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Författare   
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Kristina Backström 
Sammanfattning 

När det gäller utformning och genomförande av utbildning för ungdomar, är förutsättningarna för att lyckas 
med denna gynnsamma om möjligheten att känna delaktighet och att utöva inflytande för eleverna uppfylls. 
 
Syftet med denna studie är dels att undersöka hur delaktighet gestaltas för elever i gymnasiesärskolan och dels 
att skapa bättre förståelse för huruvida elever som ska göra sitt val av utbildning efter 
grundskolan/grundsärskolan känner delaktighet eller inte i den övergångsprocessen. I sammanhanget speglas 
också en studie- och yrkesvägledares perspektiv på processen. Vem har sista ordet? 
Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Utifrån hermeneutiken som metodansats har 
analyser av fokusgruppsintervjuer, elevtexter och en expertintervju genomförts. Resultatet visar tre 
förklaringar av begreppet ”delaktighet” som används av eleverna i olika kontexter. Dessa är ”vara med”, 
”hjälpa till” och ”bestämma”. Utifrån elevernas specifika upplevelse av delaktighet i valet av 
gymnasieutbildning formades fyra olika karaktärer – ”Olyckliger”, ”Trygger”, ”Förnuftiger” och ”Likgiltiger”.  
Genom att säkerställa objektiv vägledning och genom att ge eleverna ett socialt stöd i valprocessen finns 
förutsättningar för att denna blir optimal. 
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Förord 

- ”Tror du att du är en ”smartare” lärare nu när du skrivit den där högen med papper….?” 

undrar en elev som går förbi i korridoren och ser när jag kopierar min uppsats. Jag skulle velat 

fråga honom vad han tror och vad han tycker gör en lärare ”smart”. Jag hinner inte svara. 

Ögonblicket är förbi men frågan finns kvar i mitt huvud.  

 

Jag har förnyat och förbättrat mina kunskaper inom det specialpedagogiska området i stort 

under utbildningstiden på speciallärarprogrammet (inriktning utvecklingsstörning). I denna 

uppsats har jag fördjupat mina kunskaper kring begreppet ”delaktighet” och dess betydelse för 

elever på gymnasiesärskolan. 
 

 ”…lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Det finns i varje trivialt samtal, handling eller 

händelse en möjlighet att individer eller grupper tar med sig någonting som man kommer att använda i 

en framtida situation” (Säljö, 2000, s. 13). 

 

Mitt svar till eleven i korridoren blir:  

- Jaa, jag tror att chansen finns att jag blivit ”smartare”! 

 

Ett mycket stort och varmt tack vill jag rikta till Dörte Bernhard på Linköpings universitet 

som varit min handledare i detta uppsatsskrivande. Dina snabba och utförliga kommentarer 

(vardag som helgdag) har varje gång tagit mig framåt i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 1 

1 Inledning 

Utbildningen inom gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning goda 

möjligheter till personlig utveckling, till att utöva ett aktivt liv som samhällsmedborgare, till 

framtida yrkesverksamhet samt till fortsatta studier (Skollag 2010:800). 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. För att nå detta mål är det viktigt att i skolmiljön skapa förutsättningar för 

inkludering, förtroendefulla relationer, inflytande, kontinuitet och begriplighet. Det är vanligt 

att elever upplever att de saknar delaktighet och inflytande över undervisningens innehåll och 

form (Skolverket, 2014a). 

 

Alla elever förväntas utveckla demokratiska förmågor genom att vara delaktiga i 

beslutsfattande processer i skolan (Skolverket, 2013d). Detta ska ske i gemenskap med andra 

(Skolverket, 2013a). Delaktighet tycks vara ett viktigt begrepp att analysera och stärka inom 

det specialpedagogiska området när det ska realiseras i den praktiska skolverksamheten 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). När möjligheten till delaktighet för elever inte finns, är 

det i första hand individuella egenskaper och förutsättningar hos eleverna som 

problematiseras i stället för att man frågar sig vilka förutsättningar till delaktighet som 

organisationen ger dem. Det är skolans inställning och kompetens i att möta elever med 

funktionella olikheter som primärt är avgörande för elevers möjlighet till delaktighet (Szönyi 

& Söderqvist Dunkers, 2012; Skolverket, 2014). 

 

Som speciallärare har jag bl a ett ansvar för att visa fördjupad kunskap om elevers lärande, 

om att arbeta förebyggande och om att tydliggöra skillnaden mellan en inkluderande 

specialpedagogik och en stödjande och kompensatorisk sådan. Avgörande för detta är att 

kunna ”undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2011:186). För mig blir då 

begreppet ”delaktighet” avgörande att belysa. Genom den erfarenhet jag har samlat på mig 

under mina yrkesverksamma år som lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har jag 

många gånger upplevt att elever saknar delaktighet i många olika situationer i sin utbildning. 

Det har t ex varit vid upprättande av studieplaner och åtgärdsprogram samt vid planering av 

ämnesområden och skolmiljön men det har också varit i samband med elevers val av 

gymnasieutbildning. Detta trots att elever (utom elever i förskolan och förskoleklassen) enligt 

skollagen har rätt till studie- och yrkesvägledning (Skollagen 2010:800, 2 kap, 29§).  Målet 
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med vägledningen för eleverna är att de ska bli medvetna om sig själva och vilka olika 

valalternativ som finns. Därutöver ska de lära sig att fatta beslut, se konsekvenserna av dem 

samt genomföra dem (Skolverket, 2013c). När vi på min gymnasiesärskola tagit emot nya 

elever upplever jag ibland att elever gjort sitt programval utan att veta vad valet inneburit. De 

vet inte vilket innehåll utbildningen har eller kanske inte ens vad programmet heter. När det är 

dags att introducera eleverna i APL (arbetsplatsförlagt lärande) kan det t o m vara så att de 

önskar APL inom ett yrkesområde som inte alls har med deras programval att göra. Min 

uppfattning är att eleverna gjort sitt val till gymnasiet utifrån påverkan av andra personer 

och/eller att de bara valt något program som finns på hemorten utan närmare eftertanke. Jag 

ställer mig då frågan om eleverna verkligen fått vägledning, varit delaktiga i valprocessen och 

själva tagit det avgörande beslutet för val av program.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa bättre förståelse för huruvida en grupp elever med lindrig 

utvecklingsstörning som ska göra sitt val av utbildning efter grundskolan/grundsärskolan, 

känner delaktighet eller inte i den övergångsprocessen. Jag vill studera hur några elever (som 

är eller erbjudits inskrivning i särskolan) resonerat/funderat kring de valmöjligheter som 

finns, d v s individuellt program i gymnasieskolan eller något nationellt program inom 

gymnasiesärskolan. I sammanhanget vill jag också spegla en studie- och yrkesvägledares 

perspektiv på processen. Vem har sista ordet? 

 

Mina frågeställningar är: 

• Hur används begreppet ”delaktighet” av elever i gymnasiesärskolan? 

• På vilket sätt upplever dessa ungdomar processen kring valet av gymnasieutbildning? 

• Hur ser en studie- och yrkesvägledare på denna process? 

1.2 Centrala begrepp  

I mitt arbete kommer nedanstående begrepp (gymnasiesärskolan, lindrig utvecklingsstörning, 

delaktighet och gymnasieval) att ha en central betydelse. Förklaringar och fokus kan variera i 

forskningssammanhang. Därför presenterar jag här vilka utgångspunkter och betydelser som 

jag tolkar in i begreppen som är relevanta för min forskning.  
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• Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan har ett brett syfte. Utbildningarna där ska förbereda eleverna för fortsatta 

studier och för kommande yrkesverksamhet. Eleverna ska därutöver ges goda förutsättningar 

för personlig utveckling samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2013a). 

 

Skollagen (2010:800) föreskriver att ”utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för 

ungdomar vars skolplikt har upphört och som bedöms att inte ha förutsättningar att nå upp till 

gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning”. Elever med 

utvecklingsstörning ska i gymnasiesärskolan ges en utbildning som är anpassad för dem 

(Skolverket, 2013a). 

 

• Lindrig utvecklingsstörning 

Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever utifrån sina egna förutsättningar 

utvecklas optimalt i förhållande till de mål och kunskapskrav som finns i grundskolans och 

gymnasieskolans styrdokument. Om elever trots insatser av särskilt stöd inte uppnår eller 

bedöms inte uppnå dessa och tecken dessutom finns på att en utvecklingsstörning kan vara 

orsaken till detta, ska situationen utredas och frågan om att byta skolform (till 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan) kan bli aktuell (Skolverket, 2013b). 

 

Det finns ingen enhetlig, tydlig och självklar definition av begreppet utvecklingsstörning. 

Världshälsoorganisationens (World, Health Organisation, WHO) klassifikationssystem, ICD – 

10, (International Classification of Diseases, Tenth Revision) är ett exempel på ett 

internationellt klassifikationssystem som används för att definiera och kategorisera 

utvecklingsstörning. I detta system förklaras utvecklingsstörning vara ett tillstånd där 

förståndet inte är fullständigt utvecklat. Den intellektuella förmågan gäller kognition samt 

språklig, motorisk och social förmåga (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Graden av 

utvecklingsstörning definieras utifrån fyra olika nivåer. Den lättaste graden benämns lindrig 

utvecklingsstörning (Mild Mental Retardation). IQ-nivån ligger där mellan 50 – 69.  

 

I min tolkning och användning av begreppet lindrig utvecklingsstörning menar jag att det hos 

individen finns en nedsättning av intelligensen på samma gång som denne har svårigheter 

med att klara vardagslivet på egen hand. 

 

 



  4 

• Delaktighet 

Målet med WHO:s klassifikationssystem (se ovan) är alltså att det ska finnas ett 

standardiserat språk och en gemensam struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade 

tillstånd. Delaktighet är här ett nyckelbegrepp (Björk-Åkesson & Granlund, 2004).  

 

Molin och Gustavsson (2011) definierar begreppet ”delaktighet” (participation) utifrån graden 

av en individs engagemang i en livssituation. Forskarna framhåller att delaktighetsbegreppet 

används utifrån olika föreställningar och åsikter vilket följaktligen innebär att tyngdpunkten i 

förklaringarna hos begreppet ter sig olika. Delaktighet kan förstås utifrån t ex individens 

integrering i och tillgänglighet i samhället och/eller individens engagemang och inflytande i 

olika typer av beslut (Molin & Gustavson, 2011). Begreppet förekommer både för att beskriva 

en egenskap hos en person eller en samspelsprocess.  

 

Molin (2004) förklarar i sin avhandling att delaktighet kan ses utifrån två perspektiv. Dessa är 

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.  

 

Delaktighet som begrepp förekommer också i olika utbildningskontexter både för samhället 

generellt och för eleven individuellt. Begreppet saknar en tydlig definierad innebörd (Szönyi 

& Söderqvist Dunkers, 2013; Molin, 2004). Detta innebär svårigheter, t ex när det gäller att 

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 förstås i den aktivitet där eleven befinner sig” (Szönyi & Söderqvist Dunkers,  

2013, s. 14). Szönyi och Söderquist Dunkers (2013) och Molin (2004) menar att en elevs 

delaktighet i en aktivitet speglas av individuella förutsättningar och samspel med miljön.  

 

• Gymnasieval (studie- och yrkesval) 

”Vid ansökan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har eleven rätt att själv besluta om 

till vilken skola eller utbildning hon eller han vill söka. Det betyder att ansökan inte behöver 

undertecknas av vårdnadshavaren” (Skolverket juridisk vägledning, 2012, s. 3). Här uttrycks 

tydligt att det är eleven själv som ska ta beslutet över sitt val av program på gymnasiet. I 

skollagen (2010:800) åläggs att: 
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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 2010:800, 18 kap. 2§.) 

  

• Elev, ungdom och respondent 

I rapporten används följande begrepp synonymt med varandra: elev, ungdom och respondent. 

1.3 Avgränsningar  

Mitt examensarbete syftar till att skapa bättre förståelse och insikt kring elevers delaktighet i 

samband med valet av utbildning till gymnasiesärskolan. Styrdokumenten påtalar att eleverna 

förväntas äga den processen. Studien är ett exempel på hur denna process går till på en 

gymnasiesärskola där jag haft tillgång till att samla in empirin. Gruppen bestod i början av 

vårterminen 2015 av sex elever som alla gav sitt medgivande till att delta. Några veckor in på 

terminen avbröt två av eleverna sitt deltagande. Övriga fyra elever fullföljde sin medverkan. 

Jag avstod från att utöka antalet deltagande elever i arbetet eftersom jag bedömde materialet 

vara tillräckligt för att utifrån elevers perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003) 

komma framåt i min analys. Däremot bedömde jag utifrån elevernas utsagor ett annat 

intressant spår att följa. Jag valde att intervjua elevernas studie- och yrkesvägledare då jag 

ville ha en experts syn på elevers delaktighet i samband med deras val av program till 

gymnasiesärskolan. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel vill jag ge en förförståelse av begreppet utvecklingsstörning samt en kort 

historisk tillbakablick över gymnasiesärskolan som skolform. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över vad nuvarande styrdokument för gymnasiesärskolan ger för direktiv och 

riktlinjer gällande utbildning för elever med utvecklingsstörning. 

