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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur pedagoger och rektorer på 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på förutsättningarna för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning att bli delaktiga i Gymnasieskolans verksamhet. Studien har en 
kvalitativ ansats för att beskriva och analysera hur pedagoger och skolledare på 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på förutsättningarna för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning att bli delaktiga i Gymnasieskolans verksamhet.      
Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor som inrymmer gymnasiesärskolor i två 
olika kommuner i mellersta Sverige. Vi har genomfört intervjuer med pedagoger och 
skolledare. Vi har arbetat aktivt med insamlad data, organiserat, kodat, gjort synteser och sökt 
efter mönster och ur materialet skapade vi en mening. 
Vi hittade avgörande beröringspunkter på hur både skolledare och pedagoger betonar vikten 
av att eleverna känner sig delaktiga i helheten och dessa menar man ger eleverna redskap att 
påverka sin livssituation.  Våra informanter redogjorde för de svårigheter som de hävdar 
komplicerar samverkan mellan de olika nivåer vi undersökte. Informanterna arbetar på stora 
enheter där lokalerna för gymnasiesärskolan är utspridda i flera byggnader. Andra 
beröringspunkter är otillräckliga gemensamma definitioner på vad delaktighet innebär och 
otillräckliga resurser av olika slag, fysiska hinder för samverkan inom och mellan nivåerna 
och medvetet förhållningsätt i ansvarstagande för de värderingar som ska genomsyra 
begreppet delaktighet.  
 
Nyckelord: Delaktighet, systemteori, sociokulturell, samspel, självkänsla, intellektuell 
funktionsnedsättning och förutsättningar  
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1 Bakgrund  
1.1 Inledning 

 
Vi är två lärare med yrkeserfarenhet från förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. Vi arbetar idag på gymnasiesärskolans nationella program på 
gymnasieskolor i två olika kommuner och vår upplevelse är att elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, som vi mött i vår verksamhet, ofta exkluderas och hindras i sin fysiska 
miljö och därför riskerar att hamna i ett utanförskap. Vi vill öka vår egen förståelse och få 
redskap för att ge elever det stöd som krävs inför dennes kommande vuxenliv.  
1.2  Gymnasieskola och Gymnasiesärskola - två separata spår? 
 
För att få en uppfattning om hur möjligheter till delaktighet finns för personer med 
utvecklingsstörning kommer vi i detta avsnitt beskriva hur omgivningen sett på personer med 
utvecklingsstörning och hur detta påverkat deras livssituation och möjligheter till delaktighet.  
Barnen som var döva och blinda omhändertogs från mitten av 1800- talet och därefter de 
sinnesslöa och vanföra barnen. Barnen placerades på de nyöppnade institutionerna där barnen 
fick undervisning, arbete och vård. För de ungdomar som inte kunde få ett vanligt arbete i 
samhället ordnade man arbetshem och för de ”obildbara” (outbildbara) ordnades vårdhem 
(Grünewald, 2011). Att urskilja personer med svagare begåvning från den övriga 
befolkningen blev också viktigt eftersom de efterblivna sågs som ett hot. Dels ansåg man att 
dessa personer var en källa till sociala problem i samhället, dels att dessa personer var av en 
sämre kvalitet än övriga befolkningen. Under den här perioden sökte man efter nya metoder 
att klassificera de man kallade de efterblivna barnen, samhället undersökte hur de skulle 
socialiseras och vad man skulle göra med dem (Grünewald, 2008).  
I Lgr 62 kom tanken på en ”skola för alla” men redan på 1800 talet menade Fridtjuv Berg att 
det skulle finnas en gemensam skola för alla – en bottenskola.  Tolkningen av begreppen kan 
vara olika. Det kan vara, EN skola för alla, alltså en skolform där alla platsar eller en skola för 
ALLA – där det finns en mångfald av skolformer för att möta alla medborgares intressen 
menar (Hjörne & Säljö 2014). Efter att reformen trätt i kraft och olika utvärderingar av 
effekten av reformen gjorts visade sig elevernas skolresultat vara väldigt varierande och 
överensstämde inte med vad reformatörerna hoppats på. Kritiker mot reformen menade att 
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elevernas bristande förmåga att följa undervisningen och tillgodogöra sig kunskap var orsaken 
till detta. Man började dela upp eleverna efter begåvning och termer som ”dum”, 
”smart”, ”efterbliven” och ”långsam”;  skolans roll blev att hitta olikheter (Axelsson, 2007). 
 
Alfred Binet, utvecklade på initiativ av den franske skolministern ett test för att mäta 
skolbarns intelligens. Fortfarande används en variant av detta test, som går under namnet 
Stanford-Binet, menar (Axelsson, 2007) samt (Frithiof ,2007). Med hjälp av 
intelligenstesterna kunde man nu avgöra vilken nivå av efterblivenhet barnen hade. 
Psykiatriprofessor Wigert definierade begreppen på de efterblivna i början av 1920-talet. 
Idioten låg på en begåvningsnivå på under 6 år. Den imbecilles utvecklingsnivå låg i spannet 
6-12 års nivå, de som idag är elever i träningsskola/individuella programmet på 
gymnasiesärskolan, betraktades tills för 40 år sedan som obildbara (Axelsson 2007, Frithiof, 
2007). Personer med utvecklingsstörning är en grupp människor i vårt samhälle som upplevt 
en fullständig förändring i attityder i samhället från tiden då 1800-talet med social- och 
skolreformer började ta form till dagens nya reformer som exempelvis Gysär 13. I dag har 
människor med utvecklingsstörning lagstadgad rätt till att vara fullvärdiga medborgare med 
lika goda levnadsvillkor som alla andra (Grunewald, 2011). 
 
Vi vill undersöka vilka aktiviteter i dagens gymnasiesärskola/gymnasieskola som kan öka 
elevers uppfattning och stärka deras känsla av delaktighet. Mineur (2013) som forskat kring 
hur elever på gymnasiesärskolan uppfattat sin skolgång, menar att inom den skolpolitiska 
debatten har det alltmer kommit att handla om elevens delaktighet i skolan och på alla nivåer. 
Begreppet delaktighet kan objektivt sett betyda elevens känsla av tillhörighet och 
tillgänglighet i klassen, skolan och i samhällelig mening, en samhandling för att eleven ska 
uppleva erkännande från sin omgivning (Mineur, 2013). I sin avhandling pekar författaren 
även på den kritik som från vissa håll handlar om en alltför omsorgsinriktad pedagogik likt 
den som kännetecknar den tidigare utbildningen för denna elevkategori, men här finns de som 
hävdar, menar hon, att pedagogiken inom gymnasiesärskolan kan innehålla både en 
omsorgsinriktad del och en kunskapsinriktad pedagogik. I sin forskarrapport visar intervjuer 
gjorda med unga i gymnasiesärskolan att eleven visserligen kan uppleva en stigmatisering 
men ungdomarna hävdar att de också upplever social delaktighet och en uppgiftsorienterad 
delaktighet som ökade då man fick mer hjälp på gymnasiesärskolan än i grundskolan (Mineur 
2013).  
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Gymnasiesärskolan erbjuder en fyraårig utbildning för elever man bedömer inte klarar 
gymnasieskolans mål i läroplanen, Gymnasiesärskolan (18 kap. 27p skollagen).  
För att få en samlad uppfattning av elevens förmåga att tillgodogöra sig kunskap måste en 
bedömning göras i fyra utredningar av psykologiska, medicinska, sociala och pedagogiska 
slag som tillsammans ger en bild av elevens förmågor och förutsättningar i skolan att 
tillgodogöra sig kunskap. Om man får ett gediget underlag i utredningen och man kan 
misstänka att eleven inte kan med extra stöd klara av grundskolans kunskapsmål eller 
gymnasieskolans kunskapsmål (SKOLFS 2001:23) är kommunen skyldig att erbjuda en plats 
i gymnasiesärskolan.  
I det övergripande målet för gymnasiesärskolan står att syftet med undervisningen ska vara 
yrkesförberedande och ge en god grund för personlig utveckling, att erbjuda eleverna verktyg 
för ett aktivt deltagande i samhället (Skolverket Gymnasiesärskolan, 2013). 
Vi kommer i vår undersökning försöka finna ut hur reformerna som initieras i Gysär 13 
fungerar och om de implementeras i verksamheten inom gymnasiesärskolan där vi båda är 
verksamma på två nationella program.  Mål och syftet med den nya och framtida 
gymnasiesärskolan säger att den ska vara anpassad till varje individs förutsättningar, den ska 
utformas så att elevernas förmåga till social gemenskap och individens självständighet 
utvecklas (Skolverket Gymnasiesärskolan, 2013).  
Det synes vara ett övergripande mål vilket går att utläsa i reformbeskrivningen, att öka och ge 
eleverna förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet genom personlig utveckling. 
Syftet med reformen är att skolan och undervisningen ska öka elevens intresse att delta i 
samhällslivet och det genomgripande är värdeord som samhällsgemenskap, lika villkor och 
jämlikhet, som det står i En gymnasiesärskola med hög kvalité. prop. 2011/12:50.  
Molin (2004) talar om ett trygghetsinfluerat, omsorgsperspektiv och ett utvecklingsinriktat 
kvalificerings- perspektiv som båda, menar han, syftar till ökat deltagande för eleven i såväl 
skolaktiviteter som samhällslivet i övrigt. Men trygghets- kontra utvecklingsinriktningen 
skiljer sig också åt i ett viktigt hänseende då det nämligen tycks sikta på delaktighet i olika 
världar. Det trygghetsinriktade omsorgsperspektivet verkar vara inriktat mot de "egna" 
gruppen i omsorgsvärlden medan den utvecklingsinriktade delaktigheten handlar om att vara 
och verka i vuxenlivet bland andra i samhället.   
Vår ambition är att försöka hitta det som Molin (2004) kallar delaktighet i vardagliga 
sammanhang. Vi kommer att undersöka hur skolans verksamhet genom pedagoger och 
skolledare utvecklar begreppet att handla om det som utspelar sig dagligen inom skolans 
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väggar. Vi vill prova ett systemteoretiskt perspektiv som vi tror kan ge svar på hur den 
vardagliga verksamheten kan organiseras på organisationsnivå och pedagogisk  
nivå.  
1.3 Styrdokument  
 
För de elever som inte når grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav av det skälet att de 
har en intellektuell funktionsnedsättning erbjuder kommunen grundsärskola/gymnasiesärskola 
(Skolverket, 2013). Den utredning som ska föregå̊ beslut om mottagande ska enligt skollagen 
7 kap. 5§ omfatta en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.  
 I Skolverkets allmänna råd; 2013:20 om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
finns råd gällande rutiner inför utredning och beslut om mottagande i särskolan. 
När det gäller utformandet och genomförandet av utbildning för ungdomarna, är 
förutsättningarna för att lyckas med dessa gynnsamma, om möjligheten att känna delaktighet 
och att utöva inflytande uppfylls (SKOLFS 2013:148).    
 Elever med utvecklingsstörning ska i gymnasiesärskolan ges en utbildning som är anpassad 
för dem (Skolverket, 2013). 
Reformen, Gysär 13 bygger på en gymnasieskola med hög kvalitet där elevers önskningar och 
behov ska styra. Bestämmelserna i skollag och förordning ska ge elevgruppen med 
utvecklingsstörning större möjlighet att få sin utbildning eller del av den i gymnasieskolan.  
Det är angeläget att den framtida gymnasiesärskolans programstruktur strävar efter att 
utveckla inkluderande modeller för undervisningen, där exempelvis en grupp elever som är 
inskrivna i gymnasiesärskolan går i en klass i gymnasieskolan (SOU, 2011:8). 
Läroplanen för gymnasiesärskolan föreskriver att undervisningen ska anpassas till alla elevers 
behov, förutsättningar och olika kunskapsnivåer. Den säger också att en likvärdig utbildning 
inte innebär att resurser fördelas lika eller att undervisningen organiseras på samma sätt i 
landet. Med likvärdighet menas i stället att normerna för de nationella målen följs och att det 
finns olika sätt att nå målen, vilket kan tolkas så att undervisningen aldrig kan struktureras 
lika för alla. 
  
Det framgår tydligt i till exempel skollagen och läroplanerna att de demokratiska värdena – 
elevernas delaktighet och inflytande – ska vara lika centrala i undervisningens skolämnen. 
Skollagens skrivningar om delaktighet och inflytande i skolan grundar sig i sin tur på artikel 
12 i FN:s Barnkonvention som bland annat slår fast barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som rör barnet (Skolverket, 2015).    
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I skollagen (2011:800) står att Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en 
för dem anpassad utbildning, som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen 
ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att 
självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper 
(Skollagen, 2011:800, 18 kap).  
I de kommuner vi har genomfört vår undersökning i står det på kommunernas hemsidor att 
gymnasiesärskolan är en del av den kommunala gymnasieskolan och ingår som ett av 
programmen inom gymnasieskolan. Vi har dock funnit att det finns en mycket tydlig skillnad 
mellan de olika verksamheterna och i vår intervjuguide svarar skolledare och beskriver 
gymnasiesärskolan som en verksamhet med en egen läroplan. Programmen inom 
gymnasiesärskolan ger möjlighet att möta elevernas olika behov och förutsättningar och ger 
en god grund för ett bra vuxen- och arbetsliv. 
Vi vill undersöka hur delaktighetsperspektivet uppfattas ur pedagogers och skolledares 
perspektiv samt hur deras nyckelpositioner påverkar undervisningen. Hur arbetar pedagoger 
och vilka värderingar styr lärandet? Vi vill se hur verksamheten speglar syftet med reformerna 
på gymnasiesärskolan. 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några pedagoger och skolledare på 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på förutsättningarna för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning att bli delaktiga i Gymnasieskolans verksamhet.      
1.5 Frågeställning 
 
Hur beskriver pedagogen/skolledaren begreppet delaktighet? 
Hur ser pedagogen/skolledaren på möjligheten att skapa delaktighet inom gymnasieskolan för 
elever med intellektuell funktionsnedsättning?  
Hur beskriver de sitt arbete med att skapa delaktighet för elever med intellektuell  
funktionsnedsättning? 
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2 Teoretisk referensram  
2.1 Individ - skola - samhälle  
 
Enligt Vygotskijs (2001) uppfattning befinner sig alla människor ständigt i någon form av 
utveckling och förändring. I varje situation finns en möjlighet för varje individ att komma i 
kontakt med människor och att man genom samspel kan ta över och ta till sig olika former av 
kunskap. Vygotskij (2001) menar att sociokulturella perspektiv på människors tänkande och 
handlingar måste förstås i ljuset av framväxande kulturella och historiska processer som 
människor är involverade i eller har tillgång till. Han menar att individens tankar och 
handlingar utvecklas i förmågan att använda dem framförallt i sociala sammanhang.  Denna 
relation och deltagande utveckling kallade Vygotskij (2001) The Zone of Proximal 
Development (ZPD). På svenska skulle man kunna översätta det som den närmaste 
utvecklingszonen eller den möjliga utvecklingszonen. Begreppet fokuserar framförallt på 
situationer där barn eller vuxna samarbetar eller interagerar med varandra i specifika 
aktiviteter. Mycket pekar på att samtliga deltagare utvecklar nya kunskaper och kompetenser 
eftersom man i ett sådant samarbete ofta måste förklara, omformulera, argumentera, 
presentera och tänka om. Att lyssna på andra människor bidrar till att vi ser på världen med 
nya ögon, Vygotskij (2001) ansåg att genom samarbete och samspel sker utveckling mot 
kunskaper på högre nivåer. Skolan var det sociala sammanhang som bidrog till att elevernas 
kunskapsutveckling i samspelet med vuxna utvecklades. Hans teori sätter fokus på arbetet, 
traditionerna, gemenskapen, kulturen och allt vi är delaktiga i. Lärandet ses som en kulturell 
process där individens självständighet, handlingar och föreställningar utvecklas i det 
gemensamma samspelet mellan människor i deras samhällen och miljöer (Vygotskij 2001). 
 
