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SAMMANFATTNING 
I arbetet med elever i behov av särskilt stöd planeras stödåtgärder för att säkerställa att skolan 

arbetar mot kunskapskraven med elevens olika förutsättningar och behov som utgångspunkt. I 

vårt arbete har det varit viktigt för det specialpedagogiska fältet att föra fram elevernas 

upplevelse av hur stödåtgärder har påverkat dem och hur de ser på sin egen delaktighet. Vi har 

ambitionen att utifrån elevernas berättelser komma fram till hur specialpedagoger kan arbeta 

med frågor som rör stödåtgärders utformande, åtgärdsprogram samt delaktighet. I de 

styrdokument och den tidigare forskning som vi har valt att studera närmare ligger fokus på 

elevens upplevelse av stödåtgärder och övriga faktorer som har varit betydande för dem, samt 

elevens syn på delaktighet. 

Studien är retrospektiv där sex gymnasielever i en kvalitativ forskningsintervju har berättat 

om hur de i dag upplever de stödåtgärder som planerades för dem under grundskoletiden.  

I resultatet framkommer att de åtgärder som eleverna tar upp inte behöver vara de som nämns 

i åtgärdsprogrammen utan det är snarare andra faktorer. Det framkommer bland annat att 

lärarens betydelse är kanske en av de mest gynnsamma faktorerna för en lyckad skolgång. 

Eleverna för också fram vikten av att bli lyssnade på och att få vara delaktiga i de beslut som 

fattats kring dem. Detta stöds till stor del av den tidigare forskningen. 

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, specialpedagogiska perspektiv, stödåtgärder, 

delaktighet, åtgärdsprogram, elevers upplevelse, kommunikation, att lyssna 
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INLEDNING 
I arbetet med elever i behov av särskilt stöd krävs flera stödinsatser för att eleven ska ha 

möjlighet att utvecklas optimalt. Styrdokumenten understryker vikten av att skolan tar hänsyn 

till alla elevers olika behov och förutsättningar. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska eleven 

få det stöd som denne är i behov av. Dessutom ska eleven ges inflytande över sin skolgång för 

att öka delaktigheten i det som rör elevens utbildning och undervisningens innehåll.  

Under vår utbildningstid och även i vår yrkesroll, där vi båda arbetar som specialpedagoger, 

har många diskussioner förts kring frågan om varför andelen elever som är i behov av särskilt 

stöd verkar vara konstant över tid. Vad beror det på? Är inte det stöd som skolan är skyldig att 

ge tillräckligt eller behöver all personal lyssna mer till vad eleven uttrycker? Eller är det så att 

elever inte har de förutsättningar som krävs för att de ska nå de mål som läroplanen uttrycker? 

Är deras delaktighet i planeringen av stödåtgärder bristfällig?  

För det specialpedagogiska fältet är det därför intressant att ta del av elevers upplevelser av de 

stödåtgärder som har planerats för dem under grundskoletiden. Vad var avgörande för att de 

skulle känna att de lyckades i skolan? Vilka stödåtgärder sattes in för dem?  Hur delaktiga var 

eleverna i beslutandet av dessa åtgärder? Och fanns det andra viktiga faktorer som betydde 

mycket för dem?  I uppsatsens bakgrund redogörs för vad styrdokument och handlingsramar 

säger om elever i behov av särskilt stöd. I denna del presenteras även tidigare forskning om 

hur stödåtgärder beskrivs och upplevs av elever. Dessutom redovisas om vilka åtgärder som 

är vanligast förekommande i åtgärdsprogram. Till sist avslutas denna del med vad som sägs 

om elevers delaktighet. Vi är medvetna om att vi inte kunnat täcka in allt som berör vårt 

ämne. En medvetenhet finns även över att de val av material vi har gjort kan visa på vår syn 

på ämnet. Det kan handla om val i form av perspektiv och val av avhandlingar. I vår sökning 

av litteratur har vi inriktat oss på elevers upplevelser av stöd och delaktighet gällande 

planerandet av dessa åtgärder, vilka stödåtgärder som generellt framskrivs och vilka 

framgångsfaktorer som beskrivs i forskning. Den forskning som vi har tagit del av fokuserar 

antingen mer på elevens upplevelse av stöd eller elevens syn på delaktighet. Kan kunskap om 

elevers upplevelse av stödåtgärder och deras delaktighet i samband med beslut om stöd hjälpa 

till att skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse? Vad betyder det för specialpedagogens 

uppdrag? 

Efter genomgång av nu gällande styrdokument och aktuell forskning följer vårt syfte och våra 

frågeställningar. Därefter presenterar vi den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen utgår från 
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som är ett sociokulturellt perspektiv. Som analysverktyg använder vi det relationella och det 

kategoriska perspektivet. Detta följs av en redogörelse för metodval, den kvalitativa 

forskningsintervjun, samt överväganden i samband med vår undersökning. Här beskrivs även 

hur vi har gått tillväga vid genomförandet av studien. Sedan följer ett resultatavsnitt där vi 

redogör för vårt samlade material och hur vi kan förstå det, också i relation till tidigare 

forskning. Arbetet avslutas med en diskussion.  
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BAKGRUND  

I följande avsnitt kommer vi presentera vad styrdokument säger om särskilt stöd och 

stödåtgärders utformande. Därefter beskriver vi vad styrdokumenten säger om utarbetandet av 

åtgärdsprogram samt vad som skrivs om delaktighet. Delarna knyts till vad tidigare forskning 

säger om elevers upplevelser av stöd och delaktighet samt vilka stödåtgärder som vanligast 

beskrivs i åtgärdsprogram. 

Skolans uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd skrivs fram i styrdokument som 

till exempel skollag och läroplan. I kommunerna och i skolorna runt om i Sverige författas, 

revideras och utvärderas årligen kommunala skolplaner och skolors verksamhetsplaner. De 

olika lokala dokument som vi mött i vår hemkommun beskriver till exempel hur olika 

arbetssätt och arbetsformer ska prövas för att skapa förutsättningar för elever i olika behov av 

särskilt stöd. Dokumenten beskriver även hur de barn som behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras behov kräver. Enligt Olle Rimsten (2011) ska de lokala 

dokumenten byggas upp utifrån skollagen och läroplanen. Dessutom har den nya skollagen, 

läroplanen samt den policy för specialpedagogik som är rådande i svensk skola en tydlig 

koppling till FN:s Konventionen om barnets rättigheter och Salamancadeklarationen 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde/2.2356/2.2365/salama

ncadeklarationen-1.135024). Den senare är uppbyggd utifrån FN:s Allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna och FN:s Standardregler om delaktighet och jämlikhet för 

människor med funktionsnedsättning. Salamancadeklarationen beskriver, bland annat, hur 

skolan ska anordna undervisningen för elever med behov av särskilt stöd (Svenska 

Unescorådet 2006). Ovannämnda styrdokument ger skolorna riktlinjer i arbetet kring elever i 

behov av särskilt stöd. I det följande beskrivs vad styrdokument och tidigare forskning säger 

om elevers upplevelse av stöd och stödåtgärder och deras erfarenhet av delaktighet.  

 

OM STÖD OCH STÖDÅTGÄRDER  
Begreppet ”särskilt stöd” nämns ofta i texter som berör elevers behov och deras utbildning. 

En definition av vad ”särskilt stöd” kan innebära är svår att finna, men Skolverket skriver 

följande kring särskilt stöd:  

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov 

 av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn.  

De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin 

 utveckling skall få detta. Stödet skall utformas med hänsyn till barnets egna 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde/2.2356/2.2365/salamancadeklarationen-1.135024�
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde/2.2356/2.2365/salamancadeklarationen-1.135024�
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 behov och förutsättningar (http://www.skolverket.se/sb/d/472).  

 

Vi har valt att använda begreppet stödåtgärder för de stödinsatser som görs i form av anpassad 

studiegång, stödundervisning och särskild undervisning oberoende om det handlar om 

funktionsnedsättning, socioemotionella svårigheter, svårigheter i lärmiljön, i undervisningen 

eller i kunskapsinhämtande. Det betyder att begreppet omfattar alla elever där stödåtgärder 

har planerats för dem under grundskoletiden. Vi använder oss av begreppet stöd för övriga 

faktorer som varit betydande för deras skolgång, men som nödvändigtvis inte skrivs fram i 

åtgärdsprogram.  

Skollagen (SFS 2010:800) säger inte så mycket om själva innebörden och utformningen av 

stödåtgärder, utan fastslår i 1 kapitlet 4 § andra stycket ”I utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. I Lgr 11, under rubriken En likvärdig 

utbildning står ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (s 8) och vidare att ”Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov”(s 8). Skollagen (SFS 2010:800) säger också i 3 kapitlet 8 §, 

tredje stycket att ”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 

hon ges sådant stöd”. Om det särskilda stödet skrivs i 3 kapitlet 7 § ”Det särskilda stödet ska 

ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan 

författning”. I fortsättningen av kapitlet sägs att ”Särskilt stöd får ges i stället för den 

undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna”.  Lgr 11 

skriver om anpassningar att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (s 8). Vidare uttrycks i Lgr 11 att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd, liksom att läraren har ett stort ansvar då det gäller att 

uppmärksamma elever, ta hänsyn till elevers behov och ge särskilt stöd till de elever som har 

svårigheter. 

Vi har ovan försökt att belysa de delar av styrdokumenten som berör arbetet kring elever som 

av olika anledningar är i behov av stödåtgärder. Det verkar som om ordet ”ska” används 

frekvent och även ”har” för att uttrycka skolans uppdrag, ordet ”bör” eller ”kan” används inte 

i dessa sammanhang. I Elevens rätt till kunskap och särskilt stöd (Skolverket 2011) 

framkommer att elevens rätt till särskilt stöd stärkts i den nya skollagen, då personalen/skolan 

har en skyldighet att anmäla om en elev behöver stöd. Hela processen kring arbetet med 

http://www.skolverket.se/sb/d/472�
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särskilt stöd har förstärkts i skollagen och processen beskrivs mer tydligt nu; 

anmälningsskyldighet, utredningen och beslut och sist åtgärdsprogrammet (Skolverket 2011). 

Med hjälp av denna förstärkning i lagen kan fler elever få den hjälp de har rätt till. Rapporten 

Elever som behöver stöd men får för lite (Myndigheten för skolutveckling, MSU 2005) tar 

fram betydelsen av olika skolkulturer och synsätt på elever som befinner sig i olika slag av 

svårigheter och är i behov av stöd. De menar att skolkulturer kan handla om ifall det tas för 

givet att det är eleven som har ett stödbehov eller inte. I rapporten diskuteras proaktiv 

respektive reaktiv verksamhetskultur. En proaktiv syn kännetecknas av en kommunikation 

och ett språkbruk som är professionellt och respektfullt och av ett förebyggande arbete, 

medan det reaktiva präglas av en kommunikation som är informell och särskiljande och 

insatser görs när problem redan uppstått (MSU 2005). 

Stöd och stödåtgärder uttrycks och skrivs fram på olika sätt i aktuell forskning och litteratur. I 

det följande kommer vi att redogöra för faktorer som enligt forskning visat sig ha gynnsam 

effekt på elevers skolframgång under fem rubriker: MOTIVATION SOM STÖD, LÄRARENS 

BETYDELSE SOM STÖD, KÄNSLA AV SAMHÖRIGHET OCH SAMMANHANG SOM STÖDÅTGÄRD, 

FAKTORER KRING UNDERVISNING SOM STÖDÅTGÄRD och DIAGNOSTISERING SOM HJÄLP FÖR 

ATT FÅ STÖDÅTGÄRDER. Dessa rubrikers innehåll kan inte ses som oberoende av varandra, 

men för att förtydliga stöd, stödåtgärderna och upplevelserna presenterar vi dem så. 

 

MOTIVATION SOM STÖD  

I rapporten (MSU 2005) framkommer det att ibland får elever som är tysta, initiativsvaga och 

blyga för lite stöd och att ”bråkiga” elever får fel sorts stöd. Den bakomliggande svårigheten 

kommer inte fram i analysen av utredningen. Skolan har sällan tid eller möjlighet att gå på 

djupet och förstå vad som är den egentliga anledningen till svårigheten. I John Hatties (2009) 

studie är syftet att få fram vad som kan förklara och påverka elevers studieresultat. Han har i 

sin metaanalys tagit fram påverkansfaktorer som är relaterade till följande huvudkategorier - 

eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen/utvecklingsprogram samt undervisningen. En av 

påverkansfaktorerna som har betydelse för skolprestationer, och som kommer fram i 

metaanalysen, är elevens motivation och engagemang för skolarbetet. Liknande kommer 

bland annat fram i Gunilla Ingestads (2006) avhandling. Hennes syfte är att undersöka hur de 

fenomen som benämns som skolsvårigheter definieras och hanteras, mer preciserat är syftet 

att hon vill undersöka på vilka grunder ett urval skolelever bedöms ha skolsvårigheter. 
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Analysen av gjorda elevintervjuer i studien pekar på att elevens subjektiva upplevelse av 

motivation för skolarbetet är en central del för skolframgång.  

 

LÄRARES BETYDELSE SOM STÖD 

I rapporten Särskilt stöd i grundskolan Skolverket (2008b) som är en sammanställning av 

senare års forskning och utvärdering kring särskilt stöd framkommer att lärarens 

förhållningssätt och kunskap om eleven, socialt och kunskapsmässigt, har en betydande roll 

för hur framgångsrikt elevernas behov och stöd tillgodoses och om måluppfyllelsen ökar. 

Även i Martin Hugos (2007) avhandling framkommer lärarens betydelse. Han har följt sju 

elever under deras gymnasietid för att utveckla kunskap om hur man bäst möter elever som 

lämnat grundskolan med ofullständiga betyg. Eleverna berättar att mötet med lärare har haft 

stor betydelse. Många bär på erfarenheter av dåliga relationer till lärare, där man känt sig 

kontrollerad och inte bekräftad för den man är, men beskriver också möten där de bemötts på 

ett juste sätt och då meningsfullheten har ökat. I Ingestads (2006) avhandling framkommer 

faktorer som berört elevernas skolgång på ett positivt sätt, bland annat betydelsen av att bli 

sedd och accepterad av läraren och andra vuxna samt betydelsen av lärarnas förväntningar på 

eleven. Påverkansfaktorer som framkommer i Hattie (2009) och som är relaterade till läraren 

och visar på stora effekter är lärares tydlighet i undervisning, lärarens förtroendefulla 

relationer till eleven, lärares kvalitet på undervisning, lärares förväntningar på elever och att 

läraren inte sätter etikett på elever. 

 

KÄNSLA AV SAMHÖRIGHET OCH SAMMANHANG SOM STÖDÅTGÄRD 

En slutsats som dras i Skolverkets (2008b) rapport är att både nivågruppering och särskild 

undervisningsgrupp måste vara tillfälliga stöd, då intervjuer med elever i behov av särskilt 

stöd visar att de upplevt särskiljandet negativt. Syftet med Dennis Groths (2007) avhandling 

är att förstå hur en grupp elever och deras speciallärare uppfattar betydelsen av 

specialpedagogiska insatser. Han kommer fram till att de elever han mött och som finns i en 

särskild undervisningsgrupp kan känna sig annorlunda och avvikande i förhållande till övriga 

elever. Konsekvensen kan bli ett upplevt utanförskap och att de aktuella eleverna till en viss 

del känner sig marginaliserade. Trots detta upplever eleverna i hans studie att den individuella 

hjälpen är bra då den gynnar deras lärande och att man känner sig trygg i den särskilda 

undervisningsgruppen där en viktig del är att få vara den man är. Det finns en dubbelhet i den 
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särskiljande verksamheten som visar att i den särskilda undervisningsgruppen finns en 

säkerhet och gemenskap som sen i jämförelse med övriga elever kan bytas till osäkerhet och 

utanförskap. 

