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forskning och syftet med denna studie är därför att belysa hur några elever som inte varit behöriga att 
söka in på ett nationellt gymnasieprogram, ser på de stödinsatser de fått, eller önskat att de fått, i 
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kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor, där fem respondenter bidrar med sina 
upplevelser. 
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salutogent- respektive patogent perspektiv.   
 
Resultatet visar på att elevernas upplevelser var övervägande negativa under låg- och mellanstadiet 
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kommer till att utforma och utvärdera stödinsatser. Elevers upplevelser kan ha en stor påverkan på det 
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Förord 

Denna studie har verkligen växt fram genom att vi har delat upp arbete och uppgifter oss emellan. 

Vi har stött och blött tankar och ideer, bollat formuleringar och framförallt stöttat varandra i 

denna skapandeprocess. Vi har kompletterat varandras egenskaper - styrkor och svagheter. Där 

en utav oss har kört fast har den andra tagit vid. Exempelvis när en utav oss har skrivit ett utkast 

till ett avsnitt har den andra kompletterat och redigerat tills vi båda har känt oss nöjda med texten.  

Gemensamt har vi arbetat i ett delat dokument på Google Drive. De första avsnitten, såsom 

inledning, litteratur- och metodavsnitt har vi skapat genom att vi båda bidragit med olika textdelar 

som utgått från de föregående uppgifterna i den förberedande kursen inför examensarbetet. Dessa 

textdelar har sammanfogats likt ett pussel och  har därefter skrivits om tillsammans för att passa 

det förestående gemensamma arbetet. Även intervjufrågorna skrevs gemensamt.  

Därefter har arbetet delats upp på följande vis: Marlene har genomfört pilotstudie och har skrivit 

missivbrev. Maria har ansvarat för kontakten med respondenterna och har bokat intervjuerna. 

Maria har även genomfört intervjun med Alma och Blanka, och Marlene har genomfört intervjun 

med Cornelia, Daria och Elias. Vi har själva transkriberat intervjuerna som vi genomfört var för 

sig, och har därefter tagit del av varandras transkriptioner.  

Maria gjorde en sammanställning av intervjuerna och skrev ett utkast till resultatavsnittet. Efter 

handledning framkom ytterligare kategorier och Marlene har då gjort en andra genomgång av 

transkriptionerna och tillfört detta i resultatdelen. Analysprocessen har gjorts gemensamt men 

Maria har sammanställt texten. På samma sätt har diskussionsavsnittet gjorts gemensamt, men 

Marlene sammanställde texten.   

Även om vi delat upp skrivandet av de olika avsnitten så har vi haft inställningen att det som 

ligger i det gemensamma dokumentet inte längre tillhör oss själva utan det har varit del av vårt 

gemensamma material. Texten har således bearbetats av oss båda i flera omgångar, och har i 

slutändan blivit en gemensam text, där vi båda har bidragit till samtliga delar. Detta har lett till 

att vi båda känner att vi kan stå för samtliga delar i studien.  

Det har varit en lärorik resa, och det har varit en extra utmaning att genomföra studien samtidigt 

som det pågår en världsomfattande pandemi. Men vi gjorde det.  



 

 

Ett stort och varmt tack till er respondenter som delade med er av era personliga erfarenheter och 

tankar som hela studien bygger på. Även ett hjärtligt tack till våra specialpedagogvänner som 

hjälpte oss att komma i kontakt med alla respondenter. 

Vi vill även tacka vår handledare Helena Sjunnesson som kommit med goda tips och råd under 

arbetets gång och som även har lärt oss vikten av att vara “street smart” när man skriver ett 

examensarbete. 

Trevlig läsning!   

 

Maria och Marléne 
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1 Inledning 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har skolan i uppdrag att möta alla elevers individuella behov 

genom att anpassa undervisningen och uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar 

för att de ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Alla elever har rätt till att få den ledning 

och stimulans som krävs för att de utifrån sina villkor ska kunna utvecklas så långt det är möjligt 

när det kommer till måluppfyllelse samt utveckling av personlig karaktär. Vid de tillfällen då 

skolan bedömer att eleven på grund av olika orsaker eller funktionsnedsättningar kommer att 

få svårt att nå de uppsatta kunskapskraven ska stöd som motverkar svårigheternas konsekvenser 

sättas in i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Trots att skolans styrdokument tydligt 

understryker att skolan ska möta alla elevers behov, var det 14,4% av de elever som gick ur 

grundskolan under våren 2020 som inte hade tillräckliga betyg för att bli antagna till 

gymnasieskolans nationella program (Skolverket, 2020). En förklaring skulle kunna vara att 

kraven ökade i samband med att en ny läroplan infördes 2011. Tidigare krävdes godkänt i 

kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk för behörighet till 

gymnasieskolan. De rådande kraven är nu måluppfyllelse i de tre kärnämnena samt i ytterligare 

fem ämnen för behörighet till yrkesprogram respektive nio ämnen för högskoleförberedande 

program. Vi undrar dock om det även kan finnas andra förklaringar. Om var sjunde elev lämnar 

grundskolan utan en tillräckligt hög måluppfyllelse för att kunna studera vidare på gymnasiet 

ställer vi oss frågan huruvida de blivit erbjudna det stöd de har rätt till, eller om stödet varit 

bristfälligt? Det kan vara så att eleven har fått adekvata stödinsatser men ändå inte når målen. 

Den bristande måluppfyllelsen kan handla om förutsättningar och krav eller att stödinsatser som 

används inte är adekvata i förhållande till behov. Samtliga faktorer har med all säkerhet en 

påverkan för elevens måluppfyllelse.  

I föreliggande studie är studieobjektet elevernas upplevelser av de stödinsatser som sätts in för 

de elever som inte når kunskapskraven. Elever i behov av stöd bör enligt gällande styrdokument 

ha fångats upp av skolan då de riskerat att inte nå de uppsatta målen och bör ha fått insatser i 

form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vår förhoppning är att respondenternas 

upplevelser ska leda till en djupare förståelse av det specialpedagogiska arbetet, och hur det kan 

främja delaktighet och leda till förbättringar för framtida grundskoleelever i behov av stöd.  
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När elever inte uppnår tillräckligt många av kunskapskraven för årskurs 9 exkluderas de från 

gymnasieskolans nationella program (Andersson, 2014). De elever som misslyckas i skolan är 

enligt Adolfsson (2002) högt representerade när det kommer till svårigheter i arbetslivet, 

psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet, vilket leder till utanförskap. Denna marginalisering 

kan således leda till stora konsekvenser för samhället. 

För att få inblick i situationen så väljer vi i den här studien att fokusera på elevernas egna 

upplevelser av situationen då detta perspektiv är sällsynt i forskningen (Andersson, 2017; 

Gonzalez m.fl., 2017; Fergusson m.fl. 2011). Då skolans praktik ska vila på en vetenskaplig 

grund är det viktigt att även elevens röst finns representerad i forskningen. Vi anser att elevernas 

berättelser om deras skolupplevelse kan bidra med kunskaper som sedan kan komma att vara 

viktiga verktyg i det specialpedagogiska arbetet. 

Föreliggande studie rör sig inom det specialpedagogiska området, varpå begreppet delaktighet 

är betydande (Se 2.2 Elevers delaktighet och inflytande). Arbetet som specialpedagog är 

mångfacetterat och frågor kring det specialpedagogiska stödet och delaktighet är ständigt i 

fokus. I examensordningen för specialpedagoger (SFS 1998:100) står det skrivet om 

specialpedagogens roll när det kommer till att identifiera hinder som kan uppstå i lärmiljön och 

sedan analysera dessa och vara delaktig i skolans arbete att utveckla tillgängliga lärmiljöer. I 

föreliggande studie avses begreppet lärmiljö som de miljöer som elever vistas i under hela 

skoldagen, det vill säga inte endast under lektionstid, utan även den miljön de vistas i på raster 

eller under matsituationen. Kunskapen som specialpedagogen således ska besitta kan ge 

förutsättningar för att utveckla och utforma en tillgänglig lärmiljö, både den fysiska och 

pedagogiska, för att kunna tillgodose elevernas behov (SFS 2010:800). Specialpedagogens 

arbete handlar i stort om att skapa förutsättningar till delaktighet för eleven. Med delaktighet 

menar vi både att vara delaktig i beslut som rör ens utbildning och att lärmiljön anpassas så att 

alla har möjlighet att delta i skolans alla sammanhang och aktiviteter. Delaktighet är 

grundläggande för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och ingår i de demokratiska 

principer som gäller för grundskolan (SFS 2010: 800).  

Begreppet kan relateras till inkludering då det handlar om att få utvecklas i gemenskap med 

andra samt att skapa en tillgänglig lärmiljö. I studien kommer således elevernas upplevelser av 

delaktighet i sin tidigare skolgång att undersökas.  

Genom att ta del av elevers upplevelser om styrkor och svårigheter i skolans aktiviteter blir det 

lättare att skapa en lärmiljö utifrån elevens specifika behov och förutsättningar. För att lärmiljön 
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ska kunna utvecklas så att den fungerar för alla elever hävdar vi därför att det är nödvändigt att 

hämta in elevernas tankar, erfarenheter och åsikter. Dessutom har tidigare studier kommit fram 

till att ett ökat elevinflytande kan kopplas till ett ökat engagemang och därmed ökade 

studieresultat (Andersson, 2017; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). Detta belyses även i 

Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2019) där det står att 

alla inom grundskolan har ett ansvar för dess kvalitativa utveckling, och att detta arbete ”måste 

ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever i nära kontakt med såväl hemmet 

som med det omgivande samhället” (kap. 1). I både barnkonventionen (2019) och skollagen 

(2010:800) beskrivs det att barn och elever ska få uttrycka tankar och åsikter som rör områden 

som påverkar individen själv och åsikterna ska sedan ligga till grund för hur vuxna senare väljer 

att agera i liknande situationer. Barnets bästa ska vara utgångspunkt och vikten av att klarlägga 

barnets inställning betonas.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa elevers upplevelser av stödinsatser i grundskolan. Några 

elever som inte har varit behöriga att söka in på ett nationellt program på gymnasiet ger sina 

upplevelser av det stöd de fått eller det stöd de skulle önskat att de fått samt deras upplevelse 

av delaktighet i grundskolan. Genom dessa insikter kan förståelsen öka gällande vilket stöd 

elever i svårigheter själva upplever bidrar till delaktighet och i förlängningen påverka hur 

stödinsatser utformas i skolan. 

Mot bakgrund av syftet har följande frågeställningar formulerats: 

                                                                       

-Vilket stöd upplever eleverna att de fått i grundskolan? 

- Hur upplevde eleverna stödinsatserna? 

- Hur upplevde de sin egen delaktighet i utformandet av dessa?  

- Vad beskriver eleverna som viktiga aspekter i lärmiljön för att uppleva delaktighet? 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.1 Rätten till särskilt stöd enligt rådande styrdokument 

Ledning och stimulans, extra anpassningar, kartläggning, utredning och särskilt stöd är begrepp 

som ständigt cirkulerar i skolans värld. Andreasson och Asplund Carlsson (2009) förklarar att 

skolan styrs av skollag, läroplaner och författningar och att begreppens roll i skolans 

verksamhet och hur de ska praktiseras beskrivs i dessa. Enligt Lgr 11 (2019) ska elever som har 

behov av ytterligare stöd, utöver en tillgänglig lärmiljö och ledning och stimulans, tillgodoses 

det. I Skolverkets allmänna råd (2014) som handlar om extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram står det att skolan ska agera genom att sätta in tidiga och adekvata stödinsatser, 

ge dessa elever förutsättningar att utvecklas för att nå kunskapskraven som beskrivs i Lgr11 

(2019). Med ordet stödinsatser avses någon form av stöd. Det kan exempelvis handla om olika 

former av extra anpassningar eller särskilt stöd. Om det handlar om omfattande svårigheter som 

exempelvis en funktionsnedsättning finns det enligt Hjörne och Säljö (2013) tydliga riktlinjer i 

styrdokumenten för elevers rätt till stödinsater. Författarna menar att det där framgår hur skolan 

ska agera och gå tillväga för att hjälpa en elev vidare samt vilken hjälp eleven har rätt till att få. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2014) ska skolorna arbeta kompensatoriskt och skolans 

verksamhet ska organiseras på samtliga nivåer för att alla elever ska få förutsättningar för 

lärande. Här ingår även tillgängliga lärmiljöer. Med en bra organisation kring ledning och 

stimulans, vilket innebär att undervisningen är utformad för att kunna möta mångfalden i 

klassrummet, kan behovet av ytterligare anpassningar och insatser minska. Det beror på att fler 

elever fångas upp redan inom ramen för den ordinarie undervisningen. Enligt Andreasson och 

Asplund Carlsson (2009) påverkar rektorns val av organisation hur skolans kompetenser 

utnyttjas, vilket har en stor betydelse för vad som inom verksamheten räknas som en extra 

anpassning. Detta stödjs även av Skolinspektionens årsrapport (2017) som visar att den 

ordinarie undervisningen är avgörande för behovet av extra anpassningar. Almqvist m.fl. (2015) 

som betonar att det i grunden handlar om vilken nivå undervisningen håller för hur många elever 

som kommer att behöva någon form av stödinsatser. 

 

2.1.1 Extra anpassningar 
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Bruce m.fl. (2016) beskriver att extra anpassningar är något som innefattas i den ordinarie 

undervisningen. Det är läraren som ansvarar för upprättandet och det behövs inga formella 

beslut på detta. Vidare uttrycks att ett kollegialt genomsyrande arbete på skolan och i 

arbetslagen, där målet är att sträva åt samma håll, är gynnsamt för eleverna. Detta för att 

möjliggöra en gemensam syn på lösningar för olika elever som innefattar hela skolan och 

samtliga pedagoger i arbetslaget. Anpassningarna ska sedan kontinuerligt utvärderas för att 

synliggöra om och i så fall på vilket sätt, eleven får det stöd som krävs. Om det då visar sig att 

anpassningarna inte har gett önskad effekt ska de intensifieras eller göras om i hopp om att 

anpassningarna då ska visa på en positiv effekt. 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att om en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapskrav trots 

att arbete med extra anpassningar pågår ska rektor se till att elevens behov utreds. Detta bör ske 

skyndsamt. Dock finns det ingen tidsangivelse som anger vilken tidsomfattning det handlar om 

men det står att denna utredning ska ske tillsammans med de professioner som finns i 

elevhälsan. Rektor tar beslut om att en pedagogisk utredning på skol-, grupp- och individnivå 

ska göras. Först görs en pedagogiskt kartläggning och utifrån den görs sedan en pedagogisk 

bedömning. Ahlberg (2015) menar att det på skolnivå, alltså organisationsnivå, främst handlar 

om hur skolan organiserat resurser, lärmiljö, kollegialt lärande och samarbete.  

På gruppnivå är det fokus på hur läraren har organiserat sin undervisning och lärmiljö i 

exempelvis klassrummet. Fokus finns även på hur organisationen kring lokaler ser ut men också 

på hur läraren bemöter och förhåller sig till sina elever. På individnivå handlar det främst om 

individens kunskaper och hur han eller hon upplever sin skolsituation och hur sedan dennes 

tankar kring lärande går. Om den pedagogiska bedömningen visar att eleven är i behov av 

särskilt stöd ska åtgärdsprogram upprättas. 

 

2.1.2 Särskilt stöd 

Åtgärdsprogram har funnits som begrepp sedan SIA-utredningen (utredning om skolans inre 

arbete) (SOU 1974:53) och fanns med som begrepp i läroplanen för grundskolan, Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen, 1980) men då inte enligt samma definition som i nuvarande styrdokument. 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att ett åtgärdsprogram ska upprättas efter att en bedömning 

om särskilt stöd har gjorts i dialog med vårdnadshavare och elev. Enligt 

grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) ska det gå att utläsa av ett åtgärdsprogram vilka 

elevens behov är, vilka åtgärder som görs för att svara upp till behoven samt information om 
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uppföljning och utvärdering. Det ska även finnas dokumenterat vem som är ansvarig för att 

åtgärden genomförs och utvärderas. Åtgärderna ska vara kopplade till kunskapskrav eller skriva 

fram omfattande förändringar som exempelvis placering i särskild undervisningsgrupp eller 

anpassad studiegång. Det som står i åtgärdsprogrammet ska vara insatser/åtgärder som är 

kopplade till särskilt stöd. 

Vid missnöje kopplat till det upprättade åtgärdsprogrammet har vårdnadshavare numer 

möjlighet att överklaga till Skolverkets överklagandenämnd. I och med rätten till överklagan 

har detta medfört att det även ställer höga krav på skolans dokumentation. Enligt Skolverket 

(2019) ansvarar alla som arbetar på skolan för att uppmärksamma elever i behov av stöd. Detta 

för att sedan stötta eleverna genom att sätta in åtgärder och insatser som i så stor utsträckning 

som möjligt bidrar till att undanröja hinder för elevens lärare.  

 

2.2 Elevers delaktighet och inflytande 

Föreliggande studie utgår ifrån Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) definition av 

delaktighet som utgår från ett rättighetsperspektiv, där utgångspunkten är att personer med 

funktionsnedsättningar har rätt att få leva, verka, utveckla sociala och nära relationer m.m. på 

samma villkor som andra i samhället (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Det betyder att 

eleven har rätt att vara en del av ett sammanhang, känna tillhörighet och ges förutsättningar för 

att kunna vara en del av gemensamma aktiviteter. Begreppet omfattar de sex 

delaktighetsaspekterna: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang 

och autonomi. Delaktighetsbegreppet omfattar även rättigheten att uttrycka sin mening, att bli 

lyssnad på och att ha inflytande över sin skolgång (Szönyi & Söderqvist Dunkers ,2015). 

 

I Thuresson och Quennerstedts forskningsöversikt (2020) förklarar de begreppet inflytande som 

synonymt med påverkan och delaktighet. Utifrån den internationella forskning som de tagit del 

av används ofta begreppet participation vilket är ett begrepp som ger upphov till en större 

tolkningsfrihet då det är ett brett begrepp som kan ha flera innebörder. Participation används 

ofta i forskning kopplad till verbal yttrandefrihet, beslut och diskussioner. För att det ska bli 

tydligt vad som avses med begreppet inflytande i denna studie används det när det handlar om 

att påverka exempelvis beslut. Begreppet delaktighet används som ett paraplybegrepp vilket 

omfattar både inflytande/påverkan samt delaktighet i aktivitet, dvs; att ges förutsättningar för 
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att kunna delta i aktiviteter och att kunna göra saker tillsammans. I Sverige har elevernas 

inflytande och delaktighet en framstående plats i skolans lagtexter samt i FN:s barnkonvention 

(2019). Även Tufvesson (2015) lyfter att alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga, ska få 

möjlighet att utvecklas och känna delaktighet då det är en faktor som är viktig för barn och 

ungdomars lärande och hälsa. Enligt Barnombudsmannens årsrapport (2016) står det dock att 

läsa att många elever deltar i arbetet med att utforma samt att utvärdera åtgärdsprogram men att 

eleverna sällan ges möjlighet att påverka de åtgärder eller insatser som görs.  

 

2.2.1  Inkludering 

Persson och Persson (2012) menar att inkludering är ett begrepp som oftast tolkas genom att 

elever i olika former av svårigheter ska ingå i den ordinarie undervisningen i klassrummet men 

att den beskrivningen inte räcker till när det kommer till att förklara begreppet inkludering. Den 

roll som skolans specialpedagogiska verksamhet har, diskuteras i kontext till inkludering. 

Inkludering innebär således inte att alla elever fysiskt behöver befinna sig i samma klassrum, 

vilket enligt Persson och Persson (2012) är en vanlig missuppfattning. De menar att förvirring 

skapas genom att begreppet definieras olika både nationellt och internationellt. Ordet 

inkludering finns inte heller med i den svenska skolans styrdokument som i exempelvis läroplan 

och skollag. Författarna menar att styrdokumenten ändå förordar att alla elever ska få möjlighet 

till undervisning som sker i en inkluderande lärmiljö. Inkludering som fenomen däremot är 

sedan länge befäst i skollagstiftningen och har funnits med sedan 1960 men det gäller inte 

inkludering som begrepp.  