Dewey (2004) menade att skolan måste följa resten av samhällets förändrade sociala situation 
för att inte bli en isolerad institution. Skolan ska fostra medborgare som kan anpassa sig till de 
samhällsförändringarna som sker. Målet blir då att skolan ska utbilda elever till att ta eget 
initiativ samt till att bli flexibla. På detta sätt menade Dewey (2004) att lärarna skapade 
meningsfullhet hos eleverna, som ett viktigt led i att vara delaktig. Skolan är en gemenskap 
och det är viktigt att pedagoger är medvetna om detta. För att utveckla kommunikation och ett 
aktivt förhållningssätt ska eleverna i hög grad arbeta i grupperingar där det krävs ett 
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samarbete för att lösa uppgifterna. Den verkliga delaktigheten ligger i aktiviteter i sociala 
sammanhang. 
 
Pedagogernas roll i detta är att skapa villkor och ha ett stödjande förhållningssätt som ger 
eleverna en gemensam erfarenhet som förenar.  Dewey (2004) menade att ett samhälle är så 
pass omfattande och komplext att det krävs en samlad institution med en avgränsad miljö där 
utbildning i samhälleliga grundläggande kunskaper och värderingar sker samtidigt som de 
värderingar och normer som samhälle anser önskvärda grundläggs.  Denna institution utgörs 
således av skolan. Skolan har som denna sociala miljö enligt Dewey (2004) i huvudsak tre 
uppdrag. Skolan ska till att börja med förenkla den komplexa civilisation som samhället utgör 
till mer lätthanterliga delar för eleverna att ta till sig. Centralt för Dewey (2004) var att skolan 
ska närma sig samhället med syftet att tjäna det och för att utveckla eleverna och samhällets 
framtid, därför ska det inte finnas några avgränsningar mellan teori och praktik. Kunskap 
måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. Han funderade över de praktiska 
följderna av olika idéer och fenomen och ställde olika företeelser mot varandra, barnet och 
läroplanen, skolan och samhället, demokrati och skolan i samhället.  Individen utvecklas 
tillsammans med sin omvärld och förstår den genom det sociala sammanhanget. I elevens 
utbildning måste eleven få möjlighet att experimentera och prova. Pedagogen ska ge eleverna 
tillgång till samhällets grundläggande värderingar för att reproducera ett socialt system, vilket 
är pedagogikens främsta uppgift. Eleverna måste få känna att de är en viktig del av sin egen 
skolgång och att de är tillåtna att vara delaktiga. Dewey (2004) menade att då samhälle och 
skola går hand i hand måste skolan ta vara på den sociala samvaron, eftersom människor i 
grunden är samhällsvarelser med olika sociala behov. En pedagogs främsta uppgift är att 
kunna vägleda, styra och organisera ett samspel mellan en växande individ och en föränderlig 
omgivning. Samspelet mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger också kunskap, som i 
sin tur är en viktig förutsättning för att individen ska kunna påverka det samhällssystem 
han/hon lever i. 
Barnet utvecklas genom social interaktion i görande och förståelse och i skapandet utforskar 
och integreras barnet med sin omgivning, det ger barnet erfarenheter av den sociala och 
fysiska världen. För att barnet ska lära behövs möjligheten att reflektera och skapa mening i 
interaktion och utbyte med andra ansåg Dewey (2004). 
Att undervisningen av elever erbjuder gemenskap (Community) där olikheter inte ses som 
belastande betonade Dewey (2004), där gemenskap inbegriper möten med andras 
erfarenheter, möten som ger möjlighet till reflektion över den egna personligheten. Detta talar 
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för att elever med olika erfarenheter och bakgrunder ska finnas i samma verksamhet, att 
relationer till både personal och kamrater ger trivsel och trygghet. 
 
 
2.2  Systemteorins grunder  
 
Vi har valt att utgå från det systemteoretiska perspektivet som innebär ett helhetstänkande i 
det att individens förutsättningar och miljön påverkar elevens delaktighet eller utanförskap, 
förmedlat genom pedagogen som i sig är en del i ett system av lagar, tolkningar, organisation 
och ledarskap.   
Klefbeck och Ogden (2003) formulerar en idé om hur olika system fungerar i relation till 
varandra och det beroende som finns mellan dessa. I ett ekosystemiskt synsätt menar de att vi 
människor är beroende av varandra och omgivningen för att trivas och vara friska, och på 
liknande sätt förhåller det sig i andra sociala miljöer. Varje organisation består av subsystem, 
som existerar endast i förhållande till andra system där subsystem utgörs av individer och det 
han kallar supra systemet är den omgivande miljön. Ett socialt nätverk måste ses i relation till 
helheten (Klefbeck & Ogden, 2003). 
Klefbeck och Ogden (2003) förklarar hur krafter inom en organisation till exempel en skola 
och de processer som äger rum inom en sådan organisation kan ge uttryck i form av konflikter 
mellan lärare - elev, lärare - lärare med olika syn på hur man bemöter elever eller skillnader i 
metodik. 
Man föreställer sig att i förhållande till andra system, så kallad interaktion, existerar en yttre 
och inre styrning, där den yttre styrningen strävar efter att upprätthålla gränser mot andra 
system och med anpassning till dessa, skriver Klefbeck och Ogden (2003), medan man säger 
att inre styrning kan vara hur man omorganiserar subsystemet för att anpassa dem till en ny 
organisation. God anpassning till systemet gör att individen känner att hon/han passar in sitt 
sociala sammanhang, om den sociala nischen är anpassad för individens förutsättningar och 
behov (Klefbeck & Ogden, 2003). 
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2.3 Ett systemteoretiskt perspektiv på arbete med delaktighet i 
gymnasiesärskola 
 
I förordet till boken " Systemteori i praktiken " skriver Öqvist (2013) att det övergripande 
syftet är att visa på systemteorins praktiska tillämpningar med fokus på verksamheter som 
skola, vård och socialt arbete. Genom att tänka systemisk hävdar han att ständigt ha 
förändring och utveckling framför sig och kunna ta ett steg tillbaka för att upptäcka helheter 
och se sammanhang. Öqvist (2013) beskriver hur ett systemteoretiskt tankesätt där varje 
elevgrupp, arbetslag, skola, ledningsgrupp etcetera utgör olika system som länkar pedagogers 
och skolledares förutsättningar att formulera problemlösningar och komma vidare utan att 
riskera att fastna i mekaniska system. Han menar att skolans styrdokument innehåller det som 
många skolor saknar, och ger exempel från friskolor, som medvetet använder sig av det 
systemiska tänkandet om vilka handlingar som leder till framgång och vilka krafter som står i 
vägen. Vidare hävdar han att genom att byta perspektiv när vi undersöker ett problem kan vi 
också undvika likhetstecken mellan personer och problem. Man menar att det inte är en grupp 
eller person som är problemet utan själva problemet behöver undersökas på nytt och nya 
lösningar hittas. Här gäller det snarare att anta ett annat perspektiv för att kanske finna 
lösningar och undvika att handla som man alltid gjort i vissa situationer och att undvika fokus 
kring hur personen skapar problemet vilket är det mest vanliga då man i en arbetsgrupp 
diskuterar ett problem. Lösningen på problemet går att finna i helheten som strukturen på 
arbetsplatsen och relationer mellan olika nivåer i systemet (Öqvist, 2013). 
 Skolan ses som en helhet och elever och pedagogerna utgör delarna i systemet. 
 Dessa nivåer binds samman med: 

 Funktioner 
 Sammanhang 
 Mönster 

 
I ett systemteoretiskt perspektiv vill vi: acceptera, invänta, följa med istället för att gå i 
försvar. Vi ska inta en metaposition som motvikt till ytliga kortsiktiga och resultatinriktade 
förändringsinitiativ. Till målet finns det olika vägar som kräver av pedagogen att denne är 
flexibel i sitt tänkande. 
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Det är inte muskler och kraft som ger framgång utan oftare en uppmuntrande blinkning, en 
försynt kommentar i förbigående eller en stunds tystnad i rätt ögonblick (Öqvist 2013 s. 20). 
 
Frågan hur hjälper oss att stanna upp vid sättet att tänka om problemet, det är ofta där 
grundorsaken till problemet ligger (Öqvist 2013 s. 42).  
 
2.4 Systemteorins flöde 
 
Nedan en schematisk skiss över nivåer i ett skolsystem: Pilarna mellan de olika nivåerna ska 
symbolisera informationsflödet uppifrån högsta nivå ner till lägsta nivå. Mellan nivåerna bör 
det enligt Öqvist (2013) finnas pilar uppåt som visar interaktionen mellan nivåerna när det 
sker aktivitet i klassrummet, samhällspåverkan från alla nivåer och samverkansaktiviteter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öquist (2013) skriver att ett grundläggande begrepp inom systemteorin är nivåer. Det gäller 
att förstå hur organisationer är uppbyggda och hur kommunikationen mellan människor 

[Ange ett citat från dokumentet eller sammanfattningen av en intressant punkt. Du kan 
placera textrutan var som helst i dokumentet. Använd fliken Ritverktyg om du vill ändra 
formateringen av textrutan för citatet.] 

Styrdokument                                   Regering 
 Samhällsnivå 

Skolledare                                       Rektor 
      Organisationsnivå 

            Pedagogen                                  Gymnasieläraren 
Klassrumsnivå 

Eleven - i klassrumsmiljö med pedagoger och klasskamrater 
                                                           Individnivå  
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fungerar. I en organisation som skolan kan den principen få avgörande betydelse för eleven 
om omgivningen betraktas i ett perspektiv där små insatser ger effekt och nya lösningar kan 
vara möjliga att finna i ett rådande system. Han kritiserar skolan som den ser ut idag för att 
visserligen vara ett system, men där kopplingen mellan ledning och medarbetare är otydligt, 
glappet mellan skolutveckling och lärarnas yrkesutövning behöver överbryggas för att ett 
gemensamt mål ska vara möjligt att nå. 
För att skapa en lärande organisation behövs ett systemtänkande, se samband, mönster och 
helheter istället för att se enskilda föremål och delar. Författaren föredrar begreppet 
systemtänkande framför systemteori och använder sig av systemteorins sätt att betrakta 
världen, snarare än dess beskrivning av världen. Han utgår inte från att världen hänger ihop på 
ett visst sätt, utan tänker om världen som om den gjorde det. Världen förstås i termer av 
helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster. 
Lärare idag upplever sin roll diffust och upplever att de axlar en alltför stor uppgift, att 
mycket stor del av lärarens tid går åt till att lösa problem, som ställföreträdande psykolog, 
extramamma och administratör, vilket Andersson (1996) beskriver. Hon har använt ett 
systemteoretisk synsätt i praktiska lösningsinriktade sätt under sina år i skolan. Hon menar 
liksom Öqvist (2013), att man kommer fram till ett synsätt som ser lösningar på olika nivåer, i 
strukturer och i ansvarsfördelningen i verksamheten vilket kan användas som redskap att hos 
elever och lärare skapa fler arenor för delaktighet. 
 

3 Tidigare forskning 
3.1 Delaktighetsaspekter   
 
Elvstrand (2009) förklarar att pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en 
lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån elevens egna 
förutsättningar. Det innebär utöver det ovan nämnda, att de elever som behöver stöd i första 
hand ska få det inom klassen/gruppen eleven tillhör. Rätten till stöd är ovillkorlig, vilket 
betyder att det inte behövs en diagnos för att få stöd, utan det är den enskilde elevens 
förutsättningar och behov som ska ligga till grund för hur skolan ska arbeta. I Elvstrands 
(2009) forskning om skolans delaktighet för lärande kan man läsa att genom delaktighet och 
inflytande involveras eleven i undervisningen och därmed motiveras de att ta ansvar och 
elevens lärande växer. Skolutveckling som utgår från elevers perspektiv och elevers bästa 
bygger på delaktighet och inflytande hela vägen – från mötet mellan lärare och elev under 
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lektionen till huvudmannens arbete med att möta alla skolors behov. Elevers delaktighet och 
inflytande går som en röd tråd genom hela den styrkedja som ger riktlinjer och förutsättningar 
för hur arbetet och lärandet ska organiseras i skolan. Det finns olika perspektiv på vad 
delaktighet och inflytande i skolan innebär, dels handlar det om att eleverna tillägnar sig 
faktiska kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka rättigheter och 
skyldigheter en medborgare har och dels om att skolan betonas som en viktig plats för 
delaktighet och demokratifostran. För att skolan verkligen ska vara en demokratifostrande 
institution måste lärarna ges möjligheter och förutsättningar att tillsammans planera och 
reflektera över verksamheten och det arbete som ska göras för att öka elevers delaktighet 
(Elvstrand, 2009). 
Molin (2004) har undersökt hur elever på gymnasiesärskolan ser på begreppet delaktighet och 
kom fram till att det för eleverna kan betyda olika saker. Exempelvis kan delaktighet betyda 
aktivitet och samspel med andra eller att man är intresserad av något utan att man i själva 
verket deltar.                                                                                                                  
Molin (2004) skriver att enligt handlingsteorin ser man tänkandet som en handling. Den 
enskilde individen kan uppleva sig delaktig i ett sammanhang utan att egentlig mening vara 
aktiv och engagerad. En person som enligt omgivningen saknar engagemang eller aktivitet, 
kan vara delaktig, så länge personen själv upplever delaktighet.  
Molin (2004) definierar begreppet ”delaktighet” (participation) utifrån graden av en individs 
engagemang i en livssituation. Forskarna framhåller att begreppet delaktighet används utifrån 
olika föreställningar och avsikter vilket följaktligen innebär att tyngdpunkten i förklaringarna 
hos begreppet ter sig olika. Delaktighet kan förstås utifrån individens integrering i och 
tillgänglighet i samhället och/eller individens engagemang och inflytande i olika typer av 
beslut. Begreppet förekommer både för att beskriva en egenskap hos en person eller en 
samspelsprocess.  
Molin (2004) skriver också att delaktighet även under senare tid har fått en framträdande roll i 
Världshälsoorganisationen WHO 2001 (World Health Organization) som skiljer ut subjektiva 
erfarenheter av engagemang och samtidigt som man är öppen för att emotionella upplevelser 
av delaktighet.  
Författaren förklarar i sin avhandling att delaktighet kan ses utifrån två̊ perspektiv; det 
intrapersonella perspektivet som bestäms utifrån individens deltagande, engagemang och 
självbestämmande i aktiviteter samt det interpersonella perspektivet vilket står för delaktighet 
mellan individen och dennes fysiska och sociala omgivning (Molin, 2004).  
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Delaktighet som begrepp förekommer också i olika utbildningskontexter både för samhället 
generellt och för eleven individuellt. Begreppet saknar tydlig definierad innebörd vilket 
Szönyi (2005) och Molin (2004) hävdar. Detta innebär svårigheter, när det gäller att 
exempelvis kartlägga vilka förutsättningar som behövs för att individen ska ha möjligheter till 
optimalt lärande, till optimalt samspel och till optimal delaktighet i undervisningen. 
Delaktighet måste sättas samman med den aktivitet eleven befinner sig i (Szönyi, 2005). 
                                                                                   
Helhet, delaktighet och inkludering är som forskningen visat, starkt sammankopplande med 
betydelsen av att se olikhet som mångfald och resurs. Olikheter inom gruppen, har gruppen 
som helhet nytta av framhåller Barrow och Östlund (2012) i sin antologi och påpekar också 
att delaktighet är gemenskapsbringade och fungerar då som medel att uppnå individuellt 
definierade mål.      
      