2.1 Utvecklingsstörning 

Genom åren har synen på människor med utvecklingsstörning varierat. Uttrycken som 

använts för psykiskt avvikande personer har också varierat. Pedagogerna talade ända fram till 

1950-talet om utvecklingsstörda som sinnesslöa. Detta uttryck ersattes med psykisk 

efterblivenhet som i slutet av 1960-talet ersattes med psykisk utvecklingsstörning. I den 

senaste LSS-lagen (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) har man tagit bort 

”psykisk” (Rosenqvist, 2000; Grunewald, 2011). 

 

Begreppet utvecklingsstörning definieras allmänt som en nedsättning i intelligensen i 

kombination med svårigheter i att klara vardagslivets sysslor. Definitionerna har varierat 

genom åren men gemensamt för dessa har varit att utvecklingsstörning innebär svårigheter att 

tolka och använda information, samtidigt som svårigheter i att utveckla och tillgodogöra sig 

kunskap finns (Granlund, u.å).  

 

Världshälsoorganisationen gav i början av år 2000 ut internationella klassifikationer, ICF, för 

att kunna beskriva och jämföra befolkningsgruppers hälsa i ett internationellt perspektiv. ICF 

(International Classification Function) är en klassifikation av hälsokomponenter. Den är 

neutral avseende etiologin, d v s avseende sjukdomars bakomliggande orsaker (Björck-

Åkesson & Granlund, 2004). I denna beskrivs olika hälsorelaterade tillstånd som 

sammanhänger med olika hälsobetingelser. Björck-Åkesson och Granlund (2004) ser 

människans funktionstillstånd (kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och 

delaktighet) och funktionshinder (funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, 

aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar) som en kombination av personliga 

hälsobetingelser och olika omgivningsfaktorer. Kontextuella faktorer kan ha positiva eller 

negativa inverkningar på en person (Socialstyrelsen, 2015). ICD-10 (International 

Classification of Diseases, Tenth Revision) (se s. 3) beskriver diagnoser på sjukdomar, 

störningar eller andra hälsobetingelser med en etiologisk referensram. De båda 

klassifikationssystemen kompletterar på så sätt varandra (Björck-Åkesson & Granlund, 2004).  
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2.2 Gymnasiesärskolan – historik och förankring i styrdokument 

Personer med utvecklingsstörning är en grupp människor i vårt samhälle som upplevt en 

fullständig förändring i attityder och delaktighet kring hur de i ett historiskt perspektiv blivit 

bemötta. I dag har människor med utvecklingsstörning lagstadgad rätt till att vara fullvärdiga 

medborgare med lika goda levnadsvillkor som alla andra (Grunewald, 2011). Här redovisas 

några exempel på hur skolgången för barn och ungdomar (elever) med utvecklingsstörning 

gestaltats sedan 1800-talets början. 

 

Grunewald (2011) påtalar att det var pedagogerna som första yrkesgrupp som började ägna 

sig åt barn med funktionsnedsättningar. I början av 1800-talet var det de döva barnen man tog 

hand om. I mitten av 1800-talet ägnade man sig också åt de blinda barnen. Det var de 

sinnesslöa och vanföra barnen som kom i sista hand. Flera ”hem” öppnades för sinnesslöa 

barn. Där fick barnen undervisning, arbete och vård. För de ungdomar som inte kunde skrivas 

ut i samhället ordnade man just arbetshem och för de ”obildbara” (obotliga) ordnades 

vårdhem (s k asyler). ”Vård och uppfostran” var ledorden för verksamheterna (Grunewald, 

2008). All skolverksamhet med utvecklingsstörda barn försiggick på frivillig basis fram till 

1944. Detta år antog riksdagen en lag om obligatorisk utbildning för ”bildbara sinnesslöa” 

(Rosenqvist, 2000). Dessa utvecklingsstörda barn fick sin undervisning på anstalter med 

internat. Det var alltså den första lagtext i Sverige som reglerade skolgången för barn med 

funktionsnedsättningar. 1968 fick alla barn oavsett grad av utvecklingsstörning rätt till 

skolgång. Elever som hade en intelligenskvot mellan 55 och 70 placerade man 

i grundsärskolan och elever som låg under en intelligenskvot på 55 placerade man 

i träningsskolan. Landstingen hade huvudansvar för särskolan fram till 1990-talet då 

kommunerna tog över. 

 

För de elever som inte når grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de 

har en utvecklingsstörning finns grundsärskola/gymnasiesärskola. I skolverkets 

författningssamling, SLOFS 2013:20 finns allmänna råd gällande rutiner inför utredning och 

beslut om mottagande i särskolan. Den utredning som ska föregå beslut om mottagande ska 

enligt skollagens 7 kap. 5§ omfatta en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en 

social bedömning.  
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2.3 Delaktighet enligt internationella och nationella styrdokument 

För gymnasiesärskolan liksom för övriga skolformer, finns olika internationella och nationella 

styrdokument som styr utformningen av verksamheten och som där understryker vikten av 

delaktighet.  

 

På sent 80-tal växer ”delaktighet” fram som begrepp och ideologi i Sverige. Man framhåller 

att delaktighet ska användas i bemärkelsen att människor med funktionshinder ska ha samma 

premisser i samhället som alla medborgare har, både vad det gäller rättigheter och 

skyldigheter. Delaktighet som ideologi är människornas gemensamma grundtankar om hur 

det ”goda” samhället ska se ut. ”Från patient till medborgare” – en handlingsplan framskriven 

av dåvarande statsministern Göran Persson kom att få stor betydelse i debatten om politiken 

kring funktionshinder. I denna betonas att alla medborgare ska ha lika rätt och lika möjlighet 

att vara ”herre” över sitt eget liv. Delaktighetsbegreppet är centralt i handlingsplanen (Molin 

& Gustavsson, 2011). 

 

Internationellt finns delaktighetsbegreppet som ledord både inom omsorgspolitiken och inom 

välfärdspolitiken. Överenskommelser finns mellan olika länder. Salamancadeklarationen och 

FN:s barnkonvention är exempel på detta. I barnkonventionen framhålls bl a att 

konventionsstaterna ska arbeta för ”barnets aktiva deltagande i samhället” (Svenska 

Unescorådet, 2006). 
 

FN har också upprättat standardregler som visserligen inte är juridiskt bindande för de länder 

som skrivit på dessa men fungerar som internationell praxis för att medborgare med 

funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra 

samhällsmedborgare. Utbildning är där ett huvudområde där delaktighet på lika villkor 

eftersträvas (FN:s standardregler, 2014). 

 

Skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen är de nationella styrdokument som reglerar 

vår skolverksamhet. Dessa uttrycker en gemensam syn på utbildning. Delaktighet, är ett av 

många begrepp som där poängteras i flera sammanhang (Skolverket, 2013a). Ett av dessa 

tillfällen är när elever ska välja utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 

Skollagen (2010:800) föreskriver att elever som utretts tillhöra särskolans elevkategori har 

möjlighet att välja individuellt program på gymnasiet eller något program i 

gymnasiesärskolan. Eleven har rätt att själv besluta om till vilken skola eller utbildning hon 
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eller han vill söka till. Detta innebär alltså att ansökan inte behöver undertecknas av 

vårdnadshavaren (Skolverket, 2012). 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Här kommer jag i huvudsak att presentera det teoretiska perspektiv som är grunden till min 

studie (d v s en motivering för mitt val). Jag vill lyfta fram de tankar och resonemang som jag 

anser talar för att det sociokulturella perspektivet är rådande (se också den tidigare forskning 

jag redovisar i kapitel 4). I utbildningssammanhang diskuteras ofta huruvida olika metoder 

och tekniker är lämpliga för mänskligt lärande.  Min uppfattning är att det då också är viktigt 

att understryka att lärande sker i många miljöer där kunskapsförmedling inte är det primära. 

”Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet”(Säljö, 2000, s. 13). 

 

Det finns många olika teorier om hur vi människor lär och anammar ny kunskap. Det 

förekommer ett samspel mellan vetenskapliga teorier och lärande och olika resonemang om 

hur dessa perspektiv uppstått. Å ena sidan kan det ibland vara så att forskares arbete kommit 

att dominera den gängse uppfattningen om undervisning men å andra sidan kan det också vara 

vardagsföreställningar om undervisning och lärande som tagits över av forskare (Säljö, 2000). 

Vissa av dem är tydligt förankrade i filosofin (Imsen, 2006; & Säljö, 2000). Där existerar 

både likheter och skillnader mellan dem (Säljö, 2000).  

 

Den sociokulturella teorin, som Vygotskyj är grundare av, beskrivs av Imsen (2006) som en 

teori ”som sätter fokus på arbetet, traditionerna, gemenskapen, kulturen och allt vi är 

delaktiga i” (Imsen, 2006, s. 53). Lärandet ses som en kulturell process där individens 

självständighet, handlingar och föreställningar utvecklas i det gemensamma samspelet mellan 

människor i deras samhällen och miljöer. Detta får konsekvenser för vilka antaganden man 

anser förklarar ett barns utveckling och lärande (Säljö, 2000).  Det är genom kommunikation 

och språkanvändning som barn blir delaktiga i hur andra människor tolkar omvärlden i 

kollektiva verksamheter.  Säljö (2000) menar att vi lär oss på det sätt som omgivningen lär 

oss och uppmuntrar oss till. Antagandet att världen fungerar olika i olika miljöer blir då en 

självklarhet.  

 

Begrepp och aktiviteter som enligt det sociokulturella perspektivet skapar förutsättningar för 

lärande och utveckling är situerat lärande, interaktioner, medierande hjälpmedel samt 

kreativitet. Samtliga kännetecken hänger ihop och påverkar varandra. Perspektivet 

genomsyrar kunskapssynen i våra läroplaner (Strandberg, 2006). 
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4 Tidigare forskning 

Genom att beskriva och diskutera tidigare forskning kring begreppet ”delaktighet” i 

vetenskapliga avhandlingar och artiklar, är mitt syfte att hitta kunskap som är relevant för 

min studie.  
                   Redan här vill jag för egen del deklarera att jag tvivlar på att det finns eller skulle kunna gå att utveckla,  

 ett språk som fångar allt väsentligt som kan sägas om delaktighet. Delaktigheten har olika språk i olika  

 sammanhang och måste nog få ha det. Om vi vill förstå oss på delaktighetens väsentligaste aspekter  

  måste vi lära oss tala alla dessa språk (Gustavsson, 2004, s. 15 – 16).   

 

Delaktighet är en grundförutsättning för människors möjlighet att föra sin egen talan. I 

utbildningssammanhang måste vi som pedagoger förhålla oss både till elevperspektivet (eg 

barnperspektivet) och till elevens perspektiv (eg barnens perspektiv) i olika situationer 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar 

att för att inta ett elevperspektiv behövs inte information från barnen/ungdomarna själva. Här 

gäller det att vi vuxna/pedagoger bevakar de politiska frågor och beslut som är aktuella i 

sammanhanget. När man i egenskap av pedagog däremot ska inta elevers perspektiv innebär 

det att eleverna själva får förutsättningar att själva föra fram sina ståndpunkter i både ord och 

handling. Vuxna måste tillskriva barnen/ungdomarna en egen kultur och ett eget sätt att erfara 

och förstå världen där åsikter och resonemang tolkas i ett diskursivt sammanhang (Halldén, 

2003). Att elevers delaktighet är en laglig rättighet tycks ändå inte innebära att den 

pedagogiska tillämpningen av begreppet är given (Wyness, 1999). För att skapa lärande och 

meningsskapande är det viktigt att delaktighet och engagemang synkroniseras. Både 

elevgruppen och pedagogen har avgörande betydelse för att innehåll och pedagogik blir en 

helhet. Elevers möjlighet till delaktighet ska ses som en självklar demokratisk rättighet 

samtidigt som det ska ses som en pedagogisk utgångspunkt i deras utbildningar (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). 

 

Jörgensen och Lambert (2012) har i sin forskning funnit att när elever med 

funktionsnedsättningar är inkluderade i ”vanlig” klass så finner många lärare utifrån sitt 

perspektiv, svårigheter i att skapa meningsfullt deltagande i undervisningen för dem. Lärare 

hamnar enligt författarna i ett dilemma där de känner frustration över den pedagogiska synen 

på vilken undervisningsmetod som fungerar bäst. Det är därför som dessa elever ofta sitter 

avskilt från sina kamrater och undervisas av en assistent/”hjälplärare” (paraeducator). I 

lärararbetslag som forskarna arbetat tillsammans med har man med framgång använt en 

praktisk planeringsmodell ”The Beyond Access Model”, skapad av Jörgensen, McSheehan 
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och Sonnenmeier (2010). I modellen finns en process beskriven, som är ämnad att vägleda 

arbetslag i deras planering av alla elevers deltagande i klassundervisning. Modellen bygger på 

fem frågor som pedagogerna utgår ifrån när lektionsförberedelser äger rum. Genom ett 

rutinmässigt användande av denna, samt genom att ha höga förväntningar på eleverna, har 

man lyckats skapa delaktighet i klassen även för elever med funktionsnedsättningar. Från att 

bara varit fysiskt närvarande i klassen har dessa elever blivit värderade medlemmar genom att 

fungera som fullvärdiga deltagare. Forskarna påpekar i sin artikel att mera forskning utifrån 

planeringsmodellen behövs för att kunna generalisera resultaten och applicera dem på elever 

med utvecklingsstörning i allmänhet.  