 I Hugos (2007) avhandling framkommer att alla utom en av de sju eleverna i studien trivdes 

bra i skolan fram till högstadiet. En tid som präglades av misslyckanden med skolarbetet, 

meningslöshet, dåliga lärarrelationer, skolk och utanförskap. Högstadiet beskrivs som en tid 

av ett alltför högt tempo med alltför många prov. Tillvaron beskrivs även som uppsplittrad där 

man hela tiden skiftade från ämne till ämne och aldrig blev färdig med något. Detta bidrog till 

bristen på sammanhang och meningsfullhet. Eleverna framhåller i Ingestads (2006) 

avhandling att det bästa stödet framförallt finns i den ordinarie klassen. Det är viktigt att 

känna en samhörighet med sina klasskamrater. I Mortier, Desimpel, De Schauwer och Van 

Hoves (2011) artikel redovisas hur sex belgiska barn och ungdomar i åldern 9-18 år med olika 

funktionsnedsättningar och i behov av särskilt stöd i skolan upplever det stöd som skolan ger. 

I resultatet märks bland annat motsatspar som visar på en negativ och en positiv sida av 

stödåtgärder när det handlar om samhörighet. I artikeln lyfts behovet av att få vara lika 

klasskamraterna fram samtidigt som vetskapen finns att man är olik, samt att man vill vara 

med kamrater på samma gång som man inte vill vara en börda för dem. Faktorer som 

påverkar studieresultatet på ett gynnsamt sätt, som känslan av positivt sammanhang i 

klassrummet och positiv kamratpåverkan, redovisas även av Hattie (2009). 

 

FAKTORER KRING UNDERVISNING SOM STÖDÅTGÄRD 

I rapporten Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (Skolverket 

2003) identifieras framgångsfaktorer för en god pedagogisk verksamhet. Det framgår att 

skolor som anger anpassning av arbetsformer eller arbetssätt är en ganska eller mycket vanlig 

åtgärd. Det är alltså i den vanliga klassen eller gruppen som åtgärder i syfte att underlätta för 

eleven vanligen föreslås. I denna rapport utgör den specialpedagogiska kompetensen en 

naturlig och integrerad del i verksamheten och som inte nödvändigtvis är kopplad till arbete 

med enskilda elever eller grupper av elever. Skolkulturen på dessa skolor är proaktiva, vilket 

enligt Skolverket (2003) kännetecknas av en gemensam syn på uppdraget, professionell 

kommunikation och ett förebyggande arbete där tänkandet och handlandet tillsammans utgör 

en helhet. Elever som är i behov av stödåtgärder kan uppleva att de kan mindre än andra i 

klassen och att det kan kännas besvärligt att arbeta på en nivå för yngre åldrar. Det bidrar till, 

enligt Groth (2007) att de ser ner på sin förmåga att lära och att förväntningarna inte blir så 
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höga. Liknande framkommer i Hugos (2007) avhandling att det var för svårt att följa med i 

många ämnen särskilt då kraven var höga. Dessutom förväntades alla elever att klara av 

samma mängd på samma tid. Alla elever i hans studie berättar att de har någon form av läs- 

och skrivsvårigheter och att de upplever att på högstadiet handlade det mesta om att skriva 

korrekt och att det mesta av skolarbetet handlar just om att skriva. Det bidrog till en känsla av 

att alla andra kunde så mycket mer. I elevintervjuerna som Mortier m.fl. (2011) beskriver 

kommer positiva effekter fram som har med skolarbetet att göra och det är t.ex. att kunna 

delta på olika klassaktiviteter med hjälp av bland annat kompletterande instruktioner och att 

ha tillgång till material för att kunna ha möjlighet att hålla jämna steg i arbetet. Andra positiva 

effekter är att kunna få ett bättre grepp om innehållet i eller innebörden av skolarbetet genom 

att exempelvis arbeta efter egen förmåga och anpassningar på prov. En del av resultaten i 

Hatties (2009) metaanalys handlar om de faktorer som påverkar undervisning och visar bland 

annat på att framgångsrikt lärande är ett samspel mellan tydlighet i lärandemålen, 

användandet av olika undervisningsstrategier, mångsidiga insatser för elever i behov av 

särskilt stöd, återkoppling i form av formativ bedömning av prestationer och ett synsätt på 

lärande som utgår från elevernas perspektiv. 

 

DIAGNOSTISERING SOM HJÄLP FÖR ATT FÅ STÖDÅTGÄRDER  

Att diagnostisering medför både positiva och negativa följder tar Isaksson (2009) upp i sin 

avhandling.  Han menar att det finns en tro att en diagnos genererar extra resurser, men att den 

också kan leda till stigmatiserande känslor som depression och att känna sig dum. Mortier 

m.fl. (2011) berör ämnet kring diagnostisering med att det finns negativa psyko-emotionella 

effekter av funktionsnedsättningen för eleven i form av smärtsamma reaktioner på okänsligt 

beteende från andra, vuxna och elever, på skolan. I Ingestads (2006) avhandling framkommer 

bland annat att kategoriserande åtgärder i form av exempelvis tilltagande medikalisering som 

diagnostisering i den särskilda stödverksamheten har ökat.  

Sammanfattningsvis när det gäller stöd och stödåtgärder som påverkar skolframgång så ska 

den som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få 

detta. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

central del för skolframgång är elevens upplevelse av motivation för skolarbetet. Det 

framkommer att lärarens förhållningssätt och kunskap om eleven är viktig. Lärarens tydlighet 

i undervisningen, lärarens relation till eleven samt lärarens förväntningar på eleven betyder 

mycket för hur framgångsrikt elevens behov tillgodoses. Vidare är känslan av samhörighet 
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och sammanhang viktig för att inte känna sig avvikande och annorlunda.  För att ett 

framgångsrikt lärande ska ske behövs också tydlighet i vilka mål som ska uppnås och 

användandet av olika undervisningsstrategier där ett synsätt på lärande utgår från elevens 

perspektiv. 

Då åtgärdsprogrammet är det dokument som ska uttrycka de stödåtgärder som vi nu beskrivit 

anser vi att det är av vikt att under en egen rubrik redogöra för åtgärdsprogrammets funktion 

och vilka åtgärder som är vanligast förekommande i dem. 

 

OM ÅTGÄRDSPROGRAM  
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 3 kapitlet 9 § ska ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev 

som har rätt till särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska 

tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.  

Begreppet åtgärdsprogram lanserades redan i utredningen om skolans inre arbete (SIA) 1974. 

När Lgr 80 infördes blev åtgärdsprogrammet ett verktyg för uppföljning av åtgärder som 

upprättades för elever i behov av särskilt stöd. Sedan 1995 är alltså skolan, enligt dåvarande 

grundskoleförordning (SFS 1994:1194), skyldig att upprätta åtgärdsprogram för de elever som 

riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det femte och det nionde 

skolåret. Åtgärdsprogrammet ska planeras, följas upp och utvärderas i samråd med elev och 

föräldrar.  I Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008a) poängteras 

vikten av att skapa en god lärandemiljö för att elever med olika förutsättningar ska få 

möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. I allmänna rådens inledning visas tydligt att 

skälet till att de uppkommit är att åtgärdsprogram oftast utgår från eleven som ensam bärare 

av problemet som skolan ska rätta till och att råden är till för att undvika detta. I skrivande 

stund har inte de allmänna råden ännu omarbetats efter den nya skollagen, men beräknas att 

bli klar under 2012. 

Även då åtgärdsprogrammen har fått ökad betydelse har kunskapen om användbarheten och 

innehållet varit begränsad. Av den anledningen fann Skolverket det nödvändigt att kartlägga i 

vilken utsträckning åtgärdsprogrammen används och vilka åtgärder som var vanligast. Det 

resulterade i Skolverkets (2003) rapport som vi tidigare refererat till. I vår uppsats fokuserar 

vi på delar av undersökningen som handlar om vilka åtgärder som var vanligast. De vanligaste 

åtgärderna som man fann var anpassning av arbetsformer och arbetssätt. Nästan lika vanligt 
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var anpassning av läromedel och särskild färdighetsträning. En åtgärd som var mindre vanlig 

var anpassning av den fysiska miljön. I skriften Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av 

åtgärdsprogram betonas vikten av att åtgärderna ska beskrivas på både individ-, grupp- och 

skolnivå (Skolverket 2001). Av de 83 åtgärdsprogram som analyserades i rapporten 

(Skolverket 2003) innehöll nio av dem åtgärder på gruppnivå. Inte i något av dem fanns det 

åtgärder på organisationsnivå. Alla innehöll åtgärder på individnivå. 

På liknande sätt beskriver Ingela Andréasson och Maj Carlsson Asplund (2009)  

åtgärdsprogrammens innehåll. De fann att de vanligaste åtgärderna var att träna färdigheter 

inom ett visst kunskapsområde, bland annat lästräna och träna sig att skriva snyggt. Det kunde 

också handla om sociala färdigheter som att träna på att undvika konflikter och att träna på att 

fundera på vad eleven vill göra. Ofta beskrivs denna träning som en speciell träning, en 

träning som handlar om att kompensera brister hos eleven. Tid är ett annan central aspekt i 

åtgärdsprogrammen där förlängd provtid är en vanlig åtgärd. Även en rumsaspekt kan 

förekomma i åtgärdsprogram, till exempel när enskild plats bestäms, arbeta i grupprum och 

hemundervisning. Att få hemuppgifter för att komma ikapp är en annan vanlig åtgärd. Vidare 

menar Andréasson och Carlsson Asplund (2009) att dessa hemuppgifter ges i kompensatoriskt 

syfte. Då uppgifterna dessutom ofta knyts samman med arbetsmoral blir konsekvensen att de 

ses som att eleven inte har gjort tillräckligt i skolan. För att uppgifterna ska bli gjorda 

formuleras det ofta i åtgärdsprogrammen som något föräldrarna ska göra tillsammans med 

sina barn. Något som inte stöds av de allmänna råden (Skolverket 2008a) där det tydligt 

framkommer att det som dokumenteras i ett åtgärdsprogram är vad skolan ska göra. 

Lisa Asp-Onsjös (2006) frågar sig bland annat i sin avhandling vilka åtgärder som uttrycks i 

åtgärdsprogram och vilket inflytande olika aktörer har i processen. Hennes studie innehåller 

både en enkätstudie och en fallstudie, där hon i enkätstudien visar på vilka åtgärder som är 

vanligaste förekommande i åtgärdsprogram. Hon kommer bland annat fram till följande 

resultat: 

Särskild färdighetsträning 76 %,                                                                                                 

Anpassning av arbetssätt 72 %                                                                                                                     

Liten grupp (helt eller delvis) 60 %                                                                                                   

Anpassade läromedel 55 %                                                                                                                 

Stödpersonal 38 %                                                                                                                             

Förändring gruppsammansättning 21 %                                                                                         
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Även Isaksson (2009) har studerat åtgärdsprogram. Han har i sin avhandling lagt fokus dels 

på den aspekt som rör synen på skolsvårigheter, dels på de insatser som skolan vidtar i form 

av särskilda åtgärder för de elever som är i behov av särskilt stöd. Syftet är att analysera 

spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse som det kommer till uttryck i skolans 

arbete med elever.  

För att förstå spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse använder Isaksson 

(2009) flera perspektiv. De tre teoretiska perspektiv som han använder är det individuella-, 

struktuella/materiella- och det socialkonstruktivistiska perspektivet. Dessa är relaterade både 

till handikappsforskning och till skolsvårigheter inom specialpedagogiken. Författaren menar 

att perspektiven överlappar varandra då skolan ingår i samhället och de fenomen som studeras 

där uppmärksammas också i skolan. Innehållsanalysen av åtgärdsprogrammen visar att 

problembeskrivningarna främst relateras till elevernas tillkortakommande och ses som uttryck 

för individuella karaktärsdrag. Utifrån åtgärdsprogrammen och intervjuer med skolpersonal 

verkar fortfarande ett individuellt perspektiv vara djupt rotat. Detta ger också konsekvenser 

för hur stödinsatserna utformas (Isaksson 2009). 

De olika undersökningarna som vi har tagit del av visar på liknande resultat där särskild 

färdighetsträning och anpassning av arbetssätt är de vanligaste åtgärderna. Trots att de skrifter 

som Skolverket tar fram syftar till att underlätta arbetet med åtgärdsprogram visar det sig att 

de inte alltid ger den effekt som är menad. Skolverket (2008a) uttrycker ett relationellt 

perspektiv, medan det faktiska innehållet i de analyserade åtgärdsprogrammen fokuserar på 

att kompensera, det vill säga ett kategoriskt perspektiv (se vidare i avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter). Asp-Onsjö (2006) menar också att åtgärdsprogram verkar förstärka sättet 

man redan arbetar på. I en inkluderande verksamhet stöder arbetet med åtgärdsprogram 

inkludering och i en exkluderande verksamhet förstärks den exkluderande utvecklingen. Hon 

menar att detta försvårar elevens utveckling och att skolan i stället genom en öppnare dialog 

skulle kunna finna alternativa lösningar utifrån elevens individuella behov. 

Andréasson och Carlsson Asplund (2009) menar här att det är av betydelse att granska den 

elevdokumentation som skrivs i skolan. Genom att analysera åtgärdsprogram kan man 

synliggöra vilka kunskaper och beteenden som är normgivande och önskvärda i skolan, då de 

ofta handlar om värderingar om hur idealeleven bör vara. Det innebär att det kan få stora 

konsekvenser för attityderna till elevers olikheter. Dessutom följer åtgärdsprogrammen eleven 

upp i skolsystemet och kan då få betydelse för hur stödet utformas. Det är därför viktigt att 
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reflektera över hur en sådan text skrivs. Läraren som skriver dokumentet har också 

tolkningsföreträde och valet av perspektiv blir avgörande för hur man ser på eleven. 

Sammanfattningsvis är åtgärdsprogrammet det dokument som skolan är skyldig att upprätta 

för elever i behov av särskilt stöd. De åtgärder som är vanligast förekommande i dem enligt 

ovan redovisad forskning är anpassning av arbetsformer och arbetssätt, anpassning av 

läromedel, särskild färdighetsträning och placering i särskild undervisningsgrupp. Trots att ett 

syfte med Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008a) är att undvika att 

eleven är ensam bärare av problemet är det just elevens tillkortakommande som fokuseras i 

åtgärdsprogrammet. 

Kan sättet att formulera stödåtgärder och effekterna av dessa påverkas av hur delaktiga eleven 

och föräldrarna är? Vi kommer därför att redogöra för vad styrdokument och tidigare 

forskning säger om delaktighet. 

 

OM DELAKTIGHET   
Flera studier (Bergström & Holm 2005, Asp-Onsjö 2006, Isaksson 2009 och Mortier m.fl. 

2011) visar att elevens delaktighet vid upprättande av stödåtgärder är en förutsättning för att 

en positiv utveckling ska ske. Detta stöds av våra styrdokument där elevernas inflytande har 

en framträdande roll. Skollagen (SFS 2010:800) 4 kapitlet, 9 § säger att barn och elever ska 

ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 

att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.  

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras arbete med 

inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. Detta stöds av FN:s Konvention om 

barns rättigheter där det i artikel 12 står att konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som 

är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

(http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999

aed047eb281537d7/fn_891120.pdf). Det är inte tillräckligt, enligt Lgr 11, att i 

undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf�
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf�
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delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 

Vad visar då studier kring elevers delaktighet, med fokus på elever i behov av särskilt stöd? 