Thomas (2007) menar att generellt betyder delaktighet antingen att man deltar i en aktivitet 
eller specifikt deltar i beslutsfattande. En viktig aspekt är inflytande, att man är med och fattar 
beslut för att delaktighet ens ska vara möjligt och att fysisk och/eller social tillgänglighet är en 
förutsättning. Delaktighet antas vara en faktor som påverkar välmående och hälsa positivt och 
gäller också delaktighet i skolans aktiviteter som är viktigt för lärandet (Thomas, 2007). 
     
Östlund (2012) lyfter fram olika delaktighetsaspekter där de olika aspekterna kan vara ett 
hjälpmedel för att reda ut vad vi menar när vi pratar om villkor och möjligheter att delta i 
skolans alla aktiviteter. Författaren menar att graden av delaktighet kan variera under dagen, 
då olika aktiviteter ställer olika krav. Enligt Östlund (2012) kan delaktighetsaspekter vara att 
formellt tillhöra en skola och klass, ett sammanhang där medaktörer finns och aktiviteten 
utförs och att det finns möjligheter till tillgänglighet. Ett exempel på tillgänglighet kan vara 
fysisk tillgänglighet som att skolans miljö är anpassad samt vara sociokommunikativ som 
innebär att behärska den kommunikativa teknik som används på skolan samt också symbolisk 
tillgänglighet och man menar då att det handlar det om begripligheten i aktivitetens 
meningssammanhang. Delaktig gäller också i utförandet i en handling och en aktivitet; eleven 
uppfattas som betydelsefull både av exempelvis klasskamrater och lärare. 
Östlund (2012) påtalar att det måste finnas motivation och engagemang som ofta styrs av lust 
vilket väcks av lärarens engagemang i undervisningssituationen, i mötet och av erkännande i 
gemensamma intressen med andra. Eleverna måste få ett självbestämmande på samma sätt 
som sina klasskamrater.  Dessa delaktighetsaspekter gör det enklare att identifiera bidragande 
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framgångsfaktorer för att delaktighet finns eller var vi kan upptäcka och synliggöra eventuella 
hinder för delaktighet (Östlund, 2012).  Delaktighet är en social process som genom 
kontextuella faktorer, som i sin tur är varierande och påverkas i olika riktningar. Delaktighet 
är med andra ord inte något statiskt tillstånd utan en process som är möjlig att påverka och ett 
pågående arbetet med att analysera delaktighet, att ständigt vara en angelägenhet och 
genomsyra skolans arbete betonar Szönyi (2005) som har undersökt vad det innebär för elever 
att gå i särskola.  Författaren menar att delaktighet kan verka som en retorisk självklarhet, 
men pekar på att strukturen på ett samtal är utvecklad för skolans organisation, förutsätter att 
eleven/barnet ska uttrycka sin mening. Hon menar vidare att målet blir i sig delaktighet, och 
det blir svårigheter att problematisera kring detta. Är det skolans behov av struktur eller 
elevens behov som styr?   
Delaktighet är enligt Elvstrand(2009), Molin (2004), Szönyi(2005), Thomas(2007), Östlund 
(2012). 

 Delaktighet i en lärande gemenskap 
 Egen upplevelse av delaktighet 
 Elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar 
 Rätt till stöd utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov 
 Inflytande, deltar i aktiviteter, deltar i beslutsfattande 
 Samspel med andra 
 Intresse och engagemang 
 Inflytande  
 Tillgänglighet  

3.2  Inkludering – Delaktighet 
 
Szönyi (2005) skriver att mångfald, jämställdhet och delaktighet ska genomsyra skolan på alla 
nivåer och i alla olika sammanhang. I läroplaner och i lokala skolplaner ska dessa 
grundläggande värderingar konkretiseras och mål och riktlinjer för verksamheten definieras 
och där framgår att skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 
i sitt lärande. Rektorn ska informeras om det framkommer att eleven inte utvecklas på 
förväntat sätt och att eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och 
denne ska då skyndsamt besluta om att utreda behovet av särskilt stöd inom grundskolan eller 
gymnasieskolan. För ett barn med lindrig utvecklingsstörning väcks frågan om 
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målgruppstillhörighet oftast först i skolan, när bedömningar mot grundskolans kunskapskrav 
ska göras. Många elever med en lindrig utvecklingsstörning kan finna sig socialt väl till rätta i 
grundskolans första årskurser även om de inte når kunskapskraven, i senare årskurser kan 
såväl inlärningssvårigheter som sociala svårigheter bli tydligare. Därför väcks frågan om 
målgruppstillhörighet ibland senare för denna elevgrupp (Szönyi, 2005). 
 
I skolsammanhang talas det om så kallad inkluderande undervisning som på 1990-talet 
introducerades i skolan. Begreppet inkludering kommer från det engelska uttrycket inclusion. 
Inkludering brukar beskrivas som en rättighet för alla att vara delaktiga i exempelvis kultur, 
utbildning för alla medborgares rätt till undervisning tillsammans eller i samma skola. 
Inklusionsidén syftar till att skapa en skola där alla, även de med svåra funktionshinder, ska 
finnas i samma verksamhet vilket 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 (Molin, 2004). Utan inkludering i den 
praktiska verksamheten så sker heller ingen delaktighet varken för pedagogen eller för eleven.  
 
Inkluderings begrepp inclusion uppstod, i USA och byggde, på en idé om en skola för alla där 
utformningen av skolan skulle utgå från elevernas olika förutsättningar. Inkludering har sitt 
ursprung från det latinska ”includere” och ”inclusio” som kan översättas med att innesluta och 
inneslutning. Include på engelska betyder att vara en del av helheten (Rosenqvist, 1996).                                                                                            
Inkludering måste ses som en aldrig sinande vilja och ambition för att hitta bättre sätt att 
reagera på mångfald, vilket innebär att lära sig att leva med skillnaden, och att lära sig av 
skillnaden menar (Ainscow, 1999). På detta sätt kommer skillnaderna att ses mer positivt, 
som en stimulans för att främja lärande bland barn och vuxna. Det handlar om att identifiera 
och undanröja hinder och om att samla in sammanställningar och utvärderingar av 
information från en mängd olika källor för att planera för förbättringar, hävdar (Ainscow, 
1999). Inkludering handlar också om närvaro, deltagande och förverkligandet av alla 
studenter vars olika grad av delaktighet avser kvaliteten på elevernas egna erfarenheter och 
därför måste verksamheten och pedagogerna införliva synpunkter från eleverna själva. 
Elevens prestation handlar om resultaten av lärandet, inte bara att genomföra tester eller 
provresultat. Det moraliska ansvaret är att se till att de grupper som är mest utsatta noga 
övervakas och att det vid behov vidtas åtgärder för att säkerställa deras närvaro, deltagande 
och prestation inom utbildningssystemet betonar (Ainscow, 1999). Särskild tonvikt bör läggas 
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på de grupper av elever som kan vara i riskzonen för marginalisering, utanförskap eller 
underprestation.  
 
Ainscow (1999) samt Nilholm och Göransson (2013) menar att inkludering innebär att ett 
skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper och att inga 
segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever. I ett inkluderande system finns 
gemenskap på olika nivåer i systemet och olikheter ses som en tillgång. Samarbete och 
gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och 
demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt 
delaktiga som kan vara enligt Szönyi (2005), Molin (2004), Ainscow (1999), Nilholm och 
Göransson (2013): 

 Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
 Utan inkludering i den praktiska verksamheten så sker heller ingen delaktighet varken 

för pedagogen eller för eleven 
 Graden av delaktighet avser kvaliteten på elevernas egna erfarenheter och därför måste 

verksamheten och pedagogerna införliva synpunkter från eleverna själva 
 I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikheter ses 

som en tillgång 
 Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter 

 
3.3 Samspelets betydelse 
 
Mineur (2013) har i sin avhandling jämfört grundsärskolans andel av inkluderade elever med 
hur många elever i gymnasiesärskolan som undervisas i inkluderade former. Hon skriver att 
andelen av elever från gymnasiesärskolan är få i den inkluderande verksamheten och betonar 
också att initiativet nästan alltid kommer från särskolan; om målet ska vara att samverka så 
måste direktiven om samverkan komma från båda skolformerna. Mineur (2013) hävdar att för 
att utveckla elevens samspelsmöjligheter måste en satsning göras på hela den sociala miljön 
där eleverna vistas, liksom pedagogerna attityd till lärandet och elevernas medverkan, vilket 
även Alexandersson (2009) betonar. Lärarna i (Mineurs, 2013) undersökning säger att frågan 
måste tas upp i redan i grundskolan om det ska bli tal om samverkan och inkludering. För att 
nå detta mål är det viktigt att i skolmiljön skapa förutsättningar för delaktighet, 
förtroendefulla relationer, inflytande, kontinuitet och begriplighet.  
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Garpelin (1997) hävdar att den unga människan bär med sig en kunskap om hur hon i olika 
sammanhang uppfattas i olika situationer. Hur dessa unga människor framöver skall kunna 
fortsätta att vara delar av utvecklingen beror på hur de vuxna utvecklar sampelet mellan 
elever och vuxna. Genom skolans arbete med att träna demokrati lyfts nödvändigheten av 
dessa kompetenser fram.  Då elever på olika sätt får möjlighet att göra sin röst hörd i skolans 
vardag sker det främst genom att de inflytandeförhandlar, vilket är en aktivitet med olika 
strategier i processform.  De demokratiska kompetenser som elever måste utveckla blir alltså 
kompetenser i att inflytandeförhandla.  Förutsättningen för att kunna inflytandeförhandla 
kräver att man som elev är aktiv och kunskapssökande i relation till skolarbetet. En annan 
viktig kompetens är att vara ansvarstagande, vilket också ibland är en förutsättning för 
delaktighet.  Slutligen handlar det också om att som elev att vara medveten om sina rättigheter 
och då framförallt rätten till yttrandefrihet men också rätten att ställa frågor (Elvstrand, 2009). 
I samspelets processer ska det enligt författarna ingå,( Mineur , 2013),( Garpelin, 1997), 
(Elvstrand, 2009): 

 Pedagogernas attityd till lärandet och elevernas medverkan 
 Samspel mellan elever och vuxna 
 I skolmiljön skapas förutsättningar för delaktighet genom förtroendefulla relationer, 

inflytande, kontinuitet och begriplighet 
 Möjlighet att göra sin röst hörd i skolans vardag 
 Utveckla elevens demokratiska kompetens  

4 Metod    
   
Vi har undersökt skolledare och pedagogers syn på begreppet delaktighet och vi har använt 
oss av metoden som definieras i Fejes och Thornberg (2015) som en process när exempelvis 
intervjutranskriptioner används.  Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur forskaren arbetar 
aktivt med insamlade data, organiserar, kodar, gör synteser och söker efter mönster. Ur 
materialet försökte vi skapa en mening ur en större mängd datamaterial. Vi valde en kvalitativ 
ansats och med intervjuer som metod för att försöka hitta de förutsättningar som skolledare 
och pedagoger på gymnasiet och gymnasiesärskolan såg som villkor för att skapa delaktighet 
för elever på gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Därefter skapade vi intervjufrågor från 
den inriktning som vill studera sociala fenomen i den mening att vi letade efter 
informanternas subjektiva erfarenheter som uppfattningar om vilken roll deras syn på 



22 
 

delaktighet och vilken typ av aktiviteter som de ansågs krävdes för att skapa delaktighet 
(Fejes & Thornberg, 2015). 
 
