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Sammanfattning 
 

Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd som krävs för att de ska ha möjlighet att nå 

skolans mål. Som ett verktyg i den processen finns åtgärdsprogram, där åtgärder och resultat 

skall synliggöras. Elever och föräldrars delaktighet i arbetet är en förutsättning för framgång. 

Hur ser elever på sin delaktighet i arbetet med svårigheter?  

I vårt arbete har det varit viktigt att föra fram elevernas röster om sina uppfattningar. Vi har 

ambitionen att upptäcka och förstå elevernas egna perspektiv och att utifrån undersökningens 

resultat beskriva en elevdiskurs. 

 

Undersökningen är en semistrukturerad intervju med elever på gymnasiet om deras 

erfarenheter och uppfattningar av hur arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd 

utformades i grundskolan. Vilka bilder ger oss eleverna? Vad väljer de att berätta om och hur 

gestaltar de sina skolerfarenheter? I vår studie har fem elever som bedömts vara i behov av 

särskilt stöd fått komma till tals och berätta om sina erfarenheter. Vissa teman återkommer i 

flera intervjuer. Det är teman som berör initiativ och förståelse, att bli tagen på allvar, vikten 

av föräldrars stöd och att få den hjälp man behöver.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att eleverna uppfattar tiden i skolan innan stödinsatserna 

sattes in som besvärlig och problematisk. Mamman har haft en viktig roll i att utöva 

påtryckningar på skolan så att ett arbete med åtgärder startade. Tiden med särskilt stöd, i liten 

grupp, uppfattar eleverna som tillfredsställande och de uppger att de inte skulle klarat av att 

nå skolans mål utan detta stöd. Vår undersöknings resultat, en elevdiskurs där eleverna 

beskriver hur de uppfattar sig delaktiga och engagerade i sin skolsituation medan de saknar 

pedagogernas delaktighet i form av engagemang och ansvar i elevernas problematik. 

Elevdiskursen visar oss på nya pedagogiska möjligheter och intressant fortsatt forskning. 

 
Nyckelord: Elever, Delaktighet, Åtgärdsprogram, Särskilt stöd, Inifrånperspektiv, Diskurs. 
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Inledning 
 

…så var det ofta på den här skolan, att de skulle kolla på det mesta, men 
det hände ingenting (Olle, elev i år 3 på gymnasiet). 

 

Så uttrycker sig en gymnasieelev i vår undersökning, en kille på gymnasiet som hade 

åtgärdsprogram i grundskolan. En elev i behov av stöd som inte känner sig hörd eller förstådd 

och som utrycker sin maktlöshet på detta vis. Hans ord är värda att begrunda. 

 

Behovet av specialpedagogiskt stöd är stort i svensk skola (Jönsson & Tvingstedt 2002). 

Vilka insatser och hur de ska utformas samt vilka elever som ska få stödet råder det delade 

meningar om. Forskning visar att vilka kriterier som skall uppfyllas för att få tillgång till 

stödet skiftar från skola till skola samt årskurs till årskurs (Haug 1998, Persson 2002). 

 

Som verksamma pedagoger möter och stöttar vi dagligen elever i behov av särskilt stöd.  

Vi ser det som en viktig uppgift att elever ska vara delaktiga i arbetet kring sitt lärande, dessa 

ambitioner uttrycks också i alla skolans styrdokument där delaktighet framstår som en del av 

skolans demokratiuppdrag. Formerna för hur delaktighet skall gestaltas skrivs inte fram i 

styrdokumenten utan utarbetas lokalt på varje skola. Enligt Skolverkets kartläggning (2003) 

uppger svenska lärare att i genomsnitt fem elever i varje klass är i behov av särskilt stöd. 

Samma kartläggning visar att lärarna inte har svårigheter att upptäcka elever i behov av 

särskilt stöd, men att det finns svårigheter att finna lämpliga insatser. Man kan fundera över 

vilka konsekvenser lärarnas osäkerhet får för eleverna. Som blivande specialpedagoger 

uppfattar vi att vi här har ett viktigt uppdrag då vi kommer att vara verksamma på såväl 

individ-, grupp- som organisationsnivå. 

 

Hur man talar om den specialpedagogiska verksamheten eller det särskilda stödet kan ses och 

analyseras på olika nivåer. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses talandet och 

berättandet som en konstruktion av verkligheten, ett sätt att göra sin verklighet begriplig 

(Börjesson & Palmblad 2007). Det som sägs är en tolkning, en bild, av det man beskriver och 

den utsagan blir alltid just en tolkning. Hur man berättar och beskriver i olika sammanhang 

kallas, enligt Mats Börjesson (2003), för en diskurs och diskursen är bunden till 

sammanhanget under en viss tid. 
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Som kommer att framgå av vår bakgrund har Skolverket haft en betydande roll och varit en 

inflytelserik aktör på skolans arena vad gäller elever i behov av särskilt stöd och hur stödet 

utformas. Detta aktörskap kan i sig betraktas som en diskurs, den officiella statliga diskursen 

(se figur 1).  

 
Nivå  Artikulerad i 
Officiell statlig diskurs  

 
Läroplaner och andra statliga  

Styrinstrument 

Officiell kommunal diskurs Kommunens skolplan 
Officiell skoldiskurs Skolornas arbetsplaner 
Inofficiell skoldiskurs Praxis på de olika skolorna 
Inofficiella föräldradiskurser Föräldrarnas upplevelser 
Inofficiella elevdiskurser Elevernas upplevelser 
Figur 1. Olika nivåer för diskurser (Holmberg 2002, s 78). 

 

Hela figuren kan ses som en skoldiskurs som i sin tur är uppdelad i officiella och inofficiella 

diskurser. Skoldiskursen handlar om vad som sägs i olika skolsammanhang men också vad 

som gör det möjligt att säga det (Börjesson & Palmblad 2007). De olika nivåerna i tabellen 

säger något om de olika diskursernas placering i en maktstruktur, vilken möjlighet till 

påverkan de olika aktörerna har. I vårt arbete intresserar vi oss för den inofficiella 

elevdiskursen, den diskurs som finns placerad i botten av tabellen (figur 1). Elevdiskurser 

finns i liten utsträckning representerad i forskning på skolarenan (Jönsson & Tvingstedt 

2002), vilket i synnerhet gäller för elever i behov av särskilt stöd. Vårt arbete kan ses som ett 

bidrag till att göra dessa elevers röster hörda.  

 

Den centrala delen av vårt arbete utgörs av intervjuer med elever i gymnasieskolans nationella 

program år 3. Intervjuerna syftar till att lyfta fram elevernas uppfattning om arbetet med sina 

åtgärdsprogram i grundskolan. I vår undersökning har vi valt att intervjua elever som efter 

grundskolan varit behöriga till gymnasiestudier, de har alltså ”lyckats” med sina studier i 

grundskolan. 

 

Elevernas perspektiv på undervisning och skola har inte varit prioriterat i varken svensk eller 

internationell forskning (Bergström & Holm 2005), eleverna ses snarare som objekt för 

lärares undervisning än som subjekt och medskapare av skolans arbete. Margareta Bergström 

och Inger Holm (2005) menar att eleverna objektifieras och passiviseras på grund av att deras 
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perspektiv inte prioriteras. Genom att lyfta fram elevers handlingar och strategier för att 

påverka, ser och gör man dem till aktörer på skolans arena. Elevers uppfattningar är ett 

angeläget perspektiv att närmare undersöka och presentera. Vi har valt det specialpedagogiska 

forskningsfältet och att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd ser på delaktighet i 

arbetet med att utforma ett åtgärdsprogram. Lärare i den svenska skolan uppger att 20% av 

eleverna är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2001) och därmed skall åtgärdsprogram 

upprättas för dessa elever. Lärarna uppger vidare att det är lätt att identifiera elever i 

svårigheter men betydligt svårare att finna rätt sorts stöd för dessa elever. Andra 

undersökningar visar att lärares kompetens och förståelse för åtgärdsprogrammets utformning 

och användning behöver utvecklas (Skolverket 2008). Hur är det att vara elever i behov av 

särskilt stöd under dessa förutsättningar? Hur fungerar delaktigheten om lärare känner sig 

osäkra? Den diskurs vi har ambitionen att beskriva är elevernas uppfattning om sina 

svårigheter och sitt arbete med åtgärdsprogram och särskilt stöd i skolan så som den upplevts 

och gestaltas av eleverna.  

 

För att smalna av vår frågeställning har vi valt att undersöka uppfattningen om delaktighet hos 

elever med åtgärdsprogram i grundskolan. Vi har genomfört intervjuer med gymnasieelever 

och det valet grundar sig på att eleverna då lämnat den maktstruktur och det sammanhang de 

själva varit en del av i grundskolan. Vår tanke är att det innebär att de har perspektiv på sina 

erfarenheter och kan uttrycka sig friare.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

1.2.1 Syfte  
                                                                                                                                  
Syftet med vår undersökning är att belysa en elevdiskurs utifrån elevers uppfattningar om sin 
delaktighet i utarbetandet av åtgärdsprogram. 
 

1.2.2 Forskningsfrågor  
 
För att få svar på vårt syfte ställer vi följande forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver elever i gymnasieskolan processen med upprättandet av åtgärdsprogram 

under sin tid i grundskolan?  

• Vad berättar eleverna om sina erfarenheter av de specialpedagogiska åtgärder de mötte 

i grundskolan? 
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2. Åtgärdsprogram som skolpolitisk diskurs 
 
Skolan är skyldig att ge det särskilda stöd en elev behöver. Ett åtgärdsprogram syftar till att 

säkerställa att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogram är ett dokument och 

planeringsinstrument som beskriver vilka åtgärder som skall vidtas för att eleven skall ha de 

bästa förutsättningarna för att kunna nå skolans mål. Arbetet med åtgärdsprogram ses som en 

process där uppföljning och utvärdering skall göras regelbundet (Skolverket 2008). 

2.1 Åtgärdsprogram som verktyg 
 
Redan på 70-talet myntades begreppet åtgärdsprogram av Utredningen om skolans inre 

arbete, SIA (SOU 1974:53). SIA-utredningen vände på perspektiven genom att tala om en 

skola med undervisningssvårigheter snarare än en elev i skolsvårigheter. Här talade man för 

första gången om att anpassa undervisningen efter den enskilde elevens förutsättningar och 

behov. Det ursprungliga syftet med åtgärdsprogram var att främja utvecklingen av individer, 

grupper så väl som den egna skolans organisation (Wahlström 2002). Övergång från 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning, under 1990-talet, gjorde att åtgärdsprogrammen 

fick en ökad betydelse för stöd till elever i svårigheter men inte förrän under andra delen av 

1990-talet fick upprättandet av åtgärdsprogram någon högre prioritet i skolorna. Skolverket 

(2003) menar att förändringen skedde dels till följd av ändringar i grundskoleförordningen, 

vilka innebar att åtgärdsprogram alltid ska utarbetas i samråd mellan skolans personal, elev 

och vårdnadshavare, dels att Skolverket nu kontrollerade efterlevnaden av bestämmelserna.  

 

Arbetet med åtgärdsprogram enligt anvisningarna (Skolverket 2008) innebär främjandet av en 

god lärandemiljö genom att uppmärksamma och utreda behov av särskilt stöd, utarbeta ett 

skriftligt dokument – ett åtgärdsprogram, samt att regelbundet följa upp och utvärdera arbetet. 

Anvisningarna vi hänvisar till är ett förtydligande i arbetet med åtgärdsprogram som 

publicerades 2008 men direktiv och bestämmelser var desamma även då de elever vi 

intervjuat gick i grundskolan. 

 

Åtgärdsprogrammet är ett verktyg när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska 

verksamheten som berör eleven. Det är samtidigt en dokumentation och bekräftelse på de 

stödåtgärder som ska genomföras. Initiativ till åtgärdsprogrammet kan tas av pedagogisk 

personal, eleven själv eller elevens vårdnadshavare. Förutsättningen för ett åtgärdsprogram är 
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att någon av ovanstående känner oro för en elevs sociala eller kunskapsmässiga utveckling 

och ett första steg är en kartläggning av elevens situation i skolan. En analys av 

kartläggningen genomförs på såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå. Vid 

efterföljande diskussioner och sökandet efter lösningar är det viktigt att alla berörda parter blir 

hörda, pedagoger, eleven och föräldrarna är här viktiga samarbetspartners.  Eleven får större 

förståelse för sina problem och åtgärder när hon/han varit med i processen vid upprättandet av 

sitt åtgärdsprogram (Öhlmér 2004). Elevens delaktighet är en förutsättning för om de åtgärder 

man vidtar skall bli framgångsrika (Asp-Onsjö 2006). I Kristina Nilssons och Eero Piriläs 

(2007) undersökning har samtliga elever varit delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet, 

de uppger att de haft stort inflytande i åtgärdsprogrammets utformning. Teija Jeppsson (2002) 

har däremot i sitt arbete kommit fram till att de elever på gymnasiet hon intervjuat inte visste 

så mycket om det åtgärdsprogram de haft på grundskolan, trots att de själva undertecknat 

dem. Både Lisa Asp-Onsjö (2006) och Bengt Persson (2002) visar i sina studier att elevers 

deltagande är stort och att deras aktiva medverkan ökar i de senare skolåren medan föräldrars 

delaktighet är större i de tidigare skolåren och minskar i de senare. Man kan se det som att 

elevernas delaktighet ökar med ålder samtidigt som föräldrarnas delaktighet minskar.   

2.2 Skolverkets syn på skolornas arbete med åtgärdsprogram och särskilt stöd 
 
Skolverkets rapport (1999) visar på ett det finns en diskrepans mellan retorik och praktik i 

skolorna. Det finns en uttalad vision om en skola för alla men man utgår fortfarande ofta från 

individkaraktäristika när man bedömer och åtgärdar elevers svårigheter. Som stöd för att 

utveckla skolornas arbete med åtgärdsprogram erbjöd Skolverket (2001a) ett servicematerial. 

I detta material framhålls vikten av att åtgärdsprogram blir hela skolans ansvar samtidigt som 

den enskilde elevens styrkor och svårigheter ska stå i fokus. Skolverket vill med detta främja 

en utveckling av delaktighet mellan barn och ungdomar, föräldrar och skolans personal 

Skolverkets undersökningar (2001b) ger en bild av att åtgärdsprogrammen i grundskolan i 

högre grad än tidigare nu söker lösningar på problem på såväl individ-, som grupp- och 

organisationsnivå. Samtidigt som åtgärdsprogram är vanligt förekommande i skolors arbete 

med särskilt stöd, saknar en betydande andel elever i behov av särskilt stöd åtgärdsprogram. 

Var femte elev som bedöms vara i behov av särskilt stöd får inte det och var fjärde elev som 

får någon form av särskilt stöd saknar åtgärdsprogram (2001b). 
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Skolverket (2008) hävdar att användandet av åtgärdsprogram tenderar att snäva in förståelsen 

av elevers problematik, snarare än motsatsen. Bestämmelserna om utarbetande av 

åtgärdsprogram förutsätter en allsidig utredning som innefattar en förståelse av elevens 

problem insatta i sitt sammanhang. Analyser av åtgärdsprogram och arbetet med att utarbeta 

dessa visar att omdömena uteslutande tycks fokusera individen och individens karaktäristika 

och beteende. Skolverket (2008) menar att det finns risk för att det ensidiga synsättet innebär 

att viktiga faktorer i elevens omgivning, undervisning och klassen som kan förklara och 

fördjupa förståelsen av elevens problematik, förblir dolda och undgår förändring. Dessutom 

poängterar man allvaret i att eleverna tenderar att själva anamma synen på sina problem som 

ensidigt knutna till den egna personen, i synnerhet som de omdömen om eleven som ofta ges, 

är negativa. Skolverket (2008) lyfter fram flera studier som pekar på att utredningarna som 

föregår utarbetande av åtgärdsprogram, brister och därmed riskerar att leda till fel sorts stöd.  

