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Titel 
– Se mig!  

Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem  
 

English title  
– See me! 

Pupils' perceptions of school’s support for behavior problems 
 

Sammanfattning 
Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses 

av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta 

problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då 

en beteendeproblematik uppkommit. Studiens kvalitativa ansats tog sin utgångspunkt i 

en strävan att uppnå en djupare förståelse, dels för stödinsatserna i sig, men främst för 

elevers upplevelse av det stöd de fått i skolan. Datainsamlingen gjordes främst genom 

kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta elever i årskurs 6-9, men också genom en 

dokumentstudie i syfte att sammanställa de åtgärder som fanns i skoldokument. Hälften 

av informanterna undervisades i resursskolor och hälften gick i sina ordinarie skolor. 
 

Resultatet visade att alla informanter saknade dokumentation kring extra anpassning. 

Däremot hade samtliga informanter åtgärdsprogram. Övervägande del av åtgärderna i 

skoldokumenten berörde organisatoriska aspekter i form av åtgärder angående var 

eleven skulle undervisas och om anpassad studiegång. Utöver organisatoriskt inriktade 

åtgärder förekom även åtgärder som berörde anpassningar i den specifika lärandemiljön. 

De stödåtgärder som informanterna framhöll som mest betydelsefulla utgjordes i 

fallande ordning av: undervisning i särskild undervisningsgrupp, individuellt stöd av 

lärare, anpassad studiegång, stressreducerande/motivationshöjande åtgärder, 

undervisning i eget arbetsrum samt praktisk lektion i ordinarie klass. Det som angavs 

som orsak till att en stödåtgärd