4.1 Genomförande  
 
Den första kontakten togs via mail. Vi skickade missivbrev (se bilaga1) till de vi önskade 
intervjua där vi även informerade om att intervjun skulle ta ungefär en timme. I brevet 
informerades om studiens syfte, konfidentialitet, nyttjandekrav och att deltagandet var 
frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Sammanlagt genomfördes två provintervjuer och 
14 intervjuer som senare blev grunden till vår studie. Provintervjuerna genomfördes för att se 
hur frågorna i intervjuguiden fungerade. Inget av det materialet har använts i vårt arbete.  
Vi följde Kvale och Brinkman:s (2013) beskrivning om hur viktigt det är att innan 
bandspelaren sätts på måste en tematisering av frågor man valt göras. Vi diskuterade varför vi 
ville genomföra intervjun och syftet med intervjun. Vi har använt den explorativa intervjun 
för att på så sätt undersöka hur våra intervjuade ser på begreppet delaktighet och för att vi kan 
få ny information som vi använde då vi analyserat vårt material.  Att göra en explorativ 
intervju innebär att man introducerar en fråga som rör ett sammansatt problem för att sedan 
följa upp nya infallsvinklar som framkommer under intervjun.  
Kvale och Brinkman (2013) skriver om förtrogenhet med ämnet man vill undersöka. Därför är 
det väsentligt att man innan intervjufrågor skrivs, funderar över temat i undersökningen och 
teoretiserar kring ämnet samt ha läst igenom och reflektera över den litteratur som berör 
ämnet man vill undersöka.  
Vi valde att intervjua 14 personer, 8 pedagoger (speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och 
ämneslärare) och 6 skolledare (gymnasiechef och rektorer), som är verksamma inom 
gymnasiesärskolan och gymnasieskolans verksamheter i södra Sverige. Vi valde att enbart 
fokusera på vårt syfte nämligen att endast intervjua pedagoger och skolledare vilket innebar 
att vi inte intervjuade elever eller föräldrar.  
För att få kvalitativa intervjuer som var av slaget semistrukturerade som  Fejes och Thornberg 
(2015) beskriver tog vi  fram en intervjuguide som innehöll ett antal frågor som var så många 
att vi fick våra frågor bra belysta. Frågorna ställdes så att informanten inte enbart kunde svara 
ja eller nej och det fanns öppningar att ställa följdfrågor. Vi formulerade våra intervjufrågor så 
att de intervjuade kunde ge oss de svar vi behövde för att kunna svara på våra frågeställningar 
( Fejes & Thornberg, 2015). Vi spelade in intervjuerna med hjälp av Ipad, därefter lyssnade 
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på varandras intervjuer och avstämde varandras transkriberingar ordagrant.  Frågorna finns 
med i det sparade textmaterialet. Varje intervju tog ca en timme vilket Fejes och Thornberg 
(2015) skriver är en väl avsatt tid varefter varje intervju transkriberades direkt efter den var 
genomförd. När alla var genomförda bearbetades dessa enligt de metoder som Fejes och 
Thornberg (2015) beskriver. Vi gjorde en koncentrering av textmassan som innebar att vi 
hittade kärnfulla formuleringar ur materialet. Vi gjorde kategoriseringar genom kodning i 
olika kategorier och vi hittade skillnader och likheter. Vi följde Fejes och Thornberg (2015) 
beskrivning där det står att man tidsenligt, socialt kategoriserar och vi försökte skapa mer 
sammanhängande data. Därefter arbetade vi med tolkningsprocessen som innebar att vi gick 
utöver de manifesta innebörderna i texten för att hitta djupare innebörder gällande hur olika 
pedagoger och skolledare ser på begreppet delaktighet och hur de olika informanterna ser på 
vilka förutsättningar som krävs.  
 
4.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Kunskapen som framgår av denna studie ska ses ur informanternas upplevelse och miljö.  
Vårt intresse för studien är att se den empirin som pedagogerna medverkar i, därför är deras 
upplevelser av stor vikt. Trovärdighet handlar om huruvida metoden verkligen analyserar det 
vi vill granska, det vill säga, vilken träffsäkerhet metoden har mot syftet. Genom att 
genomföra provintervjuer analyserades intervjuguiden för att få en hög validitet. Efter våra 
provintervjuer ansåg vi att vår intervjuguide fungerade bra. Fejes och Thornberg (2015) och 
Larsson (2005) menar att för att en forskning ska vara trovärdigt och tillförlitlig bör forskaren 
vara medveten om att denne är en del av det sociala sammanhang hon/han valt att studera och 
därför blir aldrig materialet neutralt beskrivet. Larsson (2005) skriver också att det han kallar 
diskurskriteriet gäller om uppsatsen innehåller påståenden och argument som kan prövas mot 
andra alternativ och argument och om så är fallet att analysen visar att där finns resultat som 
saknar avgörande svagheter är arbetet av bra kvalitet (Larsson, 2005). Våra pedagoger hade 
en gemensam uppfattning om vilka förutsättningar som krävs för att skapa delaktighet samt 
att skolledarna gav samstämmiga uppgifter om vilka förutsättningar som gavs på de 
undersökta skolorna. Av intervjusvarens likheter och skillnader såg vi ett mönster som 
understödde våra teorier om hur våra informanter såg på förutsättningarna för delaktighet för 
elever på gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. 
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4.3 Etiska överväganden 
  
Inför våra intervjuer tog vi hänsyn till informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav som finns beskrivet i (Vetenskapsrådet, 2011).  
Kvale och Brinkmann (2009) menar att konfidentialitet i forskning betyder att ”privata data 
som identifierar deltagarna i undersökningen” inte kommer att finnas med i studien. 
Med informationskravet menas att deltagarna ska bli informerade om studien och vilken roll 
de kommer att ha i den innan de tackar ja. Nyttjandekravet innebär att de personer som deltar 
i undersökningen ska veta varför studien genomförs och att den information de lämnar enbart 
kommer att användas i denna studie vilket de utvalda informanterna blev informerade om.  
Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna själva har rätt att besluta om de vill 
delta i undersökningen.                                                                                                      
De personer vi har intervjuat har fått ett missivbrev (se bilaga 1) där de informerats om varför 
vi vill intervjua dem och vad vi ska använda resultatet till. Undersökningspersonerna har 
också fått veta att vi är två personer som kommer att ta del av intervjun och att vi båda 
kommer att analysera resultatet. Syftet med undersökningen är också beskrivet i missivbrevet. 
Innan vi startade intervjuerna berättade vi för informanterna att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan i undersökningen.  Vi utelämnar all information om namn, ålder eller kön på 
intervjupersonerna, vilken arbetsplats de arbetar på eller i vilka kommuner undersökningen 
genomförs för att informanterna inte ska kunna identifieras. 

5 Resultat 
 
Vi har valt att dela in intervjuresultat i rubriker som följer på fyra nivåer i ett systemteoretiskt 
flöde: Samhällsnivå, organisationsnivå, klassrumsnivå och individnivå. Varje 
redovisningsnivå har ett skolledarperspektiv och ett pedagogperspektiv med likheter och 
skillnader i synsätt. Vi har sett under vårt arbete med att transkribera, koncentrera och 
kategorisera materialet att informanterna har gemensamma perspektiv vad det gäller 
delaktighet som begrepp och dess innebörd, det som skiljer dem åt är tillvägagångssätt och 
vilka förutsättningar man tror krävs för att uppnå målen som innebär delaktighet för alla.  
I analysen har vi tematiserat varje nivå och funnit följande teman:  

 Samspel 
 Ansvar  
 Självkänsla  
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 Resurser 
 

I dessa teman finns undernivåer: Samhällsperspektiv – Organisationsperspektiv 
 – Klassrumsperspektiv - Individperspektiv. Därefter har vi gjort jämförelser mellan 
skolledare och pedagogers svar på våra intervjufrågor. Alla våra informanter har anknytning 
till gymnasiesärskolan men i deras tjänstefördelning kan största delen av deras uppdrag vara i 
den ena eller andra verksamheten. 
 
5.1 Samspel 
 5.1.1 Inledning 
Samspel mellan alla nivåer i skolan ska ge eleven insikter i kultur, traditioner och återspeglas 
i de aktiviteter eleven är inblandad/delaktig i. Samspelet ska öka elevens delaktighet genom 
att denne ges möjlighet att utveckla nya kunskaper i om sig själv och samhället. Samspelet 
sker tillsammans på alla nivåer; i samhället, i organisationen på skolan och för individen i 
klassrummet. 
5.1.2 Samhällsnivå 
Skolledare 
Skolledare hävdar att skolan är en spegling av vad som sker i det omgivande samhället på 
lokal nivå och nationell nivå. Synen på skolans verksamhet måste vila på en gemensam 
värdering av skolan som en demokratifostrande institution där politiker och tjänstemän inser 
att styrdokument ska levandegöras och lägga grunden för delaktighet hos eleven. 
I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer /…/ samarbete och gemensam 
problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och demokratiska 
processer är centrala.  
(skolledare gymnasiet/ gymnasiesärskolan)  
Pedagoger 
Våra informanter har en önskan att samhället tar emot varje elev med öppenhet och respekt 
från sin omgivning och man menar att ansvaret ligger hos varje pedagog att träna och åter 
träna eleven om betydelsen av att vara en viktig del i ett samhälle. 
 
Att jag som individ kan känna att jag får vara med i det stora att jag har möjlighet att 
påverka dels mitt eget liv eller min skolvardag men också kunna vara med och påverka det 
stora som demokrati – delaktighet frihet att min röst är viktig att man lyssnar på mig.  
(lärare på gymnasiesärskolan) 
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Att man bygger upp en vikänsla som ett litet minisamhälle. Det är inte vårt jobb att uppfostra 
dom men vi ska vägleda dom till att nå målet och då är det ju flera processer som ska 
fungera, man ska ju må bra, man måste ju kunna hantera redskapen i undervisningen.  (lärare på gymnasiesärskolan) 
Likheter och skillnader 
Våra informanter delar samma uppfattning att ur ett medborgerligt perspektiv handlar detta 
om att fokus ska vara på elevens behov och skolledare och pedagogers vilja, engagemang och 
ansvar att tillgodose elevens upplevelse av inflytande av hela sin livssituation. Oavsett om 
eleven går på ett program på gymnasiesärskolan eller gymnasieprogram är eleven en del av 
något större som i ett samhällsperspektiv ska inkludera och träna eleven att vara delaktig inte 
bara i skolan utan i det samhälle som omger eleven nu och i dennes framtid efter gymnasiet. 
 
5.1.3 Organisationsnivå 
Skolledare 
Pedagogens arbetsmiljö kan sägas vara i fokus då chefer diskuterar delaktighet och beskriver 
hur viktig information är mellan ledning och medarbetare. Skolledarna syftar på att alla ska få 
vara med, få insyn och detta ska ske genom att information som rör skolan ges till alla 
medarbetare. Samtal och diskussioner i månatliga arbetsplatsträffar, MBL- förhandlingar, 
samverkansgrupper och medarbetarsamtal är de forum som framhålls av skolledare för att 
säkerställa att informationen når ut till samtliga medarbetare. Årliga medarbetarenkäter 
skickas ut och sedan görs utvärderingar och därefter påbörjas ett utvecklingsarbete efter att 
resultaten granskats. 
/…/ jag tror det är viktigt att idéer får växa från grunden och att det inte bara blir toppstyrt 
som att vi säger att så här ska ni göra utan att vi får olika idéer och att det får växa fram och 
så kan vi se att så här kan man göra i sina arbetslag utifrån allas  förutsättningar så vi ger 
lite ramar.  
(skolledare gymnasiet) 
 
Sen tycker jag också att styrdokumenten och skollag, så är det rektors ansvar i högre grad än 
skolchefens att i högre grad värna om det här med delaktigheten ändå och att rektor där är 
egentligen ansvarig mot skollagen. 
( skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan)  
Vi har ju ett samhällsuppdrag runt eleverna. Kurser och undervisning är ju en sak men att få 
dom på något sätt att fungera i samhället efter gymnasiet, och den delaktigheten är 
avgörande om vi ska ha en bra verksamhet eller inte. Och det handlar ju också om vi-känslan 
(skolledare gymnasiet) 
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Pedagoger 
Informanterna säger att man är positiv till de gemensamma aktiviter som ordnas för alla 
elever på gymnasiesärskolan tillsammans med elever på gymnasieprogrammen. De uttalar en 
kritik till hur skolans fysiska miljö är utformad och som försvårar möjligheter till naturliga 
möten mellan de yrkeskategorier som arbetar inom samma skola Då våra informanter 
beskriver hur de ser på begreppet delaktighet betonar man särskilt hur viktigt det är att alla 
medarbetare på skolan nås av information.  
Vad pedagogerna önskar är ett samarbete mellan pedagoger i andra skolformer och en vilja att 
ingå i gemensamma grupper för att kunna ta del och ge de erfarenheter man har av 
pedagogiskt slag och hur man skulle kunna samverka för att involvera eleverna från både 
gymnasiesärskolan och gymnasieskola.  
 
Jag tror ju att det är bra och så gör vi mycket på vår skola att man liksom jobbar lite på flera 
och olika program och att man inte bara jobbar på tillexempel natur så jobbar man inte bara 
där utan man jobbar också på ett yrkesprogram eller på yrkesintroduktion så att man får den 
här bredden lite grann  
(lärare på gymnasiesärskolan)  
Det gagnar eleverna om man har ett bra samarbete och kan jobba över gränserna så gynnar 
det dom eleverna som har behov av att jobba vidare, alltså våra starkaste elever 
 (lärare gymnasiesärskola) 
 
Ja vi har ju förutsättningarna, vi har lokaler, och vi har samma chefer, men sen behöver vi ju 
fortfarande bevaka våra intressen så att man inte glöms bort så jag tror nog fortfarande tills 
det blir en vana så behöver man nog ligga på och vara ganska aktiv  
(lärare gymnasiesärskola) 
Likheter och skillnader 
Inom organisationen handlar det om att information ska strömma igenom nivåer från 
styrdokument till pedagogen och både skolledare och pedagoger framhåller informationen 
mellan nivåerna vara viktig för att öka delaktigheten i hela skolan. Skolledarna betonar mera 
hur organisationen är uppbyggd kring kommunikationen mellan ledningen och medarbetena. 
Pedagogerna pratar om att informationen ska var tydlig och vill ha mer samarbete med andra 
yrkeskompetenser och använda yrkeslärarna som ett skafferi. Mellan pedagogerna byts inte 
enbart information av formellt slag. Pedagogen vill samverka för att öka sitt förråd av 
kunskap för att ha en möjlighet att utveckla nya metoder för att eleverna ska uppleva 
delaktighet. 
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5.1.4 Klassrumsnivå 
Skolledare 
Kommunikationen mellan olika yrkesgrupper i ett arbetslag ska vara tydlig och det ska finnas 
en tolerans för allas ståndpunkter. Ett ”aktivt deltagande”, förutsätter att pedagogen samspelar 
med andra pedagoger i verksamheten och i sitt vardagsarbete med eleverna. 
Det är ungefär som att styra ett departement, det är fullt av experter och djup kunskap finns 
det ju, att ni som medarbetare måste ju vilja göra vissa saker för att annars får vi ju dålig 
utdelning. Då kan vi ju ha det på pappret ja, men det kommer ju inte att genomsyra 
verksamheten på något vis 
(skolledare gymnasiet) 
Pedagoger 
När pedagogen möter eleven i klassrummet önskar de att eleven är med och påverkar 
innehållet på lektionerna. Härigenom försöker pedagogen få eleven mer delaktig och genom 
att sträva efter att hitta intresseområden utifrån elevens intressen hoppas pedagogen på så sätt 
öka motivationen hos eleven.  
 