Persson och Persson (2012) betonar vikten av hur den enskilda skolan ser på och arbetar utifrån 

begreppet inkludering då det enligt deras mening inte handlar om en rumslig indelning utan 

istället handlar om en känsla hos individen att vara en del av en grupp, en helhet. Det innebär 

dock inte att majoriteten av klassen alltid ska fungera som utgångspunkt i planeringen av 

verksamheten, utan ibland kan det till och med innebära att verksamheten planeras efter de 

behov som finns hos en enskild elev. Författarna anser därför att utgångspunkten bör vara 

elevens perspektiv för att utifrån det kunna skapa en lärmiljö som upplevs inkluderande för 

eleven.  

Helldin (2007) ser på inkluderingsbegreppet utifrån sociala aspekter som kultur och klass och 

menar att dessa, i relation till pedagogiska aspekter, är viktiga ur det specialpedagogiska 

perspektivet på begreppet. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv bör hänsyn tas till de 
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sociala faktorerna för att nå framgång. Dialoger bör föras mellan olika teorier, utgångspunkter 

och ställningstaganden för att specialpedagogiken ska utveckla tankarna och arbetet kring 

inkludering. 

 

2.3 Specialpedagogens roll 

Specialpedagogens roll har förändrats genom tiderna eftersom synen på hur stöd ska ges har 

förändrats. Numera är specialpedagog och speciallärare professioner som ska komplettera 

varandra. Efter att det specialpedagogiska stödet från början fokuserade på att kompensera för 

elevens brister svängde det i och med inkluderingsvågen i slutet av 1900-talet. Mellan åren 

1990-2007 togs speciallärarutbildningen bort då man inte längre skulle “åtgärda eleven” utan 

istället rikta blicken mot lärmiljön (Göransson, m.fl., 2015). Under denna period utbildades 

endast specialpedagoger och dessa skulle arbeta handledande så att lärarna kunde utveckla 

lärmiljön för att möta fler elevers behov (Lindqvist, 2013). Pendeln svängde dock och 

speciallärarens funktion saknades i organisationen. Von Ahlefeld Nisser (2014) förklarar att ”I 

en rapport från Högskoleverket (2006:10) kritiserades specialpedagogutbildningen för att vara 

för lite inriktad mot ett aktivt och konkret arbete med elever i skolsvårigheter och för mycket 

mot handledning och skolutveckling” ( s. 3 - 4).  År 2007 återinfördes således speciallärar-

utbildningen och de båda professionerna existerar nu bredvid varandra. Båda 

examensordningarna för speciallärare och specialpedagog är nu skrivna utifrån ett relationellt 

perspektiv där både specialläraren och specialpedagogen ansvarar för att bland annat arbeta för 

att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Begreppet tillgängliga lärmiljöer innebär att fysiska, sociala 

och pedagogiska miljöer på skolan är utformade för att möta mångfalden av elever i 

undervisningen. 

Att se på skolans verksamhet utifrån dessa tre miljöer är ett sätt att garantera att alla barn och 

elever får den utbildning de har rätt till (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015).  Enligt 

högskoleförordningen (SFS 1993: 100) ska specialpedagogen ha förmågor och färdigheter för 

att exempelvis medverka i förebyggande arbete och undanröja hinder i lärmiljön, kunna göra 

pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram, vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare, samt utveckla det pedagogiska arbetet.  
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I arbetet med att skapa delaktighet för samtliga elever är det viktigt att samarbeta med eleverna. 

Det är nödvändigt att inte bara observera i lärmiljöerna, utan även att efterfråga elevers 

synpunkter för att kunna göra en analys av deras individuella behov. 

 

2.4 Tidigare forskning som belyser elevers perspektiv  

Ainscow och Messiou (2017) beskriver i deras artikel betydelsen av elevers perspektiv i 

inkluderingsfrågan. De uttrycker att frågan om inkludering i utbildningen står högt på agendan 

för beslutsfattare och utövare i många länder, men att elevens perspektiv har förbisetts som en 

resurs. De förespråkar värdet i att lyssna in elevers perspektiv i arbetet med att utveckla en 

inkluderande skola, men de betonar också att det krävs vissa förutsättningar för att det ska kunna 

leda till utveckling. I artikeln utgår de från sin egen tidigare forskning där de undersöker elevers 

förmåga att samarbeta på flera skolor. De argumenterar för att skolan behöver vara en 

organisation som strävar mot vad Hargreaves kallar joint practice development (Ainscow & 

Messiou, 2017), vilket liknar vad Blossing och Ertesvåg  (2011) kallar för ett socialt 

lärandeperspektiv. I en sådan organisation är utgångspunkten att kunskap uppstår i mötet 

mellan människor och att den sedan växer i dialog. Det innebär tex. att kollegialt lärande eller 

Lesson Studies används där bland annat synen på undervisning lyfts till ytan i kollegiet, vilket 

bjuder in till konstruktiv kritik och nya perspektiv. Det är således en organisation i vilken 

undervisning blir synlig och reflektioner sker tillsammans över förgivettaganden i en tillitsfull 

kultur (Ainscow & Messiou, 2017). Med dessa förutsättningar främjas organisationen för att 

elevens röst ska bli hörd. Ainscow och Messiou (2017) menar att det är viktigt att analysera 

elevens röst i samarbete med kollegor då det annars finns en risk att enskilda personer väljer att 

inte lyssna om elevens röst inte passar in i ens eget synsätt. De liksom Cook-Sather (2020) anser 

att bejakandet av elevernas perspektiv inte bara kan bidra till en utveckling mot inkludering 

utan att det även bidrar till agens, dvs att “eleven har kapacitet att förstå, tolka och agera” 

(Gyllander Torkildsen, 2019, s. 2-3). Utbudet av tidsaktuella forskningsstudier som belyser 

stödinsatser i skolan är mycket begränsat, och utbudet av de som belyser stödinsatser eller 

delaktighet utifrån elevens perspektiv är ännu mer sällsynt (Andersson, 2017; Fergusson m.fl. 

2011; Gonzalez m.fl., 2017). Andersson (2014) hävdar att det “[s]ällan efterfrågas, varken inom 

forskning eller i praktiken, hur elever i nämnda svårigheter själva upplever sin skolsituation” 

(s.8), men i båda hennes studier (2013, 2017) bidrar hon med detta perspektiv.  
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Syftet med Anderssons studie (2013) är att synliggöra elevernas perspektiv på den 

specialpedagogiska verksamheten som de erfarit i grundskolan och på det individuella 

programmet (IV, numera IM). Studien bygger på intervjuer med 10 elever som tidigare gått på 

IV. Resultaten visar att en av anledningarna till att de ej fått behörighet till gymnasieskolans 

nationella program är att de haft hög frånvaro, lektionerna var tråkiga och att de kände sig 

omotiverade. De upplever inte heller att högstadielärarna hade en tro på att de skulle lyckas. De 

uttrycker även att “vissa lärare på högstadiet inte lägger vikt vid om de får det stöd de har rätt 

till” (Andersson, 2013, s. 110). Eleverna upplever att ansvaret lades på dem och att de själva 

förväntades “skärpa sig”. De upplevde sig inte delaktiga i möten som berörde deras skolgång. 

Positiva faktorer som eleverna lyfter är t.ex. goda relationer mellan lärare och elever. Att läraren 

har humor och förklarar på fler än ett sätt, är egenskaper som är viktiga för många. Till skillnad 

från IV så hade inte lärarna på högstadiet samma möjlighet att ge varje elev tid för 

relationsskapande och stöd. Kamratrelationer är också betydelsefulla, då kamrater kan ha 

antingen negativt eller positivt inflytande. 

I Anderssons andra studie (2017) undersöks vad högstadieelever upplever som engagerande i 

skolan. Engagemang är en del av de sex olika delaktighetsaspekterna enligt SPSMs 

delaktighetsmodell, och är således nära kopplat till just elevers känsla av delaktighet (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2018). Det som bidrar till engagemang enligt Andersson (2017) är en 

känsla av sammanhang och tillhörighet, god undervisningskvalitet, en framtidstro samt goda 

relationer med lärare och kamrater. Resultaten i studien visar att merparten av eleverna är 

engagerade. Eleverna uttrycker att det är särskilt viktigt att “alla ska vara med”, vilket 

Andersson tolkar bottnar i ett kollektivt tänkande. Med detta menar hon att det finns en stark 

“vi-känsla” i gruppen, vilket hon förklarar är något som förutsätter en god relationskompetens 

hos läraren. Även om de flesta upplever sig engagerade är det 58,5% av eleverna som upplever 

att deras lärare inte bryr sig om dem som personer utan endast som elever. 85,2% upplever sig 

lyssnade till av vuxna, men endast 69,5% upplever att de hade inflytande över beslut som direkt 

rör dem i skolan och 92,4% har en framtidstro. Eleverna kopplar känslan av att bli lyssnade på 

till att lärarna bryr sig om dem, vilket de menar är viktigt för deras engagemang. 
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2.5 Tidigare forskning om stödinsatser i skolan 

Antalet forskningsstudier som belyser stödinsatser överhuvudtaget är också begränsat, men en 

studie av Emanuelsson och Persson (2002) med ca 8000 elever som tidigare haft 

specialpedagogiskt stöd under grundskolan belyser detta. I studien jämförs dessa elevers 

skoltid, med skoltiden för elever som ej bedömts vara i behov av särskilt stöd. Datainsamlingen 

består främst av registeruppgifter, såsom betyg, erhållet specialpedagogiskt stöd etc, samt 

resultat från en enkätundersökning med eleverna från 2001.  

De elever som fått stöd i grundskolan fick ofta det i form av undervisning i en mindre 

undervisningsgrupp för att få ett mer individuellt stöd. Studien visar att de bedömningar, villkor 

och beslut som tagits om att eleverna skulle ingå i dessa undervisningssammanhang eller fått 

stöd integrerat i den ordinarie undervisningen, grundat sig i beslut som personal på skolan har 

tagit och eleverna själva har inte varit en del i de beslut som fattats. 

Studiens resultat visar att elever som har behov av specialpedagogiskt stöd och som identifieras 

tidigt under grundskolan oftast, oavsett om skolsvårigheterna beror på inlärningssvårigheter 

eller brister i undervisning och organisation, leder till att eleven får specialundervisning utanför 

den ordinarie undervisningen. Detta istället för att, vid de tillfällen svårigheterna bedöms handla 

om organisation eller undervisning, vidareutveckla lärmiljön och lärarens kompetens för att 

möta mångfalden i klassrummet.  

Likväl Emanuelsson och Perssons studie (2002) visar resultatet av ett forskningsprojekt av 

Lindqvist m.fl. (2008) att stödinsatser oftast genomförs utanför klassrummet. Syftet med 

Lindqvist m.fl.:s forskningsprojekt (2008) var att analysera och beskriva de insatser som skolan 

gör för de elever som är i behov av särskilt stöd. Som metod har de analyserat 51 

åtgärdsprogram för elever i årskurs 3, 6 och 9, intervjuat skolpersonal, 8 elever och deras 

föräldrar. Den vanligaste åtgärden som framkommer i resultatet är enskild färdighetsträning 

tillsammans med exempelvis en speciallärare eller specialpedagog. I samtliga åtgärdsprogram, 

undantaget två, beskrevs problemet som en brist hos eleven. I intervjuerna med elever och 

föräldrar framkommer det att eleverna upplever att de halkar efter sina klasskamrater när de 

lämnar klassrummet för den individuella specialundervisningen. Specialundervisningen visar 

sig illa koordinerad med klassrumsundervisningen. Det som är positivt är att eleverna får lugn 

och ro när de får stöd utanför klassrummet. Några elever ger också uttryck för att kraven är för 

låga när de har specialundervisning och att kunskapsstoff repeteras för mycket. Resultaten visar 

att individuellt perspektiv fortfarande har en stark ställning i skolan genom att fokus ofta 
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hamnar på den enskilda eleven, samt att det är relativt sällsynt att vårdnadshavare är delaktiga 

i utformandet av åtgärdsprogram. 

Även i Tinglevs (2005) studie intervjuades elever och skolpersonal angående det stöd eleverna 

tidigare fått. Studien berör elever i årskurs 7-9 på tre olika skolor som vid den tiden ingick i ett 

försöksprojekt som påbörjats utifrån att de arbetade utan en nationell timplan. Syftet med 

studien var bland annat att undersöka hur detta handlingsutrymme påverkat elever i svårigheter 

och deras möjlighet till måluppfyllelse i svenskämnet. Slutsatsen av studien var att samtliga 

skolor i projektet arbetade utifrån ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär ett större fokus på 

elevens brister och ett arbete som utgår från att dessa kompenseras genom särlösningar och 

anpassningar. De specialpedagogiska resurserna gick uteslutande till att ge kompensatoriskt 

stöd till elever snarare än att arbeta för att utveckla undervisningen i klassrummet till att bli mer 

inkluderande. Tinglev skriver att “Både speciallärare och annan personal ser elevers svårigheter 

som individbundna, vilket betyder att elevens ‘luckor’ eller brister ska ‘behandlas’” (Tinglev, 

2005, s. 237). På samma sätt som Lindqvist m.fl. (2008) kommer Tinglev också fram till att det 

stöd som ges utanför klassrummet oftast inte överensstämmer med arbetet i klassrummet. Det 

innebär att eleverna som har specialundervisning med speciallärare utanför klassrummet får 

mindre tid med sitt arbete för de betygsgrundande uppgifterna. Däremot i de fall då 

specialundervisningen ges av ämnes- eller klasslärare så är det vanligare att stödet kopplas till 

det arbete som görs i klassrummet.  

Även Jenkins och Heinens studie (1989) visar att de flesta eleverna föredrog att få 

specialundervisning av sin ämnes- eller klasslärare framför en speciallärare då de vet vad eleven 

behöver. Ytterligare anledningar som framkom i studien var att det känns mindre 

stigmatiserande att jobba med klassläraren än med en speciallärare/specialpedagog då eleven 

inte vill dra till sig uppmärksamhet eller att klasskamrater skall veta om föreliggande 

svårigheter.  

Groth (2007) har samma ingång som Tinglev (2005) i sin studie där även han kopplar 

specialpedagogiskt synsätt till elevers upplevelser av tidigare stödinsatser. Syftet med Groths 

studie är att undersöka elevers och speciallärares syn på de specialpedagogiska insatserna vad 

gäller elevernas självbild, självvärdering och lärande. Slutsatserna från studien är att insatserna 

påverkade elevernas självbild negativt, samtidigt som eleverna uttryckte att stödet varit positivt 

för deras lärande. Eleverna beskriver att de uppfattar sig själva som annorlunda och avvikande, 

defekta. De beskriver upplevelser av utanförskap och att de fått utstå negativa kommentarer 
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från klasskamrater. Speciallärarna å andra sidan förklarar att de genom att ge stödet istället 

försöker bygga upp elevernas självvärde genom att förebygga skolmisslyckanden. Groth (2007) 

anser dock att det patologiska synsätt som speciallärarna i studien visar överförs till eleverna 

och de ser sig själva som bärare av problemet.  

Tinglev (2005), Groth (2007), Emanuelsson och Persson (2002), Lindqvist m.fl. (2008) samt 

Jenkins och Heinens (1998) studier är relativt gamla. Jenkins och Heinens studie (1998) är 

dessutom genomförd i en amerikansk kontext och Tinglevs studie (2005) är genomförd under 

annorlunda förutsättningar då skolorna var del av ett försöksprojekt. Med det i åtanke kan man 

ändå se liknande mönster i Anderssons studie (2013) som antyder att även om kontexten är 

annorlunda idag, då både samhället och skolan genomgått förändringar de senaste 13-23 åren, 

så finns det nämnvärda likheter. 

Även Lindblad m.fl. (2018) problematiserar kring hur skolan faktiskt bidrar till en negativ 

självbild hos elever då slutsatsen är att en relativt stor grupp elever inte har förutsättningar att 

uppnå de krav som skolan ställer på dem. De hävdar att de ökade kraven i den nya läroplanen 

som infördes 2011 ställer alltför höga krav på den grupp i skolan som inte har tillräckliga 

kognitiva förmågor för att uppnå dem. De syftar på att ca 10% av eleverna i grundskolan har 

svårigheter inom olika kognitiva, inklusive exekutiva, motoriska, beteendemässiga och 

känslomässiga områden, som de benämner ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting 

neurodevelopmental clinical examinations), vilket de menar påverkar deras förutsättningar att 

uppnå kunskapskraven. De anser att det nya betygssystemet är riggat för misslyckanden då det 

ställer krav på förmågor som dessa elever inte har och hävdar då även att betygssystemet således 

har en negativ inverkan på självvärdet för de elever som befinner sig i svårigheter i skolan.  

Studien som Rose m.fl. genomförde 2016 sätter istället fokus på hur elevers sociala status 

påverkas av att få stödinsatser utanför klassrummet. Utgångspunkten i studien är att 

kamratrelationer är betydelsefulla för barns utveckling, vilket också skulle kunna kopplas till 

elevers självvärde. Författarna anser att social status skapas i ett klassrum genom 

kamratrelationer, och att detta påverkar elever även i vuxenlivet. De beskriver att debatten i 

USA har kretsat kring huruvida det är bättre att ge stöd i klassrummet eller utanför och att det 

är i denna kontext studien genomförts. Studiens syfte var att undersöka om elever som 

undervisas utanför klassrummet blir utstötta eller om de får social acceptans av 

klasskamraterna. De kom fram till att de elever som lämnar klassrummet regelbundet av olika 

anledningar, exempelvis för att gå till specialundervisning, få medicinsk behandling såsom 
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insulinspruta eller för att träffa kuratorn, var mindre omtyckta av sina klasskamrater än andra 

elever. Däremot nominerade ofta de elever som själva lämnade klassrummet andra elever, som 

också lämnade klassrummet, som mer omtyckta. De äldre eleverna var mer toleranta gentemot 

elever som lämnade klassrummet än vad de yngre eleverna var. Studien visar att anledningen 

till att eleverna hade lägre status var just att de lämnade klassrummet snarare än att det handlade 

om deras personlighet eller beteende. Det fanns således ingen koppling mellan specifika 

funktionsnedsättningar och social status. Att få stöd utanför klassrummet bidrar således enligt 

Rose m.fl. (2016) till en lägre social status, och som Lindblad m.fl. (2018) hävdar så påverkas 

även självvärdet hos de elever som av olika anledningar har svårt att nå kunskapskraven i 

skolan. Även Andersson (2017) framhäver utifrån ett längre perspektiv att “Elever som inte 

skolan lyckas ge förutsättningar för att lyckas riskerar att inte uppnå utbildningsmålen, vilket 

gör att de riskerar att hamna i utanförskap senare i livet” (s. 22) .  

  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att elevens perspektiv och upplevelser är viktiga i både 

vetenskapligt syfte och i utveckling av enskilda skolor, men den visar också att detta är ett 

perspektiv som är sällsynt i forskningen.  

I den tidigare forskningen framkommer det att det kategoriska perspektivet är vanligt och att 

problemet eller bristen ofta förläggs på eleven. Den vanligaste stödinsatsen är färdighetsträning 

hos en speciallärare eller en specialpedagog. Varken föräldrar eller elever brukar vara delaktiga 

i beslut som berör hur stöd ska utformas. I studierna framkom också att elever upplever att de 

halkar efter med betygsgrundande uppgifter som görs i klassrummet när de går till 

specialundervisning och att specialundervisningen är dåligt koordinerad med den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Forskningen visar även att kraven när eleverna hade 

specialundervisningen var för låga och att kunskapsstoff repeterades för mycket.  

Det som eleverna själva lyfte som viktiga faktorer för att det ska fungera för dem i skolan var 

relationen mellan lärare och elev, och en känsla av att läraren bryr sig om dem. Förutom god 

undervisningskvalitet var en känsla av sammanhang och tillhörighet viktiga. Kamratrelationer 

är således viktiga.  
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3 Teoretiska perspektiv och modeller 

Ett teoretiskt perspektiv är det synsätt som forskaren utgår från och det består av antaganden 

om fenomenet som studeras. Inom perspektiv finns det olika teorier och modeller. Dessa 

förklarar samband i ett fenomen. Det är dessa teorier och modeller som hjälper forskaren att 

tolka, förstå, förklara och värdera det som framkommer i resultaten (Åkerlund, 2017). Modeller 

är oftast förenklade beskrivningar av verkligheten och består av vad Persson (2001) kallar 

“idealtyper”. De jämförande modellerna är således mentala konstruktioner och i verkligheten 

utesluter inte nödvändigtvis det ena perspektivet det andra.  