De moment i arbetet med åtgärdsprogram som Skolverket (2008) lyfter fram i sina råd är att 

alltid främja en god lärandemiljö samt att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd, att 

utreda behov av särskilt stöd, att utarbeta åtgärdsprogram och att följa upp och utvärdera 

dessa. Skolverket betonar att ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av 

särskilt stöd tillgodoses och att åtgärdsprogrammet är ett viktigt redskap när det gäller 

planering, utveckling och utvärdering av hela den pedagogiska verksamheten.  

 

Uppgifter från Skolverkets (2008) upplysningstjänst och enheten för tillsyn visar att ärenden 

som rör särskilt stöd är vanligt förekommande. Drygt en fjärdedel av de ärenden som enheten 

hanterade år 2006 gällde särskilt stöd. Kritiken handlar till stor del om brister i utredningar av 

elevers behov av stöd, liksom uppföljning och utvärdering. Ofta är åtgärdsprogram bristfälliga 

eller saknas helt. Åtgärdsprogram som konstrueras efter konstens alla regler innebär inte alltid 

en kvalitetshöjning medan åtgärdsprogrammen i välfungerande verksamheter ofta är 

förhållandevis enkla (Asp-Onsjö 2006).  

2.3 Mötet mellan elevens behov och skolans arbetssätt 
 
Skolverkets (2003) rapport visar att lärare inte har svårigheter att upptäcka elever i behov av 

särskilt stöd, men att det däremot finns svårigheter att möta behovet med lämpliga insatser. 

Rapporten redovisar en studie där åtgärdsprogram granskas utifrån de tre olika nivåerna, 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Studien visar att mycket få åtgärdsprogram innefattar 

gruppnivå och ingen av de granskade åtgärdsprogrammen innefattar organisationsnivån.  
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I en inkluderande verksamhet stödjer arbetet med åtgärdsprogram 
inkluderingen genom att olika pedagogiska strategier analyseras och 
samordnas. I en exkluderande verksamhet däremot förstärks den 
exkluderande tendensen genom att programmet snarare befäster synen på 
individen som bärare av sin problematik. Eleven stigmatiseras och de 
berörda parterna går miste om den dialog som skulle kunna komma till 
stånd. (Asp-Onsjö 2006, s 204). 
 

Asp-Onsjös (2006) resultat visar att skolans arbete med åtgärdsprogram kan förstärka det sätt 

man redan arbetar på i skolan istället för att man söker nya pedagogiska vägar. Även 

Skolverket (2008) menar att det finns en risk för att ökad användning av åtgärdsprogram 

ytterligare förstärker en individinriktad förståelse av elevens svårigheter. Eva Hjörne (2006) 

menar att den individinriktade förståelsen av elevens problem sällan relateras till det 

sammanhang där problemen finns. Hjörne (2006) visar i en analys av elevvårdssamtal att 

samtalen ofta startar med ett uppräknande av en rad problem som eleven uppvisat. Problem 

som sedan bekräftas av deltagarna med egna exempel. Sedan diskuteras hur elevens problem 

eller uppförande kan förstås och vanligen görs det utifrån antagandet att orsaken till 

problemen finns hos eleven själv. Sett i ett kategoriskt perspektiv betraktas elevens 

svårigheter som personliga egenskaper medan ett relationellt perspektiv ser svårigheterna som 

resultat av elevens möte med omgivningen, t.ex. förhållningssätt, pedagogik och 

verksamhetens utformning. Begreppet ”Barn med behov av särskilt stöd” användes först i 

Barnstugeutredningen 1968 (Szönyi 2005). I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991), 

byttes med behov av stöd ut mot i behov av stöd för att markera att barns behov inte alltid 

beror på egenskaper hos barnet utan kan bero på förhållanden i omgivningen. Genom 

lagtextförändringen 1999 ges det relationella perspektivet företräde inom svensk skola. Den 

nya formuleringen skrevs in i skollagen 1999 (prop 1998/1999:105). Ordbytet visar ett 

perspektivskifte, vilket innebär utveckling av en ny diskurs där barnet ses som subjekt istället 

för objekt.  

 

Asp-Onsjö (2006) använder sig av begreppen frontstage, mötet mellan pedagoger, elev och 

föräldrar, samt backstage, möte mellan pedagoger. 

 
…skolans personal ofta har kommit överens om avgörande beslut innan 
föräldrar och elever ges möjlighet till inflytande. I samtal med föräldrar och 
elev handlar det då om att få dem att samtycka till de åtgärder som redan 
fastslagits. Dialogen kan därför ibland liknas vid ”ett spel för gallerierna” 
(Asp-Onsjö 2006, baksidestext). 
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Elevers och föräldrars medverkan vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har stor betydelse 

för elevens utbildning och måluppfyllelse. Men elever och föräldrars deltagande är ofta 

begränsat till synpunkter och godkännande av ett i stort sett färdigt åtgärdsprogram (Asp-

Onsjö 2006, Skolverket 2003). Asp-Onsjö (2006) menar att det ofta förs ”dubbla samtal”, där 

skolans personal har förberedande möten då de diskuterar hur svårigheterna kan förstås och 

vad som är lämpliga åtgärder. Syftet är att enas om ett förslag som senare ska presenteras för 

föräldrarna, vilket sker vid nästa samtal då elev och föräldrar är inbjudna att delta. 

Åtgärdsprogrammet är då i stort sett färdigt och elev och föräldrar kan kommentera och 

godkänna det. 

2.4 En granskning av skolornas arbete med särskilt stöd under slutet av 1990-
talet 
 
Den nationella kvalitetsgranskningen från 1998 (Skolverket 1999) kan tyckas gammal och 

inaktuell men detta är den skolpolitiska diskurs som beskriver skolors arbete med elever i 

behov av särskilt stöd för den tid eleverna i vår undersökning gick i grundskolan. Dessutom 

visar den också på den tröghet som råder inom skolans förändringsförmåga, att anpassa 

verksamheten efter styrdokumentens riktning och intention.  
 

Åtgärdsprogram finns på skolorna i dag, men används sällan som ett 
kvalificerat pedagogiskt instrument för samarbete mellan lärare, elev och 
föräldrar som det är tänkt att vara. Det används inte heller som en 
utgångspunkt för utveckling av verksamheten eller för uppföljning och 
utvärdering av insatserna. Åtgärdsprogrammen är dessutom alltför 
inriktade mot att komma tillrätta med elevens brister utan att omgivande 
faktorer beaktas och analyseras. Samarbetet med föräldrar är allt för ofta en 
i alltför hög grad outnyttjad resurs (Skolverket 1999, s100). 

 

En utgångspunkt för granskningen (Skolverket 1999) var Lpo 94´s syn på lärande och 

utveckling, där dessa begrepp anses följas åt och förutsätta varandra. Det innebär att stödja 

barns uppfattning om sig själva som lärande människor så att de ser att de kan och duger. Att 

utgå från vad eleven kan, vet och förstår är kännetecken på en god lärandemiljö. För en elev i 

behov av särskilt stöd finns alltid en risk för att man utgår från det han eller hon inte kan, i 

stället för tvärtom. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper skall 

undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

 



 

 
 

10 

Enligt Skolverket (1999) har lärarna i liten utsträckning sett brister i den egna verksamheten 

som orsaker till elevers svårigheter i skolan, de ser eleverna som bärare av problemen. Vid 

många skolor hade personalen över huvud taget inte reflekterat över att skolan skulle kunna 

vara orsak till några svårigheter hos eleverna. Inlärningssvårigheter, social problematik och 

koncentrationssvårigheter nämndes oftast som orsaker till att elever var i behov av särskilt 

stöd. 

 

Skolverkets (1999) granskning visar att åtgärdsprogram i någon form finns i så gott som alla 

skolor. Att åtgärdsprogram upprättas betyder dock inte per automatik att det finns fungerande 

rutiner för deras användning eller att föräldrar och elever är delaktiga på ett aktivt sätt vid 

upprättandet av dem, rutinerna ser olika ut. Vid en skola med väl utarbetade rutiner för 

planering, målsättning och utvärdering av verksamheten, arbetar man med två typer av 

åtgärdsprogram. Den ena används för elever med stora problem och diskuteras på 

elevvårdskonferenser. Föräldrarna förväntas delta i barnets hemarbete men är för övrigt inte 

särskilt aktiva i planering och upprättande av programmet. Detta följs emellertid noga upp 

med elev och föräldrar var sjätte eller var åttonde vecka. Den andra typen av program anses 

”enbart pedagogiskt” och upprättas av speciallärare tillsammans med eleven och skickas hem 

för underskrift av förälder.  

 

På några små skolor är personalen inte ”förtjusta” i åtgärdsprogram, som de menar blir 

pappersprodukter. De har, menar de, ”åtgärdsprogrammen i huvudet”. De insatser som skall 

göras, görs ändå och täta kontakter med hemmet är en självklarhet. De menar också att de har 

inarbetade och fungerande rutiner för överlämnande och mottagande av elever i 

skolsvårigheter. Något problematiserande eller ifrågasättande av detta sätt att handskas med 

åtgärdsprogrammen förekommer knappast, och Skolverket (1999) ställer sig frågande till om 

skolorna hanterar åtgärdsprogram enligt bestämmelserna. Så vitt Skolverket (1999) kunnat 

bedöma, används åtgärdsprogrammen sällan som de pedagogiska instrument de är avsedda att 

vara. I vissa fall låses de in och är således inte tillgängliga för personalen i arbetet 

tillsammans med eleven. I andra fall upprättas de av kurator eller speciallärare utan det 

samarbete och den gemensamma planering som avsikten är att de skall leda till. Skolverket 

(1999) menar att åtgärdsprogram knappast är värdefulla i sig, om de inte fungerar som ett 

instrument för samarbete, utveckling av verksamheten och som en möjlighet att ge elever och 

föräldrar inflytande över elevens skolsituation. Det krävs att elever och föräldrar får delta i 

hela utredningen om skolans och elevens förmågor och svårigheter, i planeringen av åtgärder 
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och i uppföljning och utvärdering av skolans och elevens insatser. Skolverket (1999) 

konstaterar att föräldrar ofta föreläggs ett färdigt åtgärdsprogram med vissa ömsesidiga 

åtaganden för underskrift. 

2.5 Specialpedagogiska insatser och elevers självbild 
 
Dennis Groth (2007) är en av de forskare som lyfter elevens perspektiv. Han presenterar, 

utifrån sin egen studie, att de tre vanligaste specialpedagogiska åtgärderna i skolan var ”att 

arbeta mer”, ”extraundervisning” samt påminnelse ”att göra läxan”. Dessa tre åtgärder svarar 

för ca 70 % av de rekommenderade åtgärderna. Groth (2007) visar i sin avhandling att elever i 

specialpedagogisk undervisningsgrupp överlag är positiva till det stöd och den hjälp de får 

men att de upplever särskiljandet som negativt. De ser sig som speciella i ett negativt 

avseende, som avvikande, isolerade och de får ta emot negativa kommentarer från andra 

elever. Att behöva lämna klassen för att gå till specialundervisningen upplevdes jobbigt. Flera 

kände ingen samhörighet med den mindre undervisningsgruppen heller. De kände sig utanför.  

Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson (2002) menar att specialpedagogiskt stöd kan ha en 

negativ effekt på elevernas studieresultat. Det särskilda stödet och särskiljande lösningar kan 

påverka elevens självuppfattning och värdering av den egna förmågan i ett negativt avseende. 

Ingela Andreasson (2007) beskriver hur problembeskrivningarna i elevplanerna skrivs fram 

som identitetskonstruktioner där elevens attityder, förmågor, färdigheter och kompetenser står 

i centrum. Hon menar att det inte bara är pedagogiska och kunskapsmässiga frågeställningar 

som tas upp, utan även sociala och moraliska aspekter och elevernas personliga egenskaper. 

Andreasson (2007) påpekar att det är viktigt att pedagoger är medvetna om hur 

åtgärdsprogrammet skrivs eftersom det är svårt för eleven att värja sig mot den identitet 

skolan erbjuder.  
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3. Delaktighet 
 
Delaktighet är ett centralt begrepp i skolans styrdokument tillsammans med inflytande och 

ansvar (Lpo 94). Det finns många olika sätt att definiera begreppet delaktighet (Forsberg 

2000, Gustavsson 2004). Enligt Bergström och Holm (2002) innebär delaktighet att få vara 

med, att få veta vad som planeras och pågår, att bli mött med respekt, dvs. att bli tagen på 

allvar och bli lyssnad till samt att få utöva inflytande. Delaktighet kan betraktas både som ett 

vetenskapligt och skolpolitiskt fenomen. Som vetenskapligt fenomen framträder delaktighet 

som abstrakt och teoretiskt, ett försök att förstå begreppets innebörd medan delaktighet som 

skolpolitiskt fenomen är både mål och verktyg i en skola för alla (Bergström & Holm 2005).  

3.1 Delaktighetsbegreppets innebörd i skolan 
 
Forskare (Szönyi 2005, Gustavsson 2004) betonar vikten av att tydligt definiera begreppet 

delaktighet och vad som avses med begreppet från tillfälle till tillfälle. Inom det 

specialpedagogiska forskningsfältet förknippas delaktighet ofta med ”en skola för alla” (Haug 

1998). Enligt Haug (1998) innebär ”en skola för alla” att elever undervisas i den klass eller 

grupp eleven är inskriven i. Haug (1998) menar att det är en förutsättning för att elever ska bli 

socialt delaktiga och ingå i skolans gemenskap. ”’En skola för alla’ är en skola som alla barn 

upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, 

kompetens, attityder, kunskaper och inte minst socialt nätverk” (Haug 2000, s 30). 

 

Pedagogik handlar om lärande och utveckling, om människors sociala och kulturella 

integrationsprocesser. Det handlar om delaktighet, hur människor blir delaktiga i sitt eget liv 

och i den sociala omgivningen. Ingen blir delaktig av sig själv, det sker i dialog och samspel 

med andra. I det pedagogiska mötet med andra handlar det om att bli sedd och relationen 

påverkas av den tillit och den tilltro som utvecklas mellan elev och pedagog (Jenner 2004). 

Mats Börjesson (2003) påpekar att det viktiga inte är att bli sedd, utan det avgörande är hur 

man blir sedd. I mötet mellan elev och pedagog finns det en maktrelation där pedagogens 

agerande är särskilt viktigt för elevens möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. 

 

Bergström och Holm (2002) menar att beslut om specialpedagogiskt stöd och stödets 

utformning oftast fattas av vuxna, med elevens bästa i åtanke (FN’s barnkonvention artikel 3, 



 

 
 

13 

1989) men att det finns en risk med att eleven inte blir delaktig i de beslut som rör dem, en 

risk som innebär att elevernas egna resurser antingen överskattas eller underskattas. 

 
Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. Definitionen av 
delaktighet för in begreppet engagemang. Några föreslagna definitioner av 
”engagemang” innefattar att delta, att ingå i eller att vara involverad inom 
ett livsområde, att vara accepterad eller att ha tillgång till nödvändiga 
resurser (Socialstyrelsen 2003, s 18).  

 

Att vara delaktig innebär, utifrån citatet, att vara accepterad och del av den klass man tillhör 

(Haug 2000) samt, som citatet ovan visar, att vara engagerad och involverad i sitt lärande, 

elevens livsområde (Socialstyrelsen 2003). Mats Granlund (2008) presenterar en tabell för hur 

man kan förstå delaktighetsbegreppets användning i olika miljöer.  

 

Delaktighet 

Delaktighetsbegreppets användning på olika miljöer 

                               Upplevelse                Agerande                        Förutsättningar 
Individ och 

närmiljö 
Tillhöra, kunna, 
ömsesidighet, 

förståelse, 
motivation 

Engagerad, aktivt 
fokuserad, 
samspelar 

Autonomi, 
kontrollplacering, 
social kompetens 

Samspel, hjälpmedel, 
skolform, 

undervisningsgrupper, 
lärare 

Relationer mellan 
livsmiljöer 

Har kontroll, styr Planerar, 
bestämmer, 

uttrycker åsikt 

Utbildning, 
erfarenheter 
kompetens 

Åtgärdsprogram, 
Utvecklingssamtal 

Samhälle Identifikation med 
grupp 

Politiskt aktiv, 
informerar sig, 

deltar i 
intressegrupp 

Välinformerad, 
grundläggande 

behov tillgodosedda 

Skolorganisationens 
utformning 

 

Figur 2. Delaktighetsbegreppets användning på olika nivåer. (Granlund 2008, 
www.sarkonf.se/pp/granlund.ppt).  