 

Ytterligare bidrag i diskussionen kring begreppet ”delaktighet” får man i Alexanderssons 

(2011) forskningsrapport. Syftet med denna artikel är bl a att analysera på vilket sätt 

interaktion med människor i omgivningen bidrar till social delaktighet och en positiv 

inlärningsprocess för en elev (Sofia). Studien visar olika situationer av lärande där 

pedagogiken i inlärningssituationen är avgörande för om eleven blir en aktiv deltagare eller 

inte. Där finns tre huvudkategorier av situationer för lärande. Dessa är situationer där Sofia 

”står bredvid” lärandet, där hon befinner sig mitt i aktiviteten och där hon flyttar sig mellan 

att vara bredvid eller i situationen. Eleven avgör själv placeringen genom det stöd och respons 

hon får av människor i omgivningen. Interaktionen och kommunikationen i lärandet är både 

verbal och/eller icke-verbal (Alexandersson, 2011). Alexandersson (2011) förstärker 

Jörgensen och Lamberts (2012) konstateranden i föregående artikel att det är pedagogiken i 

lärandesituationen som avgör elevens delaktighet eller icke delaktighet i lärandet. Ett positivt 

socialt samspel (kommunikation) mellan samtliga individer anses vara viktigt. 

 

Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) analyserar i sin artikel elevers delaktighet och andra 

faktorer som är viktiga för elevers lärande. De anser att delaktighet är ett mångdimensionellt 

begrepp som innefattar upplevelsen av delaktighet, individers agerande, nischer i tillvaron 

samt faktorer i miljön överhuvudtaget. Graden av delaktighet i t ex skolaktiviteter avgörs av 

hur delaktig en individ upplever sig vara från tillfälle till tillfälle. Delaktighet bedöms i ett 

sammanhang. Det går att stärka elevers delaktighet i skolverksamheten på ett flertal sätt. Det 

kan t ex vara genom att stärka deras autonomi men också faktorer i miljön såsom 

omgivningens attityder. Den kategori av pedagogik som lärare använder sig av i återkoppling 

av elevers prestationer i skolarbetet kommer att påverka dessa. Lärare som förklarar att 

prestationerna utvecklas i positiv riktning med ansträngning når ett lyckat resultat medan 
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lärare som förklarar att prestationerna utvecklas med graden av förmåga kommer att 

misslyckas (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004).  

 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) presenterar i sin forskningsrapport en tankestruktur 

(tankefigur) kring begreppet ”delaktighet”. Genom observationer i skolmiljöer och genom 

elevintervjuer har de analyserat sitt perspektiv på delaktighetsbegreppet med hjälp av denna. 

Lärande, fostran, omsorg och gemenskap sker tillsammans med kamrater i skolans olika 

kulturer, d v s i undervisningskulturen, i omsorgskulturen och i kamratkulturen. I de två 

förstnämnda kulturerna är relationen i huvudsak vertikal mellan lärare och elev medan 

relationen i kamratkulturen mellan eleverna till största delen är horisontell. Möjligheten till 

delaktighet i de olika kulturerna kräver olika förmågor i interaktionen. Detta faktum är 

eleverna ofta medvetna om. För att analysera elevers delaktighet kan begreppet ses utifrån 

olika perspektiv som kan vara självupplevda och/eller utifrån observerbara. Dessa perspektiv 

är tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi  

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012).  

 

Ringsby Jansson och Olsson (2006) ger med sin forskning ytterligare bidrag till 

konstaterandet att delaktighet är ett mycket intressant och komplext begrepp samtidigt som 

tolkningen av det är mångfaldig. I sin vetenskapliga artikel fördjupar de resonemanget kring 

hur vägen in i vuxenlivet för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning i dagens Sverige 

kan forma sig.  Under de senaste tio åren har nya och annorlunda livsmönster vuxit fram i 

samhället. Vissa ungdomar tillåts inte att vara delaktiga i planeringen av sitt liv efter att de 

flyttat hemifrån. Det kan t ex vara så att föräldrar och personal på gruppboenden inte frågar 

efter ungdomarnas åsikter i planeringen av deras situation utan bestämmer ”över huvudet” på 

dem. Andra ungdomar klarar inte av att ta eget ansvar för sin situation utan hamnar i ett slags 

utanförskap. Ringsby Jansson och Olsson (2006) understryker särskilt vilka negativa följder 

detta fått för en del av dessa ungdomar. Flera unga i denna grupp visar svårigheter att hantera 

sitt eget nya liv. Detta visar sig t ex genom att ungdomarna hamnar i dåligt sällskap och har 

problem med att bedöma och förutse konsekvenserna av sina handlingar. En del hamnar i 

arbetslöshet, bostadslöshet, kriminalitet eller får drogproblem (Ringsby Jansson & Olsson, 

2006).  

 

Gysbers (2013) redogör i sin forskning för vikten av att göra elever delaktiga i sin egen 

process kring studie- och yrkesvägledning. Genom att upprätta s k ”färdplaner” för varje elev 



  14 

har man hittat ett arbetssätt att säkerställa möjligheter för planering av elevens framtida 

studier och kommande yrkesval. Detta arbete sker i samarbete med elever, föräldrar och 

skolpersonal som t ex studie- och yrkesvägledaren. ”Färdplanen” revideras fortlöpande. 

Gysbers (2013) konstaterar avslutningsvis i sin artikel att inte bara skolan utan hela samhället 

måste ha en gemensam strategi för att skapa goda förutsättningar för att ungdomar ska lyckas 

på sin väg in i vuxenlivet. 
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5 Min egen förförståelse 

I detta kapitel vill jag tydliggöra det sätt på vilket jag förstår det problemområde jag tänker 

undersöka eller med andra ord vilka de utgångspunkter som jag tar ”avstamp” i är och som 

jag anser centrala för arbetet. Den studiedesign jag valt har gett mig de förutsättningar jag 

behövde för att kunna fokusera på just fenomenet delaktighet. Jag har genomfört studien i en 

på förhand känd kontext med bekanta elever.  

 

Under mina cirka tio år som lärare i gymnasiesärskolan har jag många gånger tagit emot 

elever som just påbörjat sin gymnasieutbildning. Det har varit elever som precis innan 

examen från grundskolan blivit utredda och inskrivna i särskolan, elever som varit inskrivna i 

särskolan men gått integrerade i grundskoleklass eller elever som kommit från klass i 

grundsärskolan. Det teoretiska perspektiv som min syn på lärande utgår ifrån, är det 

sociokulturella perspektivet. Jag anser att alla människor möter gränser men att det är i 

kampen mot dessa som vi växer. Vår genuppsättning är medfödd och den kan vi inte göra 

något åt. Det vi kan påverka är samspelet mellan människor och mellan människor och 

kulturen (Strandberg, 2006). Min erfarenhet är att vi lärare och studie- och yrkesvägledare 

tillsammans med eleven har ett mycket viktigt arbete att utföra när inskolning ska ske. Därför 

vill jag i min studie skaffa mig kunskaper om processen och samtidigt försöka förstå om just 

delaktighet utifrån den tidigare forskning och det empiriska material jag samlat in och tolkat 

kan ge svar på mina forskningsfrågor. Westlund (2009) påtalar att genom att vara medveten 

om sin förförståelse samt genom att inta ett lyssnade förhållningssätt till sitt empiriska 

material ökar chanserna att förstå vad texten säger. 

 

All personal som arbetar nära eleverna har ansvar för att alltid utgå från elevens bästa. Detta 

gäller i alla frågor som rör denne. Övergångar från/inom verksamheter i skolan är för många 

elever betydelsefulla och viktiga händelser. Det måste finnas rutiner och arbetssätt som 

underlättar dessa (Skolverket, 2014b). I skolverkets (2014b) stödmaterial påpekas mycket 

tydligt att elever och vårdnadshavare (om elev är omyndig) ska erbjudas stor möjlighet till 

delaktighet bl a i processer som rör övergång från grundskola till gymnasieskola. Det är då 

förutsättningarna att lyckas i arbetet blir störst. Min beprövade erfarenhet säger mig att det 

också har stor betydelse att eleverna ges förutsättningar till att förstå och hantera det faktum 

att de går i särskolan.  
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6 Metod 

I följande kapitel har jag för avsikt att beskriva hur min studie är upplagd. För att försöka 

förstå fenomenet ”delaktighet” utifrån mina forskningsfrågor anser jag att en kvalitativ 

studie är det bästa. Hermeneutiken blir den metodansats som styr mitt val av datainsamling 

och analys. Westlunds (2009) ”åtta punkter” är den arbetsgång som vägleder mig i 

forskningen. Avslutningsvis diskuterar jag hur gällande forskningsetiska principer har 

påverkat studien. 

6.1 Metodval 

Genom att försöka förstå människors sätt att diskutera och reagera på begreppet ”delaktighet” 

förväntade jag mig att komma fram till svar på mina forskningsfrågor. Därför är en kvalitativ 

studie lämplig eftersom fokus kommer att vara att om möjligt se olika handlingsmönster 

(Trost, 2013). Arbetet kom att bygga på en koppling mellan respondenternas betraktelsesätt 

och kontexten där materialet skapats (Bryman, 2008).  

 

Repstad (2002) framhåller att kvalitativa metoder är flexibla där faserna glider över och i 

varandra. Problemformulering och datainsamling sker samtidigt med att analysen också 

påbörjats. För att explorera ett område som anses vara angeläget är det av största vikt att det 

finns ett nära och tätt förhållande till det man studerar (Repstad, 2002). Miljön och 

respondenterna där mitt empiriska material hämtats är väl kända för mig. 

6.2 Metodansats 

Hermeneutiken ”läran om tolkning” (Dalen, 2007, s. 14) är både en vetenskapsfilosofi och en 

metodansats där man utgår från att förklara, uppfatta och tolka upplevelser av fenomen. Detta 

kan passa forskning som ska bedrivas inom t ex skolans värld (Allwood & Eriksson, 2010; 

Westlund, 2009). Genom att dra upp riktlinjerna i en forskningsdesign och ställa mig frågor 

för att utreda några centrala vetenskapsfilosofiska begrepp gällande hermeneutiken som 

metodansats; epistemologi (teorier om kunskapsproduktion), ontologi (teorier om hur 

verkligheten är beskaffad, teorier om det existerande), metodologi (tillvägagångssättet vid 

genomförandet av studien) samt metod (val av datainsamlingsmetoder och analysmetoder) 

fick jag klarhet i vilka konsekvenserna för min studie blev i valet av metodansats (Fejes & 

Thornberg, 2009). 
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Nedan följer mina sammanfattningar av den empiri jag tolkat utifrån den vetenskapliga 

litteratur jag studerat (Fejes & Thornberg, 2012; Allwood & Eriksson, 2010; Bryman, 2008; 

Larsson, 2005). 

 

Jag anser att hermeneutiken är en av flera möjliga kvalitativa metodansatser i denna studie om 

fenomenet ”delaktighet”. Hermeneutiken har sina rötter i filosofin. Det är en lära som handlar 

om tolkning och hur vi kan förstå och skapa mening. Den har en stark vetenskapsteoretisk 

förankring i Husserl´s livsvärldsbegrepp. Empirismen är den epistemologi (vetenskapsteori) 

som representerar den uppfattning om hur vi får kunskap om omvärlden som gäller bl a för 

hermeneutiken, d v s genom våra sinnen, erfarenheter och upplevelser. Detta förhållningssätt 

kan ses som en relation mellan det faktiska, den så kallade objektiva verkligheten, och det 

subjektiva, den värld vi upplever (Översikt över metoder baserade på empirisk-holistisk 

(kvalitativ) kunskapsansats, 2015).  

 

De ontologiska uppfattningarna inom hermeneutiken står för subjektivism och relativism. 