Vår grundsyn utgår ifrån det relationella perspektivet och det salutogena perspektivet vilka är 

nära kopplade till varandra. Vi delar uppfattningen av att människan samspelar med miljön den 

vistas i, vilket speglas i dessa perspektiv. Dessa perspektiv och deras modeller utgör således en 

positiv människosyn, där förändring och utveckling är möjligt. I föreliggande studie har vi 

däremot valt att utgå ifrån motsatta perspektiv som grund för vår analys. Vi har valt att utgå 

ifrån de relationella- och kategoriska specialpedagogiska perspektiven samt det salutogena- och 

patogena perspektiven för att kunna synliggöra skillnaderna. Utifrån dessa har vi valt att 

använda oss av modeller som jämför perspektiven, samt modeller som visar samband inom 

perspektiven. (Fig. 1, 2). Inom perspektiven och modellerna används även olika begrepp vilka 

beskrivs nedan under respektive perspektiv eller modell.  

 

 

Figur 1 

 

Modellen: Konsekvenser för 
skolans specialpedagogiska 

verksamhet utifrån ett 
relationellt respektive 
kategoriskt perspektiv

Relationellt 
Perspektiv

Delaktighetsmodellen

Kategoriskt 
Perspektiv



 

24 

 

Figur 2 

 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Inom det specialpedagogiska kompetensområdet finns det olika perspektiv som bland annat 

används för att förstå och beskriva det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Enligt 

Ainscow (1998) ger dessa radikalt olika konsekvenser för hur verksamheten förstås och 

organiseras. Både nationellt och internationellt används olika benämningar för liknande 

perspektiv. Vi väljer att använda begreppen relationellt- och kategoriskt perspektiv som är 

vanligt förekommande inom en svensk kontext. Dessa kan ses som motsatta perspektiv som i 

studien används i kontrast till varandra.  

Emanuelsson m.fl. (2001) förklarar att det historiskt inom specialpedagogiken har fokuserats 

på olika avvikelser hos den enskilda individen från vad som betraktas som normalt. Utifrån 

dessa avvikelser har individen placerats in i en viss kategori.  Utifrån detta synsätt kan gränsen 

för var det normala går i huvudsak förstås som en social konstruktion.  Vidare beskriver de att: 

Den [specialpedagogiken] har tagit hand om ”de speciella” med en ofta omedvetet 

formulerad ”beställning” att göra dem mer normala och möjliga att återföra till den vanliga 

undervisningen. Motiveringen var inte sällan ett ”syndomtyckar-perspektiv” och hjälpbehov, 

möjligen lika mycket att ge som att få.” (Emanuelsson m.fl. 2001, s. 115).  
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Det kategoriska perspektivet liknar således det medicinska, där specialundervisningen 

förväntas “bota” eleven. Utifrån det relationella perspektivet är målet istället att skapa en 

förståelse kring hur elevernas upplevelser och svårigheter kan relateras till lärmiljön. Ainscow 

(2003) förklarar att det relationella perspektivet skapats i respons till det kategoriska och han 

menar att man istället för att fokusera på elevens eventuella brister behöver fråga: “what is 

wrong with the school rather than what’s wrong with the child!” (s.75). Det är således viktigt 

att fokus inte bara riktas mot individnivå, utan även att man tittar på hur undervisningen och 

lärmiljön fungerar på grupp- och organisationsnivå. Skillnaden mellan de två perspektiven 

ligger således i hur orsakerna till svårigheterna förklaras, och till följd av detta påverkar det då 

synen på vilka åtgärder som ska vidtas (Ahlberg, 2015)  

 

3.1.1 Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån ett relationellt 

respektive kategoriskt perspektiv 

Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån ett relationellt respektive 

kategoriskt perspektiv (Fig.3) är en modell av Persson (2001), som visar på samband inom de 

specialpedagogiska perspektiven, samt jämför företeelser mellan perspektiven. Likt Ahlberg 

(2015) beskriver Persson (2001) att valet av vilket perspektiv man utgår från får olika 

konsekvenser för skolans generella lärmiljö och den specialpedagogiska verksamheten, och om 

lösningarna således blir långsiktiga eller kortsiktiga. I kommande analys utgår vi ifrån följande 

av modellens områden: den ordinarie undervisningen i klassen, hur används den 

specialpedagogiska resursen, orsaker till elevens stödbehov samt ansvaret för att stötta elever 

behov av stöd. Utifrån denna modell undersöker vi om således om det finns kopplingar mellan 

respondenternas upplevelse av de olika aspekterna i modellen, och om det är möjligt att härleda 

det till något av de specialpedagogiska perspektiven. Vi analyserar således om aspekterna 

hänger ihop och om det finns likheter eller skillnader mellan respondenternas upplevelser.  
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Figur 3. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån ett relationellt respektive kategoriskt 

perspektiv. (Figuren bygger på Persson, 2001). 

3.1.2 Delaktighetsmodellen 

Enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) är delaktighetsmodellen ursprungligen framtagen 

av Ulf Jansson vid Stockholms universitet. Bakgrunden till att han skapade modellen var för att 

begreppet delaktighet är långt mer komplext och dynamiskt än så som det oftast används. 

Begreppet har en vardaglig innebörd som de flesta använder synonymt med inflytande, men 

enligt Janssons definition omfattar det även att göra saker tillsammans (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2018). Kortfattat beskriver Szönyi och Söderqvist Dunkers delaktighet på följande vis 

“En individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet innefattar följande 

sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 

Det är således något som händer mellan människor samt mellan människor och miljön” (Szönyi 

& Söderqvist Dunkers, 2018, s.8). De sex aspekterna belyser enligt Szönyi och Söderqvist 
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Dunkers både det som individen själv upplever samt det som kan observeras av andra. Modellen 

illustrerar elevens skolsituation i sitt sammanhang, i både lärmiljön och i olika aktiviteter. 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) beskriver modellen som en tankefigur som fungerar 

delvis för att skapa en gemensam begreppsdefinition, men också som ett strukturellt stöd i 

kartläggning och för att kunna utveckla skolor mot en likvärdig utbildning. 

 

 

Figur 4. Figuren bygger på SPSMs delaktighetsaspekter, Szönyi & Söderqvist Dunkers (2015). 

 

De sex aspekterna (Fig. 4) existerar i skolans olika sammanhang, såsom i undervisningen, inom 

det sociala med kamrater och inom omsorgskulturen. Alla aspekterna hör ihop då de påverkar 

varandra och ger olika förutsättningar för elevens möjlighet att delta i skolan. I modellen är 

även elevsamtalet viktigt då det fungerar som ett verktyg för att synliggöra elevens perspektiv. 

Tillgänglighet i sin tur delas in i tre olika grupper: fysisk tillgänglighet, tillgänglighet i 

meningssammanhang och sociokulturell tillgänglighet (också kallat social tillgänglighet). Även 

dessa tre grupper överlappar och tangerar varandra. Den fysiska är oftast den som är lättast att 

identifiera. Szönyi (2018) förklarar att det handlar om tillgång till platser, miljöer, objekt och 

lärverktyg. Exempel på fysisk tillgänglighet kan vara t.ex. rullstolsanpassningar, alternativ 
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kommunikation mm, men inbegripet här är även perceptuella anpassningar exempelvis för 

individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Delaktighetsmodellen omfattar även den sociala miljön i skolan. Sociokulturell tillgänglighet 

innebär att eleven kan språket, koder, har tillgängliga ramar och regler för hur individen ska 

fungera i gruppen samt att kunna förstå andras perspektiv. Det innebär att kunna leka, umgås 

och vara del av gemenskapen (Tufvesson, 2015). 

 Ytterligare begrepp som kan relateras till delaktighetsmodellen och det relationella 

perspektivet är tillgänglig lärmiljö, tydliggörande pedagogik och inkludering. Vilka alla 

handlar om att anpassa och utveckla lärmiljön utifrån elevernas behov vilket innebär att arbetet 

för att bygga upp en god pedagogisk miljö måste utgå från en enskild individs behov och 

förutsättningar.  

3.2 Salutogent och patogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet grundades av Antonovsky (2005). Hans syfte var att vända på det 

rådande patogena perspektivet där riskfaktorer stod i fokus och istället fokusera på det som 

håller oss friska. Utifrån detta synsätt argumenterar Antonovsky för att se individen på ett 

kontinuum från ohälsa till hälsa istället för att klassificera individen som antingen frisk eller 

sjuk. Till skillnad från det patogena perspektivet läggs fokus inom det salutogena perspektivet 

istället på att främja det friska, så kallade friskfaktorer.   

För att skapa oss en förståelse kring vilka faktorer som respondenterna upplever främjar 

respektive hindrar lärande, utveckling och måluppfyllelse använder vi oss av begreppen frisk- 

och riskfaktorer.  

 

3.2.1 Modellen: Elevhälsa på fyra ben 

Hylander och Guvå (2017) har skapat modellen Elevhälsa på fyra ben  som visar hur olika 

insatser inom skolan kan härledas till antingen det patogena- eller det salutogena perspektivet 

(Fig. 5). Författarna förklarar att förebyggande insatser alltid utgår från ett patogent perspektiv 

eftersom det handlar om att minimera och undanröja risker medan ett salutogent perspektiv 

istället fokuserar på hälsofaktorer och coping-strategier. Istället för att utgå från ett patogent 

perspektiv, som exempelvis vid studier av hur cancersvulster kan elimineras med gifter, går det 

istället att utifrån ett salutogent perspektiv fokusera på hur immunförsvaret kan aktiveras. Ett 
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annat exempel som Hylander och Guvå (2017) har lånat av Antonovsky är en bild av en flod i 

ett område där barn leker. Utifrån ett patogent perspektiv försöker de vuxna åtgärda problemet 

med barn som ramlat i genom att göra livräddningsinsatser. En förebyggande åtgärd skulle vara 

att sätta på alla barn flytvästar, eller att ha badvakter. Det salutogena perspektivet utgår istället 

från att alla barn behöver lära sig simma och främjande insatser genomförs. 

Målet utifrån ett salutogent perspektiv är således att främja det friska istället för att fokus endast 

läggs på att bota det sjuka. I skolans värld kan det innebära att en analys görs utifrån aktuella 

teorier om vilka faktorer i lärmiljön som leder till lärande och utveckling för att sedan kunna 

främja dessa. Det salutogena perspektivet går således hand i hand med det relationella 

perspektivet. Hylander och Guvå (2017) anser dock att båda perspektiven är nödvändiga och 

att de inte utesluter varandra. De är istället perspektiv som bör komplettera varandra. Syftet 

med modellen är således att synliggöra perspektiven i kartläggningen av elevhälsans arbete, så 

att det salutogena perspektivet inte glöms bort.  

 

Nivå och 

Inriktning 

Grupp- och organisationsnivå Individnivå 

Patogent 

perspektiv 

Förebygga skolmisslyckande – 
Tidig identifiering av riskfaktorer 

och riktade insatser till elever i 

riskzon, t.ex. läs-screeningar 

Individinriktade åtgärder – Insatser 

för att identifiera och undanröja 

hinder för enskilda elevers lärande. 

Eleven har ett problem och ska 

utredas och åtgärdas. Orsak till 

problem ligger hos 

eleven/familjen. Diagnoser och 

remisser. 

Salutogent 

perspektiv 

Främja lärande och utveckling – 

Insatser som främjar skolan som 

lärmiljö för alla elever. Proaktiva 

insatser. Utgår från ett 

friskperspektiv som fokuserar på 

att främja lärande och utveckling 

Kontextuella åtgärder – 

Skolsituation analyseras utifrån en 

helhetssyn och insatser är riktade 

mot att hjälpa lärarna i deras arbete 

att stödja eleven.   

Fig. 5. Figuren bygger på Hylander och Guvås modell: Elevhälsa på fyra ben (2017) 

 

3.2.2 Modellen: KASAM  

KASAM är en modell som skapades av Antonovsky (2005). Den grundas i det salutogena 

perspektivet och begreppet står för Känsla Av SAMmanhang. Den består av de 3 olika delarna; 
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begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet vilka Sjölund m.fl. (2017) beskriver på följande 

sätt: 

 

• Begriplighet innebär att det som sker (yttre och inre stimuli) går att förstå och är 

sammanhängande, strukturerat och tydligt. 

• Hanterbarhet innebär att uppleva att situationer och krav går att klara av, antingen genom 

egen kraft eller genom hjälp från andra. 

• Meningsfullhet utgörs av upplevelsen att livet har en känslomässig innebörd och att 

utmaningar som livet ställer en inför är värda att investera energi och engagemang i. (Sjölund 

m.fl., 2017, s. 55) 

 

Dessa tre delar hänger ihop och påverkar varandra. Om exempelvis en elev tilldelas 

skoluppgifter som hen inte har förutsättningar att klara av så leder det ofta till att skolan inte 

upplevs som meningsfull för eleven. Om skolan istället anpassar verksamheten efter elevens 

förutsättningar och behov så ökar det elevens känsla av sammanhang (Hylander & Guvå, 2017). 

 

 

4 Metodbeskrivning 

4.1 Val av metod 

För att kunna välja en lämplig metod menar Stukát (2011) att den som genomför studien bör 

vara påläst kring forskning, litteratur och teoretiska perspektiv inom det aktuella området för 

att sedan ska kunna göra en bedömning av vilken kunskap som saknas inom området. Den 

kunskap som framkommer ligger sedan till grund för vilket syfte och problemområde som 

kommer att belysas. Stukát menar att metodvalet ska styras av problemområdet. Enligt 

Dahmström (2011) bör en metod som kan bidra till att insamling av data ske med högsta 

möjliga kvalitet väljas. Dahmström och Nilholm (2016) betonar att intervju som metod bör 

väljas när syftet är att undersöka hur några individer upplever en särskild situation. 

Dahmström (2011) menar att det kan vara problematiskt att under en intervju utgå från 

förutbestämda frågor eller frågor med svarsalternativ som på förväg redan är bestämda. Detta 

på grund av att det skapar begränsningar när det kommer till det slutgiltiga materialet och kan 
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påverka respondenternas möjligheter att utveckla sina svar, ge oväntade sådana eller att 

resonera och diskutera kring frågorna. Stukát (2011) menar att det är gynnsamt att ge 

respondenten mer utrymme då det ökar möjligheterna för att intervjun ska resultera i ett 

intressant material. Då det i föreliggande studie är elevers upplevelser av stödinsatser och 

delaktighet som står i fokus faller valet på semistrukturerad intervju. Det ger oss möjlighet att 

till en början utgå från frågor i en intervjuguide men ger sedan utrymme vid intervjutillfället 

att kunna ställa följdfrågor, utveckla frågor och svar samt att ändra ordning på frågorna.  

 

4.2 Urval 

Vid urval av empiri gjordes valet att använda både målstyrt urval och bekvämlighetsurval. 

Målstyrt urval innebär enligt Bryman (2018) att valet av respondenter behöver ske utifrån 

relevans till vad som ska undersökas och besvaras i studien. Bryman (2018) förespråkar ett 

målstyrt urval när det kommer till att kunna besvara de frågeställningar som finns uppsatta för 

studien och där målet inte är att finna ett slumpmässigt urval av respondenter. Syftet i denna 

studie var att belysa elevers upplevelser av  stödinsatser och delaktighet i grundskolan. För att 

hitta denna målgrupp har vi därför vänt oss till elever som går eller har gått på 

Introduktionsprogrammet (IM). Förutsättningen för att kunna gå på IM är att eleven inte har 

varit behörig att söka in på ett nationellt gymnasieprogram eller yrkesprogram (Skolverket, 

2021). Vi utgår således ifrån att de elever som går eller har gått på IM inte har haft godkända 

betyg i grundskolan, och har därav varit i behov av stödinsatser. 

För att komma i kontakt med elever som går på eller har gått på IM använde vi oss av vad 

Bryman (2018) benämner bekvämlighetsurval. Detta innebär att respondenter väljs utifrån 

tillgänglighet.  

Vi vände oss till specialpedagoger som arbetar på IM som vi har i vår bekantskapskrets för att 

hitta intresserade elever. Vi bestämde oss för att börja med att intervjua fem respondenter för 

att sedan utifrån den insamlade empirin ta vidare beslut om ifall vi ansåg att underlaget var 

tillräckligt eller om fler intervjuer behövde genomföras. Då samtliga respondenter bidrog med 

ett underlag som ansågs vara tillräckligt för att kunna bidra till att motsvara studiens syfte och 

frågeställningar sökte vi inte fler respondenter.  

Specialpedagogerna fick information om syftet med studien för att på så sätt kunna vara 

behjälplig i arbetet med att finna intresserade respondenter. De respondenter som slutligen 
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gav samtycke att delta i studien var 4 unga kvinnor, och en ung man. Att vi skulle ha en jämn 

fördelning mellan könen ansåg vi inte spelade någon roll utifrån studiens syfte.  

 

4.3 Genomförande 

En pilotstudie genomfördes innan intervjuerna påbörjades med syfte att försäkra oss om att 

frågorna skulle kunna fungera individuellt och som en helhet (Bryman, 2018). Det var även 

ett tillfälle att kunna säkerställa att tekniken fungerade. Då intervjuerna skulle genomföras 

digitalt var det viktigt att försäkra oss om att exempelvis ljudinspelning med mobiltelefon 

resulterade i en tillräckligt god kvalitet. På detta sätt testades även intervjufrågorna vilket 

bidrog till att vissa frågor förtydligades eller redigerades. Ett exempel på detta var att vi valde 

att omformulera en fråga om delaktighet för att den skulle förstås på ett korrekt sätt av 

respondenterna samt utveckla förslag på följdfrågor för att öppna upp för respondenten att 

fördjupa sina beskrivningar av sina upplevelser.  

Vid tiden för genomförandet av denna studie pågick, och gör även i skrivande stund, en 

världsomfattande pandemi där myndigheterna uppmanar människor att bland annat undvika 

sociala kontakter och hålla avstånd till varandra. Dessa aspekter bidrog till att intervjuerna 

inte kunde ske fysiskt utan istället genomfördes via en digital plattform med en tillräckligt god 

säkerhet när det kommer till att hantera känsliga uppgifter. Respondenterna är väl bekanta 

med plattformen då den används under deras distansundervisning, vilket minskade risken för 

att de tekniska faktorerna inte skulle fungera på ett önskvärt sätt.  

Kontakten mellan intervjuare och respondent skulle kunna påverkas negativt av det fysiska 

avståndet och tekniken och ett fysiskt möte skulle kunna underlätta kommunikation i form av 

att det då är lättare att tyda kroppsspråk och mimik. Däremot skulle en digitalt genomförd 

intervju istället kunnat ha en positiv inverkan på resultatet om respondenten skulle anse det 

obekvämt att prata om personliga upplevelser med en person som de inte känner sedan 

tidigare. Då kan det istället kännas tryggt med ett fysiskt avstånd till intervjuaren, vilket då 

kan ha en positiv inverkan på respondenten. Respondenten kunde därmed välja var han eller 

hon ville sitta under intervjun eftersom det är gynnsamt om respondenten sitter på en plats 

som upplevs som en lugn och trygg miljö (Stukát, 2011). De kunde även välja om de ville ha 

videofunktionen på, eller välja att endast rösten hördes.  
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Vi valde att dela upp intervjuerna och genomförde några var. Detta var delvis för att 

effektivisera tidsanvändningen men också för att vi resonerade att det kunde kännas mer 

bekvämt för respondenterna om endast en person genomförde intervjun.   

 

4.4 Bearbetning och analys 

Materialet har transkriberats utifrån ljudinspeliningarna. Vi valde att transkribera de intervjuer 

vi själva genomfört då vi själva ansåg att det gjorde det lättare att tolka informationen. 