Syftet med Margareta Bergström och Inger Holms (2005) avhandling är att identifiera, 

beskriva och analysera skolan som rum för delaktighet. Genom en fallstudie som pågick 

under tre år studerades ungdomars syn på sitt vardagsliv i skolan. Skolan som studien är 

genomförd på upplevdes av skolans aktörer och elever som ”det goda exemplet” på en 

lärandemiljö som genomsyrades av elevernas delaktighet. Hur såg då skolans arbete kring 

delaktighet ut för elever i behov av särskilt stöd?  

Resultaten av fallstudien visar att eleverna på skolan har stor möjlighet att planera sin egen tid 

utifrån aktuellt arbetsområde och arbeta på en plats som fungerar bra just för dem och lärarna 

utgår från deras önskningar. Det gäller dock inte de elever som anses behöva stöd i lärandet 

eller som inte ”sköter sig” och är ”ointresserade”. Detta innebär att för en del ungdomar är 

känslan av delaktighet stor medan andra ger uttryck för utanförskap. Studien visar också att de 

vuxna inte samtalar om varandras arbete kring eleverna och det bidrar exempelvis till att olika 

överenskommelser mellan elev och enskild lärare inte blir av. Det är dessutom oklart om 

eleven överhuvudtaget vet vad som diskuteras om dem och vilka beslut som tas.  

Enligt Skolverket (2003) är det vanligare att äldre elever får delta i beslut som fattas för dem. 

De yngre barnen anses inte ska besväras i onödan utan det är bättre att låta dem utvecklas i 

lugn och ro. Äldre elevers delaktighet är en förutsättning för att kunna skriva åtgärdsprogram 

menar lärarna i studien. Samtidigt är det inte många elever som vet vilka åtgärder som kan bli 

aktuella utan samtycker med läraren om dennes förslag på åtgärder. Flera lärare tar upp detta 

och frågar sig hur delaktig är man egentligen då? Vad man inte frågat sig i studien är hur 

eleverna själva upplever sina möjligheter till inflytande och delaktighet. Många elever 

uttrycker maktlöshet över sin situation och mot denna bakgrund, menar Bengt Persson 

(Skolverket 2003), att det är tveksamt om eleven ska skriva under ett åtgärdsprogram. 

I Bergström och Holms (2005) studie ges elevexempel där eleverna inte är delaktiga i de 

beslut som fattas för dem, det kan t.ex. handla om planering och utvärdering av de åtgärder 

som upprättats för dem och placeringar i särskilda undervisningsgrupper. Enligt skolpersonal i 

Asp-Onsjö (2006) studie är tilltron till att åtgärdsprogram bidrar till ökad måluppfyllelse 

begränsad, men ökar där föräldrar och eleven är delaktig i processen. Då betydelsefulla beslut 

oftast är tagna innan mötet där elev och föräldrar deltar begränsas inflytandet i processen. Vid 

det första mötet, där endast skolans aktörer är närvarande tas beslut om vilka åtgärder som ska 
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vidtas och vem som ska ansvara för dem. Sen bestämmer man sig för hur det ska presenteras 

och kan här dessutom dölja verkliga skäl till åtgärderna.  I nästan hälften av fallen deltar inte 

föräldrar och elever i utarbetande av åtgärdsprogrammet, trots att pedagoger poängterar att 

föräldrars och elevers delaktighet är en förutsättning för att lyckas i arbetet (Asp-Onsjö, 

2006). Även i Skolverkets (2003) rapport tas problemet med bristen på delaktighet upp. 

Författarna till rapporten menar att vid åtgärdsprogrammens upprättande är det vanligast att 

lärarna redan har ett färdigt förslag med sig till mötet med föräldrar och elev. Lärarna uppger 

att det inte är vanligt att föräldrar och elev har förslag på ändringar. Isaksson (2009) menar att 

föräldrarnas och elevernas upplevelse är att de får kämpa för erkännande och inkludering i 

skolan och för de stödåtgärder som behövs. Det visar sig som bristande samarbete från skolan, 

hemmets ifrågasättande av skolans kunskaper om elevernas olika svårigheter och om de 

stödinsatser som görs utifrån elevens behov. 

Information är, enligt Bergström och Holm (2005), det första positiva steget för delaktighet. 

Det ger eleven möjlighet att förstå och skapa mening i det som händer. En elev berättar att 

han behöver stöd hela tiden för att han saknar information om vad han ska göra. Han deltar 

utan att förstå vad som förväntas av honom eftersom det verkar som om hans lärare inte 

lyssnar på honom. I stället läggs problemet hos honom som individ och lärarna menar att han 

är okoncentrerad och inte vill lära sig. Vidare menar Bergström och Holm (2005) att 

diskussion, respekt och påverkan bidrar till ökad delaktighet. Skolans uppdrag är att ansvara 

för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ 

och samhällsmedlem (Lgr 11). När skolan talar i termer om att kunna eller inte kunna, menar 

Bergström och Holm (2005) att det kan bidra till att vissa elever inte vill visa sin okunskap. 

En del elever känner sig nedvärderade och det i sig är en bidragande orsak till att inte känna 

delaktighet. En elev visar att genom bristen på lärarnas försök att förstå de egna 

erfarenheterna bidrog till att arbetsuppgifterna inte kunde utföras på ett tillfredställande sätt. 

Det minskar, enligt författarna, hans möjligheter att skapa sammanhang som skulle kunna 

leda till delaktighet i lärandet. Att lyssna på elevernas åsikter tar även Mortier m.fl. (2011) 

upp och visar att det framkommer att även om eleverna har klara idéer om sina rättigheter av 

stöd hade ingen av dem blivit uppmuntrad att uttrycka egna val i form av vem som kan vara 

ett stöd, hur stödet kan se ut, när stöd behövs eller vilken form av stöd som behövs. 

Sammanfattningsvis så säger Skollagen (SFS 2010:800) att barn och elever ska ges inflytande 

över utbildningen. När det gäller elever i behov av särskilt stöd visar den forskning vi har tagit 

del av att de har begränsad möjlighet att påverka de beslut som tas för dem. Detta trots att 
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elevers och föräldrars delaktighet i upprättande av åtgärdsprogram visat sig bidra till ökad 

måluppfyllelse (Bergström & Holm 2005, Asp-Onsjö 2006, Isaksson 2009 och Mortier m.fl. 

2011). 

Information, där eleven ges möjlighet att förstå och skapa sammanhang i det som händer, är 

en framgångsfaktor för elevens utveckling, och att lyssna på elevens åsikter, diskutera och 

visa respekt bidrar till en ökad delaktighet.  

För att uppnå ökad delaktighet behövs alltså, enligt Bergström och Holm (2005), att 

möjligheten finns att påverka vad som ska läras in, hur det ska ske och i vilket sammanhang. 

Stödet som erbjuds elever behöver upplevas som meningsfullt och utgå från deras egna 

upplevelser av vilken hjälp man behöver och hur det ska utformas. Till sist menar författarna 

att eleverna inte kan förväntas ta ansvar för konsekvenser av beslut som de inte har haft 

möjlighet att påverka.  

Utifrån ovanstående presentation menar vi att för det specialpedagogiska området behövs en 

fördjupad förståelse och kunskap kring planerandet av stödåtgärder och delaktighet ur ett 

elevperspektiv. Vi vill lyfta fram hur planerandet av stödåtgärder kan i samverkan med 

delaktighet påverka elevernas skolframgång på ett gynnsamt sätt. I tidigare forskning 

fokuseras antingen stödåtgärder eller delaktighet. Vi menar vidare att det är viktigt att lyfta 

fram övriga stödfaktorer som nämns i tidigare forskning, men som nödvändigtvis inte skrivs 

fram i åtgärdsprogram. Vår förhoppning är att vår studie kan ge ökad möjlighet att möta och 

tillgodose det stöd som styrdokumenten föreskriver är vårt uppdrag för elever i behov av 

särskilt stöd. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta arbete är att genom en retrospektiv studie beskriva hur elever i dag som går 

på gymnasiet upplever de stödåtgärder som planerats för dem under grundskoletiden, samt 

andra faktorer som varit betydelsefulla för dem. Vi vill få kunskap om hur de talar om de 

stödåtgärder som de tagit del av, samt hur de upplever att deras delaktighet var i planerandet 

av gjorda stödåtgärder. Syftet leder fram till följande frågeställningar: 

 
• Vilka stödåtgärder upplever eleverna var gynnsamma respektive ogynnsamma? 

 

• Vilka övriga stödfaktorer nämner de idag som var betydande för att de skulle känna att 

deras skolgång blev meningsfull och utvecklande? 

 

• På vilket sätt upplever eleverna att de hade möjlighet till delaktighet under planerandet 

av målbeskrivningar och utformandet av stöd? 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

I nedanstående avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska perspektiv som ligger till grund 

för vår uppsats. Till att börja med beskriver vi ett sociokulturellt perspektiv som ett 

övergripande synsätt för hela vårt arbete. Det kategoriska och det relationella perspektivet 

som sedan beskrivs är analysverktyg för att förstå skolans praktiska arbete med elever i behov 

av särskilt stöd.  

Ann Ahlberg (2009) beskriver hur teoretiska utgångspunkter bör förstås. Hon menar att 

teorier bör ses som tankekonstruktioner som används för att beskriva företeelser eller för att 

ge mening åt upplevda fenomen. Det betyder för vår uppsats att kunna förstå hur elever har 

upplevt de stödåtgärder som planerats kring dem samt andra faktorer som kan ha varit 

betydelsefulla för en lyckad skolgång och på vilket sätt eleverna ser på sin delaktighet i 

åtgärderna.  

 

ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV  
Genom vårt val att låta ett sociokulturellt perspektiv vara grunden för uppsatsen instämmer vi 

i en syn på att människan är en social, aktiv och föränderlig individ som kan påverka och 

förändra sin egen verklighet. Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i den ryske 

psykologen Lev Vygotskys idéer från 1920-talet om mänsklig utveckling. I Sverige 

representeras dessa idéer främst av Roger Säljö. I ett sociokulturellt perspektiv är lärande och 

utveckling något som sker i interaktion mellan människor. Säljö (2000) menar att kunskap 

lever först i samspel med andra människor för att sedan bli en del av människan och dennes 

tänkande. I vår uppsats tänker vi att ett sociokulturellt perspektiv färgar alla våra områden; 

synen på eleven som en aktiv och delaktig individ samt även som utgångspunkt för oss när vi 

möter eleverna i vår studie. 

Enligt Säljö (2000) är utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv att människan är en 

biologisk varelse med en uppsättning av fysiska och mentala resurser som är givna från 

början. I detta avseende finns det begränsningar som genom vår historia har förändrats, men 

inte av biologiska skäl. Kunskaper och färdigheter har sedan byggts upp historiskt i ett 

samhälle och som människan har blivit delaktig genom interaktion med andra människor. Han 

använder sig av begreppet kultur som ett samlingsnamn för de resurser som finns hos 

människan, både gällande den sociala interaktionen och den materiella världen. I kulturen 

utvecklas olika verktyg – artefakter – som fungerar som hjälpmedel, skapade av människan. 



18 
 

Utifrån detta ser vi åtgärdsprogrammet som en artefakt, skapad av skolan som ett hjälpmedel 

att följa elevens utveckling och som även formar skolans kultur. Här sammanfattas den 

kommunikation som sker mellan skolan, föräldrar och elev över tid och den är tillgänglig för 

andra att följa. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och hur man använder 

språket avgörande och utgör länken mellan eleven och omgivningen. Vi menar då att hur man 

utformar åtgärdsprogrammet blir viktigt för hur andra uppfattar elevens svårigheter och hur 

eleven ser på sig själv. Då tolkningen av en skriven text sker under andra villkor än när man 

pratar ansikte mot ansikte krävs det, menar Säljö (2000), att texten skrivs på ett sådant sätt att 

betydelsen hålls kvar i det den är tänkt att vara. 

Ett annat centralt begrepp i ett sociokulturellt perspektiv är enligt Säljö (2000) mediering. 

Mediering innebär att människan inte står i en otolkad kontakt med sin omvärld, utan att vårt 

tänkande är färgat av vår kultur och dess artefakter. Det är genom språket som omvärlden 

medieras för oss och gör den meningsfull. Via kommunikationen blir vi delaktiga och kan 

samspela med andra. Språket gör också att vi kan beteckna världen på det sätt som är 

intressant för oss i ett speciellt sammanhang. Här anser vi att det är betydelsefullt att förstå att 

vi kan tolka verkligheten på olika sätt. Det är inte säkert att vi ser samma saker, men genom 

att studera hur en företeelse eller händelse förstås – hur den medieras i språket – kan vi 

försöka se hur olika verkligheten kan upplevas. Vi har upplevt att vid planerandet av 

stödåtgärder i skolan utgår vuxna ofta från det som anses vara den bästa utvecklingen för 

eleven men är vi säkra på att eleven har uppfattat det på samma sätt. Det är därför viktigt för 

oss, ur ett sociokulturellt perspektiv, att lyssna på elevens erfarenheter av de åtgärder som har 

planerats för dem för att försöka förstå hur de har upplevt sin verklighet. Här menar Säljö 

(2000) att det är viktigt att inse att det går att lyssna till det människor säger, men att det kan 

vara något annat än vad vi tänker.  

Människan handlar alltså med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna. 

Känslan att veta vad omgivningen kräver eller förväntar sig av en är en förmåga som 

utvecklas tidigt. Det innebär att utifrån den situation som individen befinner sig i bestäms hur 

agerandet blir. Skolan är ett bra exempel på ett historiskt sammanhang som har en lång 

tradition och kultur som kan vara svår att ändra på. Säljö (2000) skriver att det finns 

kommunikativa mönster som befästs, rentav fossilerats, och som uppfattas som de enda 

möjliga i verksamheten. Dessutom är det som händer i skolan många gånger situerat och inte 

lätt att överföra till andra miljöer. Skolan leder eleverna ofta in på begreppsvärldar som inte 

alltid liknar vardagens upplevelser. Då människan tar intryck av den miljö som hon deltar i 
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bör vi i skolan vara medvetna om att eleverna kan bära med sig dem i framtida situationer. I 

vår uppsats, där fokus är på elever i skolsvårigheter, blir det viktigt att de erfarenheter som 

eleverna bär med sig från skolan är positiva, något som tidigare forskning (se bakgrunden) 

visar att många elever inte har.  

 

DET KATEGORISKA OCH DET RELATIONELLA PERSPEKTIVET 
För att kunna förstå specialpedagogiska perspektiv behövs en förståelse kring begreppen 

avvikelse och normalitet. Det finns och har funnits en specialpedagogisk problematik kring 

relationen begreppen emellan. Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist 

(2001) beskriver i hur en del av specialpedagogikens grund har varit att beskriva och 

kategorisera olika slag av avvikelser från det som ses och beskrivits som det normala. 

Författarna menar att normalitet får betraktas som, till stor del, en social konstruktion då 

avvikelsen varierat över tid.  Att definiera en teoretisk utgångspunkt för det 

specialpedagogiska fältet innebär, enligt Bengt Perssons (2007) beskrivning, att förstå att 

specialpedagogiken har befunnits och befinner sig i flera dimensioner på grund av olika 

synsätt. Författaren menar att avvikelsen fortfarande lokaliseras till stor del hos individen 

själv och det mönstret har varit rådande över tid och genom olika reformer. Ett av synsätten 

bygger på en snäv biologisk-medicinsk och psykologisk syn på avvikelser hos individer. 