/…/Att man har en ömsesidig delaktighet att jag vill att eleverna ska vara delaktiga och att 
eleven vill vara delaktig i det jag håller på med, att vi är på samma tåg, det tror jag är viktigt 
för då är man delaktig. 
( lärare gymnasiet)          
Likheter och skillnader  
Också på klassrumsnivå gagnas eleven oavsett vilken kunskapsnivå de befinner sig på och 
skolledare påpekar vikten av att pedagogen är aktiv i sitt klassrum. Pedagogen åstadkommer 
ett samverkande perspektiv och tar nu in elevperspektivet. Man talar om hur delaktighet styrs 
av elevens eget intresse i olika grad och hur detta sedan speglas i graden av delaktighet i 
klassrummet. 
Både skolledare och pedagoger önskar ett ökat samarbete mellan yrkeskategorier inom 
verksamheten för att utveckla klassrumsarbetet och påpekar att kompetenser av olika slag 
ökar elevernas delaktighet.  
5.1.5 Individnivå 
Skolledare 
Skolledare tycker att pedagogen i sitt dagliga arbete ska sträva efter ett relationellt samspel i 
den arena som klassrummet är. Där ska eleven ges möjligheter, få nya insikter och redskap att 
fatta beslut om sin framtid. Skolledarna säger att det vilar ett stort ansvar på pedagogen att 
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hitta beröringspunkter hos andra yrkesgrupper på skolan, varje pedagog måste vara kreativ 
och flexibel men att det också är ledningens ansvar att bygga upp bra relationer mellan sina 
medarbetare. Skolledare hävdar att pedagogerna behöver involvera eleverna i kursernas 
planering och skolledare behöver involvera pedagogerna i verksamhetens planering. 
 
Jag kämpar med att få alla till att kunna vara flexibla, att kunna möta eleverna på den nivån 
dom är, /…/ att stödja allt vårt arbete med forskning  
(skolledare gymnasiet) 
 
Ett ökat utbyte skulle gagna lärandet och ge pedagogerna nya insikter hur man kan arbeta för 
att få eleven delaktig i skolarbetet och aktiviteter på skolan. 
 (skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
 
Pedagoger 
Pedagogerna behöver från första mötet med eleven bygga broar och skapa goda relationer 
med varje elev, se till att det blir arbetsro i miljön och få en bra kommunikation mellan elever 
och lärare. Våra informanter säger att det är utvecklande och utmanande att hitta fler 
undervisningsmetoder för att få eleven mer delaktig i att hämta ny kunskap för att därpå göra 
en bedömning och ge varje elev ett slutbetyg efter avslutad kurs. 
 
/.../att man får information om vilket område, hur långt sträcker det sig, hur ser planeringen 
och kraven ut, finns det någon möjlighet för oss att påverka och önska redovisningsformer 
eller examinationsformer och fördjupningar och ja det handlar mycket om att få information 
och att få kommunicera och reflektera kring informationen innan saker beslutas och ska 
genomföras 
(lärare på gymnasiesärskolan) 
 
Likheter och skillnader 
Precis som i skolledarnas uppfattning är det pedagogens uppfattning att få information och att 
få kännedom om vilket utvecklingsarbete som pågår har betydelse av största vikt. Båda våra 
grupper av informanter hävdar att den relationella kommunikationen mellan eleven och 
pedagogen liksom att kommunikationen mellan olika yrkesgrupper i ett arbetslag ska vara 
tydlig och att det måste finnas en tolerans för allas tankar.  
Sammanfattning  
Grunden för ett samspel läggs i skolan där verksamheten speglar hur samhällets syn påverkar 
hela den organisation som styr skolan från politiker ner genom samtliga nivåer till 
individnivå. Om inte skolan accepterar och arbetar för olikheter och människors olika 
förutsättningar kommer inte heller en samhällsutveckling att ske. Målet med skolans 
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verksamhet betonar våra informanter måste vara att eleverna man möter får redskap att möta 
det omgivande samhället och de krav samhället ställer på demokrati och delaktighet. Detta 
sker, tycker våra informanter genom att i nivåer från skolledare till pedagogen nås av tydlig 
information. Når informationen klassrumsnivån, där våra pedagoger verkar, involverar 
pedagogen eleven genom att försöka få eleven aktiv utifrån den kunskapsnivå där denne 
befinner sig. 
 
5.2 Ansvar  
5.2.1 Inledning  
I skolan tränar eleven att göra sin röst hörd. Den processen kan förstås som att eleven tränas i 
att ta ansvar vilket höjer elevens kompetens och ökar elevens medvetenhet om demokratiska 
processer i samhället. Ansvaret för att eleven stärks i sin uppfattning och får kunskap om att 
denne är delaktig vilar på olika nivåer i skolan. Syftet och målet med elevens gymnasietid är 
att det omgivande samhället ska ta emot eleven så att denne gagnar en positiv utveckling i 
samhället, att eleven blir en betydelsefull resurs och medborgare som har kunskap om sina 
rättigheter och skyldigheter.  
5.2.2 Samhällsnivå 
Skolledare  
Skolledare betonar att eleven ska omfattas av delaktighet som är ett samhälleligt uppdrag 
reglerat genom styrdokument, lokala skolplaner och lika-behandlingsplaner. 
Samhällsuppdraget gäller för Sveriges kommuner att verkställa genom att ge skolorna 
förutsättningar för elever och pedagoger på varje skola oavsett ekonomiska förutsättningar, att 
följa och genomföra i den praktiska verksamheten 
Mitt ledarskap är att tolka styrdokumenten, beskriva aktiviteter och omsätta dom i handling, 
det är mitt uppdrag och jag ska skapa delaktighet och för eleverna att nå målen och skapa 
delaktighet hos personalen och se till att dom gör det. Så det är ett jätteövergripande mål. 
(skolledare gymnasiet) 
 
Man säger också att ansvaret är delat och uppdraget handlar lika mycket om hur skolledaren 
tillsammans med pedagoger/medarbetare som innebär en samsyn så att detta genomsyrar alla 
nivåer och att hela skolan jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för eleven då den 
lämnar gymnasiet.  
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Pedagoger 
Hos pedagogerna uttrycker man vikten av att pedagogen bidrar till att skapa kontakter i 
lokalsamhället som kan vara den ort där skolan geografisk är belägen. De talar om sin 
yrkespraktik, hur de lägger upp sin undervisning och tar upp dagsaktuella ämnen som berör 
eleven på olika sätt.  
 
Ja, lite delaktighet inte bara inom skolan utan även utanför som tillexempel att stan håller på 
att byggas om så mycket. Och det har ju varit som för ett år sen att man fick ge förslag på hur 
stadsparken skulle se ut och vad som skulle finnas där. Och vi skrev förslag på hur det skulle 
se ut och vad som skulle finnas där och skickade in till kommunen 
 (lärare på gymnasiesärskolan) 
Likheter och skillnader 
Pedagogen beskriver sitt uppdrag i konkreta vardagliga handlingar som involverar eleven att 
delta och ge eleven nya insikter om hur denne i praktiska handlingar kan påverka och förändra 
samhället. Skolledare framhåller att delaktighet regleras i styrdokument och dessa ska tolkas 
av skolledaren samt att denne ska se till att regler och lagar följs av verksamheten. 
5.2.3 Organisationsnivå 
Skolledare 
Det är angeläget att skolledaren ansvarar för och arbetar systematiskt för samhörighet på alla 
nivåer. Skolledaren ska skapa en vilja hos personalen att se möjligheter i stället för hinder och 
att pedagogen ger varje elev möjligheten att bidra på lektionerna. Skolledaren betonar vikten 
av att pedagogen inser att eleverna är beroende av pedagogens insats och ska ge utrymme för 
varje elev att få chans att reflektera runt sin studiesituation.  
 
Ett av mina viktigaste uppdrag är ju, dels juridiskt att elever ska ha en bra verksamhet visst 
naturligtvis, men det är minst lika viktigt att ni som lärare känner er trygga i rollen. 
( skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan ) 
Pedagoger 
Pedagogens uppdrag innebär att genomdriva sin undervisning utifrån de styrdokument som 
bildar ramarna för gymnasiesärskolan och gymnasieskolan där strukturen i programmen ska 
eftersträva inkluderande modeller för elever inskrivna på gymnasiesärskolan. Pedagogen 
säger att skolan som organisation utmanas i att skolutveckling och ämnesutveckling behöver 
knytas ihop i synnerhet i ett lärarperspektiv.  
/…/det kan också var att skapa förutsättningar för dom att läsa kurser som dom har svårt för 
men kanske vill prova, att dom ska få med sig så mycket som möjligt fast dom inte är 
behöriga, hur ska man få till det? 
( lärare gymnasiesärskola) 
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Om organisationen inte fungerar så fungerar inte grupper och inte individen heller/…/ så ett 
väldigt ansvar ligger på den nivån /…/ jag tror att det här är en process som pågår samtidigt 
för sen är ju också delaktigheten på skolledarnivå att de gör gymnasiesärskolan delaktig? 
( lärare gymnasiesärskola) 
Likheter och skillnader  
Informanterna betonar vikten av att organisera verksamheten så att den följer styrdokumenten. 
Skolledaren pekar på att pedagogen ska vara medveten hur pedagogens insatser påverkar 
elevens känsla av delaktighet. Pedagogen säger att styrdokumenten har ett eftersträvansvärt 
mål men saknar hur kunskapsmålen ska kopplas ihop med delaktighetssträvan. Pedagogen 
betonar också vikten av att ledningen gör gymnasiesärskolan delaktig och inte exkluderar den 
skolformen från gymnasieskolans skolform.  
 
5.2.4 Klassrumsnivå 
Skolledare 
Skolledarna framhåller att pedagogen ska ha förmåga att byta perspektiv men att skolledaren 
också har ett ansvar att skapa ett bra arbetsklimat för sina medarbetare. 
 
Man känner att nu funkar inte ledarskapet i den här klassen, att man då tidigt ber om hjälp 
att det är en sådan kultur att det är ok att säga ” du det funkar inte så bra” och nu behöver 
jag lite hjälp och att man då sluter upp 
 (skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan)  
Lärare i ett arbetslag behöver vara tydliga mot varandra och reflektera över det som händer 
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
Pedagoger 
Pedagogerna framhåller att nyckelord som arbetsro i klassrummet bildar basen för 
delaktighet, utan allas ansvar kan inte heller alla få möjlighet till delaktighet utifrån behov och 
förutsättningar. Tydlighet i klassrumsstrukturen med regler som alla ska följa och som elever 
och pedagogen tillsammans satt upp. 
 
Jag måste hela tiden läsa av varje individ, jag måste vara väldigt medveten om hur jag 
påverkar eleverna så jag är en del i systemet runt eleven  
(lärare gymnasiesärskolan)  
/…/ i klassrumssituationen att eleven är med och får bestämma hur den vill göra det här om 
det är möjlig kunna välja vilken ordning och påverka så det tycker jag är jätteviktigt 
(lärare gymnasiesärskolan)  
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Likheter och skillnader 
Våra informanter har gemensamma synpunkter på vad som krävs för att klassrumsmiljön ska 
gynna elevens utveckling, de betonar tydlighet och struktur som en förutsättning för 
delaktighet men påpekar också att pedagogerna måste ta hjälp om ledarskapet i klassen inte 
fungerar. Pedagogen har ett övergripande ansvar för alla individer i sitt klassrum och de 
strävar efter att eleverna ska vara medbestämmande i beslut som rör inte bara planering av 
lektioner utan också gemensamma diskussioner kring vilka regler som ska gälla i 
klassrummet. 
5.2.5 Individnivå 
Skolledare 
Skolledarna menar att lika viktigt som det är för lärarna att bygga upp bra relationer i 
elevgruppen så är det chefens uppgift att bygga upp bra relationer mellan pedagogerna. Ett 
gott arbetsklimat i kollegiet gynnar individen och ger positiva effekter. Rektor fångar upp och 
stöttar sin personal så pedagogen får utvecklas och förvärva den kompetens varje pedagog 
behöver för att kunna stötta sina elever på bästa sätt.  
 
Framför allt att det finns en vilja bland personalen att inte se det som ett hinder, för det 
bygger mycket på delaktighet att lärare tycker att det här är viktigt.  
(skolledare gymnasiet) 
 
Eleven är medskapare i sin egen kunskapsutveckling, att man kan jobba mer med den frågan, 
det tror jag är en viktig sak /…/ 
 (skolledare gymnasiet) 
 
Pedagoger 
Våra informanter menade att det är en pedagogisk uppgift att skapa en meningsfullhet i 
innehållet på lektionerna ur de vardagliga situationer som elever möter. Pedagogerna menar 
att uppdraget inte kan definieras på ett enkelt och entydigt sätt vilket ytterligare försvåras av 
hur olika personer tolkar begreppet delaktighet  
 
Det är ju mitt uppdrag att visa vart vi ska åt för håll genom tydlighet men sen måste eleven 
förstå det vi håller på med /…/ ja, man får vara flexibel 
(lärare gymnasiesärskolan)  
Har jag en god relation till eleverna, sopar jag inte under mattan det som har hänt utan tar 
tag i det som finns och som påverkar deras vardag, det som gör att de inte kan öppna upp och 
vara med. Jag menar gör jag det då ökar det förutsättningarna  
(Lärare gymnasiesärskolan)  
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Jag bjuder in mina elever till undervisning och då kan dom välja att vara delaktiga. För om 
dom sitter med mobilen en timme så visst de är delaktiga på lektionen men de är ju inte 
delaktiga i undervisningen som jag skulle vilja det är 
 (lärare gymnasiet)  
 Likheter och Skillnader 
Vi har sett att hos pedagogen och likaväl hos skolledaren finns en syn som menar att tydlighet 
i organisationen när det gäller begreppet delaktighet på varje nivå. För pedagogen blir 
uppdraget kluvet om skolans traditionella värden som kunskap ställs mot en uppgift som 
innebär att pedagogen också ska skapa förutsättningar för elevens delaktighet. 
Sammanfattning: 
Styrdokumenten är en viktig faktor som skapar förutsättningar för skolledare och pedagoger 
att vara medvetna om vilket ansvar som vilar på pedagogen respektive skolledaren. Dessa 
dokument är övergripande och utgör grunden för det juridiska uppdrag som skolan följer i sin 
strävan att skapa delaktighet. Processen är ständigt pågående samt kräver tydlighet och att det 
på alla nivåer finns en medvetenhet hos all personal i verksamheten. Pedagogen ska bjuda in 
eleven för att skapa en relation byggd på förtroende mellan pedagogen och eleven, och 
skolledarens ansvar är att bjuda in sina medarbetare och skapa goda relationer mellan 
medarbetarna. 
  
5.3 Självkänsla 
5.3.1 Inledning 
För att eleven ska känna sig socialt delaktig måste skolan vara utformad så att pedagogen 
skapar utrymme för eleven att bygga bra relationer. Ett ökat självförtroende hos eleven gör att 
denne upplever en trygghet i sin förmåga att styra sitt eget liv.  
 