Ljudkvaliten var god, vilket enligt Kvale och Brinkman (2012) är av stor vikt, men pga. att ett 

par av eleverna har hörselnedsättning vilket påverkar deras tal var det ibland svårt att tolka 

enstaka ord. Det underlättade således att transkriptionen gjordes i direkt anslutning till 

intervjun då situationen var färsk i minnet och det var då lättare att tolka inspelningen. Detta 

förespråkas även av Dahmström (2011).  

Intervjuerna skrevs ned ordagrant från talspråk till skriftspråk, ljud och pauser togs bort när 

intervjuerna skrevs ner. När text utelämnats ur ett citat har en klammer med tre punkter 

använts. Detta gjordes när det fanns information i citatet som inte var relevant för studien. 

Information såsom lärares namn och namn på skolor har markerats med X, Y för att skydda 

respondenternas identitet. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn. 

Bearbetningen av transkriptionerna har sedan genomförts i två steg. Först har det 

sammanställts till vår resultatbeskrivning och därefter till vår analys.  

I det första steget läste först båda av oss igenom samtliga intervjuer för att fånga helheten. Vi 

sökte efter samband, mönster och kopplingar till våra frågeställningar. Meningar 

kondenserades och kategoriserade genom färgkodning och sammanställdes därefter i 

tabellform. Detta tydliggjorde mönster och vi kunde hitta exempel på skillnader och likheter 

vilket var grunden för vår resultatbeskrivning.  

I andra steget i tolkningen genomfördes en tematisk dataanalys utifrån våra 

analysverktyg.  Modellerna applicerades likt ett raster över resultatbeskrivningen och 

processen som tidigare gjorts upprepades, men empirin sorterades nu utifrån modellernas 

olika delar/begrepp. Genom denna process utkristalliserade sig olika teman som låg till grund 

för vår analys.  
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4.5 Etiska principer 

Gemensamt för respondenterna är att de på ett eller annan sätt hade det svårt i grundskolan i 

och med att de ej hade tillräcklig måluppfyllelse för att kunna söka in på ett nationellt program 

på gymnasiet. Att intervjua människor om svåra upplevelser kan vara känsligt och det är därför 

av största vikt att förhålla sig till de etiska regler som finns. Vi lade särskild vikt vid att 

respondenterna skulle vara väl informerade om vad studien gick ut på (informationskravet). 

Då vi inte hade möjlighet att förmedla missivbrevet personligen tog vi hjälp av 

specialpedagogerna på IM med att förklara och tydliggöra innehållet i missivbrevet för att 

respondenterna skulle få en klar bild av syftet med studien samt vilka etiska principer som 

studien vilar på. Information förmedlades om vikten av att deras röster blir hörda, men också 

att deltagandet är högst frivilligt samt möjligheten för respondenterna att avbryta studien utan 

att det skulle innebära några negativa konsekvenser för dem (samtyckeskravet). 

Respondenterna har en tillitsfull relation till specialpedagogen men det går inte att komma 

ifrån att det finns en maktrelation mellan specialpedagogen och eleverna. Det skulle kunna 

leda till att respondenterna skulle kunna känna sig tvingade att tacka ja till ett deltagande i 

studien på grund av detta. De tillfrågade specialpedagogerna gjorde bedömningen att de elever 

som de valde att fråga, opåverkat kunde fatta ett eget beslut kring huruvida de önskade att 

delta i studien eller ej. Eftersom vi själva inte träffade respondenterna mejlade vi missivbrev 

med samtyckesblankett till specialpedagogen som skrev ut en kopia till eleverna för dem att 

skriva på. Denna fotades sedan och skickades till oss via epost. Bryman (2018) menar att de 

deltagare som är myndiga själva kan besluta om sitt deltagande i studien utifrån ovanstående 

etiska principer. Detta gällde för denna studie då samtliga respondenter var myndiga. 

Anderssons som i båda sina studier (2013, 2017) också intervjuat elever refererar till Goodson 

& Sikes när hon belyser just denna etiska balansgång som handlar om vad som kan vara en 

nackdel för eleven, men som kan leda till kunskap om elevers situation i avsikt att förbättra

  

När det gäller att “ge unga människor som gymnasieelever röst är det särskilt viktigt att 

hantera dem väl. Resultatet blir inte tydligt förrän de som har makten kan ta del av hur livet 

verkligen upplevs av minoriteter, som till exempel i mitt fall, för elever som skolan har 

misslyckats med. Med andra ord är de berättelser, som berättas av människor som vanligtvis 

inte gör sin röst höst eftersom deras liv inte anses tillräckligt intressanta eller viktiga, oerhört 

betydelsefulla. Det är av största vikt att de här informanterna inte upplever att de blivit 

utnyttjade bara för att forskare ska få ett resultat. (2013, s. 58)  
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Under samtliga intervjuer hade vi som mål att värna om respondenterna genom att inte forcera 

fram svar. En viktig aspekt var att respondenterna inte skulle sättas in en situation då de kom 

till åverkan med bakgrund till att vissa av intervjufrågorna potentiellt skulle kunna bidra till 

en känslighet hos respondenterna (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Respondenterna fick även information om att insamlade uppgifter endast skulle komma att 

nyttjas i föreliggande studie (nyttjandekravet) och att all information som kunde kopplas till 

en enskild individ eller plats skulle komma att avidentifieras (konfidentialitetskravet). Enligt 

konfidentialitetskravet ska alla uppgifter av känslig karaktär som exempelvis personuppgifter 

eller annan känslig information förvaras på ett säkert sätt. Genom att förvara empirin i låsta 

arkivskåp på våra arbetsplatser säkerställdes att känslig information inte sprids. I 

resultatredovisningen används fiktiva namn för respondenterna, samt annan information 

såsom lärares namn och skolnamn som nämns har tagits bort från citat.  

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet och giltighet är viktiga begrepp som används inom forskningssammanhang.  

Enligt Stukát (2011) handlar tillförlitlighet om kvaliteten på själva mätinstrumenten. I 

Brymans (2018) förklaring inbegrips tillförlitlighet även av bl.a. trovärdighet, dvs. att den har 

utförts i enlighet med rådande etiska principer samt att studiens resultat stämmer med det 

respondenterna delgett. Vidare förklarar Bryman (2018) att tillförlitlighet uppnås genom att 

studien är transparent, vilket innebär att alla moment i genomförandet, såsom metod och teori 

således bör vara synliga. Giltighet innebär att studien representerar de företeelser den avser 

att beskriva (Bryman, 2018). En fallgrop som Stukát (2011) nämner är att respondenten 

kanske inte svarar helt ärligt under en intervju. 

Användandet av semistrukturerade intervjuer som metod bidrog till studiens tillförlitlighet, då 

möjligheten till att kunna förtydliga frågor för att säkerställa att respondenterna förstod 

frågorna som på det sätt som var avsett, skapades. Metoden bidrog även till att följdfrågor 

kunde ställas till respondenterna för att säkerställa att deras svar tolkades korrekt. 

Intervjufrågorna var även noggrant bearbetade genom en tidigare genomförd pilotintervju.  
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5 Resultatbeskrivning 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de fem intervjuerna. Resultaten presenteras utifrån de 

kategorier som utkristalliserades vid bearbetning empirin. 

5.1 Elevernas känslor kopplade till tiden i grundskolan 

När respondenterna beskriver den känsla de får när de tänker tillbaka på sin tid i grundskolan 

så är bilderna blandade. Några har en negativ känsla medan andra beskriver känslorna som 

både positiva och negativa. Alva som under högstadiet diagnostiserades med ADHD och 

dyskalkyli upplever främst en negativ känsla när hon tänker tillbaka på sin skolgång i 

grundskolan. Detta är för att hon upplevde sig missförstådd och att hon inte ansåg att hon fick 

den hjälp som hon behövde i skolan.  

Blanka uttrycker en liknande känsla som Alva på så sätt att även hon upplevde sig 

missförstådd fram tills att hon gick i årskurs 8.  

Alltså väldigt blandad. Negativ fram till att jag började åttan, nian där men sedan efter det 

har det varit bra. Låg- och mellanstadiet var jobbigt. Det är mycket det att man var inte 

förstådd.[...]. Mina svårigheter handlar mest om koncentration. Skolan är så jävla fyrkantig, 

alla ska vara på samma sätt och de förväntar sig att alla ska lära sig på samma sätt, det är ju 

inte för alla, det sättet. Men det var väl mest koncentrationen och det sätt som lärarna 

förklarade på fungerade inte (Blanka).  

 

Cornelia upplever att hennes skolgång varit varken bra eller dålig men att den däremot har 

varit svår då även hon anser att hon inte har fått stöd i sina svårigheter. De svårigheter hon 

beskriver är främst inom läsning och skrivning, men även till viss del inom matematik. Elias, 

som har en hörselnedsättning, berättar att även han upplevde låg- och mellanstadietiden som 

den tid under grundskolan då det var som jobbigast för honom. Detta var på grund av att han 

upplevde att flera av lärarna saknade kunskaper om hans funktionsnedsättning och på så sätt 

inte kunde möta hans behov helt och fullt. Även Darias känslor av skolan under låg- och 

mellanstadiet är negativa, men hon upplever att det fungerade bättre för henne i skolan när 

hon började på högstadiet. Hon förklarar att pedagogerna på högstadiet var bättre på att göra 

anpassningar utifrån hennes behov. Hon ger uttryck för att undervisningen hon fick som yngre 

lades på en alltför låg nivå gentemot hennes förmågor. Därav upplever Daria att hon inte fick 

uppgifter som utmanade henne tillräckligt under låg- och mellanstadiet. 
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5.2 Vilket sorts stöd gavs i grundskolan?  

Alva beskriver att hon fick stöd av en speciallärare när hon gick på högstadiet. Specialläraren 

gjorde en utredning av Alvas svårigheter och undervisade henne utanför klassrummet en gång 

i veckan. Även Blanka upplevde att det var först i högstadiet som hon fick stöd i skolan. Då 

placerades hon i en särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) med en speciallärare “som var 

utbildad för barn med diagnoser”. Här fick hon anpassningar såsom en tydlig struktur och en 

individuell dagsplanering. Cornelia förklarar att hon fick stöd utifrån hennes läs- och 

skrivsvårigheter i årskurs 3 eller 4. Hon beskriver att läraren ibland läste högt för henne, men 

att hon också fick gå iväg på svensklektionerna för att träna ytterligare. Här upplever hon att 

stödet handlade om att hon skulle träna mer av samma och att mycket ansvar lades på henne, 

såsom att göra fler läxor. Cornelia arbetade på en enklare nivå av matematikboken än övriga 

elever i klassen, och när hon började i högstadiet fick hon ta del av hjälpmedel såsom att 

använda miniräknare, en lathund med multiplikationstabellen samt läslinjal.  

Daria har gått på en specialskola för elever med hörselnedsättning under hela grundskoletiden. 

Där arbetade personal som själva var döva eller hade en hörselnedsättning och de flesta kunde 

använda teckenspråk. Här fanns en speciell kompetens och särskilt anpassad fysisk lärmiljö 

för att möta denna elevgrupp. Det var små klasser, med ca åtta elever per klass, och Daria fick 

även specialundervisning utanför klassrummet tillsammans med en annan elev. Daria 

förklarar att hon även har en kromosomavvikelse som gör det extra svårt för henne att följa 

med i undervisningen. Förutom de anpassningar som gjordes på grund av hennes 

hörselnedsättning och som gjordes för samtliga elever, fick hon även anpassningar i 

undervisningen såsom extra tid för att göra klart uppgifter samt stödstrukturer som 

skrivmallar. När hon började på högstadiet fick hon instruktioner skriftligt istället för endast 

muntligt, och på vissa lektioner fanns det även en extra lärare i klassen som kunde stötta Daria 

genom att exempelvis kolla om hon förstått instruktionerna.  

Elias hade en elevassistent under hela grundskolan. Han placerades i en klass där det var något 

färre elever och där han hade tillgång till ett grupprum för att kunna sitta avskilt vid behov. 

Lärare och andra elever använde mikrofonsystem i klassrummet som stöd för Elias 

hörselnedsättning. Ytterligare anpassningar gjordes i viss utsträckning, såsom att visuellt stöd 

avändes i undervisningen samt att Elias fick ta del av lektionsplanering i förväg under 

högstadietiden.  
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5.3 Diagnos kopplat till stöd och skolans kunskap om funktions-

nedsättningar  

Elias och Daria blev diagnostiserade med hörselnedsättning innan de började i grundskolan. 

Elias nämner att han har fler diagnoser, men berättar endast om hörselnedsättningens påverkan 

under intervjun. Daria berättar vidare att hon även, utöver hörselnedsättningen, har en 

kromosomavvikelse som påverkar hennes lärande. Elias uttrycker vikten av att lärarna har 

kunskap om hans hörselnedsättning, och framför allt om hur mikrofonsystemet fungerar, 

vilket han behöver för att få en så optimal lärsituation som möjligt. Daria upplever att lärarna 

hade svårt att anpassa materialet till rätt nivå utifrån hennes inlärningssvårigheter på låg- och 

mellanstadiet, men då hon gick på en specialskola så fanns det stor förståelse och kunskap om 

hennes hörselnedsättning.  

För både Alva och Blanka, som båda har diagnostiserats med bland annat ADHD, är 

upplevelsen annorlunda gentemot den som Elias och Daria har. De uttrycker att det fanns en 

stor okunskap bland lärare när det kommer till olika former av svårigheter som handlar om 

uthållighet och koncentration. De önskar att deras svårigheter hade utretts vid ett tidigare 

stadium i skolgången. Deras uppfattning är att det är diagnoser som bidrar till att elever får 

stöd i skolan.  

Alva fick sin diagnos när hon gick i åttan, hon upplever att det var först då som hon fick rätt 

stödinsatser i skolan.  

Det var skönt att få det bekräftat i åttan. Men jag hade behövt få det bekräftat tidigare för jag 

hade inte fått ett godkänt mattebetyg sedan jag gick i sexan. Och problem med 

koncentrationen och allt sådant där. Så fort man får en diagnos, det är då man får hjälpen. 

När de ser ett papper. Så då fick jag sitta i ett specialrum. Om jag skulle göra prov till exempel 

så fick jag sitta i en liten grupp. Man får inte den möjligheten annars. Man blir tagen på allvar 

när man har en diagnos. Då fattar de att det är någonting. (Alva) 
 

Alva berättar att hon förutom sin ADHD-diagnos även fick en dyskalkylidiagnos under tiden 

på högstadiet. Enligt henne fick hon ingen hjälp i matematikundervisningen för sina 

svårigheter innan diagnostiseringen utan upplever att lärarna tidigare bara gav henne mer 

läxor.  

Blanka har liknande upplevelser och beskriver att hon inte kände sig förstådd under tiden i 

grundskolan. Även hon lyfter att hon hade önskat att få sin ADHD diagnos tidigare.  
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När jag fick ADHD på papper så var det mer att lärarna mer typ förstod varför jag var som 

jag var. Inte för att det kanske hjälpte men det förklarade ändå väldigt mycket för mig och att 

jag inte var en sådan där “sitta still och vara lugn-tjej”. Jag kunde inte sitta still. Jag kunde 

inte vara tyst. Jag fick en förklaring till hur jag själv fungerar. Jag fick min diagnos när jag 

precis hade fyllt 12. Jag fyller i december så det var i sexan eller sjuan[...]Det är mycket det 

att man inte var förstådd. Jag fick inte rätt resurser med mina diagnoser. Lärarna tyckte nog 

mycket att jag var den jobbiga ungen som inte sitter still och är tyst när jag i själva verket 

behövde rätt resurser[...]. De hade inte förståelse för mina svårigheter. (Blanka) 

 

Cornelia berättar inte om hon fått någon diagnos, men förklarar att lärarna på högstadiet hade 

en bättre förståelse för hennes svårigheter än de lärare som hon tidigare mött under låg- och 

mellanstadiet. I årskurs 3 fick Cornelia själv en känsla av att det var någonting som inte stämde. 

Det var svårt för henne att läsa och skriva och hennes upplevelse är att hon inte kom någonstans 

i sitt skolarbete. Det var även då, i årskurs 3 och 4, som några av hennes lärare började förstå 

att hon hade svårigheter, men hon upplevde inte att de förstod hur de skulle stötta henne.  

   

5.4 Elevernas upplevelser av hur stödet fungerat  

Respondenterna har olika upplevelser kring vilken effekt de olika stödinsatserna haft, om det 

var rätt stödinsatser och om de sattes in i tid. Elias beskriver att det stöd han har fått har fungerat 

i varierad grad på grund av att han har haft flera olika lärare. Olika lärare hade olika mycket 

förståelse för och kunskap om hans hörselnedsättning, samt en varierande kompetens i att 

använda mikrofonsystemet. Elias förklarar att det är ansträngande för honom att ta till sig 

auditiv information men att det underlättas av att han är van vid rösten. Han upplever att klassen 

haft många lärarbyten, vilket har påverkat denna process som hela tiden fått börja om, vilket 

har tagit mycket av hans energi. Hans upplevelse av stödet är att det i sig fungerade bra, men 

att det påverkades av alla lärarbyten. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de upplever att stödinsatserna fungerade bättre i 

högstadiet än i låg- och mellanstadiet. Cornelia som fick specialundervisning i svenska från 

årskurs 3 upplevde att lärarna bara lade mer ansvar på henne. Hon berättar att de försökte “pusha 

på mig att läsa mer och skriva mer och det blev inte så värst kul efter ett tag när alla typ 

stressade. Så att ja, det de gjort det är ganska lite skulle jag nog säga”. När det kommer till 

Alvas upplevelser av stöd på grundskolan så har de varit både positiva och negativa, eftersom 

det har varit utformat på olika sätt. När hon fick specialundervisning i årskurs 8 var det 

specialläraren som höll i det och de satt i biblioteket och arbetade. Hon upplevde specialläraren 
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som kompetent och beskriver att de hade en god relation. Stödet bidrog också till att hennes 

närvaro ökade signifikant. I andra årskurser var det en annan lärare som var ansvarig för 

specialundervisning och upplevelsen för Alva var då istället genomgående negativ. Hon 

beskriver den lilla gruppen som att den bestod av henne och fler elever som hade dåliga betyg 

och skolkade mycket och ger uttryck för att de, även om de var kompisar, inte var så bra för 

varandra.  

 Det var jag med mina två kompisar som jag umgicks med som också hade ADHD och var 

kaos. Och vi tre fick sitta i ett eget rum med en lärare för att vi skulle få extra hjälp. Men vår 

lärare som vi hade, hon var nära pensionen så hon satt där och sade “Gud vad det ska bli 

skönt med pension”. Så vi fick inte så mycket hjälp. det var mer att, de tyckte väl, att vi 

störde. (Alva)  

 

Blanka gick kvar i sin ordinarie klass fram till årskurs åtta då hon bytte till en särskild 

undervisningsgrupp (SU-grupp). Det upplevde hon som en mycket positiv förändring. Hon 

uttrycker förvisso att hon inte kom så bra överens med de andra eleverna i gruppen, men att 

specialläraren gav henne det stöd hon behövde i SU-gruppen. Skolan erbjöd henne även 

samtalskontakt, men hon anser att “det är något som inte funkar för mig. Jag kan inte sätta mig 

ner med någon som jag inte känner på en avsatt tid och prata om hela mitt liv” (Blanka). 

 

5.5 Stödinsatser i eller utanför klassrummet 

Platsen för var respondenterna har fått stöd har varierat. Elias lämnade inte sitt klass-

sammanhang för att få undervisning någon annanstans. Han hade tillgång till ett grupprum i 

anslutning till klassrummet där han fick göra samma uppgifter som övriga i klassen tillsammans 

med sin assistent. Där kunde även andra elever arbeta. Han har en positivt inställning till detta 

och förklarar att: “han hjälpte ju inte bara mig. Han hjälpte ju fler. Det var ju flera som har svårt 

med saker och ting, […]. Han kunde väl hjälpa andra elever som inte behövde lika mycket stöd. 

Han kunde hjälpa alla”.  

Elias upplevde således att han ändå kände sig som en självklar del av klassen och att det var 

gynnsamt att ha tillgång till en tyst arbetsmiljö, då för mycket ljud kan göra honom trött.   