Förenklat förklaras den biologisk-medicinska synen med att normalitet definieras som 

frånvaro av sjukdomssymptom hos individen. Den psykologiska synen baseras på 

normalfördelningskurvan, där individen sätts i förhållande till andra inom avvikelse – 

normalitets-kurvan. Specialpedagogiskt innebär det att målet är att det ska fungera väl för 

individen och att lokaliseringen av avvikelse görs till individen själv och omgivningen 

ifrågasätts i liten grad. Ofta är avvikelsen diagnostiserad. Detta synsätt har inte varit helt 

statiskt över tid, men det grundläggande mönstret har varit sig påfallande likt menar Persson 

(2007). 

På liknande sätt tar Eva Hjörne och Roger Säljö (2008) upp om avvikelse och normalitet och 

menar att ur ett historiskt perspektiv har frågor rörande normalitet och avvikelse gällande 

elever alltid varit aktuella och omdiskuterade inom skolan. Författarna framhåller att i skolan 

görs kategoriseringar av elever som anses vara normala respektive avvikande. De menar att 

elever kan avvika av många olika anledningar men det gemensamma för dem är att de inte 

klarar av de krav som skolan ställer på dem. Det betyder att eleven får svårare i rollen som 

elev och vad som förväntas av denne. På så sätt blir skolan en form av "grindvakt" för vilka 
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som ses som avvikande (Hjörne & Säljö 2008). Utifrån ovanstående beskrivning av normalitet 

och avvikelse, som vi anser är relevanta för att kunna förstå den kultur som fortfarande verkar 

råda i skolans verksamhet, kommer vi nu närmare presentera två specialpedagogiska 

perspektiv. Dessa perspektiv kommer vi sedan att använda som analysverktyg för att förstå 

och förklara elevernas uttalande om hur de upplevt de stödåtgärder som planerats för dem och 

hur de påverkar synen på delaktighet. 

Emanuelsson m.fl. (2001) beskriver utvecklingen av den specialpedagogiska forskningen, 

men även specialpedagogisk verksamhet på andra områden, och hur de relateras till två 

övergripande perspektiv som benämns kategoriskt respektive relationellt. Vidare redogör 

författarna för hur perspektiven används, i första hand som analysinstrument och som 

förståelse för specialpedagogens roll och vilka konsekvenser som perspektiven kan få i skola 

och samhälle. Författarna menar att perspektiven följt varandra över tid och perspektiven kan 

även ses som en historisk beskrivning. Det relationella perspektivet kan visserligen sägas 

oftare vara synligt i senare tids forskning, men samtidigt menar författarna, att det kategoriska 

perspektivet fortfarande är det dominerande.  

Bengt Persson (2007) beskriver det relationella respektive det kategoriska perspektivet och de 

konsekvenser det medför för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på val av 

perspektiv. Om vi förstår det specialpedagogiska fältet relationellt innebär det, enligt 

författaren, att vi ser eleven i svårigheter. Det innebär att svårigheterna framträder i samspel 

med omgivningen. För att ge eleven förutsättningar för lärande, anpassas och planeras 

undervisningen och miljön därefter. Detta bör ses som ett långsiktigt arbete för lärande.  

I det kategoriska perspektivet ses eleven som en elev med svårigheter och att det är eleven 

själv som är bärare av problemet. Hjälpen riktas direkt till eleven och dennes svårigheter. 

Lösningen blir mer en lösning av ämnesspecifik, undervisningscentrerad och direkt, det vill 

säga av kortsiktig karaktär. Emanuelsson m.fl. (2001) menar likväl som Persson (2007) dock 

att perspektiven inte ska ses som något antingen eller utan kan komplettera varandra.  

(se tabell nästkommande sida) 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 
Uppfattning av  
pedagogisk kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 
Undervisningscentrerad 

Uppfattning av special- 
pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevers 
uppvisade svårigheter 

Orsaker till special- 
pedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
uppväxt- och 
utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 
Fokus för special-
pedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret 
för specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor 

Speciallärare, 
specialpedagoger och elev- 
vårdspersonal 

Tabell.  Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på 

perspektivval (Hämtad ur Persson 2007, s. 167). 

 

Att skolan är en kultur med lång tradition bakom sig och att mycket sitter i väggarna är inget 

nytt. Att det finns elever som hamnar i skolsvårigheter är heller inget nytt. Att elever ibland 

upplever skolans verksamhet som utan mening och att många inte känner sig delaktiga i sin 

skolvardag har många gånger diskuterats. Vi tror inte att vi, genom denna studie, kommer 

fram till en banbrytande lösning på dessa problem. Genom att lyssna på elevernas upplevelser 

tror vi oss dock kunna bli bättre på att se att verkligheten ter sig olika för olika människor och 

beroende av vilket perspektiv som verksamheten styrs av påverkas också de människor som 

deltar i den.  
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METOD 

För att komma åt elevernas upplevelser av stödåtgärder liksom upplevelse av delaktighet har 

vi valt att intervjua sex gymnasieelever. Alla metoder har både starka och svaga sidor så valet 

av metod får göras utifrån kunskap om metoders angreppssätt och aktuella frågeställningar 

(Holme och Krohn Solvang 1997). Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till den 

verklighet som undersöks och den källa informationen hämtas ifrån. Intervjupersonerna får då 

i hög grad själva utforma sina tankar och åsikter (Holme & Solvang). Ett annat kännetecken 

för kvalitativa metoder är flexibiliteten (Repstad 2007), vilket innebär att intervjuer kan se 

olika ut. Även om temana är lika kan svaren leda till olika uppföljningsfrågor. Då den 

kvalitativa intervjun är ute efter nyanserade beskrivningar och det underförstådda är styrkan 

med denna metod att den ger möjlighet att fånga den intervjuades upplevelse så riktigt som 

det bara går. I vår retrospektiva studie låter vi eleverna se tillbaka på sin grundskoletid för att 

berätta hur de ser på den i dag. 

I det följande avsnittet presenteras den kvalitativa forskningsintervjun som ligger till grund 

för våra intervjuer. Metoden beskrivs och vi talar om hur den tillämpats i studien. Därefter 

beskrivs förfarandet för urvalet, resultatet från vår pilotstudie samt studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med forskningsetiska överväganden. 

 

DEN KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUN 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att 

förstå ämnen från vardagen ur den intervjuades eget perspektiv, vilket är vad vi vill försöka 

komma åt hos våra intervjupersoner. I intervjun utbyts tankar och kunskapen konstrueras i 

interaktion mellan den intervjuade och intervjuaren. Vårt intresse ligger i att utgå från elevers 

egna perspektiv för att försöka se hur de stödåtgärder som planerats för dem har påverkat dem 

och hur deras delaktighet har sett ut i den processen. Därför har vi strävat efter att intervjun 

ska vara en positiv upplevelse där förhoppningsvis den intervjuade känner att någon har 

lyssnat just på mig och intresserat sig för mitt liv. När vi har tagit del av tidigare forskning är 

det vanligare att man frågar pedagoger och rektorer om deras syn, här vi vill ta chansen att få 

lyssna till dem som verkligen fått erfara effekten av stödåtgärder, nämligen eleverna.  

I den kvalitativa forskningsintervjun är det viktigt att man som intervjuare har kunskap om 

ämnet för studien för att kunna tolka det som sägs, men också ta del av tonfall och 

ansiktsuttryck. Det handlar om att förstå på två plan, både på faktanivå och på meningsnivå. I 
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intervjusituationen fångar intervjuaren upp budskapet i det som sägs för att direkt ställa 

underfrågor för att få en bekräftelse att man har uppfattat det rätt. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ute efter att få så nyanserade beskrivningar som möjligt. Den 

intervjuade uppmuntras att beskriva sin vardag så exakt som möjligt i specifika situationer, 

det handlar inte om att berätta i allmänna ordalag (Kvale & Brinkmann 2009). Som 

intervjuare är det alltså viktigt att vara öppen för nya vändningar och inte vara helt låst i 

färdiga frågor. Det innebär att man ibland måste improvisera när man följer upp ett svar för att 

uppmuntra den intervjuade att komma vidare (Repstad 2007). 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar också att man aldrig kan undkomma den 

maktasymmetri som finns i samtalet, något som är extra viktigt då man intervjuar elever. Som 

intervjuare har man ett övertag, och inleder samtalet, bestämmer ämnet, ställer frågor och 

avgör vilka frågor som ska följas upp samt avslutar samtalet. För att den intervjuade ska 

känna sig trygg och avslappnad under intervjun menar Repstad (2007) att det är viktigt att 

man visar förståelse för vad som berättas och är stödjande och tillåtande för att undvika att 

den intervjuade känner sig i underläge. 

Vi har alltså i vår studie valt att, utifrån Kvale och Brinkmann (2009), använda oss av en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju för att så nära som möjligt kunna beskriva elevernas 

upplevelse så rikt och nyanserats som möjligt. Denna form av intervju liknar ett 

vardagssamtal, men som forskningsintervju har samtalet ett syfte och en specifik teknik. Den 

är med andra ord varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Vi har använt 

oss av en intervjuguide med fem teman (se bilaga 3) som utgångspunkt för de frågeställningar 

vi vill besvara. Genom att inte ha ett slutet frågeformulär undviker man att styra den 

intervjuade och förhoppningsvis komma åt den egna upplevelsen, samt öppnar för andra 

tankar. Som stöd har vi använt oss av underfrågor som kan hjälpa samtalet framåt samt hjälpa 

oss att tolka det som sägs för att fånga den intervjuades upplevelse. 

 

PILOTSTUDIEN 
För att se om våra frågeområden var relevanta för att besvara våra frågeställningar 

genomfördes två pilotintervjuer med den intervjuguide som benämns bilaga 2. Efter 

intervjuerna diskuterade vi hur det hade gått och kom fram till att guiden delvis var svår att 

följa. Vi omarbetade den, bilaga 3, till en mer följsam variant men med i huvudsakligen 

samma innehåll. Några delar var nödvändiga att förtydligas för att stödja elevernas berättelser. 
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Det är viktigt att påminna sig själv att det språk som används kan vara svårt att tolka för 

eleverna och därför behövdes vissa frågor ändras. Det var även viktigt att pröva så att 

tekniken fungerade. Efter pilotstudien bestämde vi oss för att använda den ena intervjun till 

vår studie då den gav värdefull information som väl motsvarade vårt syfte.  Den föll så väl ut 

så därför blev Lukas, se presentation i avsnittet Resultat, tillfrågad om samtycke till att den 

fick användas i studien. Han gav sitt samtycke. 

 

URVAL 
I urvalet av informanter tog vi hjälp av de specialpedagoger som arbetar på den 

gymnasieskola som eleverna går på. Eleverna är utvalda med kriterierna att de har omfattande 

erfarenheter av stödåtgärder i skolan. Vi bad även specialpedagogerna att göra en bedömning 

om elevernas förmåga att beskriva deras skolgång för att intervjuerna skulle ge det material vi 

behövde för att besvara våra frågeställningar. 

 

INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 
Efter att vårt urval var bekräftat valde vi att åka till elevernas skola för att de skulle känna sig 

trygga med situationen. Att välja en plats där eleverna känner sig hemma menar Repstad 

(2007) kan påverka om resultatet av intervjun blir bra eller dåligt.  Eleverna informerades om 

att deras berättelser skulle få vara anonyma och att allt arbetsmaterial skulle förstöras då 

studien är avklarad. De fick även skriva på att de samtyckte till intervjun, se bilaga 1. Själva 

intervjusamtalet spelades in. Vi lärde oss också att när man väljer att intervjua elever behöver 

man ha god tid på sig och vara beredd att komma flera gånger. Vid första tillfället kom två av 

fem utvalda elever. De elever som kom hade vi påmint kvällen innan via telefon att det var 

dags. Vid det andra tillfället kom de övriga tre eleverna och intervjuerna kunde slutföras. 

Därefter transkriberades intervjuerna som sedan bearbetades enligt nedanstående metod. 

 

ANALYSMETOD  
Som analysmetod har vi använt oss av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann 2009). 

Den innebär att man genom teman drar ihop de intervjuades utsagor till kortare formuleringar. 

Analysen omfattar fem steg. För det första läste vi igenom utskrifterna för att få en känsla av 

helheten. Som ett andra steg fastställde vi de naturliga meningsenheter som uppstod.  Här 

bestämde vi oss för att skriva ned varje elevs berättelse var för sig utifrån underrubrikerna till 
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Om stöd och stödåtgärder för att tydligare se helheten. Därefter formulerade vi olika teman 

som sedan användes i det fjärde steget där vi kunde ställa frågor som svarade mot vårt syfte. 

Till sist knöt vi samman delarna till en beskrivande utsaga.  

 

STUDIENS GILTIGHET 
Vid kvalitativa intervjuer behöver materialet tolkas för att kunna komma åt vad de intervjuade 

menar. För studiens giltighet, det vill säga tillförlitligheten och trovärdigheten för studien, är 

det viktigt att läsaren kan följa och bilda sig en uppfattning om både de intervjuades och 

författarnas resonemang och om dessa är rimliga. Det innebär att forskningsprocessen görs så 

transparent som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009). För att öka läsarens möjlighet att pröva 

studiens giltighet har vi beskrivit hur materialet samlats in, bearbetats och analyserats.  En 

stor del av det transkriberade materialet redovisas för att läsaren ska kunna ta ställning till om 

de tolkningar som gjorts är rimliga, i enlighet med det som Holme och Solvang (1997) 

beskriver att när det insamlade materialet tolkas finns inte någon garanti för att det 

överensstämmer med det som den intervjuade hade. Detta är ett problem som hör till all 

kommunikation mellan människor. Därför ställer vi oss, i överensstämmelse med Kvale och 

Brinkmann (2009), kontinuerligt frågan om hur giltiga och pålitliga de resultat är som vi 

kommer fram till utifrån den frågeställning som är utgångspunkten för studien. Vi tänker att 

den metod som används för analysen, meningskoncentrering, hjälper oss att komma åt det 

som är avsikten att undersöka, nämligen elevernas egna upplevelser av stödåtgärder och 

delaktighet. 

Då vi använt oss av kvalitativ intervju som insamlingsmetod är det viktigt för studiens 

giltighet att även beskriva själva tillvägagångssättet inför och av intervjuerna. Vi menar att 

genom vårt förfarande inför intervjuerna att låta specialpedagoger ute på aktuell skola få 

information om vår studie och att de har kontakt med eleverna och kunde förbereda dem på 

intervjun bidrog till att eleverna kände en god tillit. Vid själva intervjutillfället förklarade vi 

vår intention med arbetet och vi upplevde att de intervjuade kände ett förtroende för metoden 

och för oss, detta i enlighet med Holme och Solvang (1997) som också beskriver att 

deltagandet i en sådan situation måste vara frivillig och att de intervjuade får reda på vad de 

medverkar i innan intervjun.  

I vår intervjuguide har vi försökt ta fram sådant som vi vill täcka in samtidigt som det ska 

kunna stödja eleverna i sina berättelser. För att öka möjligheten att nå eleverna ställdes 

frågorna på ett språk som låg nära det eleverna själva använde och vår avsikt var att vara 
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intresserade lyssnare för att på så sätt skapa en öppenhet i situationen. Det är en situation som 

bygger på en känslighet för närhet och förståelse mellan forskare och undersökta personer 

(Kvale & Brinkmann 2009, Holme & Solvang 1997).  

Då studien är av kvalitativ karaktär kan inte generaliseringar av statistisk bemärkelse göras, 

däremot kan läsaren, enligt Kvale och Brinkmann (2009), göra en analytisk generalisering.  

Det betyder att resultatet från studien kan användas i andra liknande situationer.   