 
Tabellen visar vad delaktighet kan innebära för eleven, på olika nivåer och i olika 

sammanhang, samt vilka förutsättningar som krävs för att eleven skall uppfatta sig som 

delaktig. I raden ”Relationer mellan livsmiljöer” relateras delaktighet i samband med 

åtgärdsprogram med upplevelsen av att ha kontroll, kunna styra samt förmåga att planera, 

bestämma och uttrycka sina åsikter. Delaktighet handlar också om makt och ansvar 

(Bergström & Holm 2005). Den samlade bilden av begreppet delaktighet framstår som 

alltmer mångfacetterad och komplex.  
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3.2 Elevers delaktighet i styrdokumenten, en officiell diskurs 
 
Eva Forsberg (2000) beskriver hur det finns ett stort samhälleligt intresse att studera 

elevinflytande. Under 1990-talet var flera statliga utredningar fokuserade på elevers 

inflytande, t.ex. SOU 1996:22 Inflytande på riktigt – Om elevers rätt till inflytande, 

delaktighet och ansvar, SOU 1996:143 Krock eller möte – Om den mångkulturella skolan. 

Forsberg (2000) förklarar att detta berodde på att upprepade utredningar under 1990-talet 

vittnade för stora brister inom området.  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

kan ses som en diskurs där elevers delaktighet skrivs fram som en viktig del av skolans 

demokratiuppdrag. Styrdokument på både nationell nivå, Skolförordningen, Skollagen samt 

Arbetsmiljölagen, och internationell nivå, FN’s konvention om barnets rättigheter och 

Salamancadeklarationen, uttrycker vikten av elevers delaktighet för sitt lärande i skolan. I 

följande stycke ger vi en kort sammanfattning av vad dessa dokument uttrycker kring elevers 

delaktighet. 

 
Skollagen (SFS 1985:1100)  anger att eleven skall ha inflytande över utformningen av sin 

utbildning. Graden av inflytande skall relateras till elevens ålder och mognad. 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) omfattar alla som genomgår en utbildning. Elevers 

medverkan skall möjliggöras både vad gäller utformningen av arbetssituationen och även ett 

framåtsyftande utvecklingsarbete. Enlig lagen ska en anpassning av arbetsförhållandena ske 

med hänsyn till elevers olika fysiska och psykiska förutsättningar. I Skolförordningen (SFS 

1997:599) beskrivs att varje elev tillsammans med läraren skall ges möjlighet till inflytande 

och att utformningen av detta skall framgå av skolans lokala arbetsplan. 

 

Lpo 94 beskriver att eleverna skall ha ett reellt inflytande över utformningen av sin utbildning 

och att detta är en förutsättning för elevens utveckling, både kunskapsmässigt som socialt. 

Läraren ansvarar för att eleven får detta inflytande medan rektor har ett särskilt ansvar för att 

”…skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas” (2.8 Rektors ansvar 

Lpo 94). Elevens utveckling sägs relaterad till det egna ansvaret och inflytandet över 

undervisningen och miljön. Riktlinjer i läroplanen nämner också hur alla på skolan skall 

arbeta för att eleverna skall vilja ha inflytande och ansvar för skolmiljön. Läraren skall också 

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar i samhället (Lpo 94). I Lpo 94 uttrycks 
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också att eleven genom att delta i planering kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 

att ta ansvar. 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 - Demokratiartikeln, talar man liksom i 

skollagen om att barn skall ges möjlighet att utifrån ålder och mognad kunna uttrycka sina 

åsikter och att dessa skall ”tillmätas betydelse” (FN:s konvention om barns rättigheter 1989). 

 

Salamancadeklarationen (1994) uttrycker att de barn som är i behov av särskilt stöd skall 

erhålla detta inom ramen för det vanliga skolsystemet och att en sådan integrering innebär ett 

ställningstagande som motverkar fördomar och diskriminering.  

 
Undervisningens innehåll bör riktas in mot högt ställda normer och mot 
individens behov i syfte att sätta honom eller henne i stånd att till fullo delta i 
utvecklingsarbetet (Salamancadeklarationen 2/2006, s 24). 

 

Sammanfattningsvis kan man uttrycka att alla styrdokumenten är överens om delaktigheten 

betydelse för elevers lärande och framtida samhällsinsats. 

3.3 Delaktighet som en del av skolans vardag, en inofficiell diskurs 
 
Mats Danell (2003) menar att regeringens direktiv och intentioner angående elevinflytande 

inte överensstämmer med hur det ter sig i praktiken. Danell (2003) har dels undersökt hur 

läraren implementerar elevinflytandet i verksamheten, dels gjort en tolkning av hur läraren 

själv tolkar uppdraget givet av regeringen. Resultatet visar på att lärarens förståelse och 

tidigare erfarenheter av vad som är möjligt att genomföra är avgörande för hur läraren i 

praktiken arbetar med elevinflytande och därmed till vilken del de följer uppdraget från 

regeringen.  

 

Margareta Aspán (2005) har arbetat på en skola med att, utifrån FN´s barnkonvention, lära 

eleverna mer om sina rättigheter vad gäller elevinflytande, stärka elevinflytandet samt arbeta 

fram nya påverkansformer för eleverna. Under arbetets gång kunde Aspán (2005) se att 

eleven till liten del var delaktiga i utformandet av sitt eget arbete, detta styrdes av läraren. Ett 

annat resultat av Aspáns (2005) undersökning är att situationen varierar från klassrum till 

klassrum. Aspán (2005) har också sett skillnader i förståelsen av elevinflytande utifrån 

lärarens och elevens perspektiv. Läraren ser på elevernas inflytande som något eleverna kan 
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lära sig av och ha nytta av i framtiden. Eleverna, i sin tur, kämpar istället för att få inflytande i 

nuet och även kunna se tydliga resultat över sitt inflytande (Aspán 2005). 

 

Roger Hart (1997) har konstruerat en delaktighetsstege, tanken med den är att underlätta 

tänkandet och skapa en struktur kring elevers och barns delaktighet.  

 

8. Barninitierat – delade beslut med vuxna 

7. Barninitierat – styrt av barn 

6. Vuxeninitierat – delade beslut med barn 

5. Konsulterad och informerad 

4. Anvisade men informerat 

 

Grader 

av 

delaktighet 

3. Symbolvärde 

2. Dekoration 

1. Manipulation 

 

Ej  

delaktighet 

Figur 3. Grader av barns och ungdomars delaktighet (Hart 1997, s 40). 

 

Delaktighetsstegen visar olika grader av barns och elevers möjlighet till delaktighet.   

I de tre första stegen saknar barnet information, inflytande och möts inte med respekt vilket 

innebär att barnet inte är delaktig. Det är först på det fjärde steget som man kan ana 

delaktighet genom att barnet här blir informerad, här erkänns barnets möjlighet att förstå och 

skapa mening. I det femte steget tillskrivs barnet förmåga att ha synpunkter. De tre sista 

stegen handlar om vem som tar initiativ och barnets handlingsutrymme ökar ju längre upp i 

stegen man kommer. Hart (1997) lyfter också fram vikten av tilltro till sin egen förmåga och 

viljan att delta som grundläggande förutsättningar för barnets delaktighet. 

 

Det finns en stark koppling mellan den enskilde lärarens förhållningssätt och den form 

elevernas inflytande tar sig i klassrummet. Danell (1999) presenterar att han har funnit att 

många lärare ser elevinflytande som något som främjar lärandet, dessa lärare menar att 

begreppet inflytande också följs av ett ansvar. Eleven skall kunna se betydelsen av lärandet 

och utvecklingen för sin egen skull och inte för lärarens eller föräldrarnas. Det finns också 

lärare som ser elevinflytandet som kunskapshämmande. Dessa lärare menar att 

elevinflytandet tar tid och därmed gör anspråk på den lärarledda undervisningstiden och då 

går lärande förlorat. De ser elevinflytande och lärande som två separata fenomen, utan någon 
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direkt koppling till varandra. En förskjutning som Danell (1999) lyfter fram som främjande 

för elevinflytandet är den som gäller lärarens roll, från lärare till mentor. Han menar att en 

lärare som arbetar mer som en mentor vägleder och samtalar med eleven på ett sätt som i 

större utsträckning främjar elevaktivitet. Lärarens personliga engagemang, kunskaper och 

förhållningssätt beskrivs också som avgörande för elevinflytandets framgång. 

3.4 Inkludering och segregering i en skola för alla 
 
Begreppen integrering och inkludering används inom skolan för att beskriva alternativ till 

segregering, dvs. särskiljande. Integrering ser homogenitet som utgångspunkt, det är eleven 

som skall anpassas efter skolan/gruppen medan inkludering ser heterogenitet som 

utgångspunkt, där skolan skall anpassas efter eleven (Heimdahl Mattsson, 2006).  
 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska 
insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp 
som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället 
ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med 
eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens 
placering i en särskild undervisningsgrupp. (Grundskoleförordningen 
kapitel 5, § 5). 
 
 

Elevers rätt till att få sin undervisning och särskilt stöd i den grupp de tillhör uttrycks tydligt i 

grundskoleförordningen och lagstiftningen gör ingen åtskillnad mellan olika svårigheter. 

Det är en inkluderande skola som skrivs fram i våra styrdokument. Inom specialpedagogisk 

forskning och praktik har diskussioner om normalitet och avvikelse fått stort utrymme. 

Emanuelsson (1996) beskriver att det inte i första hand är olikheten hos människor och deras 

förutsättningar som är problemet utan hur vi förhåller oss och värderar dessa olikheter. Jerry 

Rosenqvist (1996) utgår från normalfördelningen och poängterar att alla människor innefattas 

i fördelningen och det finns utifrån den inget som kan anses avvika från det normala rent 

definitionsmässigt. I socialpsykologisk teori (Rosenqvist 1996) beskrivs avvikelse som en 

process där en individ eller individer bryter mot de sociala normer och beteenden som 

dominerar i en viss miljö under en viss tid och därmed definieras som avvikare. Avvikelsen är 

då inte en egenskap hos en individ utan något som uppstår i relation mellan den som avviker 

och omgivningen. För att kunna förstå avvikelsen måste man därför undersöka varför 

individen förses med etiketten avvikare. För att avvikelse ska kunna ske måste det finnas en 

bestämd uppfattning om vad som är förhärskande, normalt. Vem eller vilka som har makt att 

definiera det normala och det avvikande varierar i olika kontexter. Jönsson & Tvingstedt 
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(2002) menar att i skolan innebär avvikelse vanligtvis att en elev anses vara utagerande eller 

svagpresterande. Dessa epitet skapar vanligtvis negativa förväntningar som ofta blir 

självuppfyllande där eleven internaliserar dessa i sin självbild. 

3.5 Inifrånperspektiv 
 
Inifrånperspektivet betecknar i vårt arbete elevernas eget perspektiv. Begreppet 

elevperspektiv har ibland betydelsen elevernas eget perspektiv, i andra sammanhang kan det 

betyda pedagogernas syn på eleverna. Genom att vara medveten om perspektivets olika 

betydelse kan man upptäcka att de vuxnas syn på elever och elevers eget perspektiv inte alltid 

överensstämmer (Qvarsell 2003). Kritiska röster undrar om det överhuvudtaget går att tala om 

ett elevperspektiv om forskaren själv inte är elev (Szönyi 2005). Kan inifrånperspektiv 

studeras av någon annan än personen själv? Studier som utgett sig för att ha ett 

inifrånperspektiv visar många gånger på svårigheten att fullfölja sin ambition (Szönyi 2005). 

Genom att välja att anta inifrånperspektivet innebär det att vi verkligen har ambitionen att 

göra elevernas röster hörda, att vi inte översätter eller tolkar deras ord utan skriver fram dem 

så som de berättat, visar deras perspektiv.  

 

Birgitta Qvarsell (2003) menar att många undersökningar som genomförs har barnen som 

fokus men att det är sällan barnens röster blir hörda. Vuxnas barnperspektiv och barns eget 

perspektiv lyfts fram som en viktig medveten skillnad. Qvarsell (2003) och Elisabeth Frithiof 

(2007) betonar vikten av att lyssna till barn som informanter i undersökningar som rör just 

barns perspektiv.  

 

Begreppet barnperspektiv syftar enligt Gunilla Halldén (2003) till att verka för barnens bästa 

och utgå från barnens villkor medan barns perspektiv i två ord innebär att barnen själva har 

gett uttryckt för sina tankar och sin situation. Det är viktigt att skilja på vem som formulerar 

perspektiven, en vuxen som utger sig som barnens företrädare eller barnet själv. Halldén 

(2003) betonar vikten av att man som enskild forskare problematiserar begreppet och är 

medveten om det perspektiv man väljer för sin undersökning. 
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4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter för vår undersökning är hämtade från 

socialkonstruktionism, narrationsforskning och diskursanalys. 

4.1 Det vetenskapsteoretiska fältet 
 

Börjesson (2003) menar att diskurser kan förstås som olika samtalsordningar där diskursen 

står för en slags vett och etikett om vad som kan sägas och göras, av vem, i ett specifikt 

sammanhang. Diskurser beskriver hur vi uppfattar vår verklighet, oss själva och andra 

(Börjesson 2003). Vissa sätt att uppfatta världen på framhålls genom diskursen som mer 

sanna och riktiga än andra. Eftersom en diskurs inte kan sägas utgöra någon absolut sanning, 

utan snarare skapar sin egen sanning, blir en viktig fråga hur en diskurs får sin legitimitet. 

Foucault använder sig, enligt Börjesson (2003), av ett relationellt maktbegrepp och menar att 

makt. utgörs av, existerar i och verkar genom en mångfald av relationer i en diskurs. Det är 

dessa maktrelationer som legitimerar en diskurs och gör ”sanningen” inom diskursen möjlig. 

Enligt Foucault (Andreasson 2007, Börjesson 2003, Johansson 2006) utvecklas det inom 

diskursen, t.ex. i skolan, en kunskap om människan, individens kunnande om sig själv och 

andra, vilket formar individen. I reflekterande jämförelse med andra ger individen sig själv en 

social och personlig identitet, tex. som ”ett normalt barn eller som ett barn med särskilda 

behov” (Andreasson 2007, sid 26). 

 

Diskursanalys används ofta i samband med berättelseforskning (Bergström & Holm 2005, 

Johansson 2005, Frithiof 2007, Karlsson 2006,). Vår undersökning gör inte anspråk på att 

vara berättelseforskning men den semistrukturerade intervjun gör elevers berättelser möjliga. 

I resultatet kan vi uppfatta elevers berättelse om sig själva och andra. Berteaux  (Johansson 

2005) hävdar att berättelseforskning erbjuder en direkt tillgång till den nivå i samhället där 

sociologisk kunskap konstitueras, i den sociala relationsnivån. Det vi berättar om våra 

erfarenheter är enligt Johansson (2005) sociala konstruktioner och Mischler (1997) menar att 

berättelser om våra erfarenheter är socialt situerade handlingar, samt att vår identitet snarare 

skall förstås som något man gör än något man är. När man berättar för någon annan om sina 

erfarenheter berättar man om sig själv, man ger uttryck för vem och hur man är i relation till 

andra. 
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Berättandet som aktivitet består inte bara av att man lägger den ena episoden till 
den andra. Berättandet är också att konstruera meningsfullheter av 
osammanhängande händelser och situationer. (Mishler 1997, sid 116) 

 
Berättelse ger struktur, sammanhang och mening till våra erfarenheter (Johansson, 2005). 

Johansson (2005) menar att vi orienterar oss i sociala sammanhang genom våra berättelser. 

Språket är inte bara ett verktyg för att återge en bild av vår verklighet så som vi uppfattar den, 

utan genom att vi berättar om våra upplevelser och uppfattningar skapar vi också vår 

verklighet. Här kan man tydligt se det sociologiska, socialkonstruktionistiska perspektivet, där 

verkligheten är en social konstruktion, en aktiv pågående process i vår sociala gemenskap. 