Efter att Blanka började i en SU-grupp i årskurs 8 hade hon all sin undervisning i gruppen. 

Detta upplever hon som positivt. Andra respondenter som fick lämna sina klasser för att få 

specialundervisning på en annan plats hade oftast negativa upplevelser kring detta. Cornelia 
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berättar: ”Det blir väldigt mycket att arbeta själv med läraren väldigt ofta, och då det tog mig 

från klassen[...] då får jag höra vad de har gjort men jag fick inte vara där för det”.  Att missa 

det de andra gjorde i klassen var således en negativ konsekvens av att gå iväg för 

specialundervisning. 

Vidare förklarar  Cornelia att ytterligare nackdelar med att få undervisning utanför klassrummet 

var att alla lärare inte var “så diskreta och smidiga” när de kom till klassrummet för att ta med 

henne till specialundervisningen. De kunde komma in i klassrummet och säga: ”kom så går vi 

hit”, vilket gjorde att alla klasskamrater hörde och förstod att Cornelia behövde gå iväg för att 

få specialundervisning. Hon önskar att hon istället hade fått sitta i exempelvis ett hörn av 

klassrummet och få hjälp av en lärare på plats. Det anser hon hade varit en bättre lösning än att 

behöva lämna klassrummet.  

Det skulle jag känna att [det] hade varit bättre istället för att bli så isolerad. Att man faktiskt 

ändå var med klassen typ. Ett sätt att försöka hänga med på det de gör. Då så är man inte så 

himla back typ. (Cornelia) 

 

Daria som gick i en skola med små klasser berättar att hon, för att få ytterligare stöd, fick gå 

iväg med en annan elev i klassen till en annan lokal, för att få specialundervisning i en mindre 

grupp.  Hon beskriver att uppgifterna där var för lätta och att hon inte utmanades som de övriga 

eleverna i klassen.  

För Alva var det positivt att få stöd utanför klassrummet förutsatt att stödet gav en positiv effekt. 

Hon uppskattade exempelvis att få sitta i ett “specialrum”, där hon lättare kunde koncentrera 

sig när hon hade prov, och för att få undervisning av en speciallärare som hon tyckte var bra. 

Däremot, när hon hade en annan lärare som hon inte tyckte var bra var upplevelsen motsatt. 

Alva deltog på genomgångar i klassrummet,  men fick efter dessa gå ut ur klassrummet och 

arbeta i den mindre gruppen. När hon kom tillbaka till klassen efteråt beskriver hon att det blev 

problem.  

Vi hade inga bestämda platser så jag visste inte var jag skulle sitta. Och satte man sig 

någonstans kom någon annan och sade “du måste flytta på dig” för att jag sitter på dennes 

plats.[...] Man kände sig inte som en del av klassen. Att behöva var den som går iväg själv 

efter genomgången när alla andra sitter kvar. Jag tror inte jag berättade det för någon. (Alva) 

  

Vidare berättar Alva att det inte blev mycket gjort i den lilla gruppen och att lokalen inte var 

optimal.  
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Det var mycket skolk och dåliga betyg och allt det där[...]. Om du tänker dig, där man har 

allt material, alltså det var liksom pärmar och sånt. det var som ett förråd vi satt i. Det fanns 

ett fönster, ett jättelitet rum, och så hade de byggt ett extra litet rum i rummet, och i det 

rummet hade de extra material som pennor och sådär. Och så fanns det en liten stol och en 

bänk. Där kunde en person sitta om den ville ha, vara ifred. Men det kändes som att sitta i en 

garderob. Det var ingen trevlig miljö att sitta där. Det positiva var att det var mina kompisar, 

men det negativa var att vi var dåliga för varandra. (Alva) 

   

5.6 Delaktighet och inflytande  

5.6.1 Delaktighet, inkludering och känsla av sammanhang 

Cornelia beskriver delaktighet som något som handlar om att hon exempelvis är med kompisar 

eller klassen, att hon deltar i en aktivitet. Hennes upplevelse av grundskolan är att hon inte 

kände sig särskilt delaktig eftersom hon ofta fick lämna klassen och arbeta tillsammans med en 

lärare utanför klassrummet. När hon kom tillbaka till klassrummet fick hon ofta information 

om vad klasskamraterna hade gjort när hon var borta, men hon upplever att hon ofta inte fick 

delta i klassens aktiviteter. “Man kände sig inte så värst delaktig”, förklarar Cornelia. Vidare 

ger hon uttryck för att hon inte kände sig som en del av gruppen. “Jag tyckte att jag ändå blev 

ganska isolerad” förklarar hon.   

Daria förklarar att delaktighet för henne innebär att vara med på saker och ting, att delta. Hon 

berättar också att det inte stämmer med hennes upplevelser av grundskolan. Hon kände sig inte 

som en del av klassen i årskurs 1 till 5. Det var under en period då hon beskriver att hon var 

utsatt av en annan elev i klassen. Känslan av delaktighet kom först i årskurs 6 när den eleven 

slutade i klassen. Under högstadietiden kände hon sig delaktig och inkluderad i klassen. Att 

Daria har gått på en specialskola innebar att hon inte gick på skolan i hennes närområde. Det är 

dock inget som hon upplever har påverkat henne särskilt mycket men som medförde att det var 

svårare att umgås med klasskamrater på fritiden då många av dem åkte taxi (skolskjuts) till och 

från skolan.  

Elias känner att han var delaktig i stor utsträckning under grundskolan. Hans assistent stöttade 

även andra i elever i klassen, vilket gjorde att det var fler elever som jobbade tillsammans med 

Elias i grupprummet. Detta bidrog till en känsla av delaktighet för Elias. Även om han beskriver 

att det var svårt för honom att delta i sociala samtal med klasskamrater i sammanhang med dålig 

hörselmiljö som exempelvis i matsalen och i korridorerna, så tycker han ändå inte att han har 

påverkats allt för mycket av det.  
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Alva beskriver delaktighet som “Att man känner att man är med”. Hon ger uttryck för att hon 

kände sig orättvist behandlad i skolan. Hon tillhörde en klass men fick ofta gå iväg till den lilla 

gruppen där hon hade undervisning utanför klassrummet. Hon hade sen inte någon given plats 

i klassrummet när hon kom tillbaka från specialundervisning. Vidare ger hon ytterligare ett 

exempel på ett tillfälle då känslan av delaktighet verkligen påverkades negativt. 

När vi gick ur nian gjorde vi klasströjor som alla elever skulle skriva sina namn på. Läraren 

skrev mitt namn på tröjan, det fick jag inte göra själv, även om jag är med i klassen. Jag 

kände mig aldrig med i min klass utan det kändes jobbigt att vara med dem. Man kände sig 

inte som en del av klassen. Att behöva vara den som går ut efter genomgången när alla andra 

sitter kvar. Jag tror inte att jag berättade det för någon. (Alva) 

  

5.6.2 Inflytande över stödinsatser 

Blanka beskriver att det var först i årskurs åtta som skolan började lyssna på vad hon själv och 

hennes föräldrar hade för förslag på åtgärder och anpassningar. Hennes tidigare upplevelser 

från grundskolan var att vissa kompisar kunde lyssna och förstå Blankas perspektiv men inte 

lärarna.  

Alltså lärarna har verkligen varit så jävla ignoranta. Jag är väldigt arg på min skolgång i 

grundskolan. Det är liksom en tid jag helst vill glömma, för att jag mådde väldigt, väldigt 

dåligt psykiskt liksom. Och lärarna var dumma i huvudet, rent ut sagt. Det är ju en lång tid 

och man är ju mycket i skolan. (Blanka) 
  

Det var då, i 8:an, när hon började i skolans SU-grupp som hon upplevde en vändning som 

bidrog till att hon började tycka om att vara i skolan.  

...för innan har det alltid varit en kamp mot skolan och sedan blev det att jag och skolan hade 

en kamp mot problemet. Lärarna mötte upp mig väldigt mycket och vi kom på lösningar ihop. 

Det var först då som skolan lyssnade på vad jag behöver. Det kändes inte som att skolan 

lyssnade på mig alls innan egentligen. (Blanka) 
  

I motsats till Blankas upplevelser av att bli lyssnad på och på så sätt kunna påverka sitt stöd 

under tiden då hon var placerad i en SU-grupp, så upplever Alva att hon inte hade möjlighet att 

påverka sitt stöd överhuvudtaget under sin tid i grundskolan. Det var först på gymnasiet som 

skolan började lyssna in Alvas egna tankar kring sina stödinsatser. Hon berättar att “Jag sade 

att jag tyckte att det var jobbigt och sånt men jag kunde inte säga vad som var jobbigt för det 

visste jag inte själv”.  
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Daria och Blanka beskriver att deras föräldrar tog ett stort ansvar och gjorde det de kunde för 

att påverka det stöd som de fick i grundskolan. Daria berättar att skolan inte lyssnade på hennes 

föräldrar när de försökte föra hennes talan utan gjorde istället tvärtom mot vad hon och hennes 

föräldrar önskade. Hon upplevde att det var en del lärare som försökte att göra sitt bästa för att 

lyssna och vara tillmötesgående gentemot henne när hon själv lyfte sina synpunkter, men det 

var inte alla. När hon började i årskurs 7 upplevde hon att skolan i större utsträckning lyssnade 

på hennes åsikter om vilket stöd som hon ansåg att hon behövde. Hon berättar att hon önskar 

att lärarna “Först och främst [skulle] lyssnat”.  

I Elias fall betonar han vikten av att han hade en assistent som lyssnade och hjälpte honom att 

föra hans talan. Han beskriver att han inte själv deltog på möten med skolan utan att mötena 

skedde mellan skolan och hans föräldrar. Han upplever att hans föräldrar hade god kännedom 

om vad han behövde och var nöjd med att de förde hans talan på möten. Han upplevde inget 

behov av att delta själv på möten. Han kunde också lyfta sina önskemål och synpunkter till sin 

assistent som förvaltade dessa väl och som sedan förde vidare hans önskemål till de 

undervisande lärarna. Detta ledde enligt Elias till förändringar.  

 

5.7 Lärmiljöns betydelse  

I elevernas upplevelser om vad som utgör en god lärsituation finns det olika komponenter som 

är viktiga för att just de ska få en optimal situation för lärande. Alva lyfter fram placering i 

klassrummet som en betydande faktor. Hon har lärt sig mycket om hur hon själv fungerar och 

berättar att en placering längst fram bidrar till att hon kan skärma av intryck och det som händer 

runt omkring henne, helst vill hon sitta själv vid sitt bord i klassrummet. För Elias är ljudmiljön 

viktig. Han behöver en hörselanpassad lärmiljö då det underlättar hans möjlighet till fokus och 

koncentration vilket bidrar till att han orkar arbeta mer. Han anser att det underlättar om läraren 

inte har för långa genomgångar, och förklarar att en halvtimma är lagom.  

Pratar man för mycket första lektionen blir jag väldigt trött på dagen sen och då orkar man inte. Om  min 

lärare pratar en timma måste jag göra annat för jag orkar inte lyssna. Jag blir väldigt trött. Det vore bra 

om man hade någon gräns om hur länge man kan prata. (Elias) 

  

Elias upplever också att det underlättar om han kan se en presentation samtidigt som läraren 

går igenom något eller om läraren exempelvis har delat föreläsningen på en lärplattform i 

förväg.  
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Blanka och Cornelia lyfter båda vikten av att få redovisa sina kunskaper muntligt istället för 

skriftligt genom exempelvis diskussioner i mindre grupper med andra eller tillsammans i 

klassrummet. Blanka menar att hon lättare tar till sig kunskap om hon får möjlighet att lära sig 

på ett annat sätt genom att till exempel diskutera ett ämne istället för att bara läsa och skriva om 

det. Hon beskriver det såhär:  

Muntligt, muntligt. Jag är en verbal och muntlig person. Jag lär mig bäst genom grupparbeten, 

jag kan inte jobba själv. [...] för då tappar jag koncentrationen på två minuter liksom. Det har 

varit svårt att förstå uppgiften, komma igång och förstå vad jag ska göra. Om det flyger en 

fågel förbi fönstret så är det mer intressant än det som läraren står och går igenom. Det är 

lättare om man sitter i en grupp och jobbar för då kan de förklara och fånga in mig. Lärarna 

har svårt att fånga in mig. De frågar “Ska du inte börja jobba nu?” och så svarar jag att jag 

inte orkar. Då är min serie på datorn mycket roligare. Och då “Okej, men du kan väl börja 

när du har lust”. Jag har inte lust att börja. [...] Jag hade behövt någon som satt bredvid mig 

och berättade vad jag skulle göra och hjälpa mig att komma igång. Och när jag väl kommit 

igång, när jag har fått ett flow, kan jag sitta i fler, flera timmar om det är så. Om jag inte får 

den hjälpen kanske jag inte ens börjar. (Blanka)  
  

När det kommer till att ha kännedom av hur man som elev lär sig på bästa sätt så har Daria den 

bilden klar för sig. Hon sammanfattar sina behov när det kommer till inlärning genom att 

beskriva att hon är hjälpt av stödstrukturer, en mall, när hon ska göra en uppgift då den hjälper 

henne att förstå vad hon ska göra och i vilken ordning som hon ska göra det. Hon kan då även 

behöva instruktioner enskilt av läraren genom att läraren försäkrar sig om att Daria vet vad hon 

ska göra. Hon betonar även vikten av förförståelse inför att hon ska börja med en uppgift eller 

ett arbetsområde, förförståelse kan hon få genom att exempelvis se en film innan lektionen. Att 

ha tillgång till bildstöd hjälper Daria att visualisera. När hon även har gott om tid på sig att 

genomföra sina skoluppgifter upplever hon att hon har bättre förutsättningar för att kunna 

genomföra sitt skolarbete på ett optimalt sätt. Hon anser, liksom Elias, att det är svårt för att 

sitta och lyssna på långa genomgångar då det är väldigt energikrävande för henne. Även kortare 

arbetspass med fler pauser är gynnsamt för att Daria ska kunna reglera sin energinivå. Hon 

upplever att hon fick detta stöd först när hon började på högstadiet.  

Där och då fick jag mycket mer hjälp. När de pratade eller gav instruktioner så fick jag det 

antingen på papper eller på lärplattformen eller någonting [...]om vad jag skulle göra. […] de 

berättade för hela klassen sedan gick de till mig och frågade “förstår” du? Så pratade vi 

kortare då, och då förstod jag. Och ibland om jag behövde kunde någon annan lärare vara 

med i så fall. (Daria) 
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5.8 Lärarens betydelse 

För Daria kännetecknas en bra lärare av en person som försöker anpassa för alla elever så att 

de får en bra nivå på sitt skolarbete. Det har blivit tydligt för henne genom hennes egen tid i 

grundskolan att vissa lärare inte gjorde tillräckligt med anpassningar för att det skulle bli en 

optimal lärsituation för henne i skolan. De lärare som verkligen anpassade undervisningen efter 

hennes förutsättningar hjälpte henne mycket. Hon upplever att lärarna framförallt under låg- 

och mellanstadietiden underskattade hennes förmågor och gav henne för enkla uppgifter, vilket 

gjorde att hon inte utmanades och utvecklades tillräckligt.  

För Alva är det viktigt att läraren är engagerad då hon har upplevt både lärare som varit det och 

lärare som inte visat på något, enligt Alva, större engagemang. Därför tycker hon sig se stora 

skillnader i hur lärarens engagemang kan påverka elevernas inställning till skolan. Hon tycker 

att en lärare ska vara snäll, förstående, vara som en kompis och bry sig mycket.  

När vi visste att vi inte skulle klara nian kom någon in och sa “nu ska vi göra gymnasieval, 

ni ska söka till IM”. Då hade vi ändå en termin på oss att kunna liksom få upp betygen men 

det fanns ingen motivation från deras sida, eller vår sida heller. (Alva) 

 

Engagemang är något som även Cornelia nämner på så vis att hon beskriver sig själv som 

ganska blyg. Därför är det viktigt för henne att läraren söker upp henne för att försäkra sig om 

att hon förstår vad hon ska göra, läser frågor för henne eller omformulerar uppgifter för att det 

ska underlätta för henne att kunna bearbeta innehållet i informationen. Elias är inne på samma 

spår då han beskriver att en bra lärare förstår elevens problem, förstår vad han behöver, och 

utifrån det lägger upp undervisningen så att han får de bästa förutsättningar att lära sig saker. 

Han upplever en lärare i 7:an som särskilt bra, och uttrycker att om den läraren hade varit kvar 

så hade han troligtvis fått godkänt i svenska.  

Alltså han förstod mina problem om man säger så. Alltså vad jag behöver lära på liksom. 

Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Alltså han förstod vad man ska göra för mig 

för att jag ska lära mig så bra som möjligt...De hade möten med rektorn och mina föräldrar 

och så, och då sa han ”aha nu förstår jag”. (Elias) 
  

Blanka har en tydlig bild av hur en lärare inte skall vara: 

En dålig lärare lyssnar inte överhuvudtaget. Och man blir liksom arg på mig ifall jag inte 

förstår eller ifall jag är trotsig. En bra lärare fångar upp mig och ser mig som en individ och 

inte ser hela klassen som ett. Utan att läraren ser individen i sig och vad den behöver typ. För 

vissa funkar skitbra att sitta och plugga själva och vissa funkar inte bra. Lärare behöver väl 

förstå att vi inte är likadana allihopa. Det känns som att lärare bara är så jäkla trångsynta typ. 

Det var inte tillräckligt inlyssnande på vad jag behövde. (Blanka) 
  



 

47 

5.9 Lärarens relationskompetens 

Flera av respondenterna nämner någon eller några lärare som varit extra betydelsefulla för dem. 

Cornelia berättar att det var ett par lärare hon verkligen tyckte om. Dessa beskriver hon som 

“...väldigt snälla, som jag ändå lärde mig väldigt mycket ifrån på grund av att de fick en att 

känna att det var okej att man inte förstod någonting”. Hon anser sig själv som blyg och som 

en elev som inte självmant efterfrågade hjälp. De lärare som hon tyckte om märkte när hon 

behövde hjälp utan att hon behövde säga till. “De märkte, Okej men då fattar du inte frågan och 

då läste de högt eller formulerade det på ett lättare sätt.” På ett liknande sätt beskriver Elias sig 

själv också som en elev som “inte tar plats” och som uppskattar en specifik lärare som han haft 

tidigare som varit extra lyhörd för hans behov utan att han hade behövt be om hjälp.  

Blankas upplevelse är att hon fick bättre relation till lärarna på högstadiet när hon började i en 

SU-grupp  där en speciallärare arbetade.  

Det var som att vända en hand. Jag trivdes jättebra med lärarna. Alltihopa. Lärarna förstod 

mig liksom. [lärare X] och [lärare Y] räddade upp mig. Och jag och de andra eleverna i 

gruppen var väl inte överens hela tiden men just jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men 

just [lärare X] och [lärare Y] betyder väldigt mycket för mig för de fick tillbaka mig på 

banan liksom. Jag hade en egen dagsplanering, och kände mig bara så förstådd och att man 

kunde samarbeta. Att det inte var jag mot skolan, utan att det var skolan och jag mot 

problemet.[...] Vi kom på lösningar ihop. Det hade inte vänt utan [lärare X] och [lärare Y]. 

(Blanka) 
  

Hon upplevde att hon kanske inte jobbade så mycket i skolan, “men från att ha 99% frånvaro 

till att inte ha någon frånvaro. Det är stor skillnad” (Blanka).   

I 8:an upplevde Alva att hon hade en jättebra lärare.  

Hon brydde sig verkligen och gjorde allt för att underlätta för oss. Hon var jätteduktig. Och 

då höjdes mina betyg jättemycket i åttan. Vi fick tillbaka henne sedan [efter föräldraledighet], 

men då blev hon gravid med andra barnet istället när jag började nian. Jag sa till henne “nu 

får du inte bli gravid, jag behöver dig”. Och då var det redan försent [med glimten i ögat]. 