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vi har följt de forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Principerna har till syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och forskningsdeltagare. Detta har formulerats i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att uppfylla de fyra huvudkraven formulerades ett informationsbrev. Detta fick deltagarna 

ta del av samt skriva under vid intervjutillfället, se bilaga 1. Vi lät även specialpedagogerna på 

aktuell skola förklara innebörden av informationsbrevet, detta för att säkerställa att eleverna 

hade förstått betydelsen av deltagandet i studien.  
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RESULTAT  
I följande avsnitt presenteras resultatet från vår studie. Avsnittet inleds med en kort 

presentation av de deltagande. Detta för att vi anser att det är av vikt att eleverna får det 

utrymme som de förtjänar då studiens bygger på den enskildes upplevelser. Därefter redogör 

vi för elevernas berättelser utifrån sex teman. Vår strävan är att beskriva elevernas upplevelse 

av stöd och stödåtgärder och deras syn på delaktighet så nära verkligheten som möjligt. För 

att förstå och förklara deras berättelser använder vi våra styrdokument, riktlinjer, tidigare 

forskning samt tidigare presenterade perspektiv som stöd. 

 

PRESENTATION AV ELEVERNA 
Rasmus 

Rasmus är en 18-årig kille som går andra året på IM (Introduktionsprogrammet). Han läser 

där upp sina betyg för att till hösten kunna söka ett nationellt program. Han väljer mellan 

samhällsvetenskapligt program eller industriprogrammet. I framtiden önskar Rasmus att han 

får ett bra jobb och att han får bli pappa. 

Helena 

Helena är 18 år och går på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Innan det läste hon ett år 

på dåvarande IV (Individuella programmet) för att läsa upp betygen i grundämnena, NO-

ämnen och samhällskunskap. Helena bor för det mesta hos sin pojkvän och trivs att vara i 

naturen. Efter gymnasiet drömmer hon om en egen restaurang. 

Maria 

Maria är 19 år gammal och går på Hotell- och restaurangprogrammet. Före det gick hon på 

dåvarande IV (Individuella programmet) och läste upp de betyg som hon saknade från 

grundskolan. Hon bor för det mesta hos sin pojkvän och dennes föräldrar och drömmer om ett 

jobb som kallskänka på hemorten. 

Lina  

Lina är nu 18 år och går andra året på estetprogrammet, bildinriktning. Hon tycker att 

utbildningen är rätt så bra och rolig för hon kan kombinera sin hobby att teckna med 

utbildningen. Hon kom in på programmet med tillräckliga betyg, men har under 

gymnasietiden fått hjälp inom stödverksamheten.  

Karin 

Karin går sista året på handelsprogrammet. Hon tar del av den stödverksamhet som finns på 
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gymnasiet. Hon har inga speciella fritidsintressen utan hon berättar att hon har behov av lugn 

omkring sig när hon kommer hem. Vidare presenterar hon sig med att hon har en diagnos. 

Lukas  

Han presenterar sig själv som en 21-årig kille med Aspergers syndrom. Lukas gick 

teknikprogrammet på gymnasiet. Han tog del av stödåtgärder och hans studiegång anpassades 

under gymnasiet. Nu läser han på ett universitet. Han har haft flera fritidssysselsättningar, 

men finner inte tid för dem just nu. Nu lyssnar Lukas mycket på musik och är intresserad av 

god mat. Lukas var den elev som deltog i pilotintervjun och gav så mycket att vi, trots att han 

idag inte läser på gymnasiet, valde att ta med honom i undersökningen. 

 

PRESENTATION AV RESULTATET 
Utifrån det tredje steget i analysmetoden meningskoncentrering har vi formulerat sex olika 

teman utifrån elevernas uttalade upplevelser. Dessa teman presenteras inte efter någon 

värdering av hur vi uppfattar deras betydelse. Våra teman är; TIDSPERSPEKTIV, 

ORGANISATORISK SÄRSKILJNING, ANPASSNING SOM STÖDÅTGÄRD, RELATIONENS 

BETYDELSE, DIAGNOSENS BETYDELSE, samt DELAKTIGHET. 

  

TIDSPERSPEKTIV 
När vi fastställde våra teman ur intervjuerna framkom tid som en naturlig avgränsning på två 

olika plan. Nämligen; tid som upplevdes som outnyttjad, samt tid som begränsning i 

undervisningssituationen. 

Helena berättar att hon inte fick så mycket hjälp under de första fem åren i skolan och att det 

inte var förrän efter nationella proven som stödet sattes in. Hon uttrycker en besvikelse över 

att skolan inte tidigare upptäckte att hon hade svårigheter. Det gick så många år som hon inte 

hängde med alls. Om man hade börjat redan i årskurs ett kanske allt hade varit lättare. När de 

i skolan, efter nationella proven, tog Helenas svårigheter på allvar upplevde hon att hon fick 

rätt stöd. 

Även Maria upplevde att hon inte fick något direkt stöd i de tidigare skolåren och trots att de 

nationella proven i femman inte gick så bra agerade inte skolan. 

Dom visste ju att jag låg efter, men dom gjorde inte så mycket åt det (Maria). 

Flickornas beskrivning av sig själva ger en bild av att de inte har gjort speciellt mycket väsen 

av sig i de tidigare skolåren. Som det framkom i rapporten Elever som behöver stöd men får 
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för lite (MSU 2005) är elever som är tysta, initiativsvaga och blyga de som får för lite stöd. 

Det visar sig att skolan sällan har tid eller möjlighet att se alla elevers egentliga svårigheter. 

Utifrån vårt syfte ser vi att den sena upptäckten av svårigheter och insatta stödåtgärder har 

varit en ogynnsam faktor för dessa flickors upplevelse av en lyckad skolgång. 

Även Lukas ger en beskrivning av att det tog lång tid innan stödåtgärder sattes in. Han 

berättar om hur klasserna gjordes om i tvåan. Det är då som Lukas upplevde svårigheter. Han 

beskriver hur lång tid det tog innan skolan såg dessa svårigheter och skapade möjligheter för 

honom: 

…då dök det  upp lite stödåtgärder, då är vi nog redan i sexan (Lukas). 

Eleverna ger även exempel på när tiden som begränsning i undervisningssituationen har varit 

en motverkande faktor. Lina berättar om hur hennes motivation till skolarbetet försvagades 

eller helt uteblev då hon inte fick den hjälp hon behövde inom rimlig tid. Hon uttrycker: 

Det som var anledning till att jag började bli skitförbannad och skrika  

var exempel om jag inte förstår och inte får hjälp och det tar tid då blir 

 jag frustrerad och jag får inte gjort uppgiften, då blir jag bara arg. …  

Då bara jag skiter i det som jag ska göra (Lina). 

Att ”bråkiga” elever får fel sorts stöd framkommer också i rapporten från MSU (2005). 

Lukas beskriver hur en stödåtgärd blev en framgångsfaktor för att klara av att hinna med 

skolarbetet. Han berättar hur viktigt det var då han fick ett tangentbord. Det bidrog till att han 

hade möjlighet att följa klassens tempo: 

 Då kunde jag skriva och skriva det jag skulle inom rimlig tid. Jag kunde 

 nästan hinna med och anteckna några meningar (Lukas). 

Att ha tillgång till rätt material för att kunna hålla jämna steg med sina klasskamrater har 

positiva effekter på undervisningssituationer menar Mortier m.fl. (2011). 

Beroende på om vi ser det relationellt eller kategoriskt kan tidsperspektivet förstås på olika 

sätt (se tabell under avsnittet Teoretiska utgångspunkter). I ett långsiktigt tidsperspektiv blir 

det nödvändigt att upptäcka och kartlägga svårigheter tidigt i skolåren för att kunna anpassa 

undervisning till elevens förutsättningar och behov, samt att undervisningen från början 

planeras med ett differentierat innehåll i arbetslagen med specialpedagogen som stöd. Därmed 

kan man undvika kortsiktiga lösningar som är direkt relaterade till elevens svårigheter i form 

av t.ex. enskild undervisning utanför klassrummet som syftar till att eleven ska komma i kapp.  

 



30 
 

ORGANISATORISK SÄRSKILJNING  
Ett av de stora temana som vi kunde finna var den organisatoriska särskiljningen och 

framförallt då placeringen i särskilda undervisningsgrupper, både långsiktiga lösningar där 

placeringen innebär att det mesta av undervisningen sker där, till enskilda lektioner där 

eleverna går ifrån sin ordinarie grupp för att jobba tillsammans med några få.  Vi har tidigare 

beskrivit att Skollagen (SFS 2010:800) är tydlig med att det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör om inte andra lösningar är nödvändiga. I Skolverket (2008b) 

poängteras vikten av att skapa en god lärandemiljö som förutsättning för en lyckad skolgång. 

Hur uppfattar då de elever som vi intervjuade den stödåtgärd som innebar särskiljande från 

den ordinarie gruppen? 

Rasmus har under grundskolan varit föremål för flera placeringar i mindre grupper. För det 

mesta beskriver han det som positivt. När han i femte klass gick ifrån för enskild träning säger 

han att: 

 I klassrummet blev det som ett fängelse, det kanske var en dålig jämförelse, 

 men man sitter på sin plats och jobbar.  Man får ju hjälp, men inte så intensivt.  

När man gick till lästräningen så kanske det var tre stycken som var där…..  

Det var skönt att vara där (Rasmus). 

Under årskurs sju och åtta fanns det en resursperson i klassrummet vissa dagar, och de övriga 

dagarna undervisades Rasmus i det som skolan kallade omstartsgruppen. I nian var han i den 

särskilda undervisningsgruppen på heltid, även om han vissa lektioner arbetade i helklass. På 

frågan om varför han var där på heltid svarar han att resursen Ella behövdes mer för de andra 

än för honom själv. Rasmus ger inget uttryck för hur det påverkade honom att vara i 

omstartsgruppen utan menar att det varierade var han trivdes bäst. 

Även Lina har under perioder arbetat i särskilda undervisningsgrupper. Hon beskriver hur det 

i åttan spårade ur och att det på skolan skulle starta en omstartsgrupp och en lärare förstod att 

den gruppen kunde vara bra för henne. Den bestod av fyra-fem elever och två-tre lärare. Lina 

beskriver följande: 

På ett sätt var det bra, på ett annat inte bra. Vi var där för att vi inte  

skulle göra något annat, exempelvis vara uppkäftiga. Då kändes det bra. 

 Nu tänker jag att de lärarna vi hade inte kunde ämnena, så vi lärde oss inte 

 så mycket (Lina). 

Hon berättar att hon inte kände sig stämplad för sin diagnos i omstartsgruppen. Däremot 

menar hon att övriga i skolan såg konstigt på henne.  
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Lina berättar vidare att få åtgärder handlade om undervisningen eller om ämneskunskaper, 

utan det handlade mer om att hon skulle vara på lektionerna och i skolan. En för Lina viktig 

åtgärd när skolgången var som jobbigast var att Lina fick gå kortare skoldagar eller att hon 

inte var i skolan vissa dagar: 

… det vill säga när jag var där kunde jag vara glad, det var skönt att 

 komma dit då (Lina).  

Karin förklarar att hennes vändning kom när hon fick möjlighet att börja i en mindre grupp. 

Det var en mindre grupp med elever och undervisningen var inte nära övrig verksamhet. En 

förutsättning var att även en kamrat började samtidigt och det betydde mycket för henne. Hon 

menar att här fanns inte tillfället att driva iväg och göra annat utan hon kunde arbeta med 

uppgifterna och hon fick material och arbetsuppgifter som passade henne. 

Skolverket (2008b), Groth (2007) och Mortier m.fl. (2011) kommer fram till att särskilda 

undervisningsgrupper bör vara tillfälliga då elever ofta upplever negativa konsekvenser. De 

känner också ett utanförskap där man känner sig annorlunda och avvikande. Trots detta 

upplever elever att hjälpen är bra och att man känner sig trygg i den särskilda 

undervisningsgruppen. Det finns alltså en dubbelhet i att särskiljas från den ordinarie gruppen. 

Ann Ahlberg (2001) menar här att även om det finns fördelar med att eleverna kan få mer 

hjälp i små grupper är det inte så lätt att få till det lugn som behövs för en gynnsam lärmiljö 

om samtliga elever har stora svårigheter. 

Helena berättar att hon alltid har fått det särskilda stödet i mindre grupp. Hon upplevde att det 

var rörigt i klassrummet och att hon alltid tyckt om att gå ifrån till den mindre gruppen. Hon 

uppskattar att mer än hälften av hennes tid var lagd utanför klassrummet. Gruppen bestod av 

tre-fyra elever och kallades för specialgruppen. Det var tre vuxna som arbetade där. 

I den särskilda undervisningsgruppen tränade Helena upp sin läsning och arbetade mycket 

med matematiken som hon också fick betyg i tack vare specialgruppen som hon själv 

uttrycker det. 

Även Lukas talar positivt om att arbeta i liten grupp och att få gå i en liten klass. Han har sett 

förändringen då tvåorna i hans årgång fick bilda nya större klasser: 

I tvåan när vi blev en stor grupp och skolan blev mer opersonlig då 

 kom jag i ett läge där jag hade det svårt att få det att fungera bra (Lukas). 

Den enda, förutom Linas upplevelse om att lärarna inte hade tillräcklig kompetens i ämnena, 

som egentligen lyfter att det har funnits negativa upplevelser av att särskiljas är Maria. 
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Eftersom hon hade kommit efter med skolarbetet, främst engelskan, fick hon undervisning i 

mindre grupp vid ett par tillfällen i veckan. Hon tyckte att det var tråkigt att lämna klassen för 

hon hängde inte med dem på samma sätt. Tillhörigheten kände hon dock, då klasskamraterna 

var samma som hon gått tillsammans med sen årskurs ett.  

För Rasmus har även den fysiska miljön varit viktig för att skapa sammanhang. Han beskriver 

en klar gräns när de bytte skollokaler i sexan. Innan hade han gått på en mindre skola med 

bara en korridor för att i sexan byta till en skola med flera hus och många förflyttningar. Det 

blev oroligt i början och han beskriver att det kändes som om det fanns hur många korridorer 

som helst, som en labyrint. Även problemet med att sitta still blev nu märkbart och han 

förklarar det som om de andra kom över det, men han tyckte fortfarande att det var svårt. Han 

berättar: 

En del kanske tycker det är lätt att bara gå till skåpet och plocka ut  

böckerna och gå till lektionen. Det tyckte inte jag (Rasmus). 

Den dubbelhet som vi beskriver ovan ser vi även i vårt resultat av intervjuerna. Men främst 

lyfter eleverna en positiv upplevelse av den särskilda undervisningsgruppen och som en 

framgångsfaktor i deras skolgång. Och även om Maria pekar på negativa sidor så säger hon 

samtidigt att om hon hade fått stöd tidigare hade kanske inte den särskiljande undervisningen 

behövt äga rum. 

Elevernas beskrivningar visar att i den särskilda undervisningsgruppen har möjligheten att få 

direkt respons och hjälp med sina arbeten fört dem vidare. Det har också funnits en närmare 

relation till de vuxna som har stöttat dem med vad som förväntas av dem och hur man kan 

agera i olika situationer. De beskriver en känsla av att veta vad som krävs och förväntas av 

dem. Det anser vi överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv där Säljö (2000) menar 

att kunskap lever först i samspel med andra människor. Det verkar vara lättare att 

kommunicera i en mindre grupp som kan bidra till att världen blir mer begriplig främst för 

den som uppfattar sig själv i svårigheter.  

 

ANPASSNING SOM STÖDÅTGÄRD 
Som vi tidigare nämnt uttrycker Lgr 11, (s.8 ) att ” Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov”. Anpassning av arbetssätt och arbetsformer och särskild 

färdighetsträning är de vanligast förekommande stödåtgärder som vi har funnit i tidigare 

forskning. Asp-Onsjös (2006) enkätstudie visar av 76% av de åtgärder som beskrivs i 
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åtgärdsprogram handlar om särskild färdighetsträning och 72% är anpassning av arbetssätt. 