Det perspektivet vill vi relatera till diskursteori, diskurser som sociala domäner. Inom en 

diskurs är vissa uttalanden och berättelser möjliga medan andra är omöjliga (Börjesson 2003).  

 

Denna förenklade och schematiska bild av berättelser och diskurser visar på det 

vetenskapsteoretiska fält där vi vill placera vår undersökning, elevernas berättelse om sin tid i 

grundskolan, deras uppfattningar om hur deras behov av särskilt stöd bemöts och hur det 

särskilda stödet utformas. Varje utsaga och berättelse är öppen för olika tolkningar. När vi i 

vår undersökning talar om tolkning talar vi om ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Hermenuetik betyder just tolkningslära och var ursprungligen kopplad till teologi och juridik, 

en vetenskap som försökte avgöra den egentliga meningen i texter (Johansson 2005). Idag 

används hermeneutiken även för att tolka komplexa meningssammanhang, bland annat 

individers berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. 

4.2 Att synliggöra en elevdiskurs 
 

Vad kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss plats? 

 
I diskussioner kring diskursbegreppet refereras ofta till Foucault (1972) som 
definierar diskurs som ett system av yttranden; ett system som styrs av 
bestämda uppfattningar om vad som sägs, vem som får tala och vad som 
betraktas som sanning. Varje diskurs är dessutom relaterad till en bestämd 
praktik. För varje tid finns således en diskurs som är legitim inom t.ex. 
medicin, psykologi, specialpedagogik etc. (Jönsson & Tvingstedt 2002, s 11). 
 

Ett sätt att identifiera och analysera diskurser inom det specialpedagogiska fältet är att ta 

utgångspunkt i olika perspektiv på elevers problem som karaktäriseras av skillnader i synsätt; 

antingen ses problemet kompensatoriskt, som en brist hos eleven själv, eller relationellt, då 

problemet relateras till omvärlden, skolan eller hemmet. Andra sätt att identifiera och 

analysera diskurser inom det specialpedagogiska fältet kan vara att ta utgångspunkt i 
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normalitet och avvikelse eller inkludering mot segregering där det demokratiska 

deltagarperspektivet blir synligt mot ett kompensatoriskt perspektiv.  

 

Jönsson och Tvingstedt (2002) menar att elevers berättelser om skolan och 

specialpedagogiken, där de berör egna föreställningar, upplevelser och självdefinitioner, kan 

ge underlag för en specialpedagogisk diskurs. 

 

Som framgår av vår bakgrund har Skolverket varit en inflytelserik aktör när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram och hur det särskilda stödet utformas. Mats Börjesson 

och Eva Palmblad (2007) menar att det finns risker med att tolkningsföreträdet överlämnas 

och forskning utförs i t.ex. Skolverkets tjänst då forskningen blir påverkad och färgad av 

moraliska och politiska diskurser. Beroende på vilken position man tar varierar bilden av 

verkligheten, vi betraktar och tänker genom ”diskursiva raster” (Börjesson & Palmblad 2007, 

s 9). Börjesson och Palmblad (2007) menar att forskarnas uppgift är att studera olika villkor 

och bilder av verkligheten, att bidra till en mångfacetterad bild, men också att lyfta versioner 

som inte har så stora möjligheter att komma till tals på samhällets arena. Specialpedagogiken 

har både i forskning och i praktik över tid präglats av olika paradigm vilka kan beskrivas som 

medicinsk-psykologiskt, socialkonstruktivistiskt, sociopolitiskt och organisatoriskt. Det 

medicinsk-psykologiska perspektivet, där elevens problem ses som ett funktionshinder med 

olika diagnoser, ställs ofta mot ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där elevens problem ses 

som sociala konstruktioner. Diskursanalysen har liknande konstruktionistisk utgångspunkt där 

sammanhanget, diskursen, träder fram genom elevernas berättelse. Diskurser är inte bara vad 

som sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det. De kan 

begränsa handlings- och tankeutrymmet men även öppna upp för nya handlings- och 

tankevägar. ”Konstnären vet att byter man position, om så bara några centimeter, så ändras 

bilden av verkligheten” (Börjesson & Palmblad 2007, s 13). 

 

Diskurser sätter ramar för vilka positioner som blir möjliga (Lindberg 2009), vad som skapar 

elevers förutsättningar och möjligheter. Helena Lindberg (2009) refererar till Bourdieu som 

menar att de positioner människor befinner sig i bestäms av tillgång till olika kapitalformer 

som bidrar till att positionera människor i det sociala rummet. Bourdieu menar att begreppet 

kapital avser konkreta såväl som symboliska värden vilka eleven tillägnat sig genom sin 

uppväxt. Kapitalet, tillammans med processer, avgör vilka positioner elever tar och får inom 

skolans diskurs (Lindberg 2009).  
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För att kunna studera det elever berättar om sina svårigheter och sitt arbete i skolan som en 

diskurs väljer vi att betrakta en diskurs som en samling utsagor som tillsammans bildar en 

systematisk framställning. Det vill säga, de har en viss logik i sin uppbyggnad och har 

utvecklats under vissa möjlighetsvillkor som möjliggör vissa utsagor och försvårar andra. 

Johansson (2005) menar att microsociologisk dimension tar sin utgångspunkt i människors 

vardag vilken de själva skapar genom interaktion, gemensamma regler och procedurer. Med 

hjälp av kritisk diskursanalys kan man belysa hur identiteter och relationer skapas och 

bevaras. Den diskurs vi har ambitionen att beskriva är elevernas uppfattning om sina 

svårigheter och arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd i skolan.  

 

Vår undersökning ska ses som ett försök att identifiera en elevdiskurs så som den framträder i 

de genomförda intervjuerna. 
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5. Metodologi 
 

Vår undersökning placerar sig i det kvalitativa forskningsfältet. Vårt syfte är att undersöka 

elevers uppfattningar, att utveckla förståelse, och då lämpar sig en kvalitativ metod som 

intervju (Patel & Davidsson 2003, Bell 2006). Begreppet metod kan förstås som en 

undersökningsteknik men också som ett förhållningssätt som genomsyrar hela arbetet, det 

finns inte en redan utarbetad och färdig teknik eller metod att följa. 

5.1 Metodval  
 

Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi pendlat mellan helhet och 

delar när vi lyssnat till och analyserat det intervjupersonerna uttalat, i det att vi försökt tolka 

och förstå. För att inte begränsa sina upptäckter till det som redan är upptäckt, det som man 

känner igen, är denna pendling nödvändig. Vidare valde vi semistrukturerade intervjusamtal 

(Kvale 2008) som metod och vår ambition var att ur det insamlade materialet beskriva en 

elevdiskurs, så som den framträdde i elevernas utsagor om deras uppfattning om arbetet med 

deras åtgärdsprogram i grundskolan. Som undersökare gör man under arbetets gång flera 

aktiva val och löser problem, vilket kräver omdöme och reflektion, handlingskraft och 

handlingsberedskap. Anders Gustavsson (2004) menar att dessa val och detta förhållningssätt 

till arbetet bör tydliggöras, och sammanlänkar i sitt resonemang begreppen metod och ansats. 

Anna Johansson (2005) beskriver livsberättelse som ansats och metod. Hur man genom 

ingående och ibland upprepade samtal och intervjuer kan få ta del av en människas berättelse 

om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv. Det handlar om hur människor ger sitt liv mening 

och skapar sin identitet, människors egna tolkningar av sig själva sätts i centrum. Med 

livsberättelse som metod kände vi att våra frågor och vårt syfte kunde bli väl besvarade. Vi 

ansåg att vi var för oerfarna och att livsberättelse kändes för avancerat och tidskrävande för 

detta arbete. Däremot har vi med oss inspiration av livsberättelsemetoden i det arbete vi 

genomfört och den elevdiskurs vi har ambitionen att beskriva har livsberättelsens förtecken.   

5.1.1 Intervju  
 

Steinar Kvale (2008) använder sig av begreppen ”malmletare” och ”resenär” som metaforer 

för undersökaren. Den malmletande undersökaren liknas vid någon som vet vad han söker, 

han letar och gräver fram ”malmklumpar”, som här kännetecknar kunskap, att kunna visa och 
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föra fram till ljuset. Resenären beskriver Kvale (2008) som en mer öppen undersökare, han 

ger sig ut på en resa för att senare kunna berätta vad han upptäckte och mötte på vägen. Vi 

betraktar oss i denna studie som resenärer, vi ger oss ut på en resa i landskapet, möter 

personer som har något att berätta om sina livsvärldar och därefter kan vi som resenärer i vår 

tur berätta om vår resa och de nya kunskaper vi har med oss därifrån. Kvale (2008) säger att 

man som resenär kanske inte bara tar med sig ny kunskap från sin resa utan även en möjlighet 

till nya insikter. 

 
Resan leder kanske inte bara till ny kunskap; resenären kan själv 

förändras. Resan kan sporra till en reflexionsprocess som skänker 

intervjuaren en ny självförståelse och blottlägger värden och vanor som 

tidigare tagits för givna i resenärens hemland (Kvale 2008, s 12).      

 

För oss blev detta tydligt då vi under resans gång insåg att vi hade förgivettaganden med oss i 

vår ryggsäck, vi tömde därför ryggsäcken och packade istället ner ny självförståelse.  

 

Intervjuerna i vår undersökning kan beskrivas som semistrukturerade samtal med 

åtgärdsprogram som fokus (Kvale 2008). Judith Bell (2006) använder sig av begreppet 

fokuserade intervjuer vilket innebär att man har en rad teman istället för frågor som 

utgångspunkt för intervjun.  Det var viktigt för oss att eleverna själva kunde påverka 

innehållet i dessa teman och till viss del även styrningen av samtalet. Jan Trost (2005) menar 

att en intervjuguide endast ska innehålla ett fåtal stora frågeområden för att inte styra den 

intervjuade. Den intervjuade ska ha frihet att styra ordningsföljden i samtalet. Frågorna som 

intervjuaren ställer ska följa den intervjuades utsagor (Thomsson, 2007). Det innebär att 

intervjuaren i svaren kan få svar på en helt annan fråga och då bör man som intervjuare 

fortsätta på det spåret och följa den intervjuades tankegångar. I vår intervjuguide finns tre 

huvudteman och under dessa flera följdfrågor.  

 

Tema 1.  Åtgärdsprogram 

 Hur gick det till? Vilket skolår? Vilka var med? 

Tema 2. Elevens roll 

 När var du med? Kom du med förslag? Lyssnade man på dig? 

Tema 3.  Särskilt stöd 

 Hur såg det ut? Vem bestämde? Hur kändes det? Hur gick det? 
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Samtal i en tematisk form skapas i hög grad tillsammans av elev och intervjuare. Elevernas 

berättelse konstrueras i samtalet vilket innebär att andra intervjuare och andra tillfällen 

troligen skulle skapa andra utsagor och berättelser. Vad som sägs i intervjuerna har varit fokus 

tillsammans med hur det sägs, båda har betydelse för vår tolkning av innehållet. Intervjuerna 

har spelats in med hjälp av diktafon och sedan transkriberats enlig transkriptionsnyckel, se 

bilaga 1 (Bergström & Holm, 2005). Syftet med transkriptionsnyckeln är att öka utskriftens 

läsbarhet och visa en mer nyanserad blid av det samtal den återspeglar genom att t.ex. pauser 

och intonation skrivs fram. Vid transkriptionen har vi valt att använda svenskt skriftspråk och 

inte strikt följa elevens dialekt, även om detta tar bort en del av elevens personlighet och 

speciella uttryck. Motivet till detta har varit att förbättra läsbarheten och förståelsen av 

resultatet. Elevernas utsagor har en framträdande position i arbetet och därför återfinns många 

citat som belägg för våra tolkningar och beskrivningar i resultatdelen. 

5.2 Urval 
 

Våra intervjuer bygger på ett bekvämlighetsurval. Vi valde att ta hjälp av rektor och 

specialpedagog för att komma i kontakt med elever i gymnasiets år 3, elever som under sin 

grundskoletid haft åtgärdsprogram. Som vi tidigare nämnt var tanken bakom detta i första 

hand att dessa elever har fått perspektiv på sin tid och sitt arbete i grundskolan men också att 

de fått distans till den miljön och den maktstruktur som rådde där. Vi valde att ta kontakt med 

elever som gick något av de nationella programmen och därigenom varit behöriga till 

gymnasiestudier efter grundskolan, därigenom begränsar vi vårt urval till de elever som 

”lyckats” med sin skolgång. Informanterna har inte gått på samma grundskola, troligen inte 

ens i samma kommun. Det de har gemensamt är att de är födda 1990 och började skolan 

1997, samt att de under sin tid i grundskolan hade åtgärdsprogram och de efter grundskolan 

var behöriga till gymnasiet. Elevernas fingerade namn i vår text är; Frida, Per, Olle, Erik och 

Robin. 

5.3 Genomförande 
 

En första kontakt togs med rektor på en gymnasieskola i en Mellansvensk stad via mail, ett 

mail som förmedlades vidare till skolans specialpedagog. Specialpedagogen ringde upp oss 

samma dag och vi samtalade om studiens syfte och upplägg. Vi skickade missivbrevet (Bilaga 

1) till specialpedagogen som information. Det kändes som att nu var vi riktigt på gång och vi 
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planerade att genomföra intervjuerna om ca 2-3 veckor. Efter två veckor ringde 

specialpedagogen och meddelade att hon inte lyckats få tag i någon elev som var villig att 

vara med i vår studie. Hon förklarade att hon tyckte att vårt ämne var allt för känsligt, att 

eleverna var rädda för att bli igenkända samt att de tyckte att det var för jobbigt att tala om sitt 

åtgärdsprogram och de specialpedagogiska åtgärderna. ”Åtgärdsprogrammen ses som ett 

misslyckande och eleverna är i en känslig ålder när de går på gymnasiet”. ”Att träffa mig 

(specialpedagogen) är för många mycket känsligare än att träffa skolans kurator”. Detta var 

ett perspektiv och ett svar som vi inte väntat oss. Var detta specialpedagogens eller elevernas 

uppfattningar som blev synliga? Frågan är intressant men förblir obesvarad i den här 

undersökningen. Vi blev dock stärkta i övertygelsen av vår undersöknings, vårt syftes och vår 

frågeställnings betydelse. Hur ser elevernas perspektiv ut, vad kan de berätta för oss om 

arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram? 

 

Redan samma dag tog vi kontakt med en ny skola i en annan stad. Rektor förmedlade kontakt 

med specialpedagog och återigen samtalade vi i telefon med specialpedagog om studiens syfte 

och upplägg. Denna gång var vi extra noga med att diskutera ämnets eventuella känslighet 

och vikten av specialpedagogens inställning till studien i samtalen med eleverna. Vi skickade 

över missivbrevet som information och inväntade besked om vilka elever som ville samtala 

med oss. Slutligen kom vi så att träffa och intervjua fem elever på gymnasieskolans år tre, en 

flicka och fyra pojkar. Vårt intryck var att eleverna uppskattade samtalet och gärna berättade 

om skolan och sina erfarenheter. Vi träffade dem under skoltid på deras skola i ett av 

elevhälsans samtalsrum där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna varade mellan 20 till 40 minuter 

och de spelades in på diktafon. Ingen av eleverna motsade sig inspelning och ingen verkade 

heller besvärad av diktafonen på bordet. Varje intervju startade med uppmaningen; Berätta för 

mig hur det gick till när du fick ett åtgärdsprogram! Sedan tog intervjuerna olika spår och 

vägar, vi var vaksamma över att våra olika teman i intervjuguiden berördes i samtliga 

intervjuer. Även då vi var följsamma och lyssnande intervjuare kunde vi styra samtalen med 

följdfrågor så att våra teman blev berörda. Några av eleverna pratade på medan andra var mer 

tystlåtna och eftertänksamma. Alla intervjuerna bidrog med värdefullt material till vår 

undersökning. 
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5.4 Förbereda samtalen 
 

Erfarenheten av att det var svårigheter att få fram informanter gjorde att vi genomförde 

provintervjuer med ungdomar ”i vår omgivning”. Dels hade vi tid att genomföra dessa 

provintervjuer, dels hade vi inte råd med att misslyckas i någon av de ”riktiga” intervjuerna 

eftersom de var relativt få. Utifrån detta kändes en provintervju värdefull. Att genomföra 

provintervjuer rekommenderas av flera metodförfattare (Patel & Davidsson 2003, Bell 2006, 

Kvale 2008). Bell (2006) liknar intervjuundersökningar med en fiskeexpedition. Hon menar 

att det krävs liknande förberedelser, redskapen skall provas och fixas, platsen skall noga 

väljas och trots dessa förberedelser finns det risk för att man inte får napp. En duktig fiskare 

vet i vilken vik och vid vilket väder man skall fiska med just det draget eller det spöet för att 

få napp. Vi är inga vana intervjuare och har inte den erfarenheten som en van undersökare 

har, därför var provintervjuerna extra viktiga för oss.  