(Alva) 

Alva beskriver en kamratrelation med läraren och berättar att hon ville hitta på roliga saker, 

såsom att se på film och äta godsaker. “Hon brydde sig mycket och det märktes. Hon gav oss 

mycket beröm också”. Ytterligare en lärare som Alva anser ha påverkat henne positivt var en 

SO-lärare. Att undervisningen byggde på mycket diskussion fungerade bra för Alva, men 

framförallt tryggheten i att kunna ställa vilka frågor som helst uppskattade hon. “Det fanns inga 

dumma frågor och han svarade ändå. Ingen fråga var en dum fråga. Då hade vi ändå en termin 

på oss att kunna liksom få upp betygen, men det fanns ingen motivation från deras sida, eller 

vår sida heller.” 
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Daria upplevde också goda relationer med sina lärare i grundskolan, men hon tyckte att de 

kändes som kompisar, men att de inte hjälpte henne så mycket “skolmässigt”.  

  

5.10 Skolans meningsfullhet 

Blanka menar att kunskaper handlar om olika saker, vissa kunskaper förvärvas genom 

livserfarenhet och andra i skolan.  

Jag vet ju att jag behöver gå i skolan för att lära mig och sen får ett jobb liksom. Jag skiter väl i 

hur man räknar ut arean på ett blåbär liksom. Det behöver inte jag veta. Men jag vill jättegärna 

veta hur man betalar räkningar och ränta och sånt där. Men inte har jag lärt mig hur man köper 

hus eller betalar räkningar eller nånting i skolan. Men arean på ett blåbär. Hur man räknar ut det. 

Det vet jag. Hur ofta behöver man det liksom? (Blanka) 
  

Hon menar att de kunskaper som hon har lärt sig i skolan, inte i tillräckligt stor utsträckning 

bidrar med kunskaper som hon sedan kommer att ha nytta av och behöva i vuxenlivet. Cornelias 

bild av varför hon går i skolan är för att det är lag på att alla barn i Sverige ska gå i skolan.  Hon 

upplever att det är den anledningen som hon har fått och hon inte fått någon riktig förklaring 

till varför elever läser vissa ämnen och områden i skolan. Alva är inne på samma spår då hon 

uttrycker följande: 

Jag känner inte att jag har lärt mig något. Jag läser på vård och omsorg och känner att det är på 

ett annat sätt med kunskap som jag har nytta av. Man vet inte vad man ska ha alla ämnen man 

läser till. Det var viktigt för att komma in på gymnasiet. (Alva)  

 

Vidare ger hon uttryck för att när hon upplevde att skolan gett upp på henne, så gav hon upp på 

skolan. 

Skolan visste om att vi var i korridoren hela tiden men orkade väl inte bry sig om det. Vi 

sätter de jobbiga barnen i ett rum så slipper vi ta hand om det typ. [...]. Jag önskar att jag hade 

fått mer push, att bli tillsagd på skarpen. Det var som att de hade gett upp på oss, som att vi 

var ett hopplöst fall. Så då sket vi i det också. (Alva) 

  

Den uppfattning som både Daria och Elias har är att skolan hela tiden har varit tydlig med att 

de går i skolan och lär sig saker för att de sedan ska få goda förutsättningar i framtiden. Elias 

har själv prioriterat bland de ämnen han kan välja och har valt de som han upplever som viktiga 

för framtiden. Han har valt bort exempelvis moderna språk för att kunna läsa mer engelska 
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istället. På gymnasiet har han nu valt teckenspråk då det är ett ämne han redan har förkunskaper 

i och som han tror kommer att gynna honom på arbetsmarknaden. De anser båda att det är 

tydligt i de olika ämnena varför de behöver de kunskaper som lärs ut. 

  

5.11 Om jag hade kunnat gå tillbaka i tiden hade jag önskat... 

Blanka önskar att lärarna hade lyssnat mer på henne tidigare. Hon förklarar också att det hade 

varit viktigt för henne att få sin ADHD-diagnos, tidigare. Diagnosen ledde till att lärarna fick 

en större förståelse till varför Blanka var på ett visst sätt. Det är något som Alva känner igen sig 

i då även hon lyfter att hon önskar att hon hade fått sin diagnos tidigare på grund av att hon 

kopplar diagnosen till rätten att få hjälp i skolan. Alva som nu går på vård- och 

omsorgsprogrammet har ett uppsatt mål att utbilda sig till barnmorska. Det innebär att hon efter 

gymnasieexamen ska läsa vidare till sjuksköterska och efter det även en påbyggnadsutbildning 

för att sedan kunna jobba som barnmorska. I efterhand önskar Alva att det varit annorlunda, att 

lärarna inte hade gett upp hoppet på henne. Hon ger uttryck för att om lärarna “verkligen visat 

att de bryr sig, då kanske jag själv hade tänkt om”.  

Om Alva således kommit till insikt tidigare menar hon att hon inte hade varit i samma situation 

som hon är i idag när hon läser på vård- och omsorgsprogrammet med klasskamrater som är 

flera år yngre. Om hon hade tagit gymnasieexamen tidigare så hade hon kunnat påbörja sin 

utbildning till sjuksköterska tidigare.  

Cornelia önskar att lärarna inte hade pressat henne så mycket som de gjorde. Hon har svårt med 

sina minnesfunktioner och ändå satte lärarna press på att hon till exempel skulle klara av att 

lära sig hela multiplikationstabellen utantill.  

Den upplevelse som Daria har är att hon borde “sagt ifrån mer och kanske berättat mer vad jag 

tycker och tänker och känner”. Hon är osäker på om hon försökte påverka sitt stöd i skolan i 

tillräckligt stor utsträckning.  Hon säger “Jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt funderat på det. 

Det beror på vilken lärare vi pratar om. Jag försökte men, eftersom man har fler ämnen. Jag 

gjorde det jag kunde”. 

Elias önskar att mikrofonsystemet hade varit bättre redan från skolstarten. Det gamla systemet 

var inte bra, och det blev stor skillnad när det byttes ut i mellanstadiet. Han önskar också att 

han fått sitt nya cochleaimplantat (CI) tidigare och tänker att det i så fall hade underlättat för 
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honom i skolan, då det är betydligt bättre nu. Han önskar också att lärarna skulle haft kortare 

genomgångar och att de inte skulle ha skrivit så mycket information på tavlan.  

 

5.12 Analys 

I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras, tolkas och sättas i relation till de teoretiska 

perspektiv som studien utgår ifrån. Det innebär att elevernas upplevelser analyseras utifrån 

följande modeller: Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån ett 

relationellt respektive kategoriskt perspektiv (Fig. 3), Delaktighetsmodellen (Fig 4), 

Elevhälsan på fyra ben (Fig. 5), och KASAM, samt respektive perspektiv/modells centrala 

begrepp.   

  

5.12.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Analys utifrån Modellen: Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet 

utifrån ett relationellt respektive kategoriskt perspektiv  

 

Elevernas upplevelser av stödinsatser och delaktighet analyseras här med stöd av utvalda delar 

av Perssons modell Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån ett 

relationellt respektive kategoriskt perspektiv (2001). Vi har således använt den som ett raster 

när vi gått igenom resultatbeskrivningen och undersökt exempelvis “Hur upplevde 

respondenterna den ordinarie undervisningen i klassrummet under sin grundskoletid”? Hur 

användes den specialpedagogiska resursen? Vad upplevde eleverna var orsak till att de 

behövde stöd? Vem eller vilka av skolans personal upplevde de ansvarade för stötta dem? 

Utifrån resultatet kan man tolka att den ordinarie undervisningen fungerade olika bra för de 

olika respondenterna. De respondenter som var placerade i SU-grupp eller på specialskola 

upplevde en relativt hög grad av delaktighet i sina klassrum där lärmiljön var anpassad utifrån 

deras behov. Detta var dock särlösningar baserade på deras diagnoser. När en elev exempelvis 

placerades i SU-grupp så lämnades undervisningsansvaret över från den ordinarie läraren till 

de speciallärare som arbetade i SU-gruppen. Undervisningen i den ordinarie klassen 

utvecklades således inte som följd av denna specialpedagogiska insats. De respondenter som 

fått stöd utanför klassen, dvs som gått iväg för att få specialundervisning av en annan pedagog, 

gav uttryck för en negativ upplevelse. Här hade också ansvaret för deras undervisning lagts 
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över på en utomstående för att ges utanför klassrummet. Specialundervisningen var således 

riktad mot att åtgärda eleven snarare än att utveckla lärmiljöns tillgänglighet i klassrummet 

för att främja delaktighet och inkludering, vilket enligt Persson (2001) kan tolkas som ett 

kategoriskt perspektiv.   

I situationen där en elev med hörselnedsättning var en del av den ordinarie undervisningen, 

anpassades undervisningen i viss utsträckning så att eleven kunde delta med stöd av en 

assistent. Här fungerade också assistenten som ett språkrör för eleven och kunde förmedla 

elevens behov till läraren så att denne kunde göra nödvändiga anpassningar. Assistenten 

användes även som ett stöd för övriga elever i klassen. Detta kan möjligtvis ha bidragit till att 

undervisningen gjordes tillgänglig även för dessa elever, men anledningen till att assistenten 

arbetade i klassen var just på grund av att denna elev hade en hörselnedsättning. 

I tolkning av respondenternas upplevelser av hur de specialpedagogiska resurserna 

användes  framträder det även här att resursfördelningen utgick från ett kategoriskt perspektiv. 

Det specialpedagogiska stöd som gavs var direkt kopplat till elevernas svårigheter. En elev 

gick på specialskola, där lärare med specialkompetens skulle möta elever med särskilda 

behov. En annan placerades i en SU-grupp som var för elever i behov av särskilt stöd, och 

som undervisades av speciallärare. En tredje var inkluderad i klassrummet, men lärarens 

ansvar delades med en elevassistent för att möta elevens särskilda behov. Övriga respondenter 

i studien fick specialundervisning av antingen en annan lärare eller en 

speciallärare/specialpedagog utanför klassrummet. Från en av respondenterna uttrycks en 

önskan om att stödet istället skulle ha givits av en lärare eller speciallärare i klassrummet, då 

det skulle bidra till att hen “inte blev så himla back” och för att undvika att ständigt känna sig 

utpekad i samband med specialundervisning utanför klassrummet. Respondentens 

föreställning av detta stöd är att en lärare skulle ha kunnat sitta bredvid och arbeta med eleven 

på samma sätt där som utanför klassrummet. Det skulle således fortfarande vara riktat stöd 

utifrån elevens svårigheter, och inte för att utveckla lärmiljön för alla i klassen. Stöd av 

speciallärare värderades högre än stöd av annan lärare (i detta exempel var den andra läraren 

inte densamma som klassläraren).  

I resultaten framkom att samtliga respondenter härledde orsaken till varför de inte uppnådde 

kunskapskraven till deras egna begränsningar. Någon uttryckte förvisso att “skolan är så jävla 

fyrkantig” då den inte lyckades anpassa undervisningen till elevers olikheter, men 

respondenten lade samtidigt stor vikt vid sin egen diagnos.   
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Den slutsats man kan dra utifrån modellen: Konsekvenser för skolans specialpedagogiska 

verksamhet beroende på perspektivval är att respondenternas upplevelser speglar ett 

kategoriskt perspektiv, även om det för somliga skiftade mot ett mer relationellt under de sista 

grundskoleåren. T.ex. en respondent uttryckte efter hon placerats i SU-grupp: “Att det inte var 

jag mot skolan, utan att det var skolan och jag mot problemet” vilket tyder på att hon tidigare 

själv varit bärare av problemet, men att i slutet så bar skolan det med henne.  Det finns en 

tydlig koppling mellan de olika aspekterna såsom att en syn på eleven med svårigheter och att 

ansvar för undervisning förläggs till någon med specialiserad kompetens, såsom en 

speciallärare eller specialpedagog. Det kan då tolkas utifrån respondenternas upplevelser att 

de specialpedagogiska resurserna användes frånkopplat från den ordinarie 

klassrumsundervisningen och lärmiljön där blev opåverkad till följd. Det centrala i arbetet 

med stödåtgärder kan då förstås som att det är eleven som ska åtgärdas. Därmed saknas en 

kombination mellan lärmiljö, lärare och elev som förespråkas inom ett relationellt perspektiv 

(Persson, 2001).  

 

Analys utifrån Delaktighetsmodellen 

Delaktighet förklaras av Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) på följande vis “En individs 

villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet innefattar följande sex 

aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 

Det är således något som händer mellan människor samt mellan människor och miljön” 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018, s.8). Alla dessa aspekter hör samman då de påverkar 

varandra.  

Samtliga respondenter beskrev en tydlig tillhörighet utifrån att de hade en formell 

klasstillhörighet. Däremot visar resultatet att det inte per automatik innebar att respondenterna 

hade en känsla av erkännande, vilket beskriver känslan av att känna sig erkänd av andra och 

att vara accepterad i gruppen.  

Aspekter som påverkade känslan av erkännande som några respondenter lyfte var att när de 

lämnade sitt klassrum för att få undervisning någon annanstans så var de inte längre en lika 

stor del av gemenskapen i klassen. Exempel såsom att det inte fanns någon plats att sitta på i 

klassrummet efter specialundervisningen, då ingen räknade med att eleven i behov av stöd 

skulle vara där, hade en inverkan på upplevelsen av erkännande. Ytterligare ett exempel på 
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bristande erkännande var när en elev som var på specialundervisning uteslöts från att vara 

med och skriva sitt namn på klasströjan inför 9:ans avslutning.  

Persson och Persson (2012) menar att det inte handlar inte om att alla elever fysiskt måste 

vara på plats i klassrummet hela tiden för att eleven ska vara inkluderad. De menar att det  inte 

handlar om en rumslig indelning utan att det handlar om känslan hos en elev av att vara en del 

av en grupp. Elevens perspektiv och upplevelser måste tas i beaktande när det kommer till 

känslan av inkludering och inflytande. En bidragande faktor till att uppleva erkännande var 

t.ex. en elevassistent som inte endast hade stöttat eleven i behov av särskilt stöd, utan hade 

varit en resurs för alla i klassen.  

Några av respondenterna beskriver vikten av lärarens engagemang och att relationen till 

läraren var viktig för att de själva skulle känna sig engagerade och motiverade till skolarbetet.  

Några av respondenterna lyfte följande aspekter som betydande för att känna delaktighet; att 

vara en del av ett sammanhang, att känna en tillhörighet och att ges förutsättningar att finnas 

med i samma aktiviteter som andra i gruppen. Detta hänger samman med delaktighetsaspekten 

samhandling och innebär att eleverna ska känna att de bidrar till och deltar i gemensamma 

aktiviteter som klassen gör. Detta lyftes som ett problem hos de respondenter som hade lämnat 

sin klass för att få specialundervisning någon annanstans. De gav uttryck för att de missade 

vad de andra gjorde i klassen och att de då missade delar av undervisningen. I resultatet 

framgår det tydlig att delaktighetaspekterna samspelar med varandra och att brist på en aspekt 

leder till brist på en annan aspekt och vice versa. När exempelvis eleven som inte upplevde 

erkännande i klassen och som uteslöts från samhandling när de skulle tillsammans skriva sina 

namn på klasströjan, ledde detta till att elevens engagemang påverkades. Ett annat exempel 

är när en av respondenternas lärare i 9:an per automatik utgick ifrån att hon av skulle söka till 

IM, trots att hon själv upplevde att det fanns möjlighet att fortfarande läsa upp betygen. Detta 

påverkade respondentens engagemang negativt och hon gav upp.   

Flera av respondenternas uttryckte också att de inte blivit inbjudna eller inte haft möjlighet till 

att påverka beslut som berört deras utbildning.  Autonomi, som enligt SPSM’s definition 

betyder “att bestämma över sitt handlande” (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018 s.13) 

omfattar även inflytande över beslut som påverkar eleverna i skolan. Samtliga respondenter 

gav uttryck för att ha haft en vilja av att vara med och påverka sin skolgång, samt att få berätta 

om sina upplevelser av stödinsatser i grundskolan. Det framkom under intervjuerna att flera 

av dem upplever att skolan på olika sätt har satt in anpassningar och åtgärder under låg- och 
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mellanstadiet men att de sällan har upplevt att insatserna varit adekvata. En uppfattning som 

flera av respondenterna har är att det var först när de blivit äldre, när de gick på högstadiet 

eller till och med gymnasiet, som deras perspektiv kopplat till deras stödinsatser har tagits i 

beaktande.  

 Tillgänglighet är nära kopplat till begreppet begriplighet och det framkom att respondenterna 

hade upplevt varierande grad av tillgänglighet i grundskolan. Flera lyfte exempel från deras 

upplevelser som i flera fall tyder på avsaknaden av en tillgänglig lärmiljö i deras ordinarie 

klassrum. Faktorer som påverkade tillgängligheten var lärarens förmåga att kunna anpassa 

undervisningen, och att använda och erbjuda hjälpmedel.  Exempel på sådana anpassningar 

var att få instruktioner enskilt, att få använda stödmallar, visuellt stöd i undervisningen samt 

att ha tillgång till en elevassistent. Här gjorde även respondenterna kopplingar till lärarens 

kunskap om funktionsnedsättningar. De gav uttryck för att om läraren inte hade kunskap om 

deras funktionsnedsättning så kunde de inte heller skapa en tillgänglig lärmiljö.  

Några upplevde att det var högre grad av tillgänglighet när de fick specialundervisning utanför 

klassrummet, men denna upplevelse delades inte av alla. En respondents upplevelse av 

specialundervisning var att tillgängligheten försämrades. Då denna respondent placerats i en 

“garderobsliknande” lokal tillsammans med andra elever med ADHD, med en lärare som 

upplevdes som oengagerad, påverkades flera delaktighetsaspekter inklusive tillgänglighet. 

Respondenten upplevde att syftet med denna stödinsats var snarare att skapa lugn för övriga 

elever i klassrummet genom att göra sig av med elever som “var kaos” än att skapa en 

tillgänglig lärmiljö för eleverna i behov av särskilt stöd. 

I analysen genom modellen Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån 

ett relationellt respektive kategoriskt perspektiv och Delaktighetsmodellen tolkar vi att 

respondenternas upplevelser utgick främst från ett kategoriskt perspektiv och ser således en 

koppling mellan brister inom de olika delaktighetsaspekterna.  

5.12.2 Salutogent- och patogent perspektiv 

Analys utifrån modellen: Elevhälsan på fyra ben 

Utifrån samtliga intervjuer kan slutsatsen dras att elevernas upplevelser i stor utsträckning 

grundar sig ur ett patogent perspektiv vilket innebär att det görs en tidig identifiering på grupp- 

och organisationsnivå av riskfaktorer samt tidigt riktade insatser för elever som utifrån denna 

identifiering bedöms vara i riskzon. Detsamma gäller på individnivå, att insatser görs för att 
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identifiera svårigheter och för att undanröja hinder för den enskilda elevens lärande. 

Utgångspunkten är då att ett problem ska utredas och åtgärdas genom exempelvis diagnoser 

och remisser då orsaken till problem och svårigheter enligt ett patogent perspektiv ligger hos 

eleven. 

I resultaten framgår det att flera respondenter upplever att det var först när deras svårigheter 

utreddes och diagnostiserades som de fick stöd i skolan samt att det då vidare ledde till att 

omgivningen visade på en större förståelse för dessa. Flera av respondenterna fick lämna 

klassrummet för att arbeta tillsammans med en speciallärare eller specialpedagog. Det 

handlade då främst om att träna mer på de delar som eleverna inte hade förmåga att klara men 

resultatet visar att flera av respondenterna, trots riktade insatser, inte fick uppgifter som låg 

på en passande nivå. Det framgår även i resultatet av studien att flera av respondenterna, som 

under grundskolan bedömdes vara i riskzon, fick riktade insatser i form av exempelvis en 

personlig assistent och  specialundervisning utanför klassrummet, ensam eller i en mindre 

grupp. Det visade sig även att dessa respondenter bland annat fick, för dem, orimliga läxor 

och upplevde sig pushade av lärarna för att träna extra på uppgifter inom de ämnen som 

innebar svårigheter för eleven. Därav kan slutsatsen dras att ett patogent perspektiv, som 

innebär att elever som har svårigheter får riktade insatser för att åtgärda deras svårigheter, var 

vanligt återkommande i resultatet.  