5.3.2 Samhällsnivå 
Skolledare 
Skolledarna betonar att det är viktigt för varje elevs uppfattning om delaktighet att eleven 
funderar på varför de väljer just den utbildningen och inte bara väljer något som kompisen 
valt och hamnar på ett program där de är mer eller mindre motiverade. 
 
Dom positiva effekterna av ökad delaktighet är väl att man lär unga människor att dom har 
makten över sina egna liv, att dom kan påverka det 
 (skolledare gymnasiet) 
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/…/ så vårt samhälle bygger ju på att man ska klara sig själv och det är ju ett sätt att stärka 
självkänslan hos människor /…/ men alla människor oavsett handikapp vill ju lyckas 
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan)  
 
Pedagoger 
Om eleven inte känner sig delaktig i helheten så menar pedagogerna att självbilden heller inte 
förändras. Genom att stöttas i att våga ta plats kan eleverna ge uttryck för sina tankar utanför 
skolan i samhället. Det handlar till lika stor del om hur eleverna tränas i praktiska färdigheter 
som underlättar för deras vardag och framtida självständighet. 
 
Jag skulle önska att det är mer som gymnasiesärskolan har, som förbereder eleverna på ett 
fantastiskt sätt för att kunna klara av vardagen med allt vad det innebär, laga mat, städa och 
klara sig själv 
(lärare gymnasiet)  
Vi har ju de här redskapen för att ge eleven en känsla att de är huvudpersonen i sitt eget liv, 
för det är det vi vill att de ska bli starka i sig själva och hitta en väg framåt eftersom dom inte 
är starka i sig själv när dom kommer utan dom är nedbrutna  
(lärare gymnasiesärskolan) 
Likheter och skillnader  
Våra informanter påtalar att skolan tränar sina elever att våga ta plats, att de på så sätt kan ta 
makten över sina liv vilket innebär positiva effekter för individen i samhället. Skolledarna 
påtalar att valet av program också har en effekt på hur väl eleven motiveras av att vilja vara 
delaktig. Pedagogerna påtalar att för att träna elevens självständighet behöver eleven praktiskt 
förberedas för vardagslivet. 
5.3.3 Organisationsnivå 
Inledning 
Den dagliga verksamheten ska generera och lära eleven så att denne får med sig en bild av sig 
själv som bär också efter gymnasietiden och ger eleven redskap för att kunna påverka sin 
livssituation. För att eleverna ska känna sig delaktiga så är det viktigt att de får vara med och 
fatta beslut om sitt eget lärande, sitt eget liv och sin egen personliga utveckling. 
Skolledare  
Eleven erbjuds utvecklingssamtal två gånger/år och lärarna erbjuds medarbetarsamtal och 
lönesamtal med chefen för att få en uppfattning om hur det fungerar för läraren i elevgruppen.  
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/…/min roll är ju jätteviktig där att jag får med alla och att alla känner att de är lyssnade på 
och att de får ta den del de vill ta och man kan inte påtvinga heller utan det måste vara vad 
som känns naturligt för eleven. Ett öppet klimat så att alla känner sig lyssnade på. 
( skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan)  
/…/då är det så viktigt i mentorskapet att få en trygghet som visar ”jag har gjort så gott jag 
kan”, det får vara bra med det. 
( skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan)   
Skolledaren behöver ta sig tid och visa sina medarbetare uppmärksamhet, precis som 
mentorerna har klassråd med sin grupp behöver rektor ha regelbundna träffar med varje 
arbetslag.   
(skolledare gymnasiet)  
Delaktighet är också för rektor ett ansvar att i tid inviga pedagogerna och för att få 
medarbetarnas synpunkter om förändringar.  
(skolledare gymnasiet) 
 
Pedagoger  
Pedagogen upplever trygghet och en insyn genom att delta i de grupper som skolledarna 
organiserar på arbetsplatsen i större och mindre sammanhang Man menar att forum av dessa 
slag ökar medarbetarens upplevelse av delaktighet och detta gör även att pedagogen blir 
delaktig och synliggjord i allt utvecklingsarbete som sker i skolan för elever. Detta främjar 
den pedagogiska utvecklingen och att rutiner säkerställer att det verkligen sker. 
Det tror jag är en viktig faktor och sen det här, det kanske låter simpelt men en gemensam 
matsal, gemensam idrott, alltihop med friluftsdagar det är sådant som skapar gemenskap. Så 
handlar det också om ekonomi att gysär har tillgång till material, tillgång till datorer, har 
tillgång till som det här som övriga gymnasiet har, det är viktigt. 
(lärare gymnasieskolan) 
 
Det handlar väl mycket om att hinna med, fånga upp och lyssna på den eleven för ofta har ju 
en elev som tillhör gymnasiesärskolan större behov, tex förberedelser, vad händer idag, så 
den inte alltid är steget efter /…/  det är lite speciellt så det är viktigt att någon tar sig tid för 
de eleverna  
(Lärare gymnasiesärskolan)  
Elever kan behöva få träna på att utveckla sin förmåga att ge uttryck för sina tankar så de 
kan bli mer delaktiga i verksamheten 
 (Lärare gymnasiesärskolan) 
 
Likheter och Skillnader  
Skolledarna berättar att delaktighet är att få med alla och för att lyckas måste klimatet vara 
öppet och inte tvingande. Dessa uppfattningar delar pedagogerna med skolledarna. För 
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skolledarna gäller det att ge pedagogen trygghet i sitt mentorskap och för pedagogen är det 
viktigt att lyssna in och ge eleven en röst så att denne vågar ta plats. Utvecklingssamtal på alla 
nivåer är både skolledarens och pedagogens ansvar som säkerställer att det inom 
organisationen existera en formell delaktighet. 
5.3.4 Klassrumsnivå 
Skolledare  
Skolledarna säger att ett ökat samarbete också på klassrumsnivå kan ge pedagoger, som inte 
arbetar med elever i behov av särskilt stöd, mycket av sin kompetens och erfarenhet från de 
som har hittat alternativa och kreativa sätt att få med alla elever på tåget. Kompetensen kan 
även stärka pedagogernas känsla för att de är på rätt väg och ge nya insikter från kollegor som 
bekräftar och synliggör varandras arbete med en skolutveckling som ökar elevens delaktighet. 
  
En känsla av att kunna påverka sin situation som en elev och som medarbetare, att man styr 
över sin vardag och att man har ledstänger att hålla oss i  
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
 
Jag som rektor måste våga tro på min personal, jag måste ju backa goda idéer och 
nytänkande  
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
Pedagoger  
Pedagogerna har uppmärksammat att flera elever känner ett utanförskap på grund av sin 
diagnos, eleven upplever en känsla av att inte vara bra på någonting, de känner sig värdelösa. 
Pedagogen ansvarar för att socialt träna eleven och för att öka känslan av delaktighet som i en 
gruppdiskussion där man lyfter aktuella ämnen, där eleven kan få en möjlighet att känna att de 
kan vara med och påverka. 
/… /  Vi pratar om vad vi helst vill skicka med dom. Självkänsla, att dom tror på sig själva, en 
empati för sina medmänniskor oavsett vilka dom är.  
(lärare gymnasiesärskolan) 
 
När man kliver in i klassrummet ska man känna att man redan har byggt en bro genom att 
visa att man genuint bryr sig  
(lärare gymnasiet) 
Likheter och skillnader 
Skolledare säger att när samarbetet mellan pedagoger ökar ger detta effekter som kan gagna 
alternativ och kreativa lösningar för pedagoger som stärker också pedagogens självförtroende 
av att vara på rätt väg och ge nya lösningar för att stärka elevers självkänsla och därmed öka 
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elevens självförtroende. Pedagogen betonar hur viktigt det är för dem att stötta eleverna och 
skapar sociala rum för eleverna i gruppdiskussioner. 
5.3.5 Individnivå  
Skolledare 
För att ett samspel ska äga rum talar skolledarna om elevers självkänsla och menar att skolan 
ska vara den plats där individen upplever att denne blir sedd och bekräftad av både pedagogen 
och skolledaren. För att få en uppfattning om elevers delaktighet betonar ledningen att det är 
betydelsefullt att få elevers synpunkter i elevenkäter varje år och elevrådet träffar 
skolledningen regelbundet och kan då direkt lämna synpunkter. 
 
För att få en förståelse så måste valet av utbildning träffa individuellt och då är det viktigt att 
ha återkommande diskussioner med medarbetare just om hur vi kan få eleverna att tänka att 
det är viktigt för dem och för den här verksamheten att de är här och att de bidrar. 
Jag tänker mig den individuella delaktigheten som elev hos oss känner att det här är min 
utbildning, Att man funderar lite på varför går jag den här utbildningen?  
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
 
Pedagoger 
Den dagliga verksamheten ska generera och lära eleven så att denne får med sig en bild av sig 
själv som bär också efter gymnasietiden och en förmåga att kunna påverka sin livssituation. 
Man menar att elevens självkänsla behöver stärkas och att pedagogen ska förbereda eleven för 
vardagen och framtiden utanför skolan. 
 
/…/ man utgår utifrån den man har framför sig, att man ser att vi är olika, att dom är något 
att räkna med, deras tankar är ju superviktiga för oftast har ju dom så mycket insikt så de vet 
ju vad dom behöver och vill veta mer om  
(lärare gymnasiesärskolan)  
Positiva effekter är ju dels att eleverna får en ökad självkänsla, bättre självförtroende, som 
jag tycker är det viktigaste som vi behöver få i våra elever för dom har ju inte så bra 
självförtroende, dom tror ju inte så mycket om sig själva det är ju den stora positiva effekten 
att någon lyssnar på dem och att de märker att det de säger är viktigt och att ett förslag som 
dom lägger fram faktiskt kan processas så man kan arbeta så dom ser att det blir genomfört. 
(lärare gymnasiesärskolan)   
Likheter och skillnader 
Skolledare pratar om hur eleven behöver bli sedd och bekräftad samt att denne förstår att 
utbildningen bygger på att eleven har ett eget val. Genom att förstärka det som är positivt blir 
det en väg till framgång. Pedagogerna lyssnar och bekräftar det eleven har att säga och när 
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eleven blir lyssnad på tycker pedagogen att elevens självkänsla växer och utvecklas. 
Skolledare och pedagoger hävdar att respekten för elevens egna ståndpunkter innebär att 
eleven får insikter om sin egen kapacitet att påverka och bli delaktig.  
 
Sammanfattning 
Våra informanter säger att delaktighet förutsätter att eleven är delaktig i beslut som rör 
verksamheten för att få insikter i hur delarna påverkar helheten. Informanterna är 
samstämmigt eniga om hur det sociala klimatet styrker elevens tro på sin förmåga att vara 
huvudperson i sitt eget liv. För att eleven ska uppleva sig delaktig måste pedagogen låta det 
finnas utrymme att följa elevens behov av att sätta sig in i de processer som sker i 
verksamheten och i dennes lärande. Det krävs nytänkande och att alla medarbetare tar del av 
den forskning som kan ge stöd åt teorier för ökad delaktighet för eleverna.  
 
5.4 Resurser 
5.4.1 Inledning 
På de undersökta skolorna finns team som elevhälsa med kurator, rektor, specialpedagog, 
sjuksköterska vilka kan ses som resurser/ trygghetsteam vars uppdrag går ut på att arbeta ner 
på detaljnivå med konkreta hjälpinsatser för elever i behov av särskilt stöd. Begreppet 
inbegriper inte enbart stödinsatser till elever med intellektuell funktionsnedsättning utan riktar 
sig mot elever som av olika orsaker inte når resultat i kurserna på grund av exempelvis sociala 
skäl, läs och skrivsvårigheter och intellektuell/ fysiska funktionsnedsättningar.  Gemensamt 
för de olika utvecklings- och stödgrupper som finns på skolan är att samverka med 
pedagogen/mentor för att stödja både pedagogerna och eleven.  
5.4.2 Samhällsnivå 
Skolledare  
Politiska beslut påverkar skolans organisation på alla nivåer genom att skolledare måste följa 
politiska ideologier som inte alltid stämmer överrens med de resurser som finns inom skolans 
verksamhet. Samtidigt har det under de senaste decennierna skett förändringar i form av 
förändrade synsätt att se just olikheter som viktiga samhällresurser i sig.  
 
Ja när det inte går bra så är det oftast när det krävs ett snabbt agerande att man på något sätt 
måste ta snabba beslut eller att det är något som händer lite plötsligt då är det faktiskt svårt 
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att känna att alla hinner vara med eller som det också kan vara i vår värld att vi får direktiv 
från politiker eller våra chefer där vi förväntas göra någonting och då har inte vi någon 
möjlighet utan då måste vi driva igenom vissa saker  
(skolledare gymnasiet) 
 
Numera ser vi människor med olika funktionshinder som en resurs i samhället, jämfört med 
vår generation, när man gömde undan dom, de kan finnas på arbetsplatser och det tror jag 
alla medborgare i samhället förstår på ett annat sätt 
 (skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
Pedagoger 
Pedagoger saknar rätt förutsättningar att bedriva en undervisning som leder till ökad 
delaktighet hos eleverna därför att de naturliga mötesplatserna inte finns i de undersökta 
skolorna. De hävdar att man är åtskilda från varandra både vad det gäller elever på skolan och 
pedagoger av olika professioner som specialpedagoger och yrkeslärare. Pedagogerna 
beskriver att de rumsliga villkoren inte uppfylls och det komplicerar det naturliga mötet, 
därför sker heller ingen koppling mellan nivåerna – delarna, som medarbetares olika 
kompetens.  Den mångfald och kompetens som finns i skolan tas inte tillvara på ett sätt som 
skulle kunna öka elevernas delaktighet. 
 
Ja, sen måste det även högre upp en rektor för att det ska hända något, alltså rektorns chef 
behöver gå in och ha förförståelse för vad de här eleverna behöver. Vad är bra? Och inte 
bara titta på ekonomiskt incitament  
( lärare gymnasiesärskolan)  
Alltså det handlar jättemycket om resurser och om att våga se saker ut ett nytt perspektiv 
(lärare gymnasiesärskolan)   
Men gemensamma friluftsdagar eller andra gemensamma aktiviteter hade ju varit bra. Vi har 
uppstartsdagar, vi har en aktivitetsdag när vi är ute och springer och så, det är väl det som vi 
har gemensamt men det blir inte naturliga mötesplatser i skolan eller på fritiden.  
(lärare gymnasiesärskolan)  
Likheter och skillnader 
Skolledarna framhåller att verksamheten inte fungerar tillfredsställande när man får direktiv 
från politiker som snabbt ska genomföras, vilket får konsekvenser när man inte i tid 
informerar sina medarbetare om förändringar som kommer att påverka hela verksamheten och 
som måste genomföras. Pedagogerna uttalar sig kritiskt om bristen av resurser som påverkar 
pedagogens arbete att skapa delaktighet för eleven där en av bristerna är tidsaspekten; att inte 
hinna reflektera eller att möta andra kollegor för att diskutera delaktighet och hur man når dit. 
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5.4.3 Organisationsnivå 
Skolledare 
Skolledare önskar att de får tid att diskutera beslut och fler möjligheter att skapa 
gruppdiskussioner kring reformer och förändringar som rör skolan organisation. Man tror att 
diskussionerna kan skapa känsla av delaktighet och meningsfullhet hos medarbetaren. 
 