5.5 Etiska överväganden 
 

Den första kontakten med gymnasieskolan (5.3 ovan) gav ett negativt besked angående 

intervjuer med elever men innebar ändå ett avgörande i vår undersökning. Vi fick anledning 

att förbereda oss än mer inför intervjuerna och ta vårt ansvar på största allvar. Vi ville samtala 

med eleverna om deras svårigheter och ungdomsåren är en känslig tid. Det negativa svaret 

från gymnasieskolan fick oss att möta eleverna med än mer respekt. Vi var väl medvetna om 

vikten av att vi som vuxna tar ett professionellt ansvar som intervjuare i intervjusituationen, 

att lyssna och styra samtalet med respekt (Jenner 2004). Att mötet med eleverna skedde på 

skolan har också betydelse. Elevernas relation till andra vuxna på skolan, formell och 

informell maktposition, påverkar även vårt möte och den relation som där uppstod. Relationen 

i intervjusituationen avgör i vilken grad vi får ta del av deras erfarenheter och det var viktigt 

att eleverna var väl införstådda med att deras deltagande var frivilligt, att de när som helst 

kunde avbryta intervjun och att de kunde välja att inte delge oss allt (Kvale 2008). 

 
Personer som medverkar i en undersökning har rätt att behandlas med respekt och omtanke i 

undersökningens alla faser. Det gäller alltså inte bara vid det personliga mötet, utan även vid 

förberedelser och efterarbete. Vetenskapsrådet (1990) presenterar de forskningsetiska 

principer som är gällande inom genren humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning och 

därmed innefattar vårt arbete. Vetenskapsrådet (1990) skriver om forskningskravet och 
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individskyddskravet. Forskningskravet betonar vikten av att forskning bedrivs både för 

samhällets och individernas utveckling. Individskyddskravet som i korthet kan sägas vara 

individens skydd mot kränkning, fysisk och psykisk skada delas upp i fyra allmänna 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att värna om individskyddet för våra elever har vi innan intervjutillfället skickat ett 

missivbrev till specialpedagogen på skolan. När vi sedan fått fem namn på elever som ville 

medverka skickades missivbrevet även till dessa. När vi träffades för intervju informerades 

eleverna än en gång om de uppgifter vi presenterat i missivbrevet: vilka vi är, syftet med vårt 

arbete, att vårt insamlade material endast kommer att användas för forskning samt att deras 

medverkan är frivillig. Detta är alla kriterier för att uppfylla informationskravet. 

 

I vår undersökning har vi valt att intervjua elever i gymnasieskolans år 3. Att eleverna vid 

tiden för vår undersökning varit myndiga har för oss inneburit att vi inte behövt 

vårdnadshavares samtycke. Enligt samtyckeskravet har vi fått elevernas samtycke samt 

informerat dem om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan några påtryckningar, 

ifrågasättningar eller andra negativa konsekvenser. 

 

För oss har det genomgående i vårt arbete varit viktigt att göra elevernas utsagor så levande 

som möjligt då deras uppfattningar om det särskilda stödet är en av utgångspunkterna för 

detta arbete. Med hänsyn till eleverna och konfidentialitetskravet har vi dock i vissa fall fått 

utesluta uttryck och uttalanden som kan komma att identifiera eleven i fråga. Eleverna och 

namngivna pedagoger/skolor har under hela arbetets gång (sedan transkriptionen) haft 

fingerade namn. 

 

Enligt nyttjandekravet har vi talat om för eleverna att vi under arbetets gång, enbart i 

forskningssyfte, kommer arbeta med att analysera och skriva ett resultat utifrån de inspelade 

intervjuerna. Under denna tid kommer materialet endast att vara tillgängligt för oss som 

undersökare för att sedan, när uppsatsen blivit godkänd, raderas. Vi har även, enligt 

vetenskapsrådets rekommendationer (1990) berättat för eleverna att de kan få ett exemplar av 

den färdigställda uppsatsen om de så önskar. 
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5.6 Bearbetning och analys  
 

Det vi lyssnat efter är elevernas berättelse, vad de berättar men också hur de berättar om sina 

erfarenheter. Som berättare framför eleven sin berättelse utifrån ett visst perspektiv, berättelse 

är en grundläggande kunskapsform och genom berättelse gör vi världen omkring oss 

begriplig. ”Språket ’gör’ något med världen; det frammanar eller konstituerar vår verklighet” 

(Börjesson & Palmblad 2007, s10). Det är hur eleverna begriper, förstår och återger sin 

berättelse om delaktighet, sina svårigheter och sitt arbete i skolan som vi är intresserade av. 

Hade vi valt att samtala med deras lärare eller föräldrar hade vi fått höra andra berättelser om 

samma fenomen. Beroende på vilken position man tar framträder olika bilder av verkligheten 

(Börjesson & Palmblad 2007).  

 

Som vi tidigare nämnt valde vi vid transkriberingen att skriva ut texten som skriftsvenska, 

utan dialekt och med meningsbyggnad i den mån det gick utan att förvanska meningen i det 

som sägs. I avsikt att inte röja informanternas identitet har vi gett dem fingerade namn som 

visar deras könstillhörighet. Vi har tillsammans lyssnat igenom de inspelade intervjuerna flera 

gånger för att få en känsla för materialet, lyssna på nyanser och betoningar. Tillsammans har 

vi också läst och begrundat våra utskrifter, antecknat och gjort markeringar. Tillsammans 

diskuterade vi sedan vad vi uppmärksammat och varför. Vi problematiserade våra egna 

föreställningar och drev därefter processen vidare med stöd i teori/litteratur. Därefter sökte vi 

efter teman i materialet, gav de olika teman rubrik, gjorde jämförelser och såg på olika 

dimensioner i varje tema. (Thomsson 2002). De tre teman vi funnit är (1). Nu måste vi göra 

någonting om initiativ och förståelse, (2). Åtgärdsprogram och det särskilda stödet - hur de 

kom fram till det, samt (3). Annars skulle det aldrig ha gått, det särskilda stödet - hur det såg 

ut. Vi har jobbat intensivt men också haft stunder då vi lämnat materialet och tagit långa 

promenader för att kunna sortera alla intryck. Slutligen så växte en förståelse och ett resultat 

fram genom vår bearbetning. Resultatet kan liknas vid en karta, en beskrivning av en 

verklighet så som vi uppfattar och förstår den. Strukturen i resultatredovisningen följer de 

olika teman vi funnit och avslutas med sammanfattande reflektioner kring elevernas 

berättelser och ett försök att beskriva den elevdiskurs som framträdde i materialet. Vi har av 

två skäl valt att redovisa längre citat ur elevernas berättelser, dels för att ge läsare möjlighet 

att själv kontrollera rimligheten i tolkningarna, dels för att göra beskrivningarna av våra 

teman empirinära. 
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Vår bearbetning och analys är, som vi tidigare nämnt, inspirerad av hermeneutiken. Det 

handlar om att studera elevers upplevelser och erfarenheter, ta del av deras uppfattningar och 

genom bearbetning komma fram till en förståelse. Vår förförståelse är en utgångspunkt för 

tolkningsprocessen, vilket innebär att vi alltid ser och tolkar genom ett raster, färgat av våra 

tidigare erfarenheter.  
 

Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan 
ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Vi kan och bör 
läsa mycket, ta del av andras arbete och erfarenhet, samla material, 
iakttagelser och data. Men vi kommer för den skull inte i en position 
utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi tolkar och förstår 
betingas alltid av att vi är historiska varelser (Ödman 2007, s 14). 
 

 

Per-Johan Ödman (2007) påpekar vikten av uppmärksamhet och medvetenhet om hur man 

påverkas av sin förförståelse. Därför bör man klargöra hur man tänker, tolkar och förstår det 

man undersöker. Att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att vår förståelse av 

elevernas utsagor färgas av vår förförståelse och att vi gör tolkningar utifrån denna. Allt 

eftersom intervjuerna genomfördes påverkades och förändrades vår förståelse. Ju längre vi 

kom i analysen desto djupare och mer nyanserade bilder fick vi av materialet.  

5.7 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Enligt Bo Eneroth (2005) tror man i en kvalitativ metod inte på någon slutgiltig kunskap eller 

sanning, utan varje undersökning är en fas i en ständigt pågående kunskapsutveckling. Varje 

undersökning ställs mot nya data, nya aspekter, nya kvaliteter och därmed upphävs eller 

begränsas de i sin giltighet. När vi granskar vår undersökning i detta perspektiv kan vi se att 

de data vi arbetat med gällde just då, i just det sammanhanget. Skulle någon annan vid ett 

annat tillfälle intervjua de elever vi intervjuat skulle de kanske svara annorlunda. Vår 

undersökning gör inte anspråk på att vara generaliserbar, men vår förhoppning är att den ska 

bidra med kunskap, kunskap om elevers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram och 

särskilt stöd.  

 

Undersökningens tillförlitlighet påverkas av intervjuarens, dvs. vår, förmåga att intervjua. Då 

denna undersökning är en av våra första intervjuundersökningar och vi är otränade intervjuare 

kan det påverka tillförlitligheten. Tillförlitligheten förbättras något av att vi varit varandras 

medbedömare och diskuterat intervjuerna med varandra (Bell 2006). Kvale (1997) menar att 
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giltigheten i en kvalitativ undersökning mäter i vilken omfattning metoden undersöker det 

som är tänkt att undersökas, i vilken omfattning undersökningsverktyget kan fånga in det som 

var avsikten. I vår undersökning handlar det om intervjuernas kvalitet. För att öka 

intervjuernas kvalitet genomförde vi en provintervju. Utifrån den redigerade vi intervjuguiden 

och vi kände oss bättre förberedda och ”erfarna”, vilket påverkade vårt förhållningssätt under 

intervjuerna. En aspekt förutsåg vi dock inte, den att eleverna vi intervjuade inte visste vad ett 

åtgärdsprogram var eller hur det såg ut. I arbetet med analysen kom vi fram till att detta var 

ett intressant svar och inte något misslyckande från vår sida. 

5.8 Metoddiskussion 
 

Vårt val av metod utgörs av en semistrukturerad intervju, vi ville ha friheten att vara 

följsamma samtidigt som vi ville beröra de teman vi på förhand valt. Metoden gav oss 

möjlighet att förtydliga och ställa följdfrågor men också att nyfiket följa de spår som eleverna 

tog upp i intervjuerna. Vi kunde vara öppna för det som vi inte förutsett, vi kunde vara 

resenärer och inte malmletare (Kvale 2008). Att genomföra intervjuerna och arbeta med 

analysen var spännande, intressant och inspirerande. I analysarbetet kunde vi se utsagor och 

berättelser länkas samman och se mönster framträda. Det svåra var att välja och att välja bort. 

Vi har med vår förförståelse och nyvunna insikter vaskat fram vår undersöknings resultat. 

Kanske hade någon annan upptäckt andra länkar och andra mönster i vårt material. Det kan 

ses som den kvalitativa och hermeneutiska metodens dilemma men också fördelar, världen 

blir mångfacetterad. Vårt resultat är en del, ett perspektiv, i ett mycket större, ständigt 

pågående kunskapsbygge. 

 

Vårt urval grundar sig på ett bekvämlighetsurval där specialpedagogen på gymnasieskolan 

tillfrågade elever om de ville delta i vår undersökning. Vi var därmed beroende av 

specialpedagogen både vad gäller urvalet men också på vilket sätt undersökningen 

presenterades för eleverna. Detta kan i sin tur ha påverkat hur eleverna såg på undersökningen 

och deras vilja att delta. Under rubriken 7.6 Perspektiv på svårigheter diskuterar vi detta 

ytterligare. 

 

Efter att vi genomfört och transkriberat intervjuerna diskuterade vi värdet och betydelsen av 

en andra uppföljande intervju. Vi tyckte att vi fått så många nya tankar och funderingar 

samtidigt funderade vi på vad eleverna tänkt sedan vi intervjuat dem. Kanske var det 
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inspiration från livsberättelsemetoden som påverkade våra tankar. Återigen konfronterades vi 

med vår verklighet och de resurser i form av tid och engagemang som finns till vårt arbetes 

förfogande. En uppföljande intervju får därför anstå till ett senare tillfälle.  
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6. Resultat 
 
Syftet med vår undersökning är att belysa en elevdiskurs utifrån elevers uppfattningar om sin 

delaktighet i utarbetandet av åtgärdsprogram. 
 

För att få svar på vårt syfte ställer vi följande forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver elever i gymnasieskolan processen med upprättandet av åtgärdsprogram 

under sin tid i grundskolan?  

• Vad berättar eleverna om sina erfarenheter av de specialpedagogiska åtgärder de mötte 

i grundskolan? 

 
Vi vill med vår studie belysa elevers uppfattningar om delaktighet i arbetet med att utarbeta 

åtgärdsprogram och att få stöd och hjälp i sitt lärande. Det är nu äntligen dags för deras röster 

att bli hörda i vårt arbete. Elevernas uppfattningar representeras i vår undersökning av fem 

gymnasieelevers berättelser, så som de framträtt i de genomförda intervjuerna. Efter att vi 

som undersökare, lyssnat, tolkat och analyserat de inspelade intervjuerna kan vi här presentera 

en bild av elevers uppfattningar om sin delaktighet, den bild som vi i vårt arbete har spanat 

efter. För oss har det varit särskilt viktigt att just elevernas perspektiv blir belyst, eleverna 

som huvudpersoner i sin skola och sitt lärande, med sina erfarenheter och sina funderingar.  

För att ge elevernas utsagor trovärdighet och så långt som möjligt behålla känslan av 

elevernas berättande har vi valt att redovisa längre sammanhängande citat från intervjuerna. 

Att välja ut relevanta citat, relatera dem till varandra och sammanföra dem under rubriker var 

ett grundläggande resultatredovisningsarbete, ett arbete där det varit viktigt att vara trogen 

utsagorna och samtidigt formulera ett så läsarvänligt resultat som möjligt, en utmanande 

balansgång. Att elevernas röster verkligen blir hörda, att arbetet blir läst, ser vi som ett viktigt 

resultat utifrån undersökningens syfte.  

 

Under analysen av intervjuerna framträdde tre teman och vi ha valt att redovisa 

undersökningens resultat i de tre delarna under följande rubriker. 

• Nu måste vi göra någonting! Om initiativ och förståelse 

• Åtgärdsprogram och det särskilda stödet – om hur de kom fram till det 

• Annars skulle det aldrig ha gått. Det särskilda stödet – och hur det såg ut 
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Under varje rubrik presenterar vi först en sammanfattning av elevernas uppfattning och 

skriver fram temats centrala innehåll. Därefter kommer en text som mer ingående beskriver 

resultatet där också citat från intervjuerna finns med för att göra eleverna mer närvarande. 

Betoningar i citaten markeras med fet stil, för övriga förklaringar se transkriptionsnyckel 

(bilaga 2). 