Salutogent perspektiv är motsatsen till ett patogent perspektiv och innebär ett arbete med 

proaktiva insatser. Det salutogena arbetet fokuserar på att främja lärande och utveckling. Det 

kan ske genom att en gynnsam lärmiljö utvecklas samt att riktade insatser sätts in för att hjälpa 

lärarna i deras arbete för att stödja eleven. Resultatet visar att det inte är någon av 

respondenterna som har upplevt ett genomsyrande salutogent perspektiv under sin utbildning 

i grundskolan men att däremot det förekommit vissa inslag som skulle kunna likna ett 

salutogent perspektiv. Ett exempel är att en elevassistent som var anställd för att hjälpa en 

enskild elev istället stöttade alla elever i klassrummet och var därför en tillgång för alla elever 

i klassrummet. Assistenten fanns förvisso i klassrummet på grund av en elevs 

funktionsnedsättning (vilket är ett patogent perspektiv), men då denne användes främjande för 

övriga elever, skulle det kunna tolkas som en antydan till ett salutogent perspektiv. 

Respondenterna lyfte även fram exempel på anpassningar som gjorts vilket bland annat var 

att genomgångar delades med eleverna på en digital plattform innan lektionen, att eleverna 

fick möjligheter till flexibla redovisningsformer samt ett utformande av en god ljudmiljö i 
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klassrummet som bidrog till en gynnsam lärmiljö för samtliga. Likväl var detta anpassningar 

som gjordes utifrån redan identifierade svårigheter vilket enligt denna modell innebär ett 

patogent perspektiv. 

Utifrån dessa resultat av respondenternas upplevelser tolkar vi att de i stor utsträckning har 

mött ett patogent perspektiv i grundskolan, vilket eventuellt skulle kunna ha en påverkan på 

hur respondenterna ser på sina svårigheter. Då flera elever kopplar sina diagnoser till att 

omgivningen fick en större förståelse för deras svårigheter samt att diagnoserna ledde till 

stödinsatser så indikerar det på att de blivit bemötta av just ett patogent perspektiv, och att de 

själva utgår i från ett patogent perspektiv 

 

Analys utifrån modellen: KASAM 

Här analyseras resultaten utifrån modellen KASAM och dess begrepp begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet visar på att flera av respondenterna har 

upplevelser av att ofta lämna klassrummet för att få specialundervisning i en annan lokal av 

en speciallärare eller specialpedagog. Det visar att flera av eleverna tappade då sammanhanget 

som de hade i klassrummet. Detta innebär att det också påverkade respondenternas förmåga 

att känna begriplighet. För att känna begriplighet behöver elever uppleva att omgivningen är 

förståelig och sammanhängande, vilket påverkas av att flera av respondenterna upplevde att 

de fick lämna det sammanhang som de befann sig i. I resultatet för studien framkommer det 

att eleverna upplevt att de tilldelats skoluppgifter som de antingen ansåg var på en för hög 

nivå eller, i något fall, där eleven beskriver att uppgifterna var på en alldeles för låg nivå. Att 

som elev uppleva att kraven är för högt ställda kan påverka elevens känsla av hanterbarhet 

samtidigt som uppgifter som inte utmanar istället kan påverka känslan av meningsfullhet. Det 

framkom även av resultatet att flera respondenter hade klart för sig vad syftet med att gå i 

skolan är och varför man läser olika ämnen medan andra beskrev att de saknade en relevans i 

den kunskap som lärs ut i skolan till kunskap som behövs i vuxenlivet. Detta bidrog till att 

motivationen att lära sig vissa kunskaper var låg. Därav kan slutsatsen dras att meningsfullhet 

är en viktig faktor för att skapa engagemang hos elever. I resultatet framkommer exempel på 

anpassningar och hjälpmedel som respondenterna anser har varit till stor hjälp för dem i 

undervisningen. Exempel på det är hörselutrustning, tydliggörande instruktioner i form av 

stödstrukturer som lathundar samt visuellt stöd. Därav dras slutsatsen att dessa faktorer bidrog 
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till att respondenterna upplevde en begriplighet. Ytterligare faktorer som framkom i resultatet 

och som respondenterna upplevde som positiva var att läraren hade kortare genomgångar, att 

det fanns möjligheter till anpassade redovisningsformer samt tillgång till miniräknare som 

hjälpmedel i matematikundervisningen, vilket tyder på att dessa faktorer bidrog till att 

respondenterna kände en hanterbarhet i undervisningen.  

 

Analys utifrån begreppen: frisk- och riskfaktorer 

Det går inte att dra några generella slutsatser om vilka specifika stödinsatser som upplevdes 

som mest effektiva när det kommer till att skapa delaktighet eftersom eleverna har haft olika 

typer av stöd och olika upplevelser.  Det framkommer däremot i resultatet att olika 

förutsättningar kan tolkas som mer gynnsamma för att skapa delaktighet. Dessa 

friskfaktorer  som främjar delaktighet och en känsla av sammanhang är följande: 

• lyssna in elevers upplevelser, samt ge eleven inflytande i beslut om stödinsatser 

• en god lärar-elev relation 

• läraren har god kunskap och förståelse om elevens funktionsnedsättning 

• lärares engagemang 

 

I motsats till detta framkom följande riskfaktorer som försvårar möjlighet till delaktighet för 

elever: 

• täta lärarbyten 

• oengagerade lärare  

• att inte uppleva sig lyssnad till 

• känslan av att läraren inte förstår elevens svårigheter  

 

5.12.3 Slutsatser av analys utifrån de olika modellerna och begreppen 

Analysen visar att de olika delaktighetsaspekterna (tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang, autonomi) och KASAM begreppen (begriplighet, hanterbarhet, 

meningsfullhet) samspelar med varandra. Exempelvis leder ökad autonomi, dvs inflytande i 

beslut om stöd, till en ökad tillgänglighet. Ökad tillgänglighet leder således till ökad 

begriplighet och hanterbarhet vilket i sin tur leder till ökat engagemang. Även samhandling och 
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erkännande bidrog till en känsla av meningsfullhet och ett ökat engagemang. Vad som också 

var intressant var att elevassistenten som var kopplad till en enskild elev utifrån dennes 

svårigheter, vilket således kan härledas till ett patogent perspektiv, arbetade på ett sätt som kan 

härledas till ett relationellt perspektiv. Assistenten bidrog till att skapa hanterbarhet och 

begriplighet, samt en känsla av sammanhang i klassrumsmiljön för eleven. Assistenten 

fungerade därav som ett språkrör för eleven och bidrog till autonomi genom att eleven gavs 

möjlighet att påverka undervisningens utformande genom denne, vilket vi tolkar som ett 

relationellt arbetssätt. En stödinsats kan enligt denna slutsats således både vara patogen och 

relationell samtidig.  

 

6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att sättas i relation till tidigare forskning 

och litteratur samt i ett vidare perspektiv. Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras huruvida undersökningens metod var 

ändamålsenlig och adekvat utifrån studiens syfte och frågeställningar. I resultatdiskussionen 

diskuteras undersökningens resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur inom 

ämnesområdet. I resultatdiskussion sätts studien i ett större och vidare perspektiv. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Den 

valdes utifrån syftet, som är att belysa elevers upplevelser av eventuella stödinsatser samt deras 

upplevelser av delaktighet i grundskolan. Vårt val att använda kvalitativ semistrukturerad 

intervju gjorde det möjligt för oss att ta del av elevernas upplevelser och erfarenheter på ett 

djupare plan då vi kunde ställa följdfrågor och göra förtydliganden. Vi upplevde att de delade 

med sig av mer information än vad vi hade vågat hoppas på och drar därav slutsatsen att det var 

en stor fördel att använda intervju som metod istället för exempelvis enkät. Metoden fungerade 

väl trots att vi behövde anpassa intervjuformen till att genomföra intervjuerna digitalt pga 

restriktioner i samband med den, under studien, pågående pandemin. Ett digitalt möte hade 

kunnat påverka möjligheten för oss att skapa en tillitsfull relation eftersom varken intervjuare 

och respondent kan läsa av kroppsspråk och mimik. Vår upplevelse är dock att de digitala 
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intervjuerna snarare bidragit till att de öppnade upp sig mer, vilket inte var den hypotes som vi 

hade inför intervjuerna. Distansen kan således istället ha bidragit till att skapa trygghet. Digitalt 

genomförda intervjuer bidrog även till att respondenterna kunde välja att ha kameran avstängd 

under intervjutillfället, vilket en av respondenterna valde.  Detta kan ytterligare ha bidragit till 

en känsla av trygghet för den respondenten. Eftersom respondenterna var villigt inställda till att 

berätta om sina upplevelser upplevdes således inte upplägget med digitala intervjuer som något 

negativt, däremot är det svårt att sia om vilket resultat som hade framkommit om intervjuerna 

hade genomförts fysiskt på plats.  

Pilotstudien som genomfördes visade sig ha positiva effekter på utformandet av intervjuguiden 

då någon av frågorna omarbetades och tydliggjordes efter att den genomförts. De flesta frågorna 

i intervjuguiden fungerade således väl, undantaget frågan om varför respondenterna tror att barn 

och ungdomar går i skolan. För flera av dem var den svår att svara på. Genom att vi under 

intervjun formulerade om och förtydligade och ställde följdfrågor, lyckades vi ändå få 

tillräckligt med data för att utifrån den kunna analysera huruvida skolan upplevts som 

meningsfull för respondenterna.  

Om en annan person genomfört intervjun är det möjligt att inte exakt samma följdfrågor ställts 

vilket skulle kunna påverka resultaten. Tillförlitligheten kan även ha påverkats utifrån att vi 

använde ett bekvämlighetsurval. Då vi ombett specialpedagoger inom vår bekantskapskrets att 

efterfråga respondenter kan studiens tillförlitlighet ha påverkats av att våra kontakter valt ut 

respondenter som de bedömt som lämpliga. Urvalet var således inte helt randomiserat. Det finns 

en medvetenhet om att studiens tillförlitlighet kan ha påverkats. Däremot är vår upplevelse att 

respondenterna svarade ärligt på frågor, vilket bidrar till studiens giltighet, men detta är inget 

vi kan veta med säkerhet.  

Genom att använda enkätundersökning som metod skulle insamlingen av empiri varit mer 

tidsbesparande, billig och snabb att administrera (Bryman, 2018). Dessutom skulle vi kunna nå 

fler respondenter, vilket skulle varit en fördel för att kunna dra mer generaliserande slutsatser. 

En medvetenhet finns således att vi inte utifrån endast fem respondenters upplevelser kan göra 

anspråk på att generalisera våra slutsatser som att de skulle gälla för alla elever som ej varit 

behöriga att söka in till ett nationellt program på gymnasiet. Vi anser däremot hade vi inte 

uppnått samma djupa förståelse av elevernas upplevelser om vi istället använt en kvantitativ 

metod. Enkät som metod bygger på att respondenterna själva får läsa frågor och sedan svara på 

dem skriftligen (Stukát, 2011). Det innebär att respondenten inte ges möjlighet att ge utvecklade 
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svar samt att möjligheten för respondenten att ställa följdfrågor eller att bli ombedd att förklara 

något vidare eller utveckla sina svar inte finns. Metodvalet skulle, ur en positiv aspekt, ha 

kunnat bidra till att eliminera intervjueffekten i och med att respondenten tenderar att påverkas 

av faktorer som exempelvis intervjuarens bakgrund och kön (Bryman, 2018). Trots att en 

enkätundersökning tycks ha flera fördelar som metod så är det faktum att flera av dessa faktorer 

gör att metoden inte skulle vara kompatibel med det som ska undersökas då målet är att ta reda 

på hur enskilda respondenter beskriver sina upplevelser.  

Att intervjua fler elever skulle ha kunnat bidra till en ökad förståelse och en mer fasetterad bild 

av elevers upplevelser av stödinsatser och upplevelser av delaktighet i grundskolan. Samtidigt 

är det tidskrävande att transkribera, kategorisera och analysera all empiri som framkommer och 

det hade varit svårt att uppnå det med kvalitet inom tidsramen för denna studie.   

Observation som metod hade kunnat vara ett komplement till intervjuer för att få en bredare 

bild av den kontext som respondenten ingår i. Däremot skulle då studiens syfte frångås eftersom 

syftet med studien är att utgå från respondenternas upplevelser. Möjligtvis skulle observation 

av utvecklingssamtal med elev och lärare, eller utvärderingsmöte av åtgärdsprogram kunnat 

bidra till en djupare och bredare förståelse av elevers inflytande.  

De etiska aspekterna var något som togs i beaktande vid planeringen av studien. Fokus låg på 

att synliggöra elevers röster, särskilt rösterna som kommer från elever i svårigheter, då de sällan 

ges utrymme i forskningen. Med det följer dock ett etiskt ansvar som innebär av att ingen 

respondent ska behöva uppleva sig utlämnad eller utnyttjad i intervjusituationen. Information 

som kan upplevas som känslig delades i intervjuerna. Ett exempel på det är när en av 

respondenterna berättade om ett svårt minne från grundskolan och uttryckte “Jag tror inte att 

jag berättade det för någon”. Vi upplevde likväl att det fanns en genuin vilja hos respondenterna 

att få berätta, och att flera av respondenterna gav uttryck för att det var viktigt för dem att få 

bidra med sina upplevelser i frågor som var meningsfulla för dem.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

De slutsatser som sammanfattningsvis kan dras från resultatet av studien är att varje elev har 

sin egen upplevelse av sin skolgång, därav är det av stor vikt att elevens perspektiv hämtas in, 

såsom Ainscow och Messiou (2017) hävdar. Det räcker inte att vuxna tolkar vad som är bäst 

för eleverna, utan det måste öppnas upp för en dialog där elevens röst blir hörd. Även om 
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Ainscow och Messious artikel (2017) skiljer sig från vår studie i att den belyser elevens 

perspektiv, snarare än elevens upplevelse, anser vi att den ändå är högst relevant. Utifrån våra 

resultat och vår analys framkommer det att elever har mycket information att bidra med som 

skulle kunna leda till en utveckling av skolan, men särskilt viktigt är det att ge utrymme för de 

yngre elevernas röster. Trots att respondenternas upplevelse av grundskolan beskrevs som 

blandade så upplevde de flesta att skolan fungerade bättre först när de blivit äldre och börjat på 

högstadiet. De hänförde detta till att de inte blivit lyssnade till när de var yngre. Dessa 

upplevelser av att känna sig missförstådd samt att ha lärare som inte förstod vilka anpassningar 

de behövde, skulle i stor utsträckning kunnat undvikas om elevernas erfarenheter och 

upplevelser lyssnats in. Viktigt här är också enligt Ainscow och Messiou (2017) att skolan har 

ett arbetssätt som bidrar till att elevens röst tas till vara på och inte faller på döva öron.  

I examensordningen för specialpedagoger (SFS: 1998:100) och speciallärare står det skrivet att 

det är en nödvändighet att ta in elevers perspektiv samt att efterfråga deras synpunkter för att 

utifrån det sedan kunna göra en analys av deras individuella behov. Även i skollagen beskrivs 

vikten av att barn och elever ska få möjlighet att känna delaktighet (SFS 2010: 800). Samtidigt 

framkom det i Barnombudsmannens årsrapport (2016) att även om många elever deltar i att 

arbeta fram och utvärdera åtgärdsprogram, så har de sällan någon reell inverkan på de 

stödinsatser som görs. Detta är tydligt även i vår studie som utifrån elevernas upplevelser visar 

på en brist i inflytande när det kommer till beslut om stödinsatser. I analys framkom bristande 

autonomi, och även i vissa fall där föräldrar eller en assistent förde elevens talan, så var det inte 

i något fall som eleverna själva deltog i möten där beslut fattades om deras stöd. 

Resultaten i studien bygger på elevernas upplevelser av stödinsatser och upplevelser av 

delaktighet och kan därav inte tolkas som en absolut sanning, men när elevernas upplevelser 

ställs i relation till skollagen (SFS 2010:800) antyds det att den inte alltid efterföljs. Detta på 

grund av att en del av respondenterna upplever att de har blivit missförstådda under deras tid i 

grundskolan samt att flera ger uttryck för att skolan inte visste hur de skulle möta deras behov. 

Det framkom i resultatet att trots att några respondenter upplevt svårigheter under hela 

grundskolan så genomfördes en pedagogisk kartläggning först i högstadiet. Enligt skollagen 

(SFS 2010:800) ska en utredning göras skyndsamt i de fall en elev riskerar att ej nå lägsta 

kunskapskrav. I skollagen (SFS 2010:800) står det också att eleven har rätt till en undervisning 

som bidrar till att eleven utvecklas så lång som möjligt enligt utbildningens mål. Resultaten 

visar en annan bild, då t.ex. en av respondenterna upplever att undervisning lagts på en för låg 
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nivå och eleven inte utmanats tillräckligt för att kunna nå måluppfyllelse, samtidigt som andra 

elever vittnar om att de istället utsatts för överkrav. Samtliga deltagare i studien upplever att de 

fått någon form av stöd när de gick i grundskolan, men vissa upplevde att de fått stödet för sent 

och/eller att de inte alltid fått rätt stödinsatser.  

I resultaten framkommer det även att eleverna upplever att lärarna hade en bristande kunskap 

om deras funktionsnedsättning samt kring hur de skulle möta deras behov i undervisningen. 

Här spelar specialpedagogen en viktig roll utifrån att det står i examensordningen (SFS 1993: 

100) att denna ska “visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 

svårigheter,[…] visa förmåga att utveckla verksamhetens lärmiljöer,[...]samt leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS: 

1993:100).  

Om vi ponerar att samtliga elever som går i grundskolan fick så optimala förutsättningar som 

möjligt för att nå kunskapskraven i grundskolan. Det sker genom att eleverna exempelvis får 

vara delaktiga i utformandet av stöd som sedan leder till att eleverna får ett adekvat stöd 

gentemot sina behov och får befinna sig i en fysiskt, socialt och pedagogiskt tillrättalagd 

lärmiljö i skolan där samtlig personal arbetar utifrån friskfaktorer och ett relationellt 

förhållningssätt som bygger goda relationer med eleverna. Skulle alla elever då få godkända 

slutbetyg i samtliga ämnen när de slutar i årskurs 9? Dessa faktorer skulle troligtvis minska 

andelen elever som inte är behöriga att söka in på ett nationellt program på gymnasiet, och bidra 

till att fler elever fick lyckas i grundskolan, men vore det inte en utopi att tro att andelen elever 

som har behörighet att söka in på gymnasiet hamnar på 100 procent? Det går inte att bortse från 

att kan finnas andra faktorer i en människas liv som påverkar mående och förmåga som 

exempelvis hemförhållanden, relationer, ohälsa, kognitiv förmåga och så vidare. Faktorer som 

det kan vara svårt för skolan att påverka. Lindblad m.fl. (2018) lyfter argumentet att alla elever 

inte har kognitiva förutsättningar för att uppnå kunskapskraven vilket är en viktig del i 

diskussionen. 

När respondenterna beskriver sina skolupplevelser från tiden i grundskolan är det kategoriska 

perspektivet framträdande även om det relationella perspektivet också finns representerat i 

något enstaka fall. Respondenterna upplever i stor utsträckning att de inte fått vara delaktiga i 

beslut som direkt rör deras utbildning i form av exempelvis stödbehov och sociala aspekter. 

Detta förstärker den bild som tidigare forskning har skrivit fram om att det kategoriska 

perspektivet är vanligt förekommande i den svenska grundskolan.   
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Tidigare studier såsom (Emanuelsson & Persson, 2002; Lindqvist m.fl., 2008; Tinglev, 2005) 

visar alla tydlig evidens för att ett kategoriskt perspektiv är mer vanligt förekommande än ett 

relationellt perspektiv på skolor, och att det vanligaste stödet är specialundervisning utanför 

klassrummet. Dessa studier, undantaget Lindqvist m.fl, (2008) belyser inte elevers perspektiv, 

utan lärare och övrig skolpersonals syn. Groth (2007) gör dock en koppling mellan de vuxnas 

perspektiv på skolan och elevers perspektiv, då det i hans studie framkom att speciallärarnas 

salutogena perspektiv hade överförts till eleverna. Då ett kategoriskt perspektiv handlar om att 

man ser elev som bärare av problemet så förutsätter det att man också har ett patogent synsätt, 

då det innebär att fokus har lagts på “det sjuka” och att något ska förebyggas eller åtgärdas. Här 

kan frågan då ställas om varifrån respondenterna kategoriska synsätt kommer ifrån? Hur 

kommer det sig att de ser sig själva som bärare av problemet, och att det är på grund av deras 

egna “brister” som de är i behov av stöd? 