Jag tror att utmaningen är att lärare ska träffas och att man ska hinna hitta sätt att 
samarbeta på, för det har ju varit den nya läroplanen, ja nu är det ju fem år sedan gy11 och 
tre år sedan Gy 13 men först ska lärarna själva sätta sig in i olika ämnen och sedan börjar de 
lyfta blicken till att ämnesintegrera och sen inser man oj vi har andra program också som att 
man t o m kan sträcka sig utanför det  
(skolledare gymnasiet) 
 
/…/ att man även har dörren öppen så att lärare och annan personal kan gå förbi här om man 
funderar över något att man kan bolla lite och reflektera över vad som kommer att hända och 
vad som kommer att bli bättre av det här och att vi verkligen tar oss den tiden och även ute i 
arbetslagen för allt kanske inte lyfts på den nivån som sagt, vi är en jättestor skola och det är 
svårt att nå alla.  
(skolledare gymnasiet) 
Pedagoger 
De intervjuade pedagogerna talar också om vilken betydelse det har att det finns resurser och 
tid för att öka samarbetet mellan läraren på yrkesinriktningen och ämnesläraren på både 
gymnasiesärskolans program och gymnasieprogrammen när de finns på samma skola men 
dock i olika lokaler. 
 
Man kan ju inte bara slå ihop och tro att det funkar utan det är mycket och stort arbete av 
vuxna som behöver vara med och vara delaktiga  
(lärare gymnasiesärskolan)  
/…/ för arbetet är ju tidskrävande att lyssna in och det går inte att planera långt i förväg utan 
det gäller att vara anpassningsbar vartefter saker och ting dyker upp. 
(lärare gymnasiesärskolan)  
Vi är utspridda i flera olika byggnader och har svårt att träffas fysiskt, jag menar att om min 
rektor och mina kollegor är i någon annan del av skolan blir det svårt att hinna 
träffas/…/dels är det närheten som jag tror är viktig, man ska inte behöva gå igenom hela 
skolan för dom man ska samarbeta med 
 (lärare gymnasiesärskolan) 
  
 
Likheter och skillnader 
Skolledaren betonar vikten av att det sker möten på alla nivåer och att tid måste ges för att 
pedagogerna ska hinna sätta sig in i nya läroplanerna. Men bristen på implementering som 
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snabba politiska beslut medför att skolledarna är medvetna om att detta är svårt att följa.  
Pedagogerna betonar att bristen på tid att planera förebyggande och att de på grund av detta 
tvingas agera efter snäva tidsplaner, ger inte utrymme för eftertanke eller djupare 
diskussioner. Skolledarna önskar att ha en öppen dörr så att det kan ske spontana möten, dock 
är skolledaren och pedagogen ense om att svårigheterna med spontana möten mellan 
personalkategorier beror till viss del på att undervisningen sker på stora enheter som är 
lokaliserade med betydande avstånd mellan programmen och elevkategorier. 
 
 
5.4.4 Klassrumsnivå 
Skolledare  
Skolledarna talar här om ett ansvar som ligger på pedagogens kreativitet och flexibilitet vilket 
kommit att bli ledord i de förväntningar som finns på rektorns medarbetare oavsett om denne 
arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning eller med elever i behov av särskilt 
stöd. Det samtliga pedagoger har är att tolka och sedan genomföra sin undervisning i variation 
att samtliga elever är med och deltar utifrån sina personliga förutsättningar. 
 
Det kanske inte handlar om systemet utan att lärarna också utvecklar hur man organiserar 
och bygger upp sin undervisning, hur får man med sig eleverna, hur ökar man delaktigheten? 
( skolledare gymnasiet)  
Det handlar om lärares arbetsmiljö. Om de är jättestressade behöver vi, jag en synpunkt 
kring och hur gör du i din undervisning, jag behöver synpunkter på vilka bedömningar, ja 
bedömningarna ska jag inte ha synpunkter på men däremot vilket material man kräver in. 
Hur lägger man upp ett längre projekt, behöver man ha alla de här redovisningarna, så att 
det kan jag absolut göra.  
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
Pedagoger  
Våra informanter är också kritiska till hur resurser har försvunnit från gymnasieskolan och 
man menar att antalet elever som ska undervisas i samma klassrum har ökat och den 
individbaserade undervisningen har fått stå tillbaka i brist av tid hos pedagogen 
 
/…/att man hela tiden drar ner på resurser och  då blir det problem för de som är duktiga 
klarar sig kanske inte så bra som dom skulle ha gjort om dom fått ett annat stöd så jag tycker 
att alla är förlorare i det hela på nåt sätt, jag tror att man skulle titta mycket mer på individen 
hur den fungerar. 
(Lärare gymnasiesärskolan)   
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Mer vuxenstöd så kanske man utbildar dom i vilka frågor det är som dom ska ta upp. Vad är 
det vi ska tycka om så man kan få det att växa utifrån det att man på något sätt fostrar in dem 
i det på något vis men då måste det finnas några som har tid med det för det är ju ganska 
tidskrävande ju. 
( Lärare gymnasiesärskolan)  
Likheter och skillnader  
Skolledarna talar om lärarnas arbetsmiljö och hur lärarna organiserar och bygger upp sin 
undervisning för att öka elevers delaktighet och de säger att flexibla och kreativa pedagoger 
ökar elevens delaktighet. Pedagogerna lyfter problemen med minskade resurser på grund utav 
att det idag är fler elever med behov av stöd i klasser och de säger att detta minskar 
pedagogernas möjligheter att för individen anpassa undervisningen. Pedagogerna har en 
önskan att få ökade resurser som fler vuxna i klassrummet.  
5.4.5 Individnivå 
Skolledare  
Förtroendefulla relationer kräver att man har förmåga att visa empati och att målet i en 
verksamhet som skolan kan detta skapa rätt förutsättning för elevens känsla av delaktighet. 
Pedagogens undervisning ska byggas på varje elevs unika behov därför kan eleven behöva ett 
eget schema, egen studieplan, individuella läromedel för att kunna utveckla alla sina 
färdigheter och pedagogens roll är att följa upp resultaten för att upptäcka en utveckling hos 
eleven. 
Eleven måste ha förtroende för sina lärare, framför allt för sin mentor och våga prata med 
dom och kunna ta upp saker med dom, och det gör ju i sin tur att mentorerna får reda på 
saker som de helt enkelt inte kan hantera, utan då behövs andra stödfunktioner 
 (skolledare gymnasiet) 
 
Inom alla områden tänker jag att man som pedagog och som organisation behöver ha en 
helhetssyn för en individ är ju inte bara en individ här utan den är ju en individ hemma, på 
fritiden och överallt och all detta påverkar ju individen hela tiden.   
(skolledare gymnasiet/gymnasiesärskolan) 
Pedagoger  
För att få till en bra kommunikation säger pedagogerna att det är viktigt att ha en storlek på 
elevantalet så att dynamik och samspel fördjupas. Det behöver vara undervisningsgrupper 
som gör det möjligt för alla elever att känna sig delaktiga, likaså mixen av olika individer som 
skapar möjligheter till samtal mellan eleverna som skapar möjligheter att de lär sig av 
varandra, (peer to peer). Pedagoger uttrycker att varje elev måste få ta plats i gruppen och 
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möjligheter att göra sin röst hörd; pedagogen vill anpassa sin undervisning efter varje elevs 
behov men det behövs planeringstid att förbereda lektioner för att individanpassa samt skapa 
lektioner som utmanar hela gruppen att delta. 
 
Dom största problemen är att man inte ser till individen och att man har för lite resurser för 
att jag tror att om det fanns tillräckliga resurser skulle alla få sina behov tillgodosedda 
mycket tidigt  
 (lärare gymnasiet)  
Elever idag kan ju så mycket mer när det gäller att söka kunskap som att använda datorn 
/…/vi har vissa färdiga formar dom ska in i och där tror jag vi har missat en hel del när det 
gäller delaktighet. 
 ( lärare gymnasiesärskola)  
Likheter och skillnader  
Både skolledare och pedagoger betonar att det behövs förtroendefulla relationer och 
metoddiskussioner kring hur undervisningen organiseras. Skolledarna betonar hur man vill att 
pedagogen använder en helhetssyn på elevernas utveckling och att det finns förtroende mellan 
pedagogen och eleven samt en förmåga hos sina medarbetare att visa empati för varje elev. 
Hos pedagogerna är uppfattningen att resurser som att ha tid och lyssna till varje elev, nyttja 
den tillgång som finns i varierande kompetenser hos personalen samt tid att fostra eleven in i 
samhället.  
 
Sammanfattning  
När skolledarna får plötsliga direktiv att genomföra snabba beslut innebär det svårigheter att 
få medarbetarna delaktiga. Pedagogerna saknar tjänstemän/politikers förståelse för hur 
eleverna behov ser ut för ökad delaktighet. Synen på funktionshinder har förändrats och ses 
numer som en resurs. Både pedagoger och skolledare uttrycker en önskan om fler 
mötesplatser för att samspel ska ske och påpekar att stora enheter hindrar möjligheter till 
utbyte mellan kompetenser som finns i skolan. 
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6 Diskussion  
6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger och rektorer på 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på förutsättningarna för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning att bli delaktiga i Gymnasieskolans verksamhet. Pedagogen/skolledaren 
har beskrivit hur de ser på begreppet delaktighet och möjligheten att skapa delaktighet inom 
gymnasieskolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning, här har informanterna 
uppfattat våra frågor som att delaktighet också inbegriper elever på gymnasieskolan. Vår 
ambition är fortfarande att försöka hitta det som Molin (2004) kallar delaktighet i vardagliga 
sammanhang samt att försöka analysera utifrån de fyra olika teman vi använt i vår 
redovisning.  
Vi har funnit att informanterna lägger tyngdpunkten på samspelsprocessen och de väljer att 
beskriva den utifrån hur det omgivande samhället påverkar vad som sker i skolan. 
 Man påpekar att skolan utgör ett minisamhälle som speglar vad som sker i omgivande 
samhälle vilket reflekteras i skolan. Skolan blir det forum och den plats där eleven inte enbart 
får kunskap om sig själv och sin egna personliga utveckling utan likväl kunskap om hur 
samhället fungerar. 
 Då vi analyserat vårt material hittade vi avgörande beröringspunkter på hur både skolledare 
och pedagoger betonar vikten av att eleverna känner sig delaktiga i helheten och detta menar 
man ger eleverna redskap att påverka sin livssituation och som vi tolkat deras svar; att eleven 
är med och påverkar inte enbart sitt lärande utan även den demokratiprocess de kommer att 
vara del av som vuxna medborgare. I samspelsprocessen ska och bör de aktiviteter som skolan 
ordnar ske tillsammans med elever från planeringsstadiet till genomförandet. Informanterna 
betonar att delaktighet handlar om vi-känsla genom de aktiviteter som friluftsdagar, 
temadagar och klassrumsaktiviteter där alla deltar utifrån sina olika förutsättningar. Att 
prestera och omvandla kunskap är som Ainscow (1999) påpekar ett resultat av lärandet och 
kan inte mätas eller upptäckas genom tester/prov, här sker delaktighet på en nivå som handlar 
om att omsätta elevens kunskap praktiskt vilket kan vara att veta hur ett klassrådsmöte ska gå 
till eller hur man framför argument i en grupp. 
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Vi menar att i hela processen som sker från planering till genomförande är pedagogens 
uppdrag att visa hur elevens tankar kring en gemensam aktivitet också handlar om att 
medvetandegöra eleven om hur denne kan påverka det som sker i skolans vardagsaktiviteter. 
Detta tror vi är ett metaperspektiv som Öqvist (2013) menar kan vara en väg att gå från ett 
kortsiktigt perspektiv till att upptäcka hur eleven är del i en process som i exemplet hur 
klassrådet påverkar hur en stadsplanering kan se ut eller till förslag på hur en friluftsdag ska 
utformas. Vygotskij (2001) pekar på att i varje situation finns en möjlighet för varje individ 
att komma i kontakt med människor och att man genom samspel kan ta över och ta till sig 
olika former av kunskap.  Att samspela betyder också att elever möter andra elever i en miljö 
som är accepterande för olikheter och där möten sker förutsätter det att det är platser som 
eleverna ser som naturliga såsom cafeteria och fritidslokaler, i klassrum och lokaler som 
används i yrkesprogrammen vilket våra pedagoger uttryckt explicit.  
 