6.1 Nu måste vi göra någonting! Om initiativ och förståelse 
 

Intervjuernas inledande uppmaning; Berätta hur det gick till när du fick ditt åtgärdsprogram! 

bemöttes av eleverna med antingen en ingående beskrivning av de svårigheter de haft i skolan 

eller en fråga om vad ett åtgärdsprogram var. Beskrivningar av de upplevda skolsvårigheterna 

var centrala i elevernas berättelse. Svårigheterna så som eleverna beskriver dem framstår som 

en del av deras personbeskrivning, det är så de är. Flera av eleverna beskriver också hur 

svårigheterna kändes igen hos föräldrarna som uppges ha haft liknande problem under sin 

skoltid. Svårigheterna beskrivs som knutna främst till person men också situation, det är de 

själva som är sådana och problemen förekommer i skolmiljön. Den egna upplevelsen av 

svårigheter och problem kopplade till dessa är central i elevernas berättelse. De beskriver hur 

de kände att de inte hängde med och inte förstod eller klarade av skolarbetet. Det är 

beskrivningar av att ligga långt efter i boken, att de andra i klassen verkade förstå, att de andra 

kamraterna har ’läshuvud’. Det är också beskrivningar av ett utanförskap. Upplevelsen av 

svårigheter och utanförskap beskrivs av eleverna som tung och svår att bära, och i skolan bar 

de den bördan ensam. Flera av eleverna i undersökningen beskriver hur de saknade 

pedagogernas engagemang och ansvar för de upplevda svårigheterna i lärandet.  

 

Oftast har eleverna själva insett tidigt att de behöver hjälp, men tycker att ingen på skolan 

lyssnat på dem och engagerat sig i svårigheterna. Det finns i flera beskrivningar en markerad 

skillnad mellan de tidiga åren i skolan och högstadiet. När eleverna började högstadiet hade 

de inte tid att vänta in pedagogernas förståelse längre.   

 
Eeh.. jag har ju svårigheter för matte..fast jag har ju ingen utredning då rå 
men det är något jag tror på väldigt starkt //..// om man låg långt bak i 
matteboken fick man välja om man ville gå extra timmar hos en 
specialpedagog //..// så jag gick till henne på alla mattelektioner (Frida). 
 

Frida berättar hur hon hanterade sina matematiksvårigheter genom att själv välja att gå till 

specialpedagogen under matematiklektionerna. Där fick hon möjlighet till stöd och hjälp, en 
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vuxen som fanns till hands i större utsträckning än klassläraren. Eleverna uttrycker två olika 

sätt att initiera stöd och hjälp, antingen har de med hjälp av sina föräldrar satt igång en 

process eller så har de helt enkelt gått till specialläraren utan några samtal eller andra 

överenskommelser.  

 
Jag ville ju att min mamma skulle ringa till skolan för att jag skulle få 
hjälp. Det var ju med tanke på betyg och så. Mamma tog tag i det och 
ringde in, så jag har ju inte gjort så mycket själv då. Och det kändes bra för 
jag behövde ju hjälp ju (Frida). 
 

Frida berättar om hur hon själv upplevde att hon behövde hjälp och att ingen lyssnade och 

tog henne på allvar. Frida bad därför sin mamma agera och ta kontakt med skolan för att 

initiera det stöd Frida ansåg sig behöva för att klara skolans betygskrav. 
 

Jag pratar ju med min mamma om mycket, jag har ju svårt för mig i skolan. 
Så vi pratar ju om det här hemma och hon var ju inne och pratade med min 
mattelärare och alltihop. För han tyckte .. ju inte om mig. Han ville ju inte 
svara på henne heller .. Han försökte komma på undanvägar hela tiden så 
fort man stötte på honom. Det värsta när man är så där är att läraren har ju 
makt, man har ju inget att sätta emot (Olle). 
 

Fyra av de fem eleverna i undersökningen använde sig av sin mamma för att sätta i gång 

processen med stöd och hjälp på skolan. I några fall fick mamman också vara ihärdig och 

återkomma gång på gång för att något skulle hända. Eleverna uttrycker att det krävdes många 

träffar och samtal för att man skulle komma överens och förstå varandra. Eleverna 

understryker att det var en lång väntan på att något skulle hända i praktiken, att de skulle få 

det stöd och den hjälp de behövde i sitt skolarbete. Några uttrycker också att ingen lyssnade 

eller tog dem på allvar, att de själva som elev hade svårt att påverka 

undervisningssituationen. Det är lärarna som har makten och kan fördela resurserna. Värt att 

lyfta är Olles uppfattning om att hans lärare inte tyckte om honom på grund av de 

matematiksvårigheter Olle hade. Att inte bli tagen på allvar, att inte bli mött med respekt i 

sina svårigheter, tolkas och uttrycks av eleverna som att inte vara omtyckt av läraren. 

 
Det var ju typ sista veckan som fick jag reda på att jag inte skulle få 
godkänt i svenska. Jag hade inte godkänt på hösten men på vårterminen sa 
hon ingenting. Hade jag fått reda på det en månad innan eller så hade man 
ju kunnat göra någonting. Jag frågade flera gånger vad jag skulle behöva 
göra för att få godkänt men det svarade hon aldrig på (Olle). 
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Olle beskriver hur han trots flera försök inte fick till stånd någon kommunikation med sin 

lärare och hur det resulterade i att han inte fick något betyg i svenska. Han var ensam med sina 

svårigheter och problem och han fick ensam ta konsekvensen. 

 

En annan strategi, för att få den hjälp och det stöd man behövde i skolan, var att genomgå en 

utredning och försöka få en diagnos. 
 

Det var mamma som var med och gjorde så att jag fick min diagnos. Det 
var i femman tror jag som vi höll på och tjata om det här med diagnoser och 
så fick jag ju det inte förrän i åttan om man säger så. Det tog rätt så lång tid. 
Sen när det väl kom så hjälpte de mig var jag gick .. alltid tur att ha en 
mamma som är så snäll och hjälper en med allting. Mamma är ett plus i 
kanten (Per). 
 

Flera av eleverna beskriver hur de ser en diagnos som ett sätt eller en förutsättning för att få 

hjälp och stöd i skolan. Antingen de har eller inte har någon diagnos uppfattar de det som en 

framkomlig väg. Genom att använda diagnosbegreppen, t.ex. dyslexi och dyskalkyli, får de 

gehör för sina behov och upplever att skolan äntligen lyssnar. Det som också blir tydligt i 

materialet är att vägen till stödet ofta är lång, eleverna berättar hur de uppfattade att tiden 

gick och inget hände.  

 
Det var ju det att jag har ju dyslexi om man säger så. Och jag har ju försökt 
att få min diagnos om att jag är dyslektiker och sånna saker .. och det tog 
bra lång tid innan jag fick en diagnos. Sen kom ju diagnosen om att jag 
hade dyslexi, grav dyslexi. Å bara jag fick den blev det stor skillnad, då 
fick jag hjälp (Per). 

 

Diagnoser uttrycks inte som något bekymmer eller att den på något sätt skulle upplevas 

negativ för eleven. Tvärtom fungerar diagnosen som en dörröppnare, en väg till stöd och 

hjälp. För att få till stånd en utredning och så småningom en diagnos upplevde eleverna att de 

behövde föräldrarnas stöd och hjälp. Per berättar hur han försökte få en diagnos fastställd och 

hur han fick vänta på diagnosen och hjälpen under flera års tid. Flera av eleverna känner igen 

diagnosen eller problematiken hos sina föräldrar, som också haft ”jobbigt i skolan”.  

 
Jag letade på nätet, googlade och så hittade jag om dyskali, så det är ju det 
som jag har. Ja jag har ju ingen utredning eller så men jag säger ändå till 
lärarna att jag har dyskali och då tog de mig på allvar liksom. Och då blev 
det lite mer förståelse, för innan trodde de att jag var lat och det är jag väl 
inte? (Frida). 
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Frida hade en något annorlunda strategi för att komma vidare med stöd för sina svårigheter i 

skolan. Genom att använda sig av begreppet dyskali (dyskalkyli), som hon funnit på nätet, 

uppfattade hon sig nå ökad förståelse och respekt hos sina lärare.  

 

Det är inte bara svårigheterna i sig som de uttrycker som svårt eller jobbigt i skolan utan 

också upplevelsen av att de inte haft samma kapacitet som de andra eleverna.  
 

Karin: Men de som inte fick jobba med sina intressen i skolan då? 
Robin: De hade ju sina läshuvuden de. 
Karin: (mmm) 
Robin: Jag kan ju inte läsa en text som jag inte är intresserad av, då läser 
jag två meningar och sen har jag redan glömt bort det. Det går inte. 

 

Robin beskriver hur han tyckte att det hjälpte om han fick arbeta med sina intressen i skolan, 

då blev uppgifterna både enklare och mer intressanta. Han kunde sätta sig in i texter och 

uppgifterna med mer förförståelse och mer engagemang. 

 
Ibland när man fick ett material man inte förstod och man satt där då 
kändes det som man var totalt hjärndöd och ändå man vill ju liksom inte 
räcka upp handen och fråga läraren en gång till när alla andra förstod. En 
annan satt och rev sig i huvudet och förstod ingenting. Ibland kände som 
om man var dum i huvudet (Olle). 
 

När alla i klassen fick samma arbetsuppgift samtidigt beskriver Olle hur han upplevde sig 

som ”totalt hjärndöd”, skillnaden mellan hans och klasskamraternas förståelse blev för stor. 

Så stor att han inte vågade fråga eller be läraren förklara en gång till. Genom att fråga fler 

gånger riskerade han både lärarens ogillande och kamraternas syn på honom som avvikande. 
 

Min mattelärare hade väldigt lätt för sig och det hade ju inte jag. Då tyckte 
han det var tråkigt att hjälpa mig eftersom det tog längre tid att förklara 
alltihop för mig. Han tyckte ju inte om mig bara därför, jag kände ju det på 
mig, han och jag fick aldrig den där kontakten (Olle). 
 

Olle utrycker vikten av att få god kontakt med sin lärare och att bli sedd som den man är och 

få stöd och hjälp utifrån de frågor och funderingar man har. Att inte nå upp till de 

förväntningar som finns, att lärare tycker att det tar lång tid och att det är tråkigt att hjälpa och 

förklara, uppfattas av Olle som att läraren inte tycker om honom. Eleverna utser sig själva till 

problembärare, deras svårigheter är bundna till dem själva som individer och deras 

svårigheter blir problem i skolmiljön. Det innebar problem för dem själva men också problem 

för lärarna, något som eleverna beskriver som ytterligare en svårighet, att inte läraren tycker 

om dem eller orkar förklara en gång till. 
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6.2 Åtgärdsprogram och det särskilda stödet – om hur de kom fram till det   
 

Åtgärdsprogrammet är ett okänt begrepp för samtliga de elever vi intervjuat. Några tror sig 

vagt minnas att någon nog skrev någonting men de vet inte vad det var eller vart det finns. Vi 

tolkar det som att det som eventuellt skrevs uppfattade eleverna inte som viktigt, den 

eventuella texten uppfattas inte som skriven för dem. Några pedagogiska diskussioner har 

eleverna inte heller något minne av, det de minns är att det tog tid, lång tid utan att något 

hände i deras skolsituation. De minns att de, föräldrarna och lärarna träffades under tiden men 

inget om vad de mötena innehöll. Vad samtalen handlade om och om man kom fram till 

något, det har de inget minne av. Eleverna ger intryck av att samtalen och mötena var något 

för pedagogerna, de vuxna. Eleverna väntade bara på att något skulle hända i deras vardag på 

skolan, att de skulle få hjälp. Delaktigheten för eleverna innebar för några att de var med 

under samtalen, inte att de själva hade del i diskussionen eller processen att komma fram till 

lämpliga lösningar. Det var det som till slut äntligen hände, att de fick någon form av stöd och 

hjälp som var viktigt i elevernas perspektiv. Om något särskilt stöd skulle ges och 

utformningen av det särskilda stödet, hade specialpedagogen eller läraren makt att besluta om. 

För eleverna innebar det att de hade två alternativ, antingen fortsätta ha det som de haft det i 

klassen tidigare eller att göra det som specialpedagogen föreslagit. Att det skulle kunna finnas 

andra alternativ har de inte reflekterat över. 

 
Det //ÅP// vet jag inget om, det kommer jag inte ihåg. Det vet du att det 
fanns nog något papper eller så men det kommer inte jag ihåg, det var så 
länge sedan vet du. Vi träffades nog någon gång i sjuan har jag för mig, det 
var nog både utvecklingssamtal och något extra samtal (Erik). 

 

Att det finns något skrivet papper, det finns det nog tror Erik, men han har egentligen inte 

något minne av det. Att de träffades minns han men inte vad mötet handlade om. 

 
Njae, vad är ett åtgärdsprogram? Jo men svårigheter i skolan har jag!  
Vid utvecklingssamtalen var ju han mentorn med och så han specialläraren 
var också med, så satt vi och diskuterade. Jag kommer inte ihåg att vi skrev 
något sånt där åtgärdsprogram men vi satt väll där och pratade och skrev 
och så (Robin). 

 

Att det var lärare som planerade och tog, eller inte tog, ansvar blir tydligt i intervjuerna. 

Eleverna uttrycker att lärarna planerade och sedan fick eleven ett schema med tider hos en 

speciallärare. Eller så hände ingenting. Eleverna uttrycker en maktlöshet som tar sig uttryck i 

antingen tacksamhet för det stöd de erbjuds eller hopplöshet i fortsatt väntan. 
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Jag kommer inte ihåg när jag fick det //ÅP// men det var nog åttan tror jag. 
Men jag kommer inte riktigt ihåg hur vi gjorde då. Men hon kom ju då, när 
hon specialläraren kom till vår skola då och förklarade för alla lärare, hon 
tog ett möte med alla lärare och förklarade hur mina problem var och sånna 
saker. Och då fick jag hjälp genom det att då planerade de med varandra 
hur de skulle lägga upp mitt schema och sånna saker. Sen så fick jag mitt 
schema så jag kunde gå till hjälpläraren på engelska, svenskan och matten 
(Per).  

 

Per berättar om hur lärarna på skolan informerades av en speciallärare om Pers problem, men 

att han inte var med vid det mötet och heller inte med i några samtal eller diskussioner före 

eller efter den informationen. Informationen resulterade i att lärarna planerade tillsammans 

och presenterade ett färdigt schema för Per med tider då han kunde gå till hjälpläraren. 

 
Vi pratade på utvecklingssamtalen och då skrev ju klassföreståndaren lite 
då men det hände ju igenting. Jag har nog inte riktigt fått något //ÅP// utan 
jag fick lite hjälp i matte och engelska. Det sköttes ju liksom ändå. 
Ansvaret fanns liksom inte på den skolan, de lät det rinna ut i sanden. Det 
kändes som ibland som att de inte tyckte om en som elev. Jag frågade 
lärarna om jag kunde få dem //Speciallärarna//, de sa att de skulle kolla 
men det blev inget mer. Så var det ofta på den här skolan att de skulle kolla 
men det hände ingenting. Det kändes som om man stod med två tomma 
händer på en öde ö ungefär (Olle). 

 

Elevernas delaktighet begränsade sig till att vara med på mötet och att bli informerad om vad 

som eventuellt skulle hända, oftast hände ingenting. Den delaktighet som eleverna ger uttryck 

för var att de var väl medvetna om sina problem och svårigheter, att de tog ansvar för att driva 

på, att initiera möten och diskussioner men de saknade förutsättningar för att vara 

konstruktiva och se alternativa vägar och möjligheter. Det var som att stå ”med två tomma 

händer på en öde ö ungefär”. Eleverna uppfattar sig som subjekt i sin problemsituation och 

som objekt i fråga om åtgärder och stöd.  

 
Det finns det, för jag fick lära mig på högstadiet av en //special-// pedagog 
var att det finns många vägar att gå. Fast det är väl det som pedagoger ska 
kunna och göra, egentligen (Frida).  
 