Andra liknelser med våra resultat och tidigare forskning var att det var mer vanligt att elever 

plockades ut ur klassrummet för specialundervisning. Här kan man också urskönja ett 

kategoriskt synsätt från skolan då eleverna upplevde att ansvaret lades på dem, istället för att 

skolan gav det stöd som eleverna behövde. De förväntades således att själva lära sig det de hade 

svårt för, genom att jobba mera och få extra läxor.  Även i Anderssons studie (2017) 

framkommer det att eleven ofta bar ansvaret för problemet och förväntades “skärpa sig”.  

Ytterligare likheter som framkom mellan den här studien och den tidigare forskningen var att 

en respondent gav uttryck för att inte ha blivit utmanad kunskapsmässigt när hen fick 

specialundervisning. Uppgifterna hade varit för lätta, vilket kan tolkas som att skolan inte 

kartlagt kunskaperna i en tillräckligt stor utsträckning. Att innehållet i specialundervisningen 

lagts på för låg nivå stämmer väl med resultatet från studien av Lindqvist m.fl. (2008), där det 

också framkommer att några elever upplevde att kraven som ställdes i specialundervisningen 

var för låga och att kunskapsstoffet repeterades för mycket. Ytterligare paralleller som kan dras 

mellan våra resultat och tidigare forskning var att det framkom att färdighetsträningen som 

genomfördes utanför klassrummet var alltför frånkopplad från vad övriga klassen jobbade med, 

vilket bidrog till att kunskapsglappet mellan de som fick specialundervisning och eleverna i 

klassen blev ännu större (Tinglev, 2005). Nu är Tinglevs studie förvisso begränsad till ett fåtal 

skolor som deltog i ett försöksprojekt, och kan således inte generaliseras till att det alltid är så 

på alla skolor, men det är en viktig aspekt att undersöka i framtida forskning.  
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Något annat som är tydligt framträdande i resultatet är att eleverna inte upplever att de hade 

inflytande över utformandet av sitt stöd under låg- och mellanstadiet. Några upplevde ökat 

inflytande i högstadiet, men inte alla. Respondenterna i studien uttrycker att de inte fick delta i 

möten som var direkt kopplade till deras stödinsatser utan att det var endast deras 

vårdnadshavare som deltog. I Anderssons studie (2013) upplevde inte heller respondenterna att 

de hade varit delaktiga i möten som berörde deras skolgång i grundskolan.  Här blir det således 

en tydlig koppling mellan att elever inte ges möjlighet till inflytande över sitt stöd, att stödet är 

otillräckligt eller att det inte är rätt form av stöd.  

I Anderssons studie (2017) om elevers engagemang kom hon fram till att en god relation till 

läraren är en viktigt aspekt för att eleverna ska uppleva engagemang i skolan. Att läraren har 

humor och kan förklara på fler än ett sätt är egenskaper som anses betydelsefulla. Resultaten i 

vår studie pekar åt samma håll. Flera respondenter lyfter betydelsen av att läraren agerar som 

en kompis och är snäll samtidigt som de anser att den pedagogiska kompetensen är viktig. 

Relationen till läraren kan således tolkas som en viktig faktor för att eleverna ska känna att 

skolan är meningsfull, för att de ska uppleva delaktighet men även för deras förutsättningar att 

nå måluppfyllelse.  

Vad som framkommer i denna studie, men inte i den tidigare forskningen är betydelsen av 

lärarens engagemang för att skapa elevers engagemang samt även vikten av att läraren har 

kunskap och förståelse för elevernas funktionsnedsättningar. En riskfaktor som framkommer i 

studien är täta lärarbyten, vilket delvis påverkar relationsskapande och möjligheten för läraren 

att känna till specifika elevers behov. Ytterligare en viktig faktor som en respondent med 

hörselnedsättning lyfter är att vänja sig vid lärarens röst och att det är något som försvåras av 

lärarbyten.  

Andersson (2017) lyfter kamratrelationernas betydelse i sin studie och förklarar att det 

förutsätter en god relationskompetens hos läraren för att kunna skapa en “vi-känsla” i gruppen. 

I resultatet av denna studie ger respondenterna inte uttryck för att de känner en “vi-känsla”. 

Snarare beskriver de upplevelser av utanförskap och brist på samhandling och erkännande. 

Dessa faktorer har bidragit till en negativ skolupplevelse för dessa respondenter. Dessa sociala 

implikationer som undervisning utanför klassrummet för med sig framkommer även i Rose 

m.fl.:s studie (2016), där de elever som lämnade klassrummet regelbundet blev mindre populära 

bland sina klasskamrater. Studien av Rose m.fl. (2016) är gjord i en amerikansk kontext och 

kan därför inte per automatik generaliseras till en svensk kontext, men det skulle vara intressant 
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om en liknande studie gjordes i Sverige för att undersöka vilka gemensamma nämnare 

alternativt skillnader som skulle framkomma. Då annan svensk forskning visar att 

specialundervisning är den vanligaste förekommande åtgärden i svensk skola så vore det 

betydelsefullt att undersöka vidare hur denna form av stödinsats påverkar våra elever socialt.  

Utöver detta så framkommer det även i denna studie att flera av respondenterna kopplade 

stödinsatserna till sin diagnos. De upplevde således att det var först när de fått en medicinsk 

diagnos som de fick adekvata stödinsatser i skolan. Utifrån resultatet kan också tolkningen 

göras att olika funktionsnedsättningar diagnostiseras olika snabbt, och att det eventuellt kan 

innebära att olika funktionsnedsättningar har olika status. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) krävs ingen diagnos för att få stöd i skolan. Att eleverna 

upplever att de inte fått tillräckligt med stödinsatser i skolan förrän de fått en diagnos är därför 

problematiskt. 

De elever som har en hörselnedsättning fick sina diagnoser innan skolstart, vilket bidrog till att 

en utav dem fick tillträde till en specialskola som är specialiserad på hörselnedsättningar. Denna 

skola erbjöd små klasser, och ytterligare specialundervisning i ännu mindre grupp vid behov. 

Den andra eleven med hörselnedsättning har haft tillgång till en elevassistent under hela 

grundskolan. Utöver det har skolan till viss del gjort anpassningar direkt kopplade till 

hörselnedsättningen och organiserat så att eleven har haft möjlighet att ingå i en mindre klass. 

Det har även funnits tillgång till mikrofonsystem i klassrummet, samt ett grupprum har funnits 

att tillgå. De elever som är diagnostiserade med ADHD har däremot under hela låg- och 

mellanstadiet gått i grundskolan utan att, vad de själva anser, adekvat stöd satts in. Likväl för 

den elev som har inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik, så var det först 

i årskurs 7 som eleven upplevde att ett fungerande stöd sattes in. Vi gör inte anspråk på att 

jämföra respondenterna och föreliggande funktionsnedsättningar sinsemellan då materialet är 

alltför litet för att kunna dra sådana slutsatser, men det är ändå värt att lyfta till diskussion. 

Framförallt är det värt att undersöka vidare i framtida forskning då dessa aspekter inte framgår 

i den tidigare forskning som utgår från elevers perspektiv som vi tagit det av i den här studien. 

Utifrån den här studien framkommer således utifrån elevernas upplevelser att de elever med 

hörselnedsättning har fått mer adekvat stöd tidigare än elever med ADHD eller elever med 

inlärningssvårigheter såsom läs/skriv- eller matematiksvårigheter.  

 

6.2.1 Specialpedagogiska implikationer 
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Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att grundskolan, utifrån ett relationellt förhållningssätt, 

behöver arbeta för inkluderande lärmiljöer där alla elever kan känna sig delaktiga, oavsett 

om de ingår i en stor eller liten grupp. Grundskolan behöver främja en varierad lärmiljö som 

kan anpassas efter mångfalden av elevers behov och förutsättningar.  

I Ainscow och Messious studie (2017) står det att läsa om hur elevers perspektiv och 

erfarenheter kan bidra till skolutveckling samt vilka förutsättningar som är viktiga för att detta 

ska kunna ske. För detta krävs enligt Ainscow och Messiou (2017) en organisation som har en 

samarbetande kultur med gemensamma diskussioner som rör exempelvis synen på 

undervisning och kritiskt reflekterar över förgivettaganden, dvs ett socialt lärandeperspektiv 

(Blossing & Ertesvåg, 2011).  

I skapandet av denna samarbetande kultur på skolan har rektorn en viktig roll men även 

specialpedagogen är en nyckelperson i detta arbete. Rektorn behöver skapa organisatoriska 

förutsättningar såsom att schemalägga tid för kollegialt lärande och arbeta för att främja en 

professionellt samarbetande kultur (Blossing, 2016). Skolan kan behöva frambringa en 

förändring som innebär en tankevända från att se eleverna som bärare av problematiken till ett 

mer relationellt perspektiv. Specialpedagogen med sin kompetens kan då bidra med att leda 

reflekterande samtal utifrån exempelvis synen på elever som är i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogiska perspektiv. Specialpedagogen kan således utifrån ett relationellt 

perspektiv, och med en betoning på det salutogenta förhållningssättet verka för både ett 

främjande och förebyggande arbete med målet att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. Tillsammans med att specialpedagogen har en aktiv roll i att identifiera och 

kartlägga hinder och möjligheter för och utveckla en inkluderande lärmiljö kan denne således 

också arbeta aktivt för att främja ett relationellt och salutogent perspektiv på skolan. Detta kan 

leda till en ökad delaktighet hos elever och en stärkt känsla av sammanhang. Som tidigare 

nämnts så är elevens upplevelser oumbärliga i detta sammanhang. I resultaten framkommer det 

att det ibland är nödvändigt att någon annan person som har en god relation till eleven kan 

hjälpa till och framföra elevens talan. Även här har specialpedagogen ytterligare ett viktigt 

ansvar.  

Utifrån en sådan skolutveckling, där en ökad måluppfyllelse har positiva effekter på kort och 

lång sikt, kan slutsatsen dras att färre skolmisslyckanden skulle förekomma, vilket även minskar 

risken för att eleverna ska hamna i ett utanförskap (Andersson, 2017). 
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6.2.2 Framtida forskning  

Den här studien lämnar oss med många nya frågor, som skulle vara intressanta att undersöka i 

framtida forskning. Såsom t.ex. specialundervisningen, som enligt den här studien, och tidigare 

forskning är den vanligaste formen av stöd (Lindqvist m.fl. , 2008); vad får den för 

konsekvenser för elever i behov av stöd? Hur påverkas de socialt, och överväger fördelarna 

med specialundervisningen det eleven förlorar av den ordinarie klassundervisningen och dess 

sammanhang då eleven går iväg?   

Ytterligare funderingar som resultaten väckt är huruvida olika funktionsnedsättningar har olika 

status? Är det så att olika funktionsnedsättningar, såsom t.ex. hörselnedsättning 

uppmärksammas tidigare än exempelvis ADHD? Kan det i så fall bero på att hörselnedsättning 

är en diagnos av mer medicinsk karaktär medan exempelvis ADHD diagnostiseras utifrån 

skattningsskalor? Kan det vara så att hörselnedsättning är en mer accepterad diagnos i samhället 

än exempelvis ADHD? Finns det kopplingar till de gamla homogena specialklasserna som 

fanns på 1940-talet där elever med hörselnedsättning/dövhet hade egna klasser (Ahlberg, 

2013)? Detta skulle vara intressanta frågor att belysa i framtida forskning. I Lgr11 (2019) står 

det att undervisningen ska vara “likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (kap.1). Om vi 

antar att respondenterna i den här studien är representativa för elever i behov av stöd i svenska 

grundskolan så skulle det innebära att skolan hade stora brister i likvärdighet, och skulle kunna 

anses diskriminerande. Det står inte i Lgr11 (2019) att alla ska ha rätt till samma stöd eller att 

ekonomiska resurser ska fördelas lika, men det står att “hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov” (kap.1). Om de är så att olika funktionsnedsättningar genererar olika 

ekonomiska förutsättningar för stöd är detta ett problem. Frågor lyfts således kring varför det 

finns specialskolor med större ekonomiska förutsättningar för vissa funktionsnedsättningar, 

medan elever med andra funktionsnedsättningar har ett mer begränsat tillträde till ett mindre 

undervisningssammanhang.  

Att elevens upplevelser får ett större utrymme i framtida forskning är också en nödvändighet 

för att leda det specialpedagogiska arbetet framåt. För att säkerställa att skolan arbetar på rätt 

sätt i inkluderingsfrågor behöver således elevernas erfarenheter få ta en större plats. Detta kan 

vara ett bidrag till att stödinsatser förändras, vilket i en förlängningen kan leda till en utveckling 

av grundskolans pedagogiska lärmiljö, och förhoppningsvis då leda till en högre måluppfyllelse 

bland eleverna.   



 

68 

6.3 Slutord  

Utifrån den analys som gjorts och som utgår från studiens resultat är det inte möjligt att 

generalisera och definiera vilka stödinsatser som är positiva eller negativa. Det beror på att varje 

enskild elev är unik och att deras behov är unika för dem. Den lärdom som denna studie bidrar 

med är att det är av yttersta vikt att lyssna till varje enskild elev och beakta de upplevelser och 

erfarenheter som framkommer.  

Den ökade kunskap och förståelse som den här studien genererar kan således bidra med kunskap 

om hur grundskolans lärmiljöer kan utvecklas och utformas för att främja delaktighet som i 

förlängningen kan öka måluppfyllelsen. Det i sin tur kan generera en mängd positiva effekter 

på både individ-, skol- och samhällsnivå. De resultat som framkommer har bidragit med ny 

kunskap som berikar oss i våra yrkesroller som specialpedagoger, i vårt arbete med att arbeta 

främjande, förebyggande och skapa tillgängliga lärmiljöer i skolan. 

Denna studie lär oss att eleverna sitter inne på viktig kunskapskälla med värdefull information. 

Vi måste ta tillvara denna rikedom som våra elever så generöst delar med sig av: 

Det är absolut inga problem, jag menar vill man ha en förändring i skolan behöver man väl, jag 

menar, det är klart jag förklarar och så om det behövs, för det kan ju vara bra och så att få ett 

perspektiv på det från mitt håll också. (Blanka) 
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Bilaga 1 – Missivbrev  

2 april, 2021 

 

Elevers perspektiv på stödinsatser- 

Några elever från introduktionsprogrammet ger sin syn på det stöd 

de haft, eller skulle ha önskat i grundskolan 

 

Vi heter Maria Gren och Marlene Mathis och vi studerar sista terminen på 

specialpedagogprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Den här terminen ska vi skriva ett 

examensarbete där en egen studie ingår. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några 

ungdomar på Introduktionsprogrammet på gymnasieskolan har upplevt sin tidigare skolgång i 

grundskolan och det eventuella stöd som erbjudits. Studien kommer således att handla om dina 

erfarenheter och reflektioner över vilket stöd eller anpassningar som underlättade lärande för dig 

eller vilket stöd du hade önskat. Vi anser att det är viktigt att belysa elevens perspektiv och därför 

är ditt deltagande i studien särskilt viktigt. 

 
Deltagandet i studien kommer att innebära att en utav oss kommer att intervjua dig. Under intervjun 

kommer vi ställa frågor till dig om dina egna erfarenheter och uppfattningar om hur grundskolan 

fungerat för dig. Utifrån ett smittsäkert perspektiv kommer intervjun att hållas digitalt via Zoom, 

och beräknas ta 20-30 minuter. Samtalet kommer att ljudinspelas, men raderas efter vår 

examination. Att ha videofunktionen på under mötet är valfritt. Endast vi som genomför studien 

kommer att ha tillgång till inspelningen och allt material kommer att hanteras enligt 

vetenskapsrådets etiska principer, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html. Det 

https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
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innebär att du som respondent blir informerad om studien, att du själv får bestämma om du vill 

avböja medverkan, eller avbryta utan några negativa konsekvenser. Det innebär också att din 

information kommer att vara konfidentiell, dvs att den som läser texten inte kommer att kunna 

identifiera att du har deltagit i studien. 
Kontakta gärna någon utav oss eller vår handledare vid frågor. Om du vill delta i studien så ring 

eller mejla Maria eller Marlene snarast.  
 

Med vänliga hälsningar 
 

Maria Gren och Marlene Mathis 
 

…………………………………………………………….. 

Kontaktuppgifter: 
 

Marlene Mathis 
Telefonnummer: 0739 800148 
E-mailadress: marlene.mathis@grundskola.goteborg.se 

 

Maria Gren 
Telefonnummer: 0702 266891 
E-mailadress: maria.gren@alingsas.se 

 

Ansvarig lärare/handledare: Helena Sjunnesson 
helena.sjunnesson@hkr.se 
Telefonnummer: 044-2503238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marlene.mathis@grundskola.goteborg.se
mailto:helena.sjunnesson@hkr.se
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

 

Ja  

 

Nej   

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Vi kommer att ställa lite frågor om hur du upplever den tid som du har gått i grundskolan. 

När vi säger grundskolan så menar vi hela vägen från när du började på lågstadiet i åk 1 

fram till att du slutade på högstadiet i åk 9. 

 

Vad är din känsla när du tänker tillbaka på din skolgång? Är den positiv eller negativ? 

Berätta. 

 

 

 

1. Vad är det som får dig att känna så tror du?  

 

Positiv:   

• Vad var roligt i skolan, eller vad funkade bra i skolan tycker du?  
• Vad i skolan har varit viktigt för att det ska funka bra för dig? 
• Vad är den största anledningen till att det gått bra för dig? 

 

Negativ:  

• Vad tänker du är anledningen till att det varit svårt för dig i skolan? 
• När började du känna att det var svårt i skolan? 
• Vad gjorde skolan för att hjälpa dig? 

 

Kände du att du kunde delta/vara med på samma sätt som klasskompisarna på 

lektionerna? (förstod du oftast vad ni skulle göra, hur ni skulle göra, klarade du att göra 

uppgifterna eller var det för svårt? Kan du beskriva? 

 

 

Hur tycker du att du lär dig bäst? 

Hur skulle du beskriva dina lärare i grundskolan? (De bra lärarna? De mindre bra 

lärarna?) 

 

Hur tycker du att en lärare ska vara?/Vad är bra undervisning för dig? 

 

 

 

DELAKTIGHET/SAMHANDLING/TILLGÄNGLIGHET 
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Vad tänker du när du hör ordet delaktighet?  

 

Känner du att din beskrivning stämmer med din egen skolgång? 

 

STÖD 

 

Upplever du att du har fått det stöd/ den hjälp som du har behövt i   skolan?  

 

Ja:  

• Vilket stöd har du fått och vad tycker du om det stödet?  

• Tycker du att du har fått tillräckligt med stöd för att kunna följa med i undervisningen på 

samma sätt som dina klasskamrater? 

• Har du fått möjlighet att vara med och påverka vilket stöd du har fått?  

 

Nej:  

 

 

• Vilket stöd önskar du att du skulle fått? 

 

SOCIAL DELAKTIGHET / SAMHANDLING 

 

Kände du dig som en del av klassen i grundskolan (eller SU-gruppen)? Om SU-grupp, har 

du känt dig som att er grupp var en del av skolan på samma sätt som andra klasser? 

 

Hur skulle du beskriva dina klasskamrater i grundskolan? 

 

ENGAGEMANG / BEGRIPLIGHET / TILLGÄNGLIGT 

MENINGSSAMMANHANG 

 

Var tror du att man får kunskapen som man kommer att behöva i framtiden? 

 

Var det tydligt för dig när du gick i skolan varför man går i skolan? 

 

 

 

Kände du att du visste “varför ska man kunna det här” i de olika ämnena i skolan? 
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Om du kunde gå tillbaka i tiden till när du började skolan, är det något  du tänker nu att du 

skulle ha gjort annorlunda då? 

 

Om du skulle gå tillbaka i tiden till när du gick i skolan, är det något du önskar att de vuxna 

hade gjort annorlunda då? 

 

 

 