Enligt subjektivismen är verkligheten beroende av iakttagaren vilket innebär att den är 

mångtydig och relativ. Epistemologin inom hermeneutiken är intersubjektiv. Detta innebär att 

läran om kunskapen är gemensam och sådan att den kan upprepas. För att producera empirisk 

kunskap används induktion. Genom observationer och erfarenheter drar forskaren generella 

slutsatser från ett antal enskilda fall. Empirin är utgångspunkten, inte teorin (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

 

Genom att försöka förstå hur kunskap bildas framstår också ontologi och metodologi som 

viktiga begrepp att ta ställning till i valet av metodansats. Ontologin 

(vetenskapsteori/vetenskapsfilosofi) är icke-dualistisk inom hermeneutiken vilket innebär att 

verkligheten anses bestå av en subjektiv - objektiv helhet där fakta inte kan ses oberoende av 

subjektet. En av hörnstenarna i hermeneutiken är att fokus läggs på meningsinnehållet 

(Szklarski, 2002). Bryman (2002) påvisar att den metodologiska läran om vetenskapsmetod 

här är induktiv. Detta innebär att forskaren förutsätter öppenhet i sin insamling och sin analys 

av data framför prövning av teorier. Mening och tolkning är tätt sammanlänkade (Szklarski, 

2002).  
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6.3 Urval 

Mitt examensarbete och min utbildning till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är 

direkt kopplat till min nuvarande arbetsplats och verksamhet på gymnasiesärskolan i X 

kommun. Min förhoppning är att resultatet av studien kommer till praktisk användning 

framförallt i samband med elevers val av utbildning till gymnasiesärskolan.  

 

För att få konformitet mellan forskningsfrågor och urval av informanter (Bryman, 2008) har 

jag gjort ett målinriktat urval (ett icke-sannolikhetsurval) (Fejes & Thornberg, 2009). 

Tillfälligheten att få möjlighet att använda just detta urval av elevrespondenter just nu är 

unikt. Elevantalet har minskat och fortsätter minska på gymnasiesärskolans nationella 

program och i X kommun har bl a av den anledningen en omorganisation av densamma (och 

av gymnasieskolans individuella program) påbörjats.  

 

Det finns flera anledningar till att jag valt dessa respondenter. Forskningsfrågorna kräver en 

förmåga att kunna uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Detta gör att jag valt informanter 

som jag känner väl och har relationer till. Skolledare och berörda pedagoger och elever tillät 

mig att genomföra datainsamlingen på undervisningstid. Eleverna kunde tänka sig att ställa 

upp på min forskning när jag gick ut med en förfrågan (ett missivbrev) till dem.  

6.4 Datainsamling 

Westlund (2009) menar att empiriskt material där informanterna haft förutsättningar att 

utveckla sina egna tankar och upplevelser i olika slag av texter är lämpligt att använda när 

man som forskare arbetar utifrån en hermeneutisk metodansats. Det kan vara texter i form av 

uppsatser/tankar, dagboksanteckningar eller utskrifter av intervjuer i fokusgrupper.  

 

Mitt material har tillkommit genom att jag: 1. Haft ”fokusgruppslektioner” (mitt uttryck som 

för mig innebär en kombination av gruppintervju och samtal under lektion) som jag spelat in 

och direkt efteråt transkriberat.  2. Låtit samma elever vid ett annat tillfälle skriva texter kring 

delaktighet. 3. Genomfört en ”expertintervju” (på ca 45 min) med en studie- och 

yrkesvägledare (som jag spelat in och omgående transkriberat) med mer än tio års erfarenhet 

av vägledning inom särskolan. 

 

Många forskningsarbeten föregås av s k pilotstudier. Anledningarna till detta kan vara 

mångskiftande (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Bryman, 2008). Bryman (2008) anser att 
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en pilostudie inte ska göras med individer som senare ska ingå i det huvudsakliga 

datainsamlingsarbetet.  

 

Första momentet i datainsamlingsprocessen i min studie, var mina fokusgruppsintervjuer (två 

stycken). Dessa skulle kunna ses som en typ av förstudie (pilotstudie), trots att jag också 

använt materialet i min analys. Jag ville att samtalen (intervjuerna) om delaktighet skulle 

fungera som en förberedelse (”fokusgruppslektion”), en genomgång och ett komplement till 

textskrivandet. Jag ville också undersöka om uppgiften för eleverna kändes genomförbar eller 

om den bedömdes för komplicerad. Genomförandet av detta moment kom att ta mitt 

datainsamlingsarbete vidare genom att eleverna fick förutsättningar att enskilt ha en bild av 

vad delaktighet i samband med gymnasievalet innebar för dem och utifrån dessa tankar sedan 

kunna skriva personliga texter om delaktighet.  

 

Andra momentet i processen att samla in data till mitt examensarbete blev att samla in texter 

(tankar som ungdomarna har/haft inför valet av fortsatta studier efter 

grundskolan/grundsärskolan) som var producerade av ungdomar i gymnasiesärskolan. 

Westlund (2009) framhåller att det är viktigt att som forskare inte låsa deras tankebanor utan 

uppmuntra dem att utifrån valt fenomen tänka fritt.  

 

Tredje momentet var att genomföra en expertintervju med den studie- och yrkesvägledare 

som arbetar i organisationen på gymnasiesärskolan i X kommun. Enligt skollagen är studie- 

och yrkesvägledning en rättighet för alla elever och i arbetet med detta har lärare och studie- 

och yrkesvägledare ett gemensamt ansvar tillsammans med rektor (Skollagen 2010:800, 

Skolverket, 2013c & Skolverket 2013d). Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för 

hur livet kommer att utvecklas. Att göra val inför framtiden är en oupphörlig process som är 

ständigt pågående (Skolverket, 2013c). Det är av yttersta vikt att eleven får ett professionellt 

utifrånperspektiv på detta. En studie- och yrkesvägledare ska finnas att tillgå för elever i alla 

skolformer (förutom förskolan och förskoleklassen) (Skolverket, 2013a). 

6.5 Analys  

Det finns tre huvudinriktningar inom hermeneutiken vilka kan sägas påverka hur en 

analysprocess formas (Westlund, 2009). De teorier riktningarna bygger på samt relaterar till, 

skiljer sig till en viss del åt. Inom existeniellt inriktad hermeneutik är forskaren inriktad på att 

förstå en annan människas projekt samtidigt som hänsyn tas till den egna förförståelsen. 
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Tolkningsläran är psykologiskt inriktad. Inom misstankens hermeneutik kan tolkningen bygga 

på en strukturanalys där analysarbetet har kvantitativa inslag. Genom att t ex räkna hur många 

gånger som ett visst uttryck eller ord förekommer i texten kan förklaringar i arbetet styrkas. 

Den bredaste inriktningen inom hermeneutiken anses som en allmän tolkningslära. Det mest 

framträdande draget inom denna riktning är att textdelar ställs i relation till helheten 

(Westlund, 2009). 

 

Westlund (2009) och Ödman (2007) anser att det inte finns någon generell analysprocess 

inom hermeneutisk forskning. Ovanstående presenterade riktningar kan alla vara lämpliga att 

använda för att kunna förstå elevers föreställningar eller drömmar. De kan komplettera 

varandra i själva analysarbetet. Hermeneutikern menar att vi aldrig kan ställa oss utanför oss 

själva när vi studerar verkligheten utan vi tolkar och förstår den alltid utifrån det historiska 

perspektiv som vi är en del av. Stensmo (2002) förklarar tolkning med att man försöker 

tydliggöra något som inte är omedelbart i det upplevda. Kvale i Fejes & Thornberg (2009) 

framhåller att varje kvalitativ studie är unik där forskaren själv kan sägas stå i centrum. 

Följaktligen blir också det analytiska arbetssättet unikt. 

 

Westlund (2009) skissar åtta punkter som kan vara en hjälp att förhålla sig till i det 

hermeneutiska analys- och tolkningsarbetet. En tydlig struktur att förhålla sig till i arbetet är 

betydelsefullt när man samtidigt har ett visst mått av ”frihet” vilket alltså är ett fenomen i den 

hermeneutiska metodansatsen. Detta innebär konkret, att jag inte följer Westlunds (2009) 

hållpunkter i kronologisk ordning, utan de olika arbetsmomenten glider in och ut i varandra. 

Jag fokuserar på helheten för att samtidigt tydliggöra det jag uppfattar är informanternas 

budskap i sina utsagor. Tittar man på exempel av andra forskares tolkningar av sitt material 

måste man vara medveten om att inte låta sig lockas in på ”villovägar” som gör att man 

glömmer bort sin egen förförståelse.  

 

Här följer en presentation av Westlunds (2009) förslag på de åtta moment hon menar kan 

vara en hjälp att utgå ifrån i sin analysprocess. Jag förklarar samtidigt hur jag har förhållit 

mig till momenten i det praktiska arbetet. 

 

1. Val av empiriskt material  

Det insamlade materialet ska ha gett informanterna möjlighet och utrymme att utveckla sina 

egna tankar utan att forskaren påverkar dem (Westlund, 2009). 
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Mitt insamlade material bestod av transkriberad text från de fokusgruppsintervjuer jag 

genomförde som första steget i mitt arbete. Eftersom begreppet delaktighet kan uppfattas på 

många olika sätt och saknar enhetlig betydelse ansåg jag det nödvändigt att förbereda 

eleverna muntligt inför min datainsamling (lektion i form av fokusgruppsintervju se Bryman, 

2008 2:a uppl. kap 18 Fokusgrupper) (Se bilaga 2). Min förhoppning var att ungdomarna 

genom att samtala med varandra skulle öka sin egen möjlighet att minnas samt få en känsla 

för att skrivandet inte skulle vara svårt.  

 

2. Genomläsning 

Att läsa texterna genom att försöka tänka att läsningen är en resa där målet är okänt ökar 

chansen att samtidigt med läsningen lyckas söka med ett öppet sinnelag efter innehållet i 

textens budskap (Westlund, 2009). 

 

Första steget i detta arbete bestod i att genomföra flera genomläsningar (3 – 4 stycken) av mitt 

datamaterial d v s de transkriberade intervjuerna och elevtexterna. Jag fokuserade på helheten 

genom att jag läste varje del rakt igenom, utan att försöka tänka på forskningsfrågorna eller på 

min erfarenhet och förförståelse. I detta läge är ju ”vägen till målet” fortfarande okänd. 

Processen vartefter arbetet senare fortgick, bestod i att mejsla fram informanternas perspektiv 

ur materialet (Westlund, 2012; Bryman, 2008; Ödman, 2007; Stensmo, 2002). Under dessa 

genomläsningar gjorde jag först inga markeringar i texterna. Efteråt gjorde jag i stället 

tankekartor (mindmaps) över ord och utsagor. Detta blev mitt sätt att återberätta texterna för 

mig själv samtidigt som jag planlöst sökte efter budskap i dessa. Arbetet kan liknas vid att 

lägga ett stort pussel där jag för att få fram ett slutresultat (hela pusslet, d v s svar på mina 

forskningsfrågor) först pusslat delar av den stora bilden med varandra (se figur 2, tankekarta 

B s 29). 

 

3. Utsagor med engagemang 

Genom att notera yttranden i texten som visar att informanten är berörd ökar möjligheten att 

man som forskare upptäcker vad som är satsens innebörd (Westlund, 2009). 

 

Vid ytterligare genomläsningar har jag markerat ord och utsagor som visat det informanterna 

varit berörda av. Detta resultat noterade jag också i form av tankekartor för att få en översikt 

av materialet. 
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4. Utsagor som är återkommande 

För att hitta ytterligare pusselbitar i analysarbetet med det insamlade empiriska materialet kan 

forskaren göra en analys av textens minsta beståndsdelar (strukturen). I en frekvenstabell kan 

forskaren samla och räkna ”pusselbitar” (”bevis”) som kan bli föremål för tolkning 

(Westlund, 2009).  

 

Textmaterialet var innehållsmässigt fyllt med engagerade och återkommande utsagor och 

eftersom det bara utgick från fyra elever föreföll en frekvenstabell inte rimlig att göra.  

 

5. Strukturera huvudbudskapen 

Genom att ordna ord och uttryck i kategorier och/eller genom att använda tidsliga uttryck för 

att ordna utsagor kan möjligheten finnas att upptäcka fenomen i den studerade verksamheten 

(Westlund, 2009). 

 

Jag visar i kapitel 7 ”Resultat” de tre tankekartorna (Figur 1. Tankekarta A,  

Figur 2. Tankekarta B och Figur 3. Tankekarta C) som är slutversionen av analysen av 

materialet från de tre datainsamlingsmetoderna jag använt (fokusgruppsintervjuer, elevtexter 

och expertintervju). Där framgår hur jag strukturerat materialet i huvudteman och det resultat 

jag analyserat mig fram till.  

 

6. Den hermeneutiska spiralen 

I vetenskaplig teori och forskning kan man hämta kunskap som förstärker eller utmanar 

tolkningsarbetet. När forskaren låter processen pendla mellan det empiriska materialet och 

litteraturen kan detta liknas vid en spiral som för varje rörelse (pendling) söker sig längre ner 

och fördjupar tolkningen (Westlund, 2009). (Se kap 7 Resultat.) 

 

I mitt arbete har jag pendlat mellan transkriptionerna av intervjuerna och elevernas texter. 

Utgångspunkten har från början varit tre tomma kartor (tre ”pussel”) som jag fyllt med 

utsagor. Oftast har alla tre kartorna varit placerade framför mig samtidigt som jag i analysen 

pendlat kors och tvärs i arbetet mellan dessa men det har också funnits tillfällen när jag 

koncentrerat mig på en del i taget. Detta var ett faktum när de fyra karaktärerna (Figur 2. 