Frida uttrycker förståelse för att det troligen finns fler alternativ och andra sätt att lära. Hon 

uttrycker att ansvaret för att finna de olika vägarna ligger hos pedagogerna, hon uppfattar inte 

att hon själv har någon möjlighet till att vara med och planera för sitt lärande i skolan. 
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6.3 Annars skulle det aldrig ha gått. Det särskilda stödet - och hur det såg ut 
 

Eleverna i vår undersökning uttrycker en tacksamhet för den hjälp och det stöd de fått i 

skolan. Den hjälp de fått har varit stödundervisning av en annan lärare i ett annat rum, lättare 

material och tillgång till både tid och stöd av lärare i sitt skolarbete. När vi frågade om det 

funnits något annat sätt att arbeta på i skolan har de inte haft något svar på den frågan, det var 

ju så här det var och det fungerade bra. Den aktiva elevroll de tidigare antagit i sökandet efter 

stöd och hjälp för sina skolproblem har nu förändrats till en elevroll som präglas av lugn och 

förnöjsamhet. Men allt är inte bara bra. Att lämna klassens arbetsrum för att gå till 

speciallärare eller något annat avskilt rum är en känslig procedur. Själva avskiljandet 

uppfattas som det svåra medan stödet och hjälpen uppfattas som viktig. Eleverna var 

medvetna om att det material de arbetade med var annorlunda än det som användes av de 

andra eleverna i klassrummet, det var enklare, inte så omfattande och utgick ibland från 

elevernas särskilda intressen. Flera av eleverna vi intervjuat var tillsammans med några få 

andra elever i stödgruppen, några var helt ensamma med en lärare. Den lilla gruppen erbjöd 

både stöd i lärande och stöd i identitetskonstruktionen, här fanns det andra som ”var som 

mig”. 

 
Det var två kompisar till som var exakt likadana som mig i skolan, samma 

svårigheter. Så i kärnämnen fick vi gå ner i källaren och dricka kaffe och 

jobba lite. Det var de bästa kompisar jag hade, vi var som enstöringar för oss 

själva. De andra blev inte avundsjuka för det, nej för de hade ju läshuvud de 

(Robin). 
 

Robin beskriver hur tillvaron i källaren uppfattades av honom, de jobbade lite, drack kaffe 

och umgicks, det var de bästa kompisar han hade. ”Vi var som enstöringar för oss själva” 

säger han och det låter som om han varit riktigt nöjd med tillvaron i källaren. De andra i 

klassen var ändå inte avundsjuka på den trivsel han beskriver, ”de hade ju läshuvud de”. 

 
Jag ville alltså att, extrapedagogen, pedagogen satt ensam med mig och 
bara satt vid mig hela tiden och förklarade varje steg jag tog och det gjorde 
det mycket lättare och jag förstod talet och jag förstod varför och varför si 
och så ska var så och ja, det vart mycket bättre (Frida). 
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Fridas beskrivning av det särskilda stödet skiljer sig från Robins, här handlade det inte om 

trivsel i första hand utan om resultat. Helst ville hon att en lärare satt bredvid henne hela 

tiden, nära till hands för att förklara så att hon kom vidare i sitt lärande.  

 
Det var skönt att gå till fröken i det lilla rummet och räkna. Jag fick en 
annan bok en lättare bok, jag och en kompis fick sätta oss i ett grupprum 
med en annan lärare. Jag kände att där inne fick jag mer gjort, jag fattade 
mer. Det gick lite bättre (Olle). 

 

En vanlig stödåtgärd var att eleverna fick tid hos en annan pedagog, i en annan lokal och med 

annat arbetsmaterial. De ämnen som var aktuella för stöd var kärnämnena Svenska, 

Matematik och ibland Engelska. Det eleverna uttryckte att de uppskattade var att de fick 

mycket stöd av en pedagog, det var lugnt i lokalen, de var inte lika pressade att prestera och 

att komma lika långt i böckerna som kamraterna som arbetade i klassrummet.  

 
I den lilla gruppen läste vi inte så mycket på en gång då, utan lite mindre.  
Det var lättare allting och så läste ofta läraren för oss, när vi inte fattade 
grejer. Vi var några stycken från vår klass som gick dit. Det fanns nog inte 
så många andra sätt att göra det på, det tror jag inte. Det är dumt att alla ska 
ha kommit lika långt, det kan ju vara olika tycker jag i alla fall. 
Hade jag varit kvar i klassen skulle jag nog inte ha lärt mig någonting, det 
hade jag aldrig klarat (Erik). 

 

Erik beskriver hur stödet han fått varit en förutsättning för hans lärande, utan det skulle han 

aldrig ha klarat av skolan. Något alternativt sätt att ge honom stöd och hjälp ser han inte, och 

har inte funderat över det tidigare. Det var så här det var och det fungerade bra. 

 
Jag fick ju lättare uppgifter då och så fick jag gå till en speciallärare där jag 
fick jobba i lugn och ro emellanåt. Jo, jag det tycker jag allt att det var bra! 
Det var bra att komma ifrån klassen och få sitta med en lärare, det blev ju 
mer gjort då. Det var en massa dret //skit// som jag skulle hålla på och 
jobba med. Det blev mycket. Är det mycket folk runtomkring blev det inget 
gjort för mig (Robin). 

 

I den lilla gruppen var det lättare att fokusera på det skolarbete som skulle göras, det hände 

inte så mycket runt omkring som Robin skulle hålla ordning på. Även arbetsuppgifterna var 

förenklade eller avskalade så att de var enklare för honom att förstå och genomföra. 

 
För att min första //special-//pedagog som jag hade så kände jag mig ju 
dum eftersom att jag gick ju från klassen och gick till någon annan. Även 
om det kändes lättare för själva matten så kände jag ju liksom att det här 
var ju inte kul så att jag satt ju och tänkte på annat på lektionerna, men så 
hon blev ju lite arg på mig ibland kunde liksom ha dåligt tålamod och så 
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när jag satt och drömde eller liksom kände mig dum för att jag gick dit och 
inte typ hela klassen (Frida). 

 

En av eleverna uttrycker att det fanns negativa konsekvenser med det stöd och den 

specialundervisning hon fick ta del av. Det var problemet med att lämna klassen, att göra 

något annat än de andra. Trots dessa konsekvenser är Frida tacksam för det stöd hon fått och 

hon har själv inga förslag på andra lösningar. 

 

Eleverna i vår undersökning tog också upp det positiva bemötandet de fått från någon speciell 

pedagog under sin skoltid. Det fanns pedagoger som varit viktiga vuxna i skolans värld, som 

intresserat sig för eleven, sett, lyssnat på och bekräftat dem. 

  
På högstadiet fanns det en lärare som lyssnade väldigt mycket på mig. Hon 
var min mattelärare och hon ville veta, det var ju inte just bara matte, matte, 
matte utan det var allt runt omkring och då började allt hänga ihop istället 
liksom. Hon hade väldigt bra tålamod och lyssnade. Vi kunde prata om allt, 
ibland ringde hon hem och pratade med mig, det kändes som om vi liksom 
kom närmare varandra. Hon gav aldrig upp. Hon var jätteviktig för mig 
under min högstadietid (Frida). 

 

När Frida berättar om sin matematiklärare, som engagerade sig i hela Frida och inte bara i 

matematik, talar hon långsammare och mer eftertänksamt. Att bli bekräftad och sedd av en 

lärare på skolan var viktigt betonar Frida.  

 
Alla lärare på den där skolan tyckte om mig för jag vågade säga vad jag 
tänker och tycker. De förstod ju om mina problem (Per). 

 

Per berättar om hur han upplevde att han blev både förstådd och omtyckt av lärarna på skolan 

efter att specialpedagogen i årskurs 8 informerat och berättat om Pers svårigheter. De 

lyssnade till honom och tog det han sa på allvar. 

 
Läraren jag hade i femman var den bästa läraren jag haft, hon brydde sig 
och visste att jag var jaktintresserad så hon tog fram material om jakt så 
skulle man lära sig svenska så fick man använda det. Då blev det mycket 
roligare (Robin). 

 

Läraren som Robin mötte i årskurs 5 var en engagerad lärare som tog tillvara på Robins 

jaktintresse för skolarbetet. Han kände att hon brydde sig och genom att hon tog honom och 

hans intressen som utgångspunkt för skolarbetet blev det intressantare och roligare att arbeta. 
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6.4 Resultatsammanfattning 
 

I vårt arbete har vi två forskningsfrågor att besvara. 

• Hur beskriver elever i gymnasieskolan processen med upprättandet av åtgärdsprogram 

under sin tid i grundskolan?  

• Vad berättar eleverna om sina erfarenheter av de specialpedagogiska åtgärder de mötte 

i grundskolan? 

 

Samtliga elever i vår undersökning uttrycker att de inte vet vad ett åtgärdsprogram är. När vi 

under intervjun förklarar för dem säger de att det var kanske någon som antecknade något vid 

något möte någon gång och att det kanske finns på skolan, men de vet inte. Beskrivningen av 

tiden som föregick det stöd och den hjälp de slutligen fick, det som vi vill kalla för processen, 

uppfattar eleverna som en lång väntan. Det är en tid i kamp och förtvivlan. De pratar med sina 

lärare och med sina föräldrar men eleverna uppfattar det som att skolan inte tar dem på allvar, 

de möter ingen förståelse och någon uppfattade sig som illa omtyckt av lärare. Processen fram 

till hjälp och stöd är svår och besvärlig.  

 

När skolan så småningom erbjuder, eller påbjuder, stöd och hjälp blir eleverna nöjda, de 

uppskattar den hjälp och det stöd de fått. Undervisningen i den lilla gruppen eller enskilt har 

gett dem en lugnare undervisningssituation, lärarens odelade uppmärksamhet, anpassat 

material och därmed möjlighet att klara av sina studier. Utan den hjälpen anser de inte att de 

skulle ha klarat skolan. När eleverna får den hjälp och stöd som de behöver beskriver de 

också pedagoger som brytt sig om dem, lyssnat och tagit dem på allvar.  

I frågan om hur eleverna uppfattar sina svårigheter ser de dem som bundna till individen, de 

beskriver sig som elever med svårigheter och flera av dem kan också relatera och känna igen 

svårigheterna till sina föräldrars erfarenheter från sin skoltid. Det är i skolan som 

svårigheterna blir märkbara för både elever och deras föräldrar.  
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7. Diskussion 
 
Som inledning i diskussionen vill vi påminna om vår undersöknings syfte, att belysa en 

elevdiskurs utifrån elevers uppfattningar om sin delaktighet i utarbetandet av åtgärdsprogram. 

7.1 Perspektivvalets betydelse för vår undersökning 
 

Det som vi i vår bakgrund har skrivit fram om en viktig medvetenhet när det gäller skillnaden 

mellan elevers perspektiv och elevperspektiv (Qvarsell 2003) kom att bli aktuellt i vår egen 

undersökning. Skillnaden i text är bara ett mellanslag och ett ”s” medan betydelsen i val av 

perspektiv blir avgörande för resultatet (Szönyi 2005). Från början var det vår uppfattning av 

elevers delaktighet, och hur delaktigheten gestaltades för eleverna och vad den stod för som vi 

ville undersöka. I efterhand kan vi se att vi inte var så ”openminded” som vi själva trodde. 

Under arbetets gång, efter genomläsning av litteratur och genomförandet av intervjuerna 

förändrades vårt perspektiv från elevperspektiv till elevernas perspektiv. För oss innebar det 

ett nytt sätt att se på vår undersökning och på arbetet med elever i svårigheter. Vi kan se 

paralleller i vår perspektivförändring som kan liknas vid elever med behov och elever i behov 

av särskilt stöd, det handlar om ett grundläggande sätt att se. Vår tankeloop fick oss att se vårt 

material och vår bakgrund med nya ögon. De texter och tabeller som vi tidigare funnit som 

värdefulla läste vi nu med kritisk blick, vem har formulerat barnets delaktighet i Harts (1997) 

delaktighetsstege på sidan 20? Barnets delaktighet i Granlunds (2008) figur på sidan 13, vem 

har kommit fram till det? Är de resultat av elevers perspektiv eller vuxnas elevperspektiv? Vi 

blev med tiden riktigt kritiskt granskande, inte bara i vår egen undersökning utan även när det 

gäller resultatet av andras undersökningar och övrig litteratur. Här får vi återigen bekräftat hur 

viktig medvetenheten är vid val av perspektiv (Qvarsell 2003) och hur stor betydelsen av ett 

mellanslag och ett ”s” kan bli.  

7.2 Åtgärdsprogram i elevernas perspektiv 
 

Varje intervju i vår undersökning startade med att eleven uppmanades att berätta hur det gick 

till när de fick ett åtgärdsprogram. Den uppmaningen kändes väsentlig för oss utifrån vårt 

syfte. Ingen av de elever vi intervjuade antog den uppmaningen utan antingen började de 

berätta om sina svårigheter i skolan eller så frågade de vad ett åtgärdsprogram var. Efter att vi 

förklarat detta svarade även de med att beskriva sina svårigheter. Vid analysen och 

bearbetningen av resultatet blev det tydligt för oss att åtgärdsprogrammet i sig inte var något 
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viktigt för någon av eleverna. De berättade att det var nog någon som skrev något någon gång, 

att det fanns kanske om man frågade på skolan. Hur kan det komma sig att 

åtgärdsprogrammet gick eleverna omärkt förbi? Om eleverna varit mer delaktiga i 

utformandet av och tankarna med ett åtgärdsprogram kanske det hade varit ett viktigt verktyg 

även för dem. Flera undersökningar (Asp-Onsjö 2006, Skolverket 1999, 2003, 2008) visar att 

delaktighet är en viktig förutsättning för att specialpedagogiska åtgärder och insatser ska bli 

framgångsrika. Skolverket lyfter i den Nationella kvalitetsgranskningen (1999) att 

åtgärdsprogrammet sällan används som ett pedagogiskt instrument i samarbetet mellan lärare, 

elev och föräldrar. Skolverket (1999) poängterar att ett åtgärdsprogram inte är värdefullt i sig, 

utan det ska fungera som ett instrument för samarbete och som en möjlighet att ge elever och 

föräldrar inflytande över elevens skolsituation. För att nå detta krävs att de är delaktiga i hela 

utredningen om både skolans och elevens förmågor och svårigheter, i planeringen av åtgärder 

och i uppföljning och utvärdering av skolans och elevens insatser. Eleverna i vår 

undersökning berättar ingenting om situationer som vi kan tolka som vare sig uppföljning 

eller utvärdering av åtgärdsprogram. Ingen av eleverna berättar heller något om att 

stödåtgärderna avslutades och att de återgick till den ordinarie undervisningen.  

7.3 Elevernas förståelse av svårigheter 
 
Perspektivskiftet som markerades i skollagen (1999) med omformuleringen av elever med 

behov av särskilt stöd till elever i behov av särskilt stöd kan kopplas till definitionerna av ett 

kategoriskt- och relationellt perspektiv. Elever med behov av särskilt stöd markerar tydligt att 

det är eleven som bär problematiken vilket också framträder i det kategoriska perspektivet där 

problemen ses som individbundna. Elever i behov av särskilt stöd uttrycker istället att 

behoven inte enbart är bundna till individen utan att det också finns andra påverkansfaktorer 

för svårigheter i lärandemiljön. Det relationella perspektivet står även för att en förklaring till 

en elevs svårigheter står att finna på fler nivåer än enbart hos individen t.ex i förhållningssätt, 

pedagogik och verksamhetens utformning (Asp-Onsjö 2006). Skolverkets undersökningar 

(1998, 2001b och 2008) uttrycker att man fortfarande i stor utsträckning utformar åtgärderna i 

åtgärdsprogrammen utifrån att svårigheterna är elevens.  

 

Den uppfattning eleverna uttrycker i vårt resultat är densamma som det kategoriska 

perspektivet representerar, att svårigheterna finns hos eleverna själva. Trots att det relationella 

perspektivet står framskrivet i styrdokumenten som gällande för svensk skola uppfattar 

eleverna sig själva som bärare av svårigheterna. Hur har de fått den uppfattningen, eller varför 
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ser de inte att svårigheterna kan knytas till miljön? Som vi ser på det tror vi att figur 2 (s 17), 

Delaktighetsbegreppets användning, kan ge oss en möjlig förklaring på detta fenomen. Är det 

högt ställda krav att begära att en elev skall kunna se med metakognition på sitt eget lärande? 

Hur ska eleverna utan utbildning, erfarenhet eller kompetens kunna se på svårigheterna som 

miljö- eller organisationsrelaterade? Är denna utbildning, erfarenhet och kompetens något 

som däremot pedagogerna skall besitta? Diskussioner och samtal elev och pedagog emellan 

bör ha sin utgångspunkt i elevernas uppfattning medan pedagogerna kan tillföra sin 

kompetens och erfarenhet för att möjliggöra för eleven att se på sitt lärande och möjliga vägar 

för utveckling och stöd. Delaktigheten är ett viktigt undervisningsinnehåll och en 

förutsättning för elevens framtida engagemang, inflytande och ansvar i samhället. 