Vem/vilka är ansvariga för att samspel kommer till stånd och vilka "redskap" har skolan att 
tillgå? Pedagoger liksom skolledare uttalar ett tydligt önskemål om att information om 
förändringar som nya reformer med annat betygssystem, ombyggnationer och förändringar på 
en mängd nivåer påverkar vilka förutsättningar som pedagoger har när dessa ska 
implementera och genomföra förändringar. Vi tror att information har en tydlig funktion men  
måste som vi angett i vår skiss som redovisas under rubriken systemteorins flöde (2.4 s. 14) 
utifrån Öqvist (2013), ske i ett två-vägars flöde om man inte vill riskera att förändringar 
uppfattas som direktiv som inte kan diskuteras eller ifrågasättas varken av pedagoger eller av 
skolledare. 
Hur uppfattar våra informanter ansvarsfördelningen om de styrmedel som skolan som 
funktion har? Gysär13 reformen kan och ska användas för att öka elevers delaktighet under 
deras skoltid och vi ser att till vissa delar har skolledare och pedagoger samma uppfattning om 
att ökad delaktighet ger elever bättre förutsättningar att delta i demokratiska processer, bättre 
möjligheter att stärka elevers självkänsla och en ökad förmåga samt kunskap om sin rätt att 
påverka sin livssituation. . Styrdokument är medel för skolan att förhålla sig till men vi har i 
vår undersökning sett att begreppet delaktighet tolkas olika på olika nivåer och svårigheter 
uppstår när en tolkning får företräde. Vi frågar oss; bidrar informationen på något sätt till mer 
insikt och kunskap om vad delaktighet innebär? 
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Vi, precis som (Nilholm och Göransson, 2013), (Molin 2004), (Mineur 2013) ställer frågan 
om alla elever får ledning, upplever gemenskap, får sina idéer framförda och respekterade av 
medarbetare på skolan.  
Östlund (2012) betonar både den fysiska tillgängligheten, vilket ligger på politiker och 
tjänstemäns ansvarsområde, (vår anmärkning) och pedagogens ansvar för att tillhandahålla de 
kommunikativa resurser som avgör om eleven uppfattar sig själv som betydelsefull. 
För att utveckla elevens samspelsmöjligheter måste en satsning göras på hela den sociala 
miljön där eleverna vistas och även pedagogernas attityd till lärande och elevernas medverkan 
i sin egen utveckling hävdar Mineur (2013) 
Då vi analyserat vårt tredje tema som handlar om elevens självkänsla hör begreppet som vi ser 
det ihop med pedagogens ansvar att hitta de vardagliga handlingar som eleven ökar dennes 
uppfattning om sin förmåga att påverka vilket också skolledarna i vår undersökning påpekat. 
På klassrum- och individnivå menar pedagogerna att goda relationer måste byggas mellan 
pedagogen, andra vuxna i elevens omgivning och mellan kamrater i både klassrum och skolan 
som helhet. Våra pedagoger i undersökningen menar att de tränar sina elever att våga ta plats, 
att de är huvudpersoner i sina egna liv. Pedagogerna berättar om hur de involverar eleverna i 
gruppsamtal och med aktuella ämnen försöker få få eleverna delaktiga. Pedagogerna 
framhåller att i praktiska färdigheter som vanligt hushållsarbete och hur man sköter sin 
hushållsekonomi stärks eleven i sin uppfattning att klara sig själv och att stå på egna ben.  
Thomas (2007) menar att aktiviteten kan vara att delta i ett beslut och att det måste vara en 
möjlig social och fysisk tillgänglighet för att de rätta förutsättningarna ska uppstå. Han skriver 
att delaktighet är en faktor som påverkar välmående på ett positivt sätt vilket våra pedagoger 
bekräftar när de berättar om hur de försöker fånga upp och lyssna på eleven, att pedagogens 
medvetenhet finns där för att stärka elevens självkänsla genom att visa i både ord och 
handling att man som pedagog verkligen bryr sig. Många av de elever som pedagogerna 
möter har en dålig självbild och vi upplever att pedagogerna arbetar med en mängd kreativa 
lösningar för att få eleven delaktig i diskussioner, med att hjälpa sina klasskamrater och få 
dem att inse hur individen påverkar hela gruppen på ett positivt sätt.  
Skolledarnas önskemål är ett utökat samarbete mellan de olika yrkeskompetenser som finns 
på skolan i syfte att pedagogerna delger varandra olika undervisningsmetoder som utmanar 
eleverna att delta aktivt. Undervisningen bygger dessutom på en samhandling där eleverna är 
medverkande på olika nivåer och samvaron ger eleverna insikter om andra människor och 
lärdom om det egna jaget (Dewey 2004). 
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Ansvaret är som vi ser delat mellan pedagogen och skolledaren även om dessa har olika 
funktioner och ser olika ut på de nivåer vi undersökt. Det vi sett i vår undersökning är att det 
fortfarandes saknas flera arenor också för det samarbete mellan medarbetare som finns på 
skolan. Vi menar att om en levande dialog förs mellan skolledare, personalen i alla 
yrkeskategorier och även elever så sker ett verkligt samspel där alla förstår vad som förväntas 
och vem som förväntas ta ansvar för delar i verksamheten för att slutligen fogas ihop till en 
helhetsbild som vilar på grundläggande värden som delaktighet och vilka vägar som kan leda 
dit. Det menar Öqvist (2013) kan användas i skolans praktik genom att diskutera funktioner; 
vilken funktion har skolledaren respektive pedagogen? Vilken uppgift har skolans 
Elevhälsoteam? Vilka mönster kan skönjas och i vilka sammanhang kan delaktighet göras till 
en gemensam uppgift? På vilket sätt kan vi nå dit? Dessa frågor kan användas menar vi som 
grund för de diskussioner som behöver föras på alla nivåer och mellan alla nivåer enligt det 
systemteoretiska synsättet.  
Vi uppfattar det som att både pedagoger och skolledare har tillgång till information men 
saknar tid för samtal med kollegor i verksamheten och denna kritik är sammankopplad med 
bristen av resurser menar pedagogerna i vår undersökning. Förutsättningen för delaktighet och 
vilken typ av resurs som krävs för att öka elevers delaktighet menar pedagogen måste 
tydliggöras på alla nivåer. Pedagoger talar om det ökade antalet elever som har särskilda 
behov och deras rätt att få stöd och individuell undervisning vilket upplevs som ett dilemma 
för pedagogen och i förlängningen påverkar elevens lärande och inte minst delaktighet i sin 
skolsituation. Elvstrand (2009) påpekar att skolutveckling måste utgå från elevens perspektiv 
och elevens bästa. Skolledare hävdar att politiska beslut i hög grad avgör skolpengens storlek 
som i sin tur är kopplat till kommunens ekonomi vilket skolledarna är kritiska till. Tid behövs 
också menar pedagogerna till egna reflektioner och planering av lektioner, informanterna vill 
diskutera pedagogik och hitta lösningar på hur man arbetar mer effektivt med de resurser som 
finns tillsammans med kollegor, hitta gemensamma vägar till hur man når ökad delaktighet. 
Skolledarna är medvetna om detta och vi upplever att de känner sig bundna till de beslut som 
tas i nämnder av politiker som inte alltid är införstådda med skolan som organisation. Vår 
undersökning visar att skolledarna vet att medarbetarna upplever ett missnöje med att tiden är 
en bristvara som försvårar samtal om och diskussioner om hur man gemensamt kan nå ökad 
delaktighet i skolans verksamhet. 
 
I den skiss som redovisas under rubriken systemteorins flöde (2.4 s. 14) utifrån Öqvist (2013) 
systemteoretiska metod och som vi valde som vår teoretiska modell för vårt arbete har vi sett 
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att det finns hinder och att det finns möjligheter för att öka elevers delaktighet i sin 
undervisning och som eleven bär med sig ut i arbetslivet. Vi har sett utifrån de teman vi valde 
att samspelsprocessen verkar vara en av förutsättningarna och kanske det sammanhang som 
krävs för att fortsätta diskussionen om förutsättningarna för delaktighet inom skolans 
verksamhet. Vår undersökning visar att det finns en gemensam syn på att delaktighet är viktig 
för skolan att arbeta med på alla nivåer. Diskussioner måste föras mellan alla medarbetare i 
skolans verksamhet om vad som menas med delaktighet och hur alla når dit, vilka vägar som 
bär och vilka strategier som krävs. Vi tror att det systemiska tänkandet innebär samt vilka 
handlingar som leder till framgång kan öka elevers uppfattning om sin egen del i ett större 
sammanhang och deras egen förmåga att förändra sin situation på ett positivt sätt. 
Studiens slutsatser kretsar kring delaktighetens dilemma sett ur ett skolperspektiv och handlar 
om elever på gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. I Gys13 och i styrdokument för 
gymnasieskolan står uttryckligen att skolans uppgift är att skapa förutsättningar för lärande 
och kunskapsutbildning i demokrati och värdegrundsfrågor. Rätt förutsättningar skapas för 
eleverna om de upplever att de kan utöva inflytande och att de är delaktiga under sin skoltid; i 
beslutprocesser såväl som i läroämnen.  
6.2 Metoddiskussion 
 
Undersökningens syfte är att undersöka vad pedagoger och skolledare har för uppfattningar 
om begreppet delaktighet. Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats. Undersökningen 
genomfördes på gymnasieskolor i två olika kommuner i Sverige där elever från 
gymnasiesärskolans nationella program studerar. 
 Eftersom vi själva arbetar inom gymnasiesärskolan har vi egna uppfattningar kring begreppet 
delaktighet vilket kan göra att vi omedvetet påverkar den intervjuade genom att själva ha den 
uppfattning kring begreppet. Vi har även en egen uppfattning kring hur vi tycker att lärare ska 
arbeta med dessa frågor vilken vi ser som en brist i undersökningen då det kan påverka hur vi 
tolkar informanternas svar. 
Vi har använt oss av öppna frågor då vi intervjuade och enligt en kvalitativ ansats valde vi att 
kunna ställa följdfrågor under intervjun beroende på vilka svar vi fick. Att ställa följdfrågor 
märkte vi blev lättare ju fler intervjuer vi gjorde vilket resulterat i att de första intervjuerna 
inte blev lika utförliga som i de senare intervjuerna. Samtidigt pratade informanterna mer fritt 
i början när vi inte ställde så många följdfrågor. Kanske blev vi påverkade av att vi lyssnade 
och transkriberade intervjuerna efterhand. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom vår egen 
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förförståelse för ämnet samt kunskapssyn växte fram vartefter vi analyserade data från de 
första intervjuerna 
Samtidigt hade vi vissa frågor som vi ställde till alla vi intervjuade vilket gjorde att alla har 
fått svara på vilka uppfattningar de har kring delaktighet.  
Alla intervjuer har spelats in och transkriberats noggrant. Att både lyssna och samtidigt läsa 
den transkriberade texten har varit givande och vi har båda lyssnat på samtliga inspelningarna 
ett flertal gånger. Vi tror att det kan kompensera för det faktum att inte intervjuer utfördes 
parvis. Att spela in intervjuerna var en nödvändighet. Först då kunde vi båda få ta del av all 
insamlad data. 
  

7 Till sist 
 
Vi kan inte med säkerhet påstå att vi ger några konkreta svar till hur delaktighet ska utvecklas 
och vi kan inte heller med säkerhet påstå att vår uppsats tillfört något till tidigare 
undersökningar om pedagogers förutsättningar för delaktighet. Personligen har vi utvecklat en 
större förståelse och har funnit flera perspektiv att använda inom specialpedagogik. Våra 
studier har bidragit till att vi kommit till insikt om hur komplicerat begreppet delaktighet är 
och hur det definieras olika beroende på vem man frågar. Det skulle vara intressant att göra 
vidare studier om delaktighet och hur det kan hjälpa elever på gymnasiesärskolan att hitta en 
självständig plattfrom där han/hon som vuxen kan och vill vara en del i samhället när deras 
skoltid på gymnasiet är över och att utveckla ett självständigt vuxenliv när det gäller vidare 
studier, arbete, eget boende och meningsfull fritid?  
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9. Bilagor  
 
9.1  Bilaga 1 
Missivbrev  
 
Hej!        
Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, på 
Mälardalens högskola. Vårterminen 2016 ska vi skriva vår D-uppsats och ämnar undersöka 
hur olika lärare/ skolledare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på begreppet 
delaktighet och vilka förutsättningar det finns för dem att skapa delaktighet.   
Motivet till vårt intresse för detta ämne är att vi vill skapa en tydligare bild för hur vi som 
framtida speciallärare inom gymnasieskolan ska arbeta för delaktighet för elever i 
verksamheten.   
I styrdokumenten för gymnasiesärskolan/gymnasieskolan saknas en entydig bild på vilket sätt 
dessa båda skolformer kan samverka mot delaktighet.  
Vårt examensarbete kommer att bygga på ett antal intervjuer av skolledare och lärare som har 
sin verksamhet inom gymnasiesärskolan i två kommuner i Sverige.  Det skulle vara oerhört 
värdefullt om du skulle vilja dela med dig av din erfarenhet genom att delta i en av dessa 
intervjuer.     
 Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 45 minuter och för att underlätta för dig tänker 
vi att intervjun kan hållas på din arbetsplats vid en tidpunkt som vi gemensamt kommer 
överens om.        
 Intervjun kommer att spelas in och transkriberas, därefter skriver vi ut och analyserar 
materialet. Det är endast vi som kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna och efter 
att vår uppsats är klar och godkänd så kommer det att raderas.  Givetvis kommer resultatet att 
redovisas på ett sådant sätt att det inte ska gå att spåra för utomstående vem som har deltagit i 
undersökningen. Det färdiga arbetet kommer att publiceras på Internet.   
Din medverkan är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Svaren i intervjun 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i vår uppsats. 
Ditt deltagande är betydelsefullt och viktigt för undersökningens kvalitet.   
Om du har frågor, kontakta gärna oss eller vår handledare.    
Eva.skogman@mdh.se (handledare) irene.hirsch@skola.vasteras.se 
eva.hunter@eskilstuna.se (studerande) Med vänlig hälsning Iréne Hirsch & Eva Hunter 
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9. 2 Bilaga 2 
Intervjuguide  
                                                                                                                      
Bakgrund  
•Vilken befattning har Du?  / •Vad har du för utbildning?  /•Hur länge har du arbetat inom 
gymnasieskolan?   /•Vilka/vilket program ansvarar/är du lärare/rektor för?   
Inkludering   
•Kan Du beskriva hur de olika skolformerna är organiserade på Din skola! 
•Finns det elever från gymnasiesärskolan som är inkluderade i gymnasieskolan?    
•Vilka faktorer ser Du som särskilt viktiga för att inkludering av särskoleelever i 
gymnasieskolan ska bli lyckad?  
•På vilket sätt kan samverkan mellan skolformerna gagna lärandet och kunskapsutvecklingen 
för elever med intellektuell funktionsnedsättning?  
Vilka fördelar tror du att det kan bli för gymnasieskolans lärare av ett ökat samarbete med 
gymnasiesärskolan?                                                                                                       
Delaktighet                                                                                                                                  
•Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 
•Upplever du att alla resurser som finns i din verksamhet tas tillvara för elevernas bästa sett ur 
ett delaktighetsperspektiv? 
•Hur kan resurser inom din verksamhet användas för att frigöra kapacitet som kan innebära 
ökad delaktighet. 
Vi har valt att utgå från det systemteoretiska perspektivet som innebär ett helhetstänkande i 
det att individens förutsättningar och miljön påverkar elevens delaktighet eller utanförskap, 
förmedlat genom pedagogen som i sig är en del i ett system av lagar, tolkningar, organisation 
och ledarskap.   
•Upplever att du att Systemtänkandet inom din verksamhet skulle öka elevers upplevelse av 
delaktighet? Och inom vilka områden tror du det skulle vara? 
•Hur ser Du på ditt uppdrag att skapa delaktighet i din verksamhet?  
•Har du någon gång upplevt att Du misslyckats i dina försök att skapa känsla av delaktighet?                
Vilka var orsakerna till att det inte fungerade? 
•Finns det något i din verksamhet som du säkert skulle säga fungerar och skapar känsla av 
delaktighet?                                                                                                                            
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•Vad anser Du skulle vara de positiva effekterna av ökad delaktighet för dina elever?               
• Beskriv de utmaningar du ser för framtiden för att elever inom gymnasiesärskolan ska bli 
mer delaktiga inom gymnasieskolan?  
 
 
 
 
 
 
 