Tankekarta B s 29) och namnen på dessa växte fram. Därefter har texten till tankekartorna 

skrivits. Detta resultat har skapats i en växelverkan (pendling) mellan min förförståelse, 



  23 

arbetets teoretiska delar innehållande begrepp, perspektiv och tidigare forskning samt 

tankekartorna.  

 

7. Studiens validitet 

Under hela tolkningsprocessen är det av yttersta vikt att kontrollera arbetets trovärdighet 

eftersom detta har betydelse för kvalitén på den forskning man genomfört. För att tolkningen 

ska vara godtagbar kan frågor ställas för att stärka validiteten. Dessa kan exempelvis innehålla 

fokus på textens logiska sammanhang, stå för eventuella motsägelser av tolkningen, beröra 

den vetenskapliga litteraturen och forskningen samt miljön där texterna är skapade (Westlund, 

2009). (Se kap 6.7 om studiens tillförlitlighet). 

 

8. Ett genomskinligt tolkningsarbete 

För att ge läsaren möjlighet att få inblick i tolkningsarbetet är det oftast till god hjälp att 

forskaren beskriver hur arbetet utvecklats i olika etapper (Westlund, 2009). 

 

Ett genomskinligt tolkningsarbete präglar innehållet i min rapport både på övergripande nivå 

men framförallt på detaljnivå genom att jag utförligt redovisar förförståelse, metod och 

resultat i nämnd ordning.  

6.6 Etiska aspekter  

Det forskningsetiska fältet spänner över ett stort område. Alla forskare har att följa en mängd 

lagar, direktiv, riktlinjer, överenskommelser samt forskningsetiska och yrkesetiska kodexar 

för att deras forskning ska vara laglig och etiskt riktig och hålla en god kvalitet. Det är 

betydelsefullt att alla som arbetar med forskning intar ett grundläggande, reflekterande och 

etiskt förhållningssätt och agerande i sina roller över vad lagen kräver och etiken föreskriver 

(God forskningssed, 2011).  

 

Gränsen mellan vad som är etiskt och oetiskt är otydlig. Bryman (2008) påvisar fem olika 

övergripande frågeställningar som forskare hela tiden måste diskutera i sina arbeten. Dessa 

etiska områden rör eventuell skada, bristande information och samtycke, inkräktande på 

privatlivet samt falska förespeglingar. Viktiga etiska principer som gäller för bl a svensk 

forskning är just informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet.  
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Informationskravet innebär att deltagarna ska få information av forskaren (d v s mig i detta 

fall) om vilka moment som ingår i undersökningen samt att deltagarna har rätt att när som 

helst avbryta deltagandet i studien utan att behöva ange en anledning till detta. Detta krav är i 

min studie uppfyllt genom att jag delgivit alla deltagare ett missivbrev (se bilaga 1) de ska 

svara på (d v s underteckna). Detta har jag delat ut genom att samtidigt samtala om innehållet 

enskilt med varje eventuell deltagare. Vid ett senare tillfälle har jag dessutom försäkrat mig 

(också genom samtal) att varje individ förstått innehållet i brevet samt att de vet att de 

närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. Jag har också informerat om att det material som jag 

samlat in kommer att förvaras så att obehöriga inte kan komma åt det, analyseras utifrån 

studiens syfte samt att jag inte kommer att behålla det längre än nödvändigt.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill delta i forskningen. Om 

individen är under 18 år är det vårdnadshavare som avgör frågan. Alla sex elever som 

tillfrågats om deltagande ställde upp i min studie både vad det gäller ”fokusgruppslektioner” 

(mitt uttryck) och skrivuppgiften. Efter några veckor avbröt två elever deltagandet.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter i processen med deltagarna bara får användas 

för den forskning som avses för ändamålet vilket alltså här betyder att jag endast kommer att 

använda mitt insamlade datamaterial i samband med arbetet med min examinationsuppgift. 

 

Konfidentialitetskravet är och måste vara säkerställt så att deltagarnas identitet inte kan 

spåras.  Materialet kommer att avidentifieras och anonymitet garanteras när/om jag använder 

det i mitt examensarbete.  

6.7 Studiens tillförlitlighet  

Genom att inta ett kritiskt förhållningssätt till kvaliteten på den forskning man genomfört ökar 

chansen att åstadkomma en forskningsrapport med en högt värderad analys och ett tillförlitligt 

resultat (Repstad, 2007). Guba och Lincoln i Bryman (2008) menar att forskning som är 

tillförlitlig och således av hög kvalitet är trovärdig, överförbar, pålitlig och möjlig att styrka 

och konfirmera.  

 

Trovärdigheten i mitt arbete är säkerställd genom att jag under mina intervjuer och efter 

transkriberingen av dessa diskuterat med informanterna om jag uppfattat deras utsagor rätt 
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utifrån deras syn på saken. Efter fokusgruppsintervjuerna sammanfattade jag muntligt min 

bild av deras samtal. Detta är min s k respondentvalidering. 

 

Överförbarheten av min forskning är säkerställd genom att mina beskrivningar av resultaten 

är täta (fylliga). Detta gör att de skulle kunna ses som möjliga att överföra i en annan miljö. 

Det handlar om att nå djupet (och inte bredden i forskningen). Eventualiteten att för andra 

forskare upprepa samma studie är inte enkelt då varje kontext och den sociala verkligheten är 

unik för varje grupp/individ. Jag anser dock att studiens forskningsdesign är möjlig att 

använda i annan forskning. 

 

För att säkerställa pålitligheten i ett arbete bör en komplett redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen redovisas med största noggrannhet. Forskarkollegor kan fungera som 

granskare. Denna teknik är inte särskilt vanlig i kvalitativa studier. Det är i många fall en 

alltför krävande uppgift att genomföra eftersom mängden data ofta är mycket stor. 

 

Mitt arbete har under processens gång granskats och ifrågasatts av min handledare. Vi har 

haft fysiska träffar och flera mejl-, telefon- och smskontakter. Jag har upplevt responsen 

mycket givande. Två kollegor till mig (båda specialpedagoger) har läst både kortare och 

längre avsnitt av mitt arbete och gett mig synpunkter på detta. Möjligheten att styrka och 

konfirmera arbetet på ett fullständigt objektivt sätt är inte genomförbart men mitt mål har varit 

att säkerställa att jag agerat i god tro utan att värderingar påverkat mig. 
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7 Resultat 

Texterna (transkriptionerna från intervjuerna samt elevernas producerade texter) innehåller 

fylliga utsagor där informanternas engagemang tydligt framgår. Westlund (2009) framhåller 

vikten av att man försöker upptäcka dessa eftersom möjligheterna då ökar för att hitta det 

som är textens egentliga innebörd. Utfallet av analysen presenteras i tre avsnitt utifrån 

studiens tre frågeställningar. Varje avsnitt innehåller en tankekarta med tillhörande 

textavsnitt där studiens resultat skrivs fram. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

 

7.1 Delaktighetens dimensioner  

Det transkriberade datamaterialet som var resultatet av ”fokusgruppslektionerna” jag höll 

initialt i min forskningsprocess innehöll en stor mängd utsagor med engagemang i och flera 

utsagor som återkom. Samtalen (intervjuerna) jag hade tillsammans med eleverna handlade 

om hur de tolkade begreppet delaktighet (se bilaga 2, uppg 1,2 och 3). Arbetet med att göra 

tankekarta A blev en process där jag samlade utsagorna i teman. Dessa visade informanternas 

engagemang på många olika sätt. Jag hittade tre teman som tydligt växte fram under arbetets 

gång och som dessutom fanns med i materialet som processades fram hos alla eleverna. 

 
          

 

 
  

 

 

 

  

 

    

   

 

 

 

DELAKTIGHET ”Vara med” 
var

”Hjälpa till" 

”Bestämma” 

”Jag 

bestämde” ”Nä, jag fick 

inte 

bestämma” 

”Jag får inte 

bestämma över 

mitt eget liv” 

”Bestämma…. 

Det får jag inte, 

helt självt” 

”Är med i 

ett gäng” ”Så länge man 

är tillsammans  

är man 

delaktig” 

”Gör saker 

tillsammans” 

 

”Hjälpa dig” 

”Hjälpa 

mig” ”Hjälpas 

åt” 

 ”På 

klassråd är 

man med” 

Figur 1. Tankekarta A (egen bild)  
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I skissen ovan har jag markerat dessa teman med röd bakgrundsfärg. Genom att pilarna pekar 

åt båda hållen mellan dessa teman och begreppet delaktighet i mitten vill jag visa att eleverna 

använde dessa synonymt med varandra. Pilarna som pekar från de röda fälten mot de vita 

visar exempel på utsagor med engagemang i och/eller utsagor som upprepades. 

 

7.1.1 ”Vara med” 

Att få ”vara med” eller att ”inte få vara med” kompisar i olika sociala sammanhang, var den 

aspekt som initialt diskuterades av informanterna. Denna betydelse av begreppet verkade 

engagera alla. De kom med flera exempel på vad ”delaktighet” kunde innebära för dem i detta 

sammanhang. Eleverna uttryckte sig t ex så här:  
 

 Delaktighet ä när man ä i ett gäng. O gör saker tillsammans. Om man vill. 

 

Mm, mm men när ja sitter själv o ja ser ett par kompisar gå omkring, då ä man inte delaktig. 

 

Ja så länge man är med personen i fråga så är man ju delaktig i det han gör, fast man inte gör det själv….. 

   om man springer därifrån är man inte delaktig men så länge man är med personen i fråga, så är man ju  

                            delaktig! 

 

7.1.2 ”Hjälpa till” 

Ungdomarnas diskussion fortsatte med att använda delaktighet i betydelsen ”hjälpa till”. Alla 

utsagor handlade om att hjälpa till/inte hjälpa till när en vuxen frågar. Inget exempel att hjälpa 

någon spontant framkom. Alternativet att ”inte hjälpa till” gavs som exempel vid ett tillfälle. 

Det gavs av en elev som ville hjälpa till mera hemma men inte fick det.  Här följer några 

exempel på utsagor från eleverna i betydelsen ”hjälpa till”: 
 

Att hjälpa dig Kicki med det här (förklaring: intervjuerna till min datainsamling), ja då ä man delaktig  

o hjälper till. 

 

 …… delaktig, mmm, när man hjälper till med att flytta saker i skolan. 

 

Om man hjälper upp någon.... om man frågar…. :– Ja skulle behöva hjälp med en grej…:- Skulle du  

kunna tänka dig och hjälpa mig? : – Ja visst! svarar jag. Då ä man delaktig. 

 

Ja skulle jättegärna vilja hjälpa till hemma…. men…. ibland får ja inte göra det. Ibland får ja inte, får  

ja inte va med o hjälpa till med maten till exempel. 
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7.1.3 ”Bestämma” 

När ungdomarna diskuterade situationer de skulle vilja vara mera delaktiga i grundlades 

ytterligare ett tema som under analysarbetet fick benämningen ”bestämma”.  Olika utsagor 

som exemplifierade delaktighet i betydelsen att få ”bestämma” och ”inte få bestämma” var 

många. Eleverna diskuterade i detta sammanhang delaktighet utifrån olika kontexter. 

Familjen, hemmet och gymnasievalet berördes bl a. Detta var vad några av informanterna 

uttryckte: 
 

Ja får inte bestämma att ja vill va hemma o sova själv. Dä ä dåligt! Det går inta o diskutera mä dom…..  

Det blir bråk o så går allting åt skogen. 

 

Ja själv bestämde va ja skulle ta för program på gymnasiet. 

 

Ja fick inte bestämma program. Dä va nog Syv som betsämde att ja skulle gå här.  

 

Ja får bestämma över mitt liv. Ja bestämmer lite va ja vill. Vill ja laga mat så gör ja väl det. Vill ja  

inte, så gör ja det inte! 

 

7.2 Gymnasieval – elevers delaktighet i processen 

Elevtexterna som ungdomarna producerade skulle alltså handla om elevens val av 

gymnasieutbildning (sysselsättning) och processen kring densamma (se bilaga 2, uppg 4). 

Dessa visade sig innehålla precis som de transkriberade intervjuerna utsagor som var 

engagerade och utsagor som återkom flera gånger.  
 

Under arbetet med att göra tankekarta B (se bild s. 30) samlade jag först utsagor där eleverna 

berört samma innehåll av texten. Jag hittade flera sådana exempel. Alla eleverna skrev t ex 

om på vilket sätt de fått information om utbildningsvägar och program som fanns att välja på 

efter årskurs nio. Alla elever utom en uttryckte med stort engagemang hur de upplevt 

valproceduren utifrån sin egen möjlighet till delaktighet och bestämmanderätt över valet av 

utbildning. Samtliga ungdomar berörde också intresset av att gå sin utbildning i en annan 

kommun än hemkommunen. 

 

Texterna innehöll också en hel del utsagor som innehållsmässigt sätt var unika för individen. 