Ändå är det svårt för de elever som vi har intervjuat att beskriva specifika stödåtgärder som 

har upprättats för dem i åtgärdsprogram. De har vaga minnen av sina åtgärdsprogram och de 

behöver flera stödfrågor innan de minns det som dokumenterades kring dem.  

                 Ja, det var det man skrev vid kvartssamtalen väl (Maria). 

Rasmus beskriver de första åren i skolan som bra. Att lära sig saker kunde vara lätt, förutom 

att det var svårt att lära sig att skriva. Men det var inte förrän i femman som han fick hjälp. Då 

var det en lärare som hjälpte honom med lästräning och att skriva korrekt, framförallt minns 

han hur han fick träna att skriva bokstäverna fint. De intervjuade i Hugos (2007) studie 

utrycker också de att mycket på högstadiet handlade om att skriva snyggt och korrekt. Rasmus 

minns också att han tyckte om den enskilda lästräningen, det var ett roligare sätt att få igång 

det, som han uttrycker det. Även Helena berättar att hon gick ifrån den vanliga 

undervisningen för att lästräna. Att lästräna och skriva korrekt tar Andréasson och Carlsson 

Asplund (2009) upp som något vanligt förekommande i åtgärdsprogram. De visar även på den 

vanliga förekomsten av att träna sociala färdigheter, något som Rasmus ofta kommer tillbaka 

till. Under åren i grundskolan beskriver Rasmus att det oftast har funnits en extraresurs i 

klassrummet som stöd. Han upplevde det mest som om resursen fanns där för att han skulle 

sköta sig, något som han nämner flera gånger. 

Från tisdag till torsdag var Ella med mig. Hon var som en barnvakt, inte så.  

Alltså barnvakt, det var inte riktigt så, men hon skulle se till att jag skötte mig.  

Sen skulle hon vara stöd åt alla andra också (Rasmus). 

Groth (2007) säger att elever som behöver gå ifrån den ordinarie undervisningen för speciell 

träning kan ha känslan av att man inte kan lika mycket som de andra i klassen och att det är 

besvärande att arbeta på en nivå för yngre åldrar. Något som Maria tar upp då hon inte hängde 

med på engelskan. Eftersom hon låg efter fick hon börja med femmans bok när hon gick i 

sjuan. Men hon uttrycker att det ändå var värt detta för att hon kom framåt i sitt lärande. 

En viktig framgångsfaktor som kommer fram i våra intervjuer är stödet av tekniska 

hjälpmedel. Lukas beskriver att en stor svårighet för honom har varit och är att forma 

bokstäver med pennan i hand. En annan svårighet har varit att lära sig saker utantill, som till 

exempel multiplikationstabellen. Han har haft svårt att hinna med att skriva och blir också lätt 

avbruten av sådant som händer i eller utanför klassrummet. I högstadiet fick han ta del av 

lärarens anteckningar för att slippa lyssna och anteckna samtidigt. Den största förändringen 

och åtgärden för Lukas var ändå när han fick ett tangentbord att skriva och räkna på.  
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Däremot så nämner Lukas att i den utbildning han går nu så ser han att det finns en acceptans 

för olikheter: 

Jag har stöd som fungerar. Det är allmänt accepterat i klassen att  

det finns udda fåglar av diverse slag. Alla vet om att Sara antecknar 

 åt mig och det är inget konstigt med det (Lukas). 

Även Rasmus berättar om den stora skillnaden som han upplevde när datorn och talsyntesen 

blev en del av hans vardag i skolarbetet. Under högstadiet prövade han talsyntesen men den 

blev aldrig en naturlig del av hans arbete. Det har den blivit först nu i gymnasiet. För även om 

skrivandet alltid varit ett hinder för Rasmus berättar han om sin livliga fantasi och att han i 

dag har användning för den när han med hjälp av olika tekniska hjälpmedel gärna skriver 

noveller, med ett litet konstigt innehåll som han själv formulerar det. Med fantasins hjälp kan 

man drömma sig in i en annan värld.  

Något som har hjälpt Lina mycket är att få bättre grepp om innehållet i skolarbetet. När hon 

beskriver om åtgärder som hon har upplevt och som varit riktade till henne i 

undervisningssituationen nämner hon en bok där läraren och hon skrev ned innehållet på 

skoldagen och i vilken ordning hon skulle göra uppgifterna.  

En bok om vad jag skulle göra med ämnena. Det kändes som det var 

 för mig, hjälpte mig (Lina). 

När det kommer till anpassning av material tar Karin upp vikten av att hon kände sig 

motiverad och intresserad av det hon skulle arbeta med. Som motivation nämner hon bl.a. 

följande: 

Belöningar fick vi när vi hade gjort det vi skulle. Det var belöningar  

värda att arbeta för som till exempel en filmeftermiddag eller åka och  

bada med mera (Karin). 

Karin berättar även hur hennes matematiksvårigheter har följt henne hela skoltiden. Hon 

beskriver det som om hon inte kan använda sig av det hon lärt sig, för hon minns inte. Hon 

nämner inte om och i så fall på vilket sätt hon fick stöd i sina matematiksvårigheter. Här tar 

Lukas upp en annan aspekt av motivation och matematik som inte den tidigare forskningen 

som vi har tagit del av tar upp. Han berättar att han gick i en stor klass och där fanns flera som 

tyckte om matematik och att han var en av dem. Han upplevde dock att nivån var för låg och 

att han saknade stimulans inom matematikundervisningen: 
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… det var inte bara jag, eleverna var uttråkade av den här nivån och 

det behövdes svårare uppgifter… som utmanade mig och fick mig  

intresserad. … däremellan mycket tristess (Lukas). 

Isaksson (2009) kommer fram till att individuellt perspektiv fortfarande är djupt rotad i 

skolans värld, vilket ger konsekvenser för hur stödåtgärder utformas. Utifrån det kategoriska 

perspektivet kan vi se att också våra elever beskriver skolans anpassning som direkt relaterade 

till deras svårigheter. Däremot så uttrycker de den hjälpen oftast i positiv bemärkelse. Frågan 

är om de alltid uppfattar de åtgärder som är en anpassning för hela gruppen, men som främst 

är ämnade för dem.  

 

RELATIONENS BETYDELSE  
Ytterligare ett tema som kan urskiljas i intervjuerna är hur eleverna upplever olika relationers 

betydelse. Det som eleverna belyser i intervjuerna är kamraters, lärares samt föräldrars 

betydelse som bidragande faktorer för en skolgång som kan benämnas meningsfull och 

utvecklande.  

Karin berättar att kamraterna var anledningen till att hon överhuvudtaget kom till skolan. 

Kamraterna hade funktion som samtalspartner, att förklara ord och uppgifter och hjälpte 

henne när hon själv inte mindes. 

De tyckte inte att jag var knäpp. De förstod mig, de hånade mig inte och 

 de ställde upp för mig (Karin). 

För Linas del har det varit betydelsefullt att veta om att kamraterna funnits där. Hon tänker att 

det betytt mycket att ha någon att tala med. Även om Lina och hennes kamrater bråkat med 

varandra har de funnits där som en samtalspartner för det som Lina inte kunnat tala med 

lärarna om. 

Man har haft någon att prata med när man var yngre. …  

De har på sätt och vis hjälpt mig (Lina). 

Kamraternas betydelse lyfter Hattie (2009) och Mortier m.fl. (2011) fram som en positiv 

faktor. Mortier m.fl. (2011) menar då att elevens behov av att känna sig likadan som sina 

kamrater och att få umgås med dem, samtidigt finns vetskapen hos eleven att den upplever sig 

annorlunda och inte vill vara i vägen för sina kamrater.  

Kamraterna framhölls i våra intervjuer som viktiga samtalspartner, speciellt då relationen till 

lärarna ibland beskrevs som undermålig. Betydelsen av relationen till läraren framträder i 



36 
 

egenskap av läraren som lyssnare och läraren i undervisningssituationer. Lina och Karin 

beskriver båda att de skulle vilja haft lärare som ”stod kvar” när de behövde dem och som 

verkligen lyssnade och försökte förstå, istället har de mött på lärare som bara verkade lyssna. 

Deras olika upplevelse av läraren och dennes betydelse för skolframgång beskriver de som: 

Jag har inte något emot dem egentligen. Några har varit bra, de som 

 har lyssnat och pratat med en och de som sagt åt en rejält istället för 

 att skicka ut mig (Lina). 

… de tyckte att jag skulle göra och förstå som alla andra… 

 Jag gick igång på lärare som inte trodde på mig och ibland ville  

jag visa att jag visst kunde (Karin). 

Lina berättar om hur hon alltid haft mycket energi och hur hon själv upplevt sig som ett 

problembarn som inte lärarna klarade av. Hon menar på att hon ofta i skolan fick höra hur 

hopplös hon var och att hon till slut kände sig som det också. Lina anser att det hade varit 

bättre om lärarna hade fått henne att stanna kvar på lektionen istället för att hon själv gick 

ifrån undervisningen eller att lärarna skickade ut henne. Lärarna hade, enligt Lina, inte fått ett 

trevligt bemötande, men hon menar att hennes ilska inte var riktad mot dem. 

Karin beskriver å sin sida hur hon behövde en person vid sin sida i skolan som stöttade henne 

i sätt att hantera situationer då hon fick stora vredesutbrott. 

Den personen behövde veta att när jag säger Du är en jävla fitta 

så var det inte riktat till den personen utan mot saker som jag inte förstod (Karin). 

Lina, Helena och Maria talar alla tre om lärarens betydelse för skolframgång. Det handlar om 

att läraren ser behoven och ger hjälp. Lina beskriver det med att en tillit fanns till en viss 

lärare. Lina litade till att läraren ordnade fram annat material till henne och gav henne 

strategier för hur hon kunde göra och tänka istället. 

Lärarens betydelse lyfter Helena fram som den viktigaste faktorn för att hennes upplevda 

skolmisslyckanden vände. 

Dom bästa åren var mellan femman och sexan. Då var det jättebra lärare och  

jag fick den bästa hjälpen (Helena). 

Vändningen kom för Maria på högstadiet då hon fick en lärare som hette Mona som hjälpte 

henne att komma ikapp och hon såg också att Maria hade svårt att koncentrera sig på 

lektionerna. Hon upplevde att Mona låg på henne och påminde henne om det mesta, men på 

ett positivt sätt så att hon kunde arbeta vidare och inte hamna i prat med kamraterna.  
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Lukas beskriver mer att lärarens roll dels bygger på att ha goda ämneskunskaper, ställa rätt 

förväntningar på eleverna och att kunna ge goda förklaringar, men också på att läraren kan 

uppfatta hur varje elev fungerar.  

Då vi var en väldigt stor klass, 30 elever, så hade vi för det mesta 

 två lärare. Det var positivt för mig, för jag kom oftast bara överens med 

 en av dem (Lukas). 

Lukas förklarar vidare hur han tänker om lärarens betydelse angående ämneskunskaper och 

kunskap om eleven: 

Fungerar inte relationen så får jag ju inga svar och har de inte  

ämneskunskaper får jag heller inga svar (Lukas). 

I Rasmus berättelse räknas många lärares namn upp och han har under sina år i skolan mött 

många vuxna. Han nämner dem alla vid namn, men lyfter inte fram någon speciell som har 

betytt mer för honom. Han har accepterat alla byten och förklarat för sig själv varför de inte 

längre har behövt hjälpa just honom. 

Eleverna i vår studie lyfter fram och beskriver vad läraren har betytt för dem. De nämner 

faktorer som har betydelse för den enskilda elevens skolframgång. Det handlar om att läraren 

har kunskap om eleven, ser behoven och omsätter det till relevant stöd, något som stöds av 

Skolverket (2008b). Vår studie får även fram hur viktigt det är att läraren ställer rimliga 

förväntningar på eleven och att läraren inte har stämplat eleven från början utan att tilltron 

dem emellan kan växa. Ingestad (2006), Hattie (2009), Hugo (2007) och Ingestad (2006) 

lyfter samtliga fram lärarens betydelse i form av vikten av ställda förväntningar på eleven. 

Den tredje delen som utkristalliserats i vårt empiriska material i relationernas betydelse är 

föräldrarnas roll. Två elever benämner sina föräldrar som viktiga relationer för att deras 

skolgång skulle få en positiv vändning. Det var Helenas föräldrar som i de tidigare åren 

funderade över om Helena eventuellt hade läs- och skrivsvårigheter.  

Det var mamma och pappa som upptäckte att det inte gick som det 

 skulle eftersom mina systrar hade hur lätt som helst i skolan, och då 

 var de ju vana att se det (Helena). 

Precis som Helena har Marias föräldrar haft stor betydelse för upptäckten av hennes 

svårigheter. Hon berättar att när hon och en kompis läste läsläxan tillsammans märkte hennes 

mamma att hon inte läste lika bra. 
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Elevernas upplevelser kring relationernas betydelse, vad gäller kamrater, lärare och föräldrar, 

kan kopplas samman med ett sociokulturellt perspektiv. Eleverna belyser den kommunikation 

som sker eller borde ske mellan skola, elev och föräldrar. Säljö (2000) lyfter fram 

kommunikationen som länken mellan eleven och berörda personer kring eleven. Språket gör 

att vi kan samspela med varandra och att det kan bli förståeligt för berörda parter i speciella 

sammanhang som exempelvis samtal inom skolans arena. Denna arena har en lång historik 

och kan vara svår att ändra på. Det kommunikativa mönster som kan ha förskansats i skolan 

och som Säljö (2000) beskriver som fossilerats, kan till och med vara den enda vägen för 

kommunikation inom skolans väggar. Han trycker på att det går att lyssna till det människor 

säger, men att det är viktigt att inse att det kan vara något annat än vad vi tänker.  

Ett sista citat om hur Lina upplevt stödåtgärder under sin skolgång skulle kunna inbegripas 

under samtliga delar inom relationens betydelse: 

Det är inte hopplöst. Det går att prata med alla. Det spelar ingen roll  

vem den är och hur den är (Lina). 

 

DIAGNOSENS BETYDELSE 
En faktor som framträder under intervjuerna och verkar vara betydande för skolgången utifrån 

elevernas upplevelser av stödåtgärder är diagnoser. Eleverna för fram såväl positiva som 

negativa aspekter på diagnostisering. I samtliga intervjuer där diagnostisering berörs är det 

eleverna som tar upp sin diagnos utan att frågan förts på tal. 

Karin väljer att presentera sig med att hon har en diagnos: 

Du vet jag har en diagnos, ADHD, men jag vill typ få den omprövad,  

ändrad för jag har inte H:et, utan mer ADD och DAMP. Jag får stora  

vredesutbrott och blir skitförbannad. Jag har säkert fler diagnoser (Karin). 

Hon fortsätter att berätta att det för henne har varit viktigt att få diagnosen. När hon fick 

diagnosen så var det som att få svar på många frågor för hon har alltid känt ett utanförskap 

ända sen hon var liten. 

Rasmus å sin sida beskriver hur allt prat om diagnoser lät väldigt konstigt och att han hade 

svårt att förstå vad allt betydde. Han beskriver själv sin reaktion efter att han fått sin diagnos 

på följande sätt: 

Jag kände mig inte nå annorlunda för jag förstod ju ingenting,  

men jag tänkte om jag har det är det väl ingen skillnad. Att man är sån går 

 inte att ändra på, det går ju inte att ändra på den man är (Rasmus). 



