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Vad säger Niklas och Ellen?



Delaktighet

Det bästa är när undervisningen är sån att 
alla kan vara med inklusive jag.

Det känns som en underbar känsla som går 
över i något ännu bättre och det är när man 
inte känner någonting… när det är helt 
normalt, allt fungerar.

Bara att man får känna 

att man hör till liksom.
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Känsla av delaktighet

• För att må bra.

• En förutsättning för lärande!
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Delaktighet - vad behövs?

• Ett gemensamt språk.

• Flytta fokus – se eleven i miljön och i aktiviteten.

• Verktyg för att upptäcka.

• Arbetssätt där eleverna kommer till tals. 
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Där man söker får man svar

Aktivitet
Individuella

förutsättningar
Omgivningsfaktorer/ 

aktivitetens krav

Delaktighet 

eller 

marginalisering

Individuella

egenskaper
Hinder
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Delaktighet - vad behövs?

• Ett gemensamt språk.

• Flytta fokus – se eleven i miljön och i aktiviteten.

• Verktyg för att upptäcka.

• Arbetssätt där eleverna kommer till tals. 
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Vad säger Jill och Per?

Funktionsnedsättning - för likvärdighet mot hinder. (Skolverket 2013)
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PutiWteFz84#t=418


Delaktighet

Jag var inte som dom, så dom var på mig… 

och sen fick man väl stryk ibland

Jag har ju ofta fått bemötandet när det är 

saker som jag inte klarat av - men du är ju 

så dum eller - men du är ju så långsam. 

Det är inte sant för jag är jättesmart och 

jättebra på plugget liksom
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• Undervisningskultur

• Kamratkultur

• Omsorgskultur
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Aktivitets 
observationer

Utforskande 

samtal

Tillhörighet

Tillgänglighet

Samhandling

Engagemang

Erkännande

Autonomi

Kamratkultur OmsorgskulturUndervisningskultur
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”Det faktum att människor kan ha svårigheter att berätta 
om sina erfarenheter behöver inte betyda att de inte kan 
berätta. Istället kan det avgörande problemet vara 
kvalitén på de frågor som ställs till dem.”

(Kebbel och Hatton 1999, i Cerderborg (red) 2009, s.12)
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Delaktighet 
– ett arbetssätt i skolan 

Som stöd i

• att reflektera över och utveckla sin egen undervisning/verksamhet

• det kollegiala lärandet 

• arbetet med stöd och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och

åtgärdsprogram

• elevhälsans arbete

• värdegrundsarbetet

• skolans kvalitets- och utvecklingsarbete

• att skapa en likvärdig utbildning
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Delaktighet – ett arbetssätt i skolan

För frågor och kontakt

tove.dunkers@spsm.se

suzanne.pettersson@spsm.se
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