Resultaten ur analysen av dessa utsagor visar den enskilda individens upplevelse av huruvida 

de ägt frågan, känt delaktighet eller inte i valprocessen. Figur 2. Tankekarta B (s 29) visar 

exempel på citat som fanns hos flera elever men också de som är individuella. Varje karaktär 
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fick en egen färg där jag samlade dessa. Citaten är ihopsatta med varandra utifrån 

innehållsmässiga beröringspunkter. Pilarna som pekar från och till varje karaktär symboliserar 

karaktärernas (kategoriernas) framväxt i denna del av processen. ”Olyckliger”, ”Trygger”, 

”Förnuftiger” och ”Likgiltiger” blev namnen på dem. Där fanns likheter mellan dem men det 

är olikheterna i deras karaktärer som är tydligast och som gett dem deras ”namn”. Det är dessa 

utsagor som ger bredden av resultatet. En elev är mycket olycklig i sin utbildning på 

gymnasiesärskolan. En annan elev är trygg i att valet av utbildning blivit bra. Den tredje 

eleven diskuterar på ett förnuftigt sätt sin situation på gymnasiesärskolan medan den fjärde 

eleven inte bryr sig så mycket överhuvudtaget utan mest visar likgiltighet.  
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7.2.1 ”Olyckliger” 

”Olyckliger” är namnet på en av fyra sammanfattningar av de karaktärer som 

utkristalliserades under analysarbetet. Han har en mycket olycklig uppfattning av upplevelsen 

av sitt val av gymnasieutbildning. Flera av hans utsagor är negativa i sin framtoning. Han 

känner osäkerhet kring framtiden. Karaktären ”Olyckliger” visar sig under den sista månaden 

han tillbringar på högstadiet. 
 

Jag gick i skolan. Jag var glad. Jag gick i nian men jag hade inte aning om vad som skulle vänta  

angående mitt gymnasieval. Jag hade inte bra betyg men ändå försökte jag att jobba på och bara jobba 

på ändå tills det blev dags för mig att välja linje på gymnasiet.  
 

”Olyckliger” upplever kontakten med studie- och yrkesvägledaren på grundskolan som 

avgörande för det gymnasieval han gör. Han ser i början av vägledningsprocessen positivt på 

samarbetet med henne. 
 

Jag gick in till min SYV och hon frågade mig vad jag ville göra och vad jag tyckte om och mitt  

intresse. Hon sa något om att kanske prova på att jobba på Gamestop. Det var en bra idé. 

 

Valprocessen tar en negativ vändning när Syv föreslår ”Olyckliger” ett besök på 

gymnasiesärskolan i kommunen där han bor. ”Olyckliger” får förslaget ”serverat” för sig och 

gör som de vuxna runt omkring honom vill. 
 

Jag gick in till min SYV en vecka senare för att kolla med henne om Gamestop. Då sa hon att vi först 

skulle göra ett besök på X skolan. Då kände jag att nåt var fel När vi klev in i klassrummet och när jag  

  såg alla så visste jag att det här var inte vad jag ville. Jag hade inte bett om att gå på gymnasiesärskolan.  

 

”Olyckliger” speglar en känsla av ensamhet genom hela valproceduren. Han målar upp en 

bild av att inte ha någon vid sin sida som förstår hur han känner. Han tycker att han blir 

tvingad till ett beslut som han inte är delaktig i. Hans utsagor vittnar om han inte är lycklig.  

Han avslutar sin text i förtvivlan.”Olyckliger” anser att han blivit lurad av Syv. 
 

Jag kunde bara hålla med. Jag fick förklara för mina föräldrar hur jag kände men de accepterade att jag  

skulle gå på gymnasiesärskolan. Jag kände att jag inte förstod någonting. Jag var helt förstörd inuti och  

jag kände att jag blivit lurad.  

7.2.2 ”Trygger” 

”Trygger” är den av karaktärerna som har en trygg framtoning i sina utsagor om hur hon 

upplevde valprocessen mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Resultatet av analysen 

visar en karaktär som är positiv och självsäker i sina handlingar och funderingar. Karaktären 
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”Trygger” har alltid vetat vad hon vill syssla med. Hennes idéer kring detta är konkreta och 

föreställningarna detaljerade. Sociala aspekter finns inkluderade i ”Tryggers” sätt att resonera 

kring framtiden. Hon vet att hon inte vill ha ett ”ensamjobb”. ”Trygger” finns när 

valprocessen startar. 
 

Jag har alltid vetat att jag ville jobba med människor och ihop med människor. Jag funderade mycket  

på vad jag ville bli. Det fanns så mycket som jag skulle vilja bli t ex jobba med djur, sjukhus och  

trädgård. När min farfar fick cancer så vart det klart för mig att jag ville bli personlig assistent.  
 

”Tryggers” utsagor vittnar om att hon upplever att hon ”äger” valprocessen själv. Hon nämner 

olika vägar som hon fick information om de olika utbildningarna på. ”Trygger” funderar 

grundligt över de delbeslut hon tar på vägen innan det är dags att fylla i valblanketten. Dessa 

beslut håller hon sedan fast vid.   
 

I nian skulle vi börja titta på vilket gymnasium vi ville börja. Jag tog hem många broschyrer.  

Jag läste på om allt i varje skola vad dom hade att erbjuda.  

 

Innan ”Trygger” ska fylla i sin ansökningsblankett och göra sitt programval diskuterar hon sitt 

beslut med mamma. Mamma och ”Trygger” tar sedan beslutet tillsammans. ”Trygger” 

funderar på att börja på gymnasiesärskolan i en annan kommun än den hon bor i men kommer 

fram till att hon inte vill behöva gå upp tidigt på morgonen och sätta sig på en buss för att åka 

till skolan. Program som passar det val hon ville göra finns dessutom i hemkommunen. 
 

Jag insåg snabbt att jag inte skull orka gå upp tidigt för att dra till Y kommun. Under några samtal  

med mamma så bestämde vi båda att det skulle bli X skolan där jag bor. 

 

”Trygger” är delaktig i beslutet. Hennes utsagor slår fast att valet hon gjorde blev bra.  
 

Jag skulle välja samma nu då. Jag står fast vid att jag ska bli personlig assistent. Jag gillar att hjälpa 

människor. 

7.2.3 ”Förnuftiger” 

Under vårterminen när ”Förnuftiger” går i årskurs åtta i grundsärskolan, är han tillsammans 

med sina lärare och ett år äldre klasskamrater på besök på gymnasiesärskolan i 

hemkommunen. Han vill efter detta besök inget hellre än att börja på gymnasiet ett år tidigare 

än vad som annars sker med automatik – dvs att börja på gymnasiet efter att man slutat 

årskurs nio. Detta blir verklighet för ”Förnuftiger”.  Karaktären ”Förnuftiger” finns innan 

valprocessen startar.  
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Jag fick all info av fröknarna på grundsärskolan. De talade om vilka program det fanns att välja på. 

Jag grundade mitt val på att jag ville gå i X kommun och inte åka iväg någonstans och jag gillar att  

vara i en verkstad. Jag valde ”Underhåll och Service”. Där ingår en del fordon. ”Rent”  

fordonsprogram fanns inte. Det var skönt att sluta på grundsär. 

 

”Förnuftigers” utsagor gällande gymnasievalet vittnar om både förnuft och insikt i vilka 

alternativ som fanns. Då var ”Förnuftiger” helt säker på att han vill stanna på hemorten och 

studera. Han ville slippa att pendla. Nu har dock ”Förnuftiger” insett att han inte skulle göra 

samma val idag. Han konstaterar att det är viktigare att välja efter intresse än efter att man inte 

vill/orkar resa någonstans för att gå på gymnasiet. ”Förnuftiger” ser konsekvenserna av sitt 

val. Han är delaktig i sin valprocess och också ägare av den. 
 

När jag skulle bestämma mig ringde en lärare från gymnasiesärskolan och pratade om att det fanns ett  

program som hette ”Underhåll och Service”. Det var fordon med i det programmet så därför gick jag  

med på det. Valet har blivit rätt bra. Om jag valt idag hade jag gått fordonsprogrammet så jag skulle 

inte göra samma val idag alltså. För jag tycker fordon är roligare. Jag vill ha mer fordon!!!! 

. 

7.2.4 ”Likgiltiger” 

”Likgiltiger” inleder flera av sina utsagor på ett osäkert, ointresserat och likgiltigt sätt. Han 

börjar flera av dessa uttalanden med att skriva att han inte kommer ihåg eller inte vet. Detta 

märks särskilt väl när svaret på en fråga inte är rätt eller fel eller när det handlar om känslor 

där ett resonemang, en spekulation eller en gissning är lämplig. ”Likgiltiger” kan/vill inte föra 

fram sina åsikter i en sådan situation. Han minns dock att han fick besöka gymnasiesärskolan 

i årskurs nio och vara med i verkstaden. Karaktären ”Likgiltiger” är född när valprocessen 

börjar. Karaktären är mer eller mindre framträdande under denna tid. 
 

Först gick jag på grundsärskolan och då fick vi hälsa på, på gymnasiesärskolan här hemma. 

Vi gick runt och tittade. Jag var med i verkstaden. 

 

Vid ett par tillfällen är ”Likgiltiger” tydlig med sin vilja. Det är när det blir aktuellt att ta 

ställning till vilket program han vill gå samt det faktum att han inte vill resa till en annan 

kommun för att studera. ”Likgiltiger” är ändå osäker på om det verkligen var han som till sist 

bestämde vilket program det skulle bli. 
 

Det var fordon jag ville gå. Det sa jag till lärarna på gymnasiesärskolan o jag ville faan inte 

åka långt för att komma till skolan. Jag tror att det var jag som bestämde att jag skulle gå fordon. 
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Av okänd anledning byter ”Likgiltiger” program efter ett läsår. Han uttrycker att han själv inte 

vet/kommer ihåg varför detta byte gjordes och reagerar inte på att han själv inte är delaktig i 

beslutet.  
 

Jag tror att det var mamma och min lärare som bestämde att jag skulle byta program.  

 

”Likgiltiger” tycker att valet blivit bra. Han trivs i skolan och längtar ofta dit när det är lov. 

Vad han gör där spelar mindre roll.  
 

 Jag bryr mig inte. Valet har blivit bra.  
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7.3 Studie- och yrkesvägledning – elevers delaktighet i processen 

Studie- och yrkesvägledaren (här kallad Syv) i X kommun ser som sin främsta arbetsuppgift 

att skapa goda förutsättningar för att elever ska äga sin process att hantera frågor som rör val 

av studier och yrken.        
 

I det transkriberade datamaterialet från expertintervjun med Syv finns flera utsagor som är 

engagerande och återkommande. I Syvs uttalanden finns två tydligt framträdande vägar för att 

nå fram till målet att elever ska kunna göra val som är väl underbyggda och fatta beslut som 

är väl övervägda både vad det gäller framtida studier och yrkesliv. Dessa vägar måste enligt 

Syv vara tydligt utstakade och följas utan större avvikelser för att resan mot framtiden för 

eleverna ska fungera. Dock finns kortare vägar som kan väljas som alternativ på delar av 

färden. Tankekarta C nedan är en bild av dessa vägar (detta resultat). 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Syv 

Elever 

     Lärare Föräldrar 

”Hjälpa eleven att 

tänka själv” ”Lära känna eleven bl a 

genom att ha 

vägledningssamtal” 

”Presentera alla 

tänkbara vägar. 

Systemet måste vara 

rättssäkert” 

”Säkerställa objektiv 

vägledning” 

”Låta fågeln flyga”!!!! 

Figur 3. Tankekarta C 
(egen bild) 
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Att säkerställa objektiv vägledning är den ena av de två huvudvägar som Syv ser som 

nödvändig att följa för att elevens resa ska vara professionell och rättssäker. De svarta 

ringarna med vita fält i tankekartan ovan är de olika sätt (Syvs utsagor) som framstår som 

nödvändiga för att skapa en gynnsam valprocess där eleverna är delaktiga. 
 

Processen börjar ofta mä att ja har ett samtal där vi prata om vem ja ä o vem eleven ä o vi försöker  

Lära känna varann o sen utifrån intressen, va eleven tycker om o va den har för erfarenheter. Hur man 

ser på sig själv inför framtiden. Det finns inte så mycket rättssäkerhet i det här egentligen. 

 

I processen med att säkerställa objektiv vägledning framhåller Syv att problem ibland uppstår 

eftersom resultatet i vägledningsprocessen har mera att göra med vilka personerna är som 

finns runt eleven för att studie- och yrkesvägledningsverksamheten och den kunskap som en 

utbildad vägledare ska ha inte finns att tillgå i tillräcklig omfattning. 
 

Ja ä ju rädd för att det har fungerat så här att det har o göra mä dom personer som jobbar 

                                 i särskolan och deras engagemang för elevernas framtid. Systemet måste vara rättssäkert. 