39 
 

Lina nämner de positiva och de negativa sidorna på följande sätt: 

Det blir inte som en ursäkt, men ändå, det har inte funnits en ursäkt för 

 detta innan varför jag blivit så arg. Jag har vetat att jag varit argare än andra… 

 Det är jobbigt att gå runt och vara arg hela tiden. … Nu kan man säga  

anledningen till varför jag var arg (Lina). 

Lina tycker att det är dåligt att skolan inte kan möta eleverna utan att de har blivit 

diagnostiserade. Hon menar på att utan diagnosen hade hon inte fått rätt hjälp i skolarbetet. 

Tidigare under skolgången upplevde hon att hjälpen uteblev och då blev hon i situationer när 

hon inte förstod vad hon skulle göra väldigt arg. 

Lukas beskriver hur upplevelsen av att skolan blev mer opersonlig när två klasser slogs 

samman på lågstadiet i tvåan. Han menar att han på grund av sammanslagningen själv kom i 

ett annat läge och hade andra förutsättningar där han inte kunde fungera lika bra och det stöd 

han då skulle behövt inte fanns tillhands. 

Från år två och fram till det att jag fick min diagnos kom saker och 

 ting i dagen; det här är mina problem och svårigheter och det här behöver 

 jag hjälp med och jag hade papper på det (Lukas). 

För Marias del gjordes det en pedagogisk utredning först på gymnasiet som visade att Maria 

hade specifika läs- och skrivsvårigheter. Med den utredningen som stöd har Maria fått rätten 

till stöd vid t.ex. körkortsteorin som hon vid intervjun precis har klarat av. 

Eleverna i vår studie nämner aspekter av diagnostisering som innebär att förståelsen för dem 

har ökat kring skolarbetet och även i andra sammanhang, men också nackdelar som berör hur 

de ses av framför allt andra elever i skolan. Isaksson (2009) och Mortier m.fl. (2011) tar även 

de upp om diagnostiseringens negativa effekter i form av depression, att känna sig dum och 

att andra i skolan reagerar med en okänslighet gentemot den som blivit diagnostiserad. 

Isaksson (2009) nämner även positiva effekter av diagnostiseringen i form av att den kan ge 

extra resurser. Ingestad (2006) lyfter i sin avhandling fram att diagnostiseringen i den 

särskilda stödverksamheten har ökat.  

Både Hjörne och Säljö (2008) och Persson (2007) resonerar kring normalitet och avvikelse. 

Det författarna belyser är att frågan än idag är omdiskuterad beroende på olika synsätt av 

eleven. Hjörne och Säljö (2008) beskriver avvikelse med att eleven inte klarar av rollen som 

just elev och de krav som skolan ställer på dem. På liknande sätt beskriver Persson (2007) hur 

avvikelsen lokaliseras till den enskilda eleven och att skolan som omgivning ifrågasätts i liten 

grad. Avvikelsen är ofta diagnostiserad.  
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Persson (2007) beskriver just konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet 

beroende på vilket perspektivval som görs. Beroende på om fokus för specialpedagogiska 

insatser ligger på eleven eller på lärare och lärandemiljön kan det härledas till det kategoriska 

eller relationella perspektivet. Om vi ser elever med svårigheter eller elever i svårigheter 

betyder att vi tolkar svårigheten till eleven själv eller att svårigheten uppstår i mötet med 

händelser i skolmiljön. 

 

DELAKTIGHET 
När det gäller elevens upplevelse av delaktighet i utformandet av stöd och de åtgärder som 

vidtas märks i intervjuerna både en delaktighet och en begränsning i delaktigheten.  

När Lukas talar om delaktighet så beskriver han den som en självklar del. Han säger att om 

det handlar om honom så ska han vara med i beslutsfattandet. Han förklarar att han har det 

med sig från sin uppväxt: 

Det har alltid varit jag som talat om vem jag är, vilka mina problem 

 är och vilket stöd som är lämpligt för mig (Lukas). 

Linas upplevelse av att få vara delaktig är också stor vad gäller samtal om det stöd hon 

behövde i skolan. Föräldrarna har stöttat henne och har sagt att lärarna ska lyssna till henne 

för att det är hon själv som vet bäst hur hon fungerar i olika situationer. 

Vidare beskriver Lukas delaktigheten som ett dilemma då han menar att han i för stor 

utsträckning själv listat ut hur han ska lösa sina problem: 

Vi fick frågor som Vilket behov har ni, vilket stöd behöver ni. Ni i  

detta fall är ju mina föräldrar och jag och vi var ju nybörjare på området, 

 vi vet ju inte vilket stöd som finns (Lukas). 

Han förklarar att det optimala hade varit att få en lista med tänkbara stödåtgärder presenterat 

för sig att utgå ifrån. Kunskapen om Aspergers syndrom har enligt Lukas varit undermålig hos 

skolan och habiliteringen. Han menar att han har fått förklara mycket själv och försökt ta fram 

lösningar på hans svårigheter i skolarbetet.  

Asp-Onsjö (2006) kommer fram till att måluppfyllelsen ökar där föräldrar och eleven är 

delaktig i processen. Helena och Maria beskriver hur de känt en delaktighet, men att den blev 

större ju högre upp i skolgången de kom. Trots att Helena upplever att hon inte fick det stöd 

hon behövde under de tidiga skolåren så känner hon ändå att hon var delaktig i de beslut som 

togs för henne senare upp i skolåren. Hon minns att det skrevs åtgärdsprogram, men kommer 
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inte ihåg innehållet. När det sedan kom till placering i den särskilda undervisningsgruppen var 

hon med och beslutade om att det skulle bli den bästa lösningen för henne, vilket hon också 

var nöjd med hela tiden hon gick där. 

Från högstadiet och framåt har Maria känt sig delaktig i de beslut som har tagits. Hon har fått 

vara med och bestämma material och vad som passar henne bäst. Då läsande alltid varit ett 

hinder har det varit viktigt för henne att få välja böcker själv. Hon förklarar: 

För det är till exempel väldigt bra om man får välja bok själv. För får 

 man en tråkig bok blir det väldigt tungt istället för en rolig bok som man 

 gör i princip samma saker med (Maria). 

Maria önskar att man hade frågat henne mer under de tidigare skolåren om vad som hade gjort 

det lättare för henne. Om stödet hade kommit in tidigare kanske hon hade sluppit anpassat 

material och särskilda undervisningsgrupper. Det hade kanske inte behövts två extra år på IV 

för att kunna söka ett nationellt program. Idag är hon nöjd med det stöd hon får och känner sig 

delaktig i de beslut som tas för henne. 

Skolverkets (2003) rapport tar upp om elevens delaktighet och för fram att det är vanligare att 

äldre elever deltar. De yngre barnen anses inte ska bli besvärade i onödan utan det är bättre att 

låta dem utvecklas i lugn och ro. 

För Rasmus och Karins del upplevs delaktigheten som begränsad eller som utebliven. De talar 

om begränsning i delaktighet på grund av att det var svårt att förstå vad vuxna, föräldrar och 

skolan talade om eller som för Karins del att ingen lyssnade till dem.   

Rasmus säger att vissa saker har han inte förstått och då har vuxna sagt vad som blir bäst för 

honom. När vuxna har talat med varandra när han har varit med har det varit svårt att hänga 

med och då blir det att de bestämmer.  

Information är utifrån Roger Harts (1997) stege, det första positiva steget för delaktighet. En 

elev i Bergström och Holms (2005) avhandling berättar att han behöver stöd hela tiden för att 

han saknar information om vad han ska göra, han deltar utan att förstå vad som förväntas av 

honom. 

När Karin ska beskriva om sin delaktighet i samtal som rör henne uttrycker hon: 

Jag minns inte att jag varit delaktig. Om jag var delaktig så lyssnade 

 ingen till vad jag verkligen behövde. De lyssnade inte på mamma heller (Karin). 

I Bergström och Holms (2005) avhandling framkommer att en del elever känner sig 

nervärderade och det i sig är en bidragande orsak till att inte känna delaktighet.  
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Vidare berättar Karin hur hon faktiskt har försökt få skolan att förstå: 

Skolan tyckte att jag spelade en roll och trodde inte på mig när jag sa 

 Jag förstår faktiskt inte. De tog mig inte på allvar (Karin). 

Det finns elever i vår studie som nämner att de varit mycket delaktiga i processen kring 

stödåtgärder. Något som Asp-Onsjö (2006) kommer fram till bidrar till ökad måluppfyllelse. 

De elever i vår studie som känner sig mindre delaktiga i arbetet kring stödåtgärderna för fram 

att det är få som lyssnat till dem. Även i Skolverket (2003), Bergström och Holm (2005) och 

Asp-Onsjö (2006) tas problemet med bristen på delaktighet upp. De pekar på att eleverna inte 

är delaktiga i de beslut som fattas för dem och menar att vid åtgärdsprogrammens upprättande 

är det vanligast att lärarna redan har ett färdigt förslag med sig till mötet med föräldrar och 

elev. Säljö (2000) menar att det är via kommunikation som vi blir delaktiga och det är därför 

viktigt att eleven har fått chansen att säga sin mening. 

 

SAMMANFATTNING 
Skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, det fastställs i Skollagen (SFS 

2010:800). Vi har i bakgrunden tagit fram stödåtgärder och andra betydande faktorer för en 

meningsfull och utvecklande skolgång. Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera, men 

utifrån de sex elever som vi har intervjuat kan vi ändå genom deras berättelser få en fördjupad 

förståelse för hur stödåtgärder och andra faktorer kan påverka. 

I vår studie lyfts kanske lärarens betydelse fram som den mest betydande faktorn. De lärare 

som har lyssnat på eleverna, stått kvar även när eleverna själva upplevt sig som besvärliga och 

de lärare som sett behovet utav stöd och gjort någonting åt det är de som har varit betydande. 

Elevernas uttalanden överensstämmer med det som den tidigare forskningen lyfter fram.  

En intressant slutsats som vi gör är elevernas positiva syn på särskilda undervisningsgrupper 

och nivågrupperingar. Där tidigare forskning framhåller särskiljande som något negativt och 

bidrar till utanförskap så framhåller eleverna snarare i studien de positiva effekter som 

särskiljandet har gett. Å andra sidan säger eleverna att om behovet av stöd hade upptäckts och 

arbetats med tidigare så hade kanske de särskiljande lösningarna inte behövts. I den tidigare 

forskningen som vi har tagit del av lyfts inte tidiga insatser fram så tydligt. 

Lite överraskande är det att några av eleverna nämner sin diagnos som en del av 

identifieringen av sig själva. Dessutom menar eleverna att diagnostiseringen har gett svar på 

de funderingar om varför de har känt sig annorlunda genom skolgången.    
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Flera av eleverna anser att de har varit delaktiga i planeringen av stödåtgärder, men vi frågar 

oss om hur detta skulle kunna utvecklas. En av eleverna pratar om en manual av åtgärder som 

han hade kunnat välja mellan. Det är för oss en intressant tanke och hur utformningen av en 

sådan skulle se ut. En annan fundering som är intressant är om elevens definition av 

delaktighet stämmer överens med den definition som anges i våra styrdokument. 

Det har nu blivit dags att avsluta detta intressanta och ibland mödosamma arbete i en 

diskussion. 
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DISKUSSION 
Elever i behov av särskilt stöd har rätt att få den hjälp som de behöver för att klara av sin 

skolgång. För att detta ska ske på ett gynnsamt sätt är elevens delaktighet i planeringen av 

stödåtgärder en förutsättning.  Syftet med uppsatsen är att se hur sex gymnasieelever har 

upplevt stödåtgärder kring dem och hur de har uppfattat sin delaktighet i processen. Vi har 

också varit intresserade av att ta fram vilka andra faktorer som har bidragit till deras känsla av 

meningsfullhet och sammanhang under grundskoletiden. 

Avsnittet inleds med att, utifrån det vi tidigare skrivit om vår metod, lyfta fram och resonera 

kring vårt val och vilka styrkor och svagheter den har. Därefter kommer en resultatdiskussion 

där vi lyfter de centrala delar som framträtt för oss under arbetets gång. 

 

METODDISKUSSION 
Styrkan med den kvalitativa forskningsintervjun är att det går att fånga den intervjuades 

upplevelse så riktigt och nära som det bara går. I vår retrospektiva studie har vi bett eleverna 

att minnas en tid som är passerad och att om de fått samma frågor under den tiden det var 

aktuellt hade de kanske svarat på ett annorlunda sätt. Vi har diskuterat begreppet upplevelse 

kontra uppfattning om den tid som har varit och kommit fram till att det som ändå bäst 

beskriver en känsla av hur något har varit är mer en upplevelse. Då våra informanter är unga 

och vi är i en auktoritets roll finns en medvetenhet om att det kan påverka dem när de svarat 

på frågorna.  

All kommunikation mellan människor kräver en tolkning av det sagda. Detta även i 

intervjusituationer. Vi har använt oss av meningskoncentrering för att komma åt det vi har för 

avsikt att undersöka. Det är dock vi som har valt temana och sammanfört elevernas upplevelse 

och i det finns en risk att missa vissa uttalandes betydelse. Om tiden inte varit så begränsad 

hade det varit intressant att träffa informanterna ytterligare en gång för att låta dem förtydliga 

vissa uttalanden som i efterhand var svåra att tolka. 

Utifrån de överväganden som har gjorts med metodvalet och de fallgropar som kan finnas 

med intervjumetoden så anser vi ändå att den har kunnat fånga den intervjuades upplevelse så 

nära som möjligt. Det bör återigen poängteras att i vår intervjustudie har endast sex elever 

deltagit, men att den kunskapsspiral som har startat utifrån intervjuerna kan användas i andra 

liknande framtida situationer.  
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RESULTATDISKUSSION 
Under den här rubriken har diskussionen delats in i de centrala delar som för oss framträdde 

som naturliga. Om någon annan tagit del av vårt material kanske andra delar hade lyfts fram. 

 

OM DILEMMAN  

På vilket sätt påverkar de skolförhållanden som finns och den kultur som är rådande i skolan 

hur elevers olika behov tillgodoses? Hur får de vara med och påverka sin utbildning vad gäller 

stödåtgärder eller andra faktorer som är betydande för dem? I vår studie belyser eleverna 

vikten av att kommunikationen mellan lärare och elever är god, att det som behöver talas om 

verkligen tas på allvar och genomförs. Den viktiga aspekt som framträder är att den skolmiljö 

som elever i behov av särskilt stöd befinner sig i påverkar hur deras skolgång är och hur 

gynnsam, utvecklande och meningsfull den blir. Finns det endast ett rätt synsätt på 

resonemanget ovan?  

 Claes Nilholm (2007) väljer att diskutera detta genom att föra in ett perspektiv som han kallar 

dilemmaperspektivet. Han definierar ett dilemma som en motsättning som egentligen inte går 

att lösa. Han väljer även att jämföra dilemmaperspektivet med ett sociokulturellt perspektiv då 

man uppmärksammar hur olika dilemman uppstår under särskilda sociokulturella 

förhållanden. Nilholm menar vidare att det går att utgå från att vissa dilemman är 

ofrånkomliga, men att det går att studera dem för att se hur de uttrycks i faktiska, 

sociokulturella sammanhang.  

Ett centralt dilemma som ständigt diskuteras är motsättningen i skolan mellan att alla ska nå 

samma kunskapskrav samtidigt som undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. I vår studie uttrycker några av eleverna en önskan om att skolan 

skulle ha upptäckt och gjort något åt deras svårigheter tidigare för att undvika särskiljande 

lösningar senare i utbildningen. De är väl medvetna om att det finns en normalitet som de har 

avvikit ifrån och att deras brister har varit nödvändiga att rätta till. Nilholm (2007) tar här 

fram dilemmat att se brister kontra att tala om olikheter. Han menar att det finns en risk att 

genom att inte kategorisera elevers brister kanske man inte upptäcker de faktiska svårigheter 

som en elev kan ha. I vår studie verkar det som om att olikheten fått större utrymme under de 

tidigare skolåren för att i senare skolåren fokusera mer på kunskapskraven och då blir bristen 

mer påtaglig. Vi tror att det är nödvändigt att det förs diskussioner mellan stadierna för att 
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skapa den utbildningsmiljö som bygger på långsiktighet och gynnar eleven att lyckas i sin 

skolgång.  