7.4 Delaktighet  
 
I vår litteraturgenomgång har vi skrivit fram hur flera forskare (Bergström & Holm 2002; 

2005, Halldén 2003, Haug 1998, Gustavsson 2004, Szönyi 2005) tänker kring definitionen av 

begreppet delaktighet. De är överens om att det finns flera olika sätt att definiera begreppet. 

Det är därför viktigt att formulera vad man avser med begreppet i sin forskning. I början av 

vår undersökning när vi tog del av dessa forskares tankar om definition av begreppet 

delaktighet insåg vi att det för oss var viktigt att formulera hur vi såg på begreppet. Självklart 

skulle det bli en betydande och bärande del av vårt arbete eftersom det var just delaktigheten 

vi valt att fokusera i intervjuerna. Efter bearbetning av material och studier i inifrånperspektiv 

har det för oss blivit uppenbart att vi inte längre själva kan definiera delaktighetsbegreppet. Vi 

har alla vår egen uppfattning om vad delaktigheten innebär och innefattar, den ter sig olika 

över tid, från person till person, från situation till situation. Halldéns (2003) ord har för oss 

blivit viktiga angående delaktighetsbegreppet, att vi som forskare måste problematisera 

begreppet samt vara medvetna om det perspektiv vi väljer. Har vi som forskare mandat att 

överta en elevs definition av deras uppfattning av delaktighet eller ger vi eleven möjlighet att 

formulera sin egen utgångspunkt i frågan? Med tanke på vår ”tankeloop” blev det tydligt för 

oss att vi inte kunde ställa oss ”över” eleverna och formulera begreppet. För oss var det 

viktigt att höra de olika elevernas uppfattningar. Den del av vårt arbete som först innefattade 

våra tankar kring vår uppfattning av begreppet delaktighet har därför till stora delar tagits bort 

till förmån för elevernas uppfattning som vi skriver fram i resultatet och här i diskussionen. 
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Lärarens syn på elevers inflytande som något eleverna kan lära sig av och ha nytta av i 

framtiden är ett pedagogiskt och långsiktigt perspektiv. Eleverna, i sin tur, kämpar istället för 

att få inflytande i nuet och även kunna se tydliga resultat över sitt inflytande (Aspán 2005). 

Kan detta vara en bidragande orsak till att eleverna uppger att de känner avsaknad av 

pedagogernas delaktighet? Delaktighet så som Haug (2000) beskriver det enligt ICF, innebär 

att en person skall vara engagerad i en livssituation. Detta engagemang definieras bl.a. som att 

ha tillgång till nödvändiga resurser inom ett visst livsområde. Enligt detta sätt att se på 

delaktighet undrar vi om eleven kan sägas vara delaktig? Har eleven de nödvändiga 

resurserna för att kunna se alternativa lösningar på svårigheterna? Anser sig eleven vara 

delaktig trots att de inte har nödvändiga resurser inom ett livsområde? Enligt vårt arbete är 

svaret på den senaste frågan, ja. Eleverna i vår undersökning har sett sig som delaktiga enligt 

Haugs (2000) definition utifrån att de varit mycket engagerade i sin skolsituation, i strävandet 

mot en förändring. Eleverna har engagemanget och pedagogerna har tillgång till de 

nödvändiga resurserna. För att uppnå delaktighet enligt Haugs (2000) definition krävs att båda 

parter utvecklar engagemang och får tillgång till resurser, utan det blir det en delaktighet som 

haltar. Vem är det som formulerar delaktigheten? De elever vi mött har känt sig delaktiga. Det 

som eleverna ger uttryck för att de saknar är pedagogernas delaktighet i form av engagemang 

och ansvar.  

 

I det inledande citatet i vår undersökning uttrycker Olle sin uppfattning om pedagogernas 

arbete, att de kollar på det mesta men att det inte händer någonting. 

 
 …så var det ofta på den här skolan, att de skulle kolla på det mesta, men 
det hände ingenting (Olle). 

 

Kan det vara så att det, som Asp-Onsjö (2006) beskriver, har förts samtal ”backstage” där 

kartläggning gjorts och åtgärder så småningom beslutats av pedagogerna för att sedan 

presenteras som ett färdigt förslag för att få föräldrar och elevers samtycke? Kan detta då vara 

en anledning till att eleverna säger sig sakna pedagogernas engagemang?  

 

Alla eleverna i vår undersökning efterfrågar ett snabbare ingripande från skolan, det tar för 

lång tid innan de får det stöd och den hjälp de behöver. Eleverna tar sina föräldrar till hjälp för 

att sätta igång eller skynda på processen. Här tycker vi oss se ett bristande ansvar, skolan har 

sin skyldighet, makt och kompetens. Skolverket (2003) menar att pedagoger kan identifiera 

elever med svårigheter men har svårigheter att sätta in rätt stöd. Är det i detta spänningsfält 
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eleverna befinner sig när de upplever att inget händer? Är pedagogernas brist på engagemang 

och tiden som går ett resultat av pedagogernas osäkerhet? 

7.5 Perspektiv på svårigheter 
 

Svaret vi fick från den första gymnasieskolan, att eleverna inte ville ställa upp på våra 

intervjuer, bedömer vi som ett viktigt svar i vår undersökning. Anledningen som 

specialpedagogen lyfte, att frågan var för känslig, att eleverna inte ville tala om sina 

svårigheter och att de var i en känslig ålder, visade oss dels att vi inte fullt ut förstått frågans 

känslighet, dels visade den specialpedagogens eller elevernas uppfattning om vår 

frågeställning. Är det då att tolka som en inofficiell skol- eller elevdiskurs? Som en del i ett 

försök att identifiera en elevdiskurs framstår specialpedagogens uttalade uppfattning som en 

av de begränsningar en diskurs kan bestämmas av. Diskurser är inte bara vad som sägs i olika 

sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det. Enligt Börjesson och Palmblad 

(2007) kan diskursen såväl begränsa handlings- och tankeutrymmet som öppnar för nya 

handlings- och tankevägar. Det negativa svaret är ett viktigt svar i hur arbetet med särskilt 

stöd och åtgärdsprogram och hur de elever som berörs av detta arbete uppfattas. Det säger 

något om både specialpedagogens elevsyn och elevernas syn på arbetet med särskilt stöd i 

skolan. Om vi för det resonemanget vidare till vår undersökning och eleven Olle som inte 

kände sig omtyckt på grund av sina svårigheter. Hur eleverna uppfattar att de blir sedda tycks 

påverka deras bild av sig själva.  

 

Groths (2007) undersökning visar att elever som får hjälp och särskilt stöd ser sig som 

avvikande och isolerade samt att de får ta emot negativa kommentarer från andra elever. Här 

finns inga uppgifter om att lärarna skulle vara negativt inställda till några elever. Är fallet med 

Olle unikt eller beror resultatet på val av perspektiv? Innebär elevernas perspektiv att detta 

blir synligt? Vi vill mena att det är så, elevernas perspektiv gör dessa bilder synliga. 

7.6 Blir en diskurs synlig? 
 

Bilden som framträder ur undersökningen är i första hand elevernas uppfattning av att vara i 

behov av särskilt stöd och inte bli tagen på allvar, att skolan inte lyssnar och att de uppfattar 

att lärare undviker dem. Någon elev uttrycker att lärare inte tycker om honom eftersom han 

har svårigheter. Diskursen innefattar att elever i skolan ska kunna och förstå, kan man inte det 

blir man inte lyssnad på och riskerar att inte vara omtyckt av lärare.  
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Elevernas uppfattning att de inte hinner med och sin rädsla för att visa att de inte förstår i 

klassrummet kan ses som en diskurs om deras föreställningar om vad man skall göra och hur 

elever förväntas vara i skolan. Diskursen innefattar också uppfattningen att de skall förstå och 

att de ska hinna med det som förväntas av dem. De andra eleverna har lättare för sig eller har 

”läshuvud”, medan de elever vi intervjuat ser sina svårigheter som individbundna - de är 

elever med svårigheter. 

 

Att lämna klassrummet för specialundervisning upplevs av några som jobbigt, det är då de 

upplever sig som annorlunda och avvikande. Några upplever tillvaron i det lilla rummet som 

skön, avkopplande och lugnt. Här slipper de jämföras med andra och får mycket 

uppmärksamhet och tid av pedagogen.  

 

Processen med att utarbeta ett åtgärdsprogram beskrivs av eleverna som en lång och besvärlig 

väntan. Ingen av eleverna har kännedom om något åtgärdsprogram och uppfattar heller inte 

att de själva har någon möjlighet att påverka utformningen eller tillkomsten av den hjälp och 

det stöd de behöver. De är i händerna på pedagogerna, de pedagoger som de uppger inte 

lyssnar på dem, inte tar dem på allvar och i vissa fall inte tycker om dem. Eleverna uppfattar 

sig som delaktiga och engagerade i sina svårigheter medan de säger sig sakna pedagogernas 

delaktighet, engagemang och ansvar. Vi tolkar det som att eleverna agerar som subjekt under 

de tidiga skolåren, när det handlar om att ta deras sårigheter på allvar, men som objekt senare 

i grundskolan, när det handlar om åtgärder. Vid en första analys såg vi elevernas objektroll 

som den annorlunda och avvikande. Självklart skulle de vara aktiva subjekt i sin skolsituation. 

Men är det så? Eller är det som subjekt som eleverna är annorlunda och avvikande? Vilka 

möjligheter och begränsningar finns det i elevdiskursen så som den beskrivs av de elever vi 

intervjuat? Efter ett mer genomgripande analysarbete och väl medvetna om vårt val av 

perspektiv, elevernas eget perspektiv, är det objektrollen som framträder som den roll 

eleverna uppfattar att de förväntas anta i skolan. De ska vara, och är, nöjda och tacksamma för 

den hjälp de erbjuds och har inte möjligheter att fundera över eller ifrågasätta den hjälp och 

stöd de fått. Det är subjektrollen, eleverna som aktiva och pådrivande, som är den annorlunda 

och avvikande elevrollen. Hur kan det se ut så i dagens skola, med de formuleringar om 

inflytande och delaktighet som styrdokumenten har? 
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Den diskurs som vi anar i vårt resultat är den bild som framträder i elevernas utsagor. Om den 

säger något om hur andra elever uppfattar arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd vet vi 

inte. Diskursen säger inget om föräldrars eller pedagogers perspektiv utan bygger på 

elevernas utsagor.  

7.7 Förslag till fortsatt forskning 
 

Om man tänker sig kunskap som formen av en boll, en rymd, så innebär kunskapstillväxt, att 

bollen växer, också att ytan mot det okända växer. Den bilden är applicerbar på vårt arbete. 

Frågorna vi nu ställer oss är många fler än de var när vi påbörjade vårt arbete. I det 

perspektivet framträder det här arbetet som en förstudie till ett annat mycket större arbete i 

framtiden. Framför allt skulle vi vilja utveckla undersökningen till att intervjuerna utökades så 

att vi hade möjlighet att träffa samma elever vid fler tillfällen. Framför allt för vi tror att efter 

att tanken väckts vid en första intervju finns möjligheter till fördjupade samtal som mer 

ingående kan undersöka elevernas uppfattningar om delaktighet i arbetet med deras 

svårigheter i skolan. Livsberättelseansatsen som vi övergav i undersökningens början skulle 

vara intressant att genomföra.  

 

Som vi tidigare nämnt skulle det vara intressant att närmre studera elevernas uppfattning av 

sin delaktighet kontra pedagogernas. De elever vi intervjuat uppfattar sig delaktiga och 

engagerade i sin skolsituation medan de saknar pedagogernas delaktighet i form av 

engagemang och ansvar i elevernas problematik. Dessa uppfattningar skulle vara intressanta 

att studera i förhållande till de begrepp Asp-Onsjö (2006) presenterar, frontstage och 

backstage.  
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8. Eftertanke 
 

Arbetet har stundtals varit intensivt men alltid intressant. Lärdomarna har varit många och 

funnits på flera olika nivåer, man kan säga att det har varit ett tidskrävande och nyttigt arbete 

att genomföra. Resultatet, att elever inte kände till sina åtgärdsprogram och inte var delaktiga 

i det arbetet, tycker vi är anmärkningsvärt och värt att reflektera över. De beskriver sina 

upplevelser från slutet av 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Hur ser det ut idag? Kan man 

synliggöra hur det ser ut idag? Vår undersöknings resultat, att elever känner sig delaktiga 

utifrån sitt perspektiv, i sina svårigheter, medan de saknar pedagogernas delaktighet i 

problematiken visar oss på nya möjligheter och intressant fortsatt forskning. Man skulle 

kunna se vår undersökning som en förstudie till ett annat mycket större arbete, där man tar 

elevernas uppfattning som utgångspunkt. Vi som pedagoger vet inte allt och tillskriver oss ett 

stort ansvar, kanske skulle vi böja på knäna och med engagemang och intresse lyssna till det 

eleverna har att säga och inte bara lyssna efter svar på våra frågor. 
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ÖREBRO UNIVERSITET     Bilaga 1 
Specialpedagogutbildningen 
 
Informationsbrev till gymnasieelever 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Örebro Universitet som heter Liselotte Avenbrand och Karin Janson 
och vi utbildar oss till specialpedagoger. Anledningen till att vi tar kontakt med Dig är att vi 
ska göra en undersökning och skriva en uppsats, det ingår i vår utbildning. Vår uppsats ska 
handla om elevers upplevelser och erfarenheter av att få ett åtgärdsprogram under sin tid i 
grundskolan. I vår undersökning vill vi därför samtala med gymnasieelever som har 
erfarenheter av åtgärdsprogram under sin tid i grundskolan.  
 
Om Du vill delta kommer någon av oss att samtala med Dig, ett samtal som spelas in på band. 
Det tar ca 30 min, tiden kan variera beroende på hur mycket du kan och vill berätta. Vi har 
tystnadsplikt och Du kommer inte att kunna identifieras i resultatet av undersökningen. Ditt 
deltagande är givetvis frivilligt och Du kan därför när som helst och utan förklaring avbryta 
Ditt deltagande. Alla som deltar i vår undersökning kommer att vara anonyma. Vi kommer att 
avidentifiera namn på kommun, skolor och elever i presentationen av vårt arbete och när 
uppsatsen är klar kommer intervjuerna att raderas. 
  
 
Vi hoppas att Du har lust och möjlighet att delta i vår undersökning! Det kommer att hjälpa 
oss i vårt arbete med andra elever i framtiden. 
 
 
Ring eller maila gärna om du har några frågor.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga Hälsningar 
Liselotte Avenbrand och Karin Janson    
 
Tel Liselotte   Tel Karin 
Mail;    Mail;  
 
 
 
Ditt namn:  ……………………………………………………………. 
Ditt telefonnummer: ………………………………………………….. 
 
 
Lämna lappen till den som du fick den av! 
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Transkriptionsnyckel     Bilaga 2 
 
 
 
 
 

..   Kort uppehåll 

(paus)  Tydlig paus 

?   Fråga 

#   Ohörbart 

Understrykning  Överlappande tal 

Fet stil   Markerat tal genom exempelvis röstvolym 

((Icke-verbalt)) Skratt eller andra icke-verbala yttringar 

//Kommentar//  Kommentarer till excerpten 

//..//   Avsnitt ur excerpten borttaget 

Xx   Utelämnat egennamn 

ex (Mumm)   Bekräftande yttring från intervjuaren 
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Intervjuguide     Bilaga 3 

 

 

Tema 1 

Berätta hur det gick till när du fick ditt åtgärdsprogram! 

Vilket skolår?  

Vilka var med? 

 

Tema 2.  

Elevens roll 

När var du med?  

Kom du med förslag?  

Lyssnade man på dig? 

 

Tema 3.   

Särskilt stöd 

Hur såg det ut?  

Vem bestämde?  

Hur kändes det?  

Hur gick det? 

 