 

För att eleverna ska kunna göra sitt programval på ett sätt som innebär att de själva är 

delaktiga i processen, innebär att säkerställa objektiv vägledning att eleven själv får 

möjligheter att jobba med sin förmåga att ta egna genomtänkta beslut. Vi måste möta deras 

drömmar samtidigt som vi hjälper dem att hitta sig själva bl a genom att vara deras 

”bollplank”.  
 

 Våra ungdomar måste få drömma. De måste få testa om deras bilder över hur saker är stämmer.  

Det ä ju ett sätt att hitta sig själv.  O man måste få ändra sig. O det blir kanske bakslag men   

hjälper man inte eleven o tänka själv, låter den flyga då blir de inte delaktiga i sitt eget liv. 

 

Den andra av de två huvudvägar som tydligt framträder i Syvs vägledningsarbete är 

”samarbetsvägen”. Pilarna på tankekartan från och till de personer som finns med på resan 

visar att hela processen går fram och tillbaka, kors och tvärs, rakt och svängigt med eleven 

som huvudpersonen på resan (placerad i röd ring med rött fält överst i Figur 3. Tankekarta C). 

Syv i mitten kan sägas vara ”spindeln i nätet”. Samarbetet mellan alla personer i processen 

måste fungera om eleven ska nå målet – att göra val som är väl underbyggda och fatta beslut 

som är väl övervägda både vad det gäller framtida studier och yrkesliv. 
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7.4 Sammanfattning av resultaten 

I analysresultatet av fokusgruppslektionerna framkommer tre förklaringar av begreppet 

”delaktighet” som är tydliga. Dessa är ”vara med”, ”hjälpa till” och ”bestämma”. Utsagorna 

står för ett engagemang där betydelsen visar sig på olika sätt i olika kontexter. Betydelsen 

”vara med” kopplar respondenterna till sammanhang där delaktighet är viktigt i relation till 

kompisar. Betydelsen ”hjälpa till” används i sammanhang tillsammans med vuxna i skolan 

eller i hemmet. Diskussionen av betydelsen ”bestämma” är den diskussion som får störst 

utrymme under fokusgruppens intervju (lektion). Den avslutas med att beröra deras 

upplevelse av delaktighet kring sitt val av utbildning till gymnasiesärskolan. 

 

Eleverna skriver sen om sin upplevelse av delaktighet i samband med sitt gymnasieval under 

en lektion ett par dagar senare. Resultatet innehåller utsagor som visar elevernas engagemang. 

Innehållet beskriver deras känslor och vissa av dem upprepas flera gånger. Där finns 

reaktioner som visar en elev som är olycklig över att han inte kände sig delaktig i 

valprocessen, en elev som visar trygghet av att ta beslutet tillsammans med mamma, en elev 

som förnuftigt och klarsynt förklarar hur han varit delaktig och själv gjort valet medan en elev 

är ganska ointresserad och likgiltig i sin framtoning. 

 

I resultatet av analysarbetet kring intervjun med studie- och yrkesvägledaren framkommer det 

flera vägar som viktiga att följa för att elever ska känna delaktighet och ägande av processen 

inför sitt val av gymnasieutbildning.  Två av dessa framträder särskilt tydligt. Det är genom 

att säkerställa objektiv vägledning och genom ett socialt stöd i processen som denna blir 

optimal. 
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8 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där jag självkritiskt diskuterar min studie utifrån 

de metoder jag valt att använda i forskningsarbetet. Därefter följer en resultatdiskussion där 

jag resonerar och ifrågasätter mitt resultat utifrån mina frågeställningar. Detta sker genom 

att jag väver samman den teori och empiri jag redovisat i de tidigare kapitlen. Dessa 

kvalifikationer anses vara mycket väsentligt att en speciallärare ska besitta (SFS 2011:186). 

 

8.1 Metoddiskussion  

Syftet med min studie var att fördjupa förståelsen för huruvida elever som ska göra sitt val av 

fortsatt utbildning efter grundskolan/grundsärskolan känner delaktighet eller inte i den 

processen. Att använda en kvalitativ metod i min studie föll sig naturligt då jag avsåg att 

främst försöka tolka och förstå hur elevernas egna upplevelser av fenomenet delaktighet tedde 

sig i detta sammanhang (Fejes & Thornberg, 2009). Det finns inte mycket kvalitativ forskning 

som berör detta fenomen och därför ville jag samtidigt explorera ämnet och på så sätt 

generera nya kunskaper som sedan skulle kunna användas i en kvantitativ studie. Hade syftet 

varit att förklara något skulle en kvantitativ metod varit mera lämplig att använda (Bryman, 

2008).  

 

Utifrån delaktighet som det definierade fenomen jag ville studera, formulerade jag mina 

forskningsfrågor preliminärt (se 1.1 Syfte och frågeställningar). Med hjälp av de frågor som 

Fejes och Thornberg (2012) föreslår att man kan ställa valde jag hermeneutiken som 

metodansats. Hermeneutiken som metodansats är lämplig att använda i detta sammanhang 

eftersom jag ämnade studera delaktighet inom skolans värld med utgångspunkt i att eleverna 

skulle delge mig sina egna upplevelser av detta (Westlund, 2009).  

 

Vidare var det valet av metodansats som styrde in mig på vilka tekniker som skulle bli 

aktuella för att samla in och analysera data (Fejes & Thornberg, 2009; Westlund, 2009). Det 

första momentet i datainsamlingen bestod i att genomföra två fokusgruppsintervjuer (bilaga 2) 

kring begreppet delaktighet (som spelades in och transkriberades). Vid det första 

intervjutillfället deltog tre elever och vid det andra deltog två elever. Jag hade två avsikter 

med intervjuerna. Dels ville jag få en uppfattning om ämnet engagerade eleverna men också 

förbereda dem för den kommande skrivuppgiften (bilaga 2). Analysen av texten övertygade 

mig om att jag kunde fortsätta på den inslagna vägen.  
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En vecka senare genomfördes skrivuppgiften. Textmängden för varje elev som deltog blev ca 

en halv till en A4-sida utom för en elev som skrev mer än en A4-sida. Denna uppgift 

genomfördes av fyra elever. Skrivuppgiften kändes väl förberedd genom de 

fokusgruppsintervjuer som genomförts. Alla elever förstod vad uppgiften gick ut på. Alla 

elever kom igång direkt och skrivprocessen gick bra.  

 

I analysarbetet valde jag att utgå från Westlunds hållpunkter (Westlund, 2009) men påpekas 

bör att det finns en mångfald av olika tillvägagångssätt beskrivna för hur en kvalitativ analys 

kan gå till (Fejes & Thornberg, 2009; Szklarski, 2009; Bryman, 2008; Repstad, 2007; Kvale, 

1997). 

 

Trots få informanter upplevde jag resultatet på mina två första frågeställningar mättat. Att 

genomföra uppgiften med ytterligare elever bedömdes inte aktuellt. Resultatet av 

fokusgruppsintervjuerna visade hur delaktighet kan gestaltas för elever i gymnasiesärskolan 

(forskningsfråga 1) och de fyra elevtexterna innehöll exempel på olika upplevelser av 

valprocessen (forskningsfråga 2).  

 

Däremot växte intresset under analysarbetet av fokusgruppsintervjuerna och elevtexterna för 

att intervjua en studie- och yrkesvägledare och på så sätt få möjlighet att fånga en experts syn 

på ämnet. Samma studie- och yrkesvägledare som var elevernas studie- och yrkesvägledare då 

de gjorde sina val, fanns att tillgå. Jag såg det som en fördel att vi hade mycket gemensamt i 

vår förförståelse kring ämnet. Detta övervägde risken att studie- och yrkesvägledaren kanske 

skulle se på sin insats utifrån att vilja försvara sina insatser i arbete. En intervju med en i 

sammanhanget okänd studie- och yrkesvägledare kanske skulle gett en mera objektiv syn på 

vägledarens insatser men i detta sammanhang, kändes en i arbetet insatt expert mera givande 

att intervjua. 

8.2 Resultatdiskussion 

Delaktighet kan ses och förklaras utifrån flera olika perspektiv. Molin och Gustavsson (2011) 

ser dessa perspektiv å ena sidan utifrån individens inflytande i olika beslut samt å andra sidan 

utifrån individens tillgänglighet i samhället. Det ena perspektivet utgår från individens 

deltagande, engagemang och självbestämmande i olika situationer och det andra utifrån det 

fysiska och sociala sammanhang denne befinner sig i. Molin (2004) framhåller i sin 

avhandling dessa två perspektiv som centrala. Han talar om det intrapersonella perspektivet 
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(individens upplevelse) och det interpersonella perspektivet (individens samspel med 

samhället). Szönyi och Söderquist Dunkers (2013) talar om att delaktighet handlar både om 

vad ”individen upplever och det som kan observeras utifrån”. För att delaktighetsbegreppet 

ska få en pragmatisk betydelse bör man ställa frågor om ”hur man är delaktig och med vem 

och i vad” (Szönyi & Söderquist Dunkers 2013). 

 

Resultaten av min studie innehåller perspektiv på begreppet ”delaktighet” som elever i 

gymnasiesärskolan framhåller dels utifrån dem själva som individer (intrapersonellt 

perspektiv) men också utifrån den miljö de befinner sig i (interpersonellt perspektiv). De mest 

framträdande förklaringarna som eleverna exemplifierade under fokusgruppslektionerna ”vara 

med”, ”hjälpa till” och ”bestämma” kan alla förstås utifrån individens engagemang och 

samspel med miljö och omgivning samt utifrån våra ursprungliga mänskliga behov av social 

samvaro.  

 

Delaktighet enligt internationella och nationella styrdokument förstärker bilden av ett 

begrepp, med en bred betydelse, som tolkas olika beroende på vilket perspektiv som intas. Jag 

upplever att fokus skiftas mellan det interpersonella perspektivet utifrån samspel mellan 

individ och miljö samt det intrapersonella perspektivet med hänsyn till individens upplevelse 

av delaktighet utifrån engagemang och självbestämmande. Delaktighet beskrivs utifrån det 

interpersonella perspektivet i styrdokumenten. Begreppet används t ex inom 

omsorgspolitiken, välfärdspolitiken samt inom utbildningsområdet där delaktighet på lika 

villkor eftersträvas. Här framstår enligt min uppfattning en slags generell syn på delaktighet. 

Den betydelse ungdomarna i min studie lägger i begreppet ”delaktighet” d v s ”vara med”, 

”hjälpa till” och ”bestämma” anser jag står för ett interpersonellt perspektiv i olika kontexter. 

Parallellt med detta kan betydelserna ses verksamma utifrån individens deltagande 

(intrapersonellt perspektiv) där deras engagemang och möjligheter till självbestämmande i 

olika situationer berörs. Alla elever som ska välja utbildning efter grund-/grundsärskolan har 

som jag tidigare påpekat rätt att själva bestämma vilken utbildning de ska gå på gymnasiet.  

 

Min uppfattning är att när elever får förutsättningar att ”vara med”, ”hjälpa till” och 

”bestämma” i undervisningssammanhang skapas karaktärer som jag valt att kalla ”Trygger” 

och ”Förnuftiger”. Karaktärerna framstår som delaktiga i sina valprocesser. ”Olyckliger” och 

”Likgiltiger” verkar inte vara delaktiga i sina valprocesser i samma utsträckning som de 

andra. Dessa karaktärer ger exempel på att inte få ”hjälpa till” och att inte få ”bestämma”. 
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Anledningarna till detta kan inte enbart förklaras med förutsättningar eller inte förutsättningar 

till delaktighet i valprocessen. Många andra faktorer kan ha haft betydelse. Exempelvis skulle 

utfallet ha kunna påverkats av elevens intresse eller brist på intresse att försöka minnas, av 

elevens dagsform eller av kompisarnas utsagor.  
 

I den tidigare forskning jag refererar till i mitt arbete, finns flera olika exempel som styrker 

ovanstående resonemang. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar att delaktighet 

är en grundförutsättning för att människor ska ha möjlighet att ”äga” sina egna liv. Enligt min 

erfarenhet finns möjligheter att detta sker när de vuxna i skolans värld intar elevens perspektiv 

och på så sätt skapar förutsättningar till delaktighet i olika situationer i skolan. Jörgensen och 

Lambert (2012) och Alexandersson (2011) framhåller alla att det är pedagogiken i 

lärandesituationen som avgör om elever är delaktiga eller inte i sitt eget lärande. Där ett 

positivt fungerande samspel sker är delaktighet ett tillstånd (Lambert, 2012 & Alexandersson, 

2011). Resultatet av studien visar på utsagor där samspelet med omgivningen har haft 

betydelse för uppkomsten av karaktärerna. Där finns exempelvis ”Trygger” som besökte 

många skolor innan valet av program till gymnasiesärskolan gjordes och ”Likgiltiger” som 

egentligen inte visste vem som till sist tog beslutet om vilket program han skulle välja. Ett 

annat exempel på att samspel med omgivningen är viktigt är när ”Trygger” diskuterar sitt 

gymnasieval med sin mamma. ”Trygger” tycker ändå att hon äger processen själv och tycks 

tillfreds med detta. ”Olyckliger” som upplever det motsatta anser sig ensam och nästan sviken 

av sina föräldrar då de accepterar att deras son ska gå på gymnasiesärskolan. 