Några av eleverna i studien berättar att det bästa som har hänt dem var när de placerades i den 

särskilda undervisningsgruppen då de äntligen fick förståelse för sin problematik. Nilholm 

(2007) nämner det som ytterligare ett dilemma huruvida eleven ska kompenseras efter sina 

brister eller om miljön ska anpassas efter elevens behov och olikhet. Tidigare forskning visar 

att särskiljande lösningar ofta för negativa konsekvenser med sig och att elevernas känsla av 

utanförskap och avvikelse ökar. Ändå pratar eleverna i vår studie mest om de positiva 

följderna av placeringen. Att lyfta ut en elev från den ordinarie gruppen är svårt att motivera 

på något annat sätt än att bristen läggs hos individen, men samtidigt kanske det är så att den 

ordinarie undervisningen inte lyckats med att anpassa sig efter elevens behov av olika 

anledningar.  

Tidigare forskning och vår studie visar att lärarens betydelse är kanske den största betydande 

faktorn för en lyckad skolgång och vi frågar oss då om en enskild lärare verkligen kan bygga 

de nödvändiga relationer som behövs när vardagen består av lektioner där många elever ska 

mötas samtidigt. Att eleverna i vår studie uppfattar de särskiljande lösningar positivt tolkar vi 

som att den tid som eleverna har känt att de vuxna i den särskilda undervisningsgruppen har 

kunnat ge dem och att de verkligen ha kunnat lyssna till dem har stärkt deras känsla av 

meningsfullhet i skolan. 

Utifrån ovanstående resonemang är det inte så enkelt att tala om skolans verksamhet utifrån 

ett specifikt perspektiv. Det finns flera dilemman som många gånger är svåra ett hitta en 

lösning på. Här menar Ahlberg (2001) att samspelet mellan skolans verksamhet och den 

enskilde eleven måste stå i fokus. Hon säger vidare att det inte handlar om att ge svar på 

frågor om hur man kan anpassa skola eller individ. Istället handlar det om att skapa kunskap 

om olika kommunikationsprocesser för att synliggöra variationen i skolans möte med enskilda 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

KOMMUNIKATION OCH DELAKTIGHET 

Den elev som är i behov av särskilda insatser i skolarbetet har en rättighet att få de 

stödåtgärder och den stimulans som den behöver för att utvecklas så långt som möjligt. 

Eleven har även rätt att delta i planerandet av åtgärderna och på olika sätt stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla sin utbildning. Det betyder att eleven måste ha 
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kännedom om vilka stödåtgärder som planerats för den. Skolan har åtgärdsprogrammen som 

ett dokument där stödåtgärderna ska tydliggöras i skrift. Innan ett sådant dokument skrivs 

fram har behoven kring eleven utretts. Här öppnar sig en delaktighet för de inblandade 

parterna; elev, föräldrar och skolan. Det behöver föras en kommunikation dem emellan. Det 

är här i vår studie som en svårighet finns, men samtidigt en stor möjlighet för aktörerna. Det 

språk som förs mellan elev och skola är avgörande för hur förståelsen av de planerade 

stödåtgärderna faller ut. Skolan skapar verktyget åtgärdsprogram, något som Säljö (2000) 

nämner som en artefakt, som bygger på att den skrivna texten bibehåller det som de talade 

uttryckte. Det betyder även att det som uttryckts muntligt behöver uppfattas och förstås så lika 

som möjligt av alla inblandade parter. Säljö (2000) talar om mediering som hur individer är 

färgade av sin kultur och de olika redskap; språkliga och konkreta redskap, som används. 

Skolan med sin kultur har ett språk som inte eleven nödvändigtvis kan sätta sig in i utifrån sitt 

språkbruk och sin kultur. 

I vår analys av studien framträder det att delaktigheten för två av eleverna är begränsad när 

det gäller tillträde till att påverka men även vilken förståelse eleverna har för de stödåtgärder 

som planerats för dem. Vi menar, utifrån elevernas upplevelser, att skolan sällan lyssnar till 

eleven och använder sig av dennes åsikter vad som skulle kunna vara den mest gynnsamma 

stödåtgärden eller annan faktor som gör skolgången meningsfull. Vad kan det bero på? 

Lärarens uppdrag är idag mycket komplext. Det innehåller många olika delar som ska mynna 

ut i ”det bästa för eleven”. Den styrning som skolan har att förhålla sig till kräver bland annat 

både en ökad måluppfyllelse av kunskaper och elever som känner sig trygga, sedda och 

lyssnade till. Går detta till fullo att få samman? Finns den pedagog som klarar av att 

individualisera lärandet utifrån samtligas behov och föra den dialog som då är nödvändig med 

varje elev? Läraren ska dessutom föra ned denna dialog i ett åtgärdsprogram där 

stödåtgärderna ska synliggöras och förankras hos eleven.  

 

STÖDÅTGÄRDER OCH ÖVRIGA STÖDFAKTORER 

Skrivs då allt ner som planerats kring eleven i åtgärdsprogrammen och hur väl synliggörs 

stödåtgärderna för eleven? I vår studie för några elever fram att de inte alltid kommer ihåg 

vad som stått i deras åtgärdsprogram. De vet att de har haft dokumenten, men har lite kontroll 

på innehållet. Vi observerar däremot att eleverna oftare nämner andra faktorer som verkat 

vara gynnsamma, meningsfulla och utvecklande för deras skolgång än det som tidigare 

forskning belyser som de vanligaste åtgärderna i åtgärdsprogram. Eleverna i vår studie för 
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fram, för dem betydelsefulla faktorer, som till exempel lärarens betydelse för relationen 

mellan elev och lärare. Det är också viktigt att läraren kan nå eleverna med sin undervisning 

med till exempel anpassat material som motiverar eleven. Det visar sig också i studien att det 

anpassade materialet har eleven ibland fått vara med och påverkat för att på så vis finna en 

mening med skolarbetet. Just motivation resonerar Bengt Börjesson (SOU 2000:19) kring 

som något tudelat, dels med att eleven kan vara intresserad och därmed motiverad dels att det 

är lärarens uppgift att kunna motivera eleven i de olika ämnena och momenten. Att utforma 

undervisningen så att eleverna känner en meningsfullhet för Ahlberg (2001) fram som en 

betydelsefull del av lärarens arbete.  

 

STÖDFAKTORER OCH ÅTGÄRDSPROGRAM  

Eleverna i studien lyfter fram olika stödåtgärder som görs kring dem men som aldrig eller 

sällan nämns som en åtgärd i ett åtgärdsprogram. De benämner vi i uppsatsen som 

stödfaktorer. Faktorer som verkar vara det stöd som bidragit till att eleverna känner att deras 

skolgång blev mer meningsfull. Det är åtgärder som inte direkt berör den enskilda eleven, 

men lägger en grund för elevernas förutsättningar för att kunna göra ett gott skolarbete. Dessa 

åtgärder blir på så sätt sällan synliga eller uttalade i åtgärdsprogrammen eller på annat sätt. 

Det handlar om åtgärder som kan inbegripas i och som benämns som grupp- och 

organisations(skol)nivåer, något som (Ahlberg 2001, Ann-Louise Ljungblad 2003 och 

Skolverket 2001) beskriver. Vi menar att om dessa åtgärder tas upp så är utfallet beroende av 

hur dessa stödfaktorer behandlas utifrån hur skolans kultur ser ut vad gäller människosyn och 

kunskapssyn. Hur talas det i skolan till exempel om lärarens ledarskap och elevens 

delaktighet? 

 

SPECIALPEDAGOGENS ROLL 

Hur ser då möjligheterna för specialpedagoger ut när det gäller att möta de dilemman som 

uppstår i skolans verksamhet? I examensförordningen (SFS 2007:638) beskrivs hur 

specialpedagogen ska visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer. I vår diskussion har flera faktorer tagits fram som försvårar arbetet för lärare i sitt 

uppdrag att möta elever i behov av särskilt stöd och samtidigt finns det svårigheter för 

specialpedagoger att möta lärare och de olika förväntningar som finns för varandras 
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kompetenser. Om det fortfarande finns en förväntan om att specialpedagogens huvudsakliga 

uppgift är att diagnostisera och arbeta enskilt med en eller flera elever kan motsättningar 

uppstå. Vi ser en betydande roll för specialpedagogen att diskutera värderingar, normer och 

attityder för att kunna engagera alla i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Att kunna 

föra en diskussion som visar på att dilemman kan vara situerade då dessa alltid uppstår i olika 

konkreta sammanhang. Beroende av situationen, miljön och hur relationen ser ut kommer vi 

att agera på olika sätt. En annan viktig roll är i mötet med eleverna där specialpedagogen kan 

vara den vuxna som har tid att lyssna och göra dem delaktiga i deras utbildning. Då läraren 

känner frustration över att tiden och kunskapen inte räcker till finns det en fördjupad kunskap 

hos specialpedagogen om hur arbetet struktureras kring elever i behov av särskilt stöd. De 

elever som vi har mött har uttryckligen gett stöd åt vikten av delaktighet för att skapa 

sammanhang och meningsfullhet där vuxna lyssnar på deras behov och finns där. Vi ser 

specialpedagogen som en möjlig länk mellan elev och lärare för att bygga förtroendefulla 

relationer dem emellan. 

 

FRAMTIDA STUDIER 

I vårt arbete har funderingarna kring åtgärdsprogrammets verkan och funktion diskuterats och 

vilka åtgärder som vanligast förekommer. Det finns även kritik i den tidigare forskningen att 

åtgärder på grupp- och organisationsnivå saknas eller inte tydligt utformas. Vi frågar oss om 

de åtgärderna verkligen hör hemma i åtgärdsprogrammet eller om de ska vara en naturlig del 

av skolans verksamhetskultur och att det är det som gynnar ett relationellt perspektiv. I 

åtgärdsprogrammet kanske det är nödvändigt att skriva fram de individuella åtgärder som 

behövs för den enskilda eleven för att inte missa de svårigheter som denne faktiskt kan ha. För 

framtida studier tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka hur detta skulle kunna se 

ut. 

 

EFTERTANKE 

Under arbetets gång har våra tankar och resonemang pendlat fram och tillbaka. Tidigare 

föreställningar kring aktuella frågor har mynnat ut i att det inte finns några självklara svar. Vi 

behöver påminna oss om att ingenting är statiskt utan att skolans arbete för elever i behov av 

särskilt stöd ständigt är i rörelse och vi behöver lyssna till den enskilde eleven för att förstå 

vad som är bäst just i den aktuella situationen. Det är även viktigt att lyssna till den enskilde 
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läraren för att förstå den komplexa arbetssituation som läraren ständigt befinner sig i. Det har 

blivit tydligare för oss att andra faktorer än de som traditionellt framskrivs i åtgärdsprogram 

är de som upplevts som mest betydande för eleverna. Vi har också fått en ödmjukare 

inställning till det arbete som hela tiden är pågående i skolans verksamhet. Många 

stödåtgärder sker utan att de återfinns i dokument och kanske är det så det måste vara. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Du som elev har fått vara med om flera samtal och möten under grundskoletiden. Du har varit 

en del i samtalet. Hur har du upplevt samtalet, de stödåtgärder som skrivits i dina 

åtgärdsprogram samt hur har du sett på din delaktighet?  

Syftet med studien är att lyssna till dina upplevelser av de stödåtgärder som tagits fram och 

skrivits ned i åtgärdsprogram och din upplevelse av delaktighet i dem.  

Vi kommer att besöka dig på XXXXX för att spela in en intervju med dig och som kommer 

att ta ca en timma. Du kommer att kunna få ta del av uppsatsen när den färdigställts. All 

information som du kommer att delge, kommer vi att avkoda och avidentifiera. Det betyder 

att ditt namn, klass och skola inte kommer att synas i uppsatsen. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Örebro universitet. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Inga Ingvarsson         070-5358396       inga.ingvarsson@lindesberg.se  

Ulrika Gustafsson      070-6990554       ulrika.gustafsson@lindesberg.se  

 

Studentens underskrift 

________________________________________________________ 
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BILAGA 2 
Intervjuguide 
 
Områden att arbeta med under intervjun 
 
Berätta något om dig själv!  
Ålder, fritidsintressen/hobby, nuvarande program på gymnasiet 
 
Upplevelser av skoltiden 
 
Berätta något om din skolgång! 
Vi vill täcka in;  
Hur var det i de tidiga skolåren och upp till år 9?  
- Roliga, intressanta, bästa ämne. Svåra, jobbiga, sämsta ämne. 
 
Hur var det med kompisarna? 
Hur var det med lärarna? 
Hur var det att lära sig saker? 
- Roligt, svårt, tråkigt 
- Styrkor i skolan, Svårigheter i skolan. 
När upplever du att det började bli svårt/kämpigt i skolan? 
Hur märkte du dina svårigheter? Vad berodde svårigheterna på, varför var det svårigheter? 
 
Upplevelser av stödåtgärder 
 
Hur var det med hjälp och stöd i skolan? 
Vi vill täcka in; 
När började du få särskilt stöd? 
Vem gav dig stöd? 
Vad var det för stöd? 
Hur upplevde du stödet?  
 
Upplevelser av delaktighet 
 
Fick du vara med och bestämma vilket stöd du behövde? 
Vi vill täcka in;  
Vad fick du vara med och bestämma? 
På vilket sätt upplevde du att du var delaktig i utformandet av stödåtgärder?   
 
Nutid och framtid 
 
Hur ser du på din skola idag? 
Vi vill täcka in; Trivsel? Stöd? 
Dina planer för framtiden? Om du tittar tillbaka på din skolgång: Vilket stöd skulle du vilja ha 
fått under din skolgång? 
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BILAGA 3 
Intervjuguide 
 
Områden att arbeta med under intervjun 
 
Berätta något om dig själv 
Ålder, fritidsintressen/hobby, nuvarande program på gymnasiet 
 
Upplevelser av skoltiden 
 
Berätta om dina minnen från skolan: 
Vi vill täcka in: 

• Att lära sig, svårt och lätt 
• Om klasskamraters betydelse 
• Om lärare och hur du tyckte om dem, ge exempel 
• Vilka var dina styrkor? 
• Vilka var dina svårigheter? 
• När upptäckte du att det blev svårt i skolan? 
• Hur märkte du dina svårigheter? 
• Vad tror du att svårigheterna berodde på?  

 
Upplevelser av stödåtgärder 
 
Hur var det med hjälp och stöd i skolan? 
Vi vill täcka in: 

• Minns du dina ÅP? 
• När började du få särskilt stöd? 
• Vem gav dig stöd? 
• Vad var det för stöd? 
• Hur upplevde du stödet? Vad påverkade dig mest, både negativt och positivt? 

 
Upplevelser av delaktighet 
 
Fick du vara med och bestämma vilket stöd du behövde? 
Vi vill täcka in:  

• Vad kunde du påverka när det gällde stödåtgärder? 
• På vilket sätt upplevde du att du var delaktig i utformandet av stödåtgärder?   

 
Nutid och framtid 
 
Hur ser du på din skola idag? 
Vi vill täcka in: 

• Trivsel? Stöd? 
• Dina planer för framtiden? Om du tittar tillbaka på din skolgång: Vilket stöd skulle 

du vilja ha fått under din skolgång? 
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