 

Ringsby Jansson och Olsson (2006) resonerar i sin forskning om hur många unga vuxna under 

senaste årtiondet verkar ha svårigheter i att klara av sitt vuxenliv. Jag anser att dessa 

konstateranden av hur situationen för ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning på deras 

väg in i vuxenlivet kan te sig, gör att valet av studier (praktik eller jobb) efter den nio-åriga 

obligatoriska skolgången är av stor betydelse. Lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer 

har gemensamt ansvar för att elever i övergångar mellan olika skolformer, inte minst mellan 

den obligatoriska skolan och gymnasiet, får förutsättningar att känna delaktighet i 

programvalet (Skolverket, 2013c). Ungdomar måste få chansen i skolan att skaffa sig 

erfarenheter av att vara delaktiga i beslut som rör deras egen situation och framtid för att de 

ska klara detta i ett kommande vuxenliv (Jörgensen & Lambert, 2012).  

Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Gysbers 

(2013) visar i sin forskning hur man genom att upprätta s k ”färdplaner” säkerställer 
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vägledningsprocessen genom noggrann dokumentation. Skolan har ett centralt uppdrag i att 

stärka elevernas förmåga att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid (Skolverket, 

2013c). Ett av alla dessa val som ska göras på vägen mot vuxenlivet är som tidigare påpekats, 

valet av utbildning efter grund-/ grundsärskolan. I resultatet av intervjun med den studie- och 

yrkesvägledare jag genomförde betonas både intrapersonella och interpersonella perspektiv 

kring elevens möjligheter till delaktighet i valprocessen. ”Trygger” ansåg att valprocessen 

fungerat tillfredsställande och nämnde som exempel att informationsblad tillhandahållits och 

skolbesök genomförts. ”Olyckliger” var mycket besviken och missnöjd över att samarbetet 

med studie- och yrkesvägledaren inte fungerat. Han ansåg sig lurad in i gymnasiesärskolan. 

Min modell för vägledning (Figur 3. Tankekarta C, s 37) visar bl a att samarbete med elever, 

föräldrar och studie- och yrkesvägledare är viktigt för att säkerställa en gynnsam valprocess 

vilket också Gysbers (2013) framhåller i sin forskning. Skulle det kunna vara så att 

delaktighet i samband med utvecklingsstörning kräver tydligare stödinsatser av både studie- 

och yrkesvägledare men också från föräldrar/vårdnadshavare än vad som t ex här skett för 

”Olyckligers” del? 

8.3 Förslag på vidare forskning 

I denna studie diskuterar ungdomar begreppet ”delaktighet” utifrån den betydelse de 

tillskriver det. Dessutom ges en bild över hur ungdomarna ser på valet av utbildning till 

gymnasiet. En studie- och yrkesvägledares perspektiv presenteras också. Ett annat intressant 

perspektiv att studera i samband med ungdomars upplevelse av delaktighet i valprocessen 

skulle kunna vara att jämföra den med föräldrars/vårdnadshavares uppfattning av densamma. 

Vidare skulle forskning som syftar till att ta reda på vilka ytterligare faktorer som eventuellt 

har betydelse för på vilket sätt elever upplever valprocessen till gymnasiet också vara givande 

att studera. 

 

När det gäller utformandet och genomförandet av utbildning för ungdomar är 

förutsättningarna för att lyckas med denna gynnsamma om möjligheten att känna delaktighet 

och att utöva inflytande uppfylls. I studien beskriver eleverna olika upplevelser av detta i 

samband med processen kring valet av gymnasieutbildning. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur elever ser på förutsättningarna till delaktighet och inflytande i andra 

sammanhang under studietiden på gymnasiet. Det faktum att ungdomarna fyller 18 år och blir 

myndiga när de går på gymnasiet innebär att föräldrar/vårdnadshavare inte får kontaktas av 

skolan utan sina ungdomars tillåtelse. Forskning som handlar om hur elever, pedagoger och 
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föräldrar/vårdnadshavare samarbetar kring denna fråga skulle vara intressant att undersöka. På 

vilket sätt förbereds våra ungdomar i gymnasiesärskolan för ett självständigt vuxenliv när det 

t ex gäller vidare studier, arbete, eget boende och meningsfull fritid? 
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9 Avslutande reflektioner och specialpedagogiska implikationer 

I min forskning ville jag utforska bilden av hur delaktighet gestaltas av elever i 

gymnasiesärskolan. Jag ville även specifikt studera på vilket sätt dessa ungdomar upplever 

processen kring valet av gymnasieutbildning kopplat till hur en studie- och yrkesvägledare ser 

på densamma.  

 

Resultatet av mitt arbete visar att ungdomar i gymnasiesärskolan använder och tolkar 

begreppet ”delaktighet” på flera olika sätt som tydligt skiljer sig åt. Betydelserna som 

framträder starkast är ”vara med”, ”bestämma” och ”hjälpa till”. I valet av 

gymnasieutbildning kan man se att delaktighet för eleverna innebär att få samarbeta (”vara 

med”) med föräldrar, lärare och/eller studie- och yrkesvägledaren samt att ta beslutet 

(”bestämma”) över vilken utbildning de vill gå, d v s att få sista ordet. För att elever ska känna 

delaktighet i valprocessen framkommer enligt studie- och yrkesvägledaren att det är genom 

samarbete och objektiv vägledning som detta mål nås. Jag anser härmed att syftet med min 

studie är uppnått och frågeställningarna är besvarade. Min forskning redovisas utifrån en 

struktur och ett upplägg som är utformat enligt normen för hur en vetenskaplig uppsats ska 

disponeras (Schött, Melin, Strand & Moberg, 2010).  

 

Avslutningsvis reflekterar jag kring studiens resultat och visar därmed hur en 

speciallärare/specialpedagog skulle kunna dra nytta av dessa. Min uppfattning är att analysen 

och tolkningarna av resultaten inte tar slut. Denna insikt är viktig att ha med sig som 

speciallärare med ansvar för arbetet kring elever med särskilda behov. Den hermeneutiska 

spiralen gör att man dyker ner i ämnet om och om igen. Jag har upplevt ungdomarnas 

exempel på ”hjälpa till” som svårast att ”fånga”. Den betydelse de använder skulle egentligen 

kunna vara exempel på att man inte är delaktig. Att ”hjälpa till” skulle då betyda att man i 

stället för att vilja/kunna/få vara delaktig just ”bara” hjälper till. Elever befinner sig i ett 

beroendeförhållande till lärare (en auktoritet) och då måste man vara snäll och ”hjälpa till” för 

att vara en framgångsrik elev. ”Vara med” och ”bestämma” påstår jag inte går att reflektera 

över på samma sätt. Alla fyra karaktärerna i min uppsats förklarar ”vara med” och 

”bestämma” med att är man med och bestämmer så är man delaktig. Oavsett elevernas 

förklaringar är deras upplevelser av valprocessen det som jag tolkar som viktigast i 

sammanhanget.   
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Skolpersonalens inställning och kompetens är avgörande för elevers möjlighet till delaktighet. 

I rollen som speciallärare har man i sitt uppdrag ett särskilt ansvar för att ”leda utvecklingen 

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 

2011:186). En speciallärare ska enligt examensförordningen (SFS 2011:186) också ” visa 

fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka (min 

markering) i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer”. Ett viktigt spår att följa i detta förebyggande arbete tänker jag är att skapa 

förutsättningar för elevers möjligheter till att vara delaktiga i planeringen av sin utbildning 

och den verksamhet de befinner sig i. Delaktighet och inflytande är nödvändiga perspektiv att 

eftersträva för att lärandet ska bli positivt. Rektor har alltid det yttersta ansvaret för all 

pedagogisk verksamhet med ett särskilt ansvar för att elever som behöver särskilt stöd eller 

andra stödåtgärder får det (Skolverket, 2013d). Speciallärare ska enligt examensordningen 

”visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och 

yrkesgrupper” och som speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning vara en 

”kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling 

hos barn och elever med utvecklingsstörning” (SFS 2011:186). I stadieövergången mellan den 

obligatoriska skolgången och gymnasiet är det enligt min erfarenhet komplicerat att få 

kontinuitet i samarbetsprocesser som handlar om att arbeta förebyggande med valet av 

gymnasieutbildning. Stadieövergripande rutinplaner där explicita arbetsbeskrivningar 

gemensamt arbetats fram och där det tydligt framgår hur ansvaret för processen är uppdelat 

behövs. Jag vågar påstå att brist på elevers delaktighet i sin egen valprocess och 

studieplanering gör att problem uppstår. Att det dessutom förekommer utredningar för 

eventuell placering i särskolan sent under elevers tid på högstadiet försvårar möjligheten för 

eleverna att vara delaktiga. Färdplaner (transition planning assesments) (Gysbers, 2013) som 

upprättas för att följa eleven i valprocessen kan vara ett sätt att säkerställa det förebyggande 

arbetet.  
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Bilaga 1 

Linköpings universitet     20150201 

Speciallärarprogrammet 

 

Hej! 

Jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet (inriktning mot utvecklingsstörning) i 

Linköping. Utbildningen är upplagd så att arbete och studier (teori och praktik) pågår 

parallellt.  

  Nu skriver jag mitt examensarbete. Det handlar bl a om hur och på vilket sätt ni ungdomar är 

delaktiga i processen när ni ska välja utbildning/sysselsättning efter att ni slutat årskurs nio. 

Jag vill lära mig mera om hur denna process ser ut för att kunna skapa förutsättningar för att 

valet ska bli så bra som möjligt. I läroplanerna för grundsärskolan 2011 och för 

gymnasiesärskolan 2013 finns flera mål och riktlinjer som berör ungdomars rätt till 

delaktighet i planeringen av sina studier.  

  Jag vill gärna genomföra några lektioner i klassen som handlar om delaktighet. Dessa har jag 

tänkt ska innehålla muntliga uppgifter (som jag spelar in) och skriftliga uppgifter (som jag 

samlar in).  

  Materialet kommer sedan att avidentifieras och anonymitet garanteras när/om jag använder 

det i mitt examensarbete. Jag kommer att ha följt de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet påbjuder.  
 

Se följande länk: 

http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html  

 

Med vänlig hälsning och tack på förhand! Välkomna med ev frågor och funderingar! 

Kicki  

 

mail: kristina.backstrom@XXXXX.se 

mobil: xxxx-xxxxxxxx               

 
 

SVAR senast 150211                       

 

 



  

☐ Jag tillåter att du använder material som jag producerat Kicki. 

☐ Jag tillåter inte att du använder material som jag producerat Kicki. 

 

Elevens underskrift: 

_____________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig 

elev):_______________________________________ 

         

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 

Lektionsutkast 

Skrivuppgift: ” Varför gör jag det jag gör om vardagarna?”  

   

 

Min förförståelse/erfarenhet: 

Utan att styra vad eleverna vill skriva om (utifrån mitt val av frågeställning) tänker jag att det 

måste finnas en tydlig introduktion av uppgiften. Jag tror att ämnet i sig är ganska diffust och 

en lärarledd inledning/förklaring till varför den ska utföras måste ges till eleverna. Vidare 

tänker jag att tips och idéer om hur de kan tänka måste presenteras. Nedan presenteras ett 

förslag på lektionsupplägg: 

 

Presentation av mig själv och min uppgift. 

 

Frågor från eleverna. 

 

Diskussion: Vad betyder delaktighet? 

                    Ge exempel på situationer där du är delaktig! 

                    Ge exempel på situationer där du skulle vilja vara delaktig/mera delaktig! 

 

Valet till gymnasiet. Skriv ner dina tankar och funderingar! 

(Jag tänker att frågorna nedan ska vara eleverna till hjälp för att förstå uppgiften.)  

 

Berätta om hur det gick det till när du bestämde dig för den utbildning     

du går idag! 

Hur fick du information om de val som fanns?s 

Varför gjorde du det val du gjorde? 

Vem bestämde vad du skulle ta för program? 

Hur har valet blivit? 

Skulle du göra samma val idag om du skulle välja nu istället? Varför? 

 

 
 
 



  

Bilaga 3 

Intervjuguide (ostrukturerad intervju, Bryman (2008)) 

 (Jag vill att samtalet om möjligt ska beröra vägledning, samarbete och delaktighet.) 

         

Hur ser arbetsplanen (planeringen) ut för dig som studie- och yrkesvägledare i arbetet med 

vägledning i samband med elevers övergång från grundskolan/grundsärskolan till 

gymnasieskolan/gymnasiesärskolan? 

 

Vad är viktigast i processen? 

Vad fungerar bäst i processen? 

Vad fungerar sämst i processen? 

       

Beskriv de samarbetsprocesser som finns mellan inblandade personer! 

 

Hur ser du på elevernas delaktighet i dessa? 

 

Vem bestämmer till sist vilket programval eleverna ska bestämma sig för att göra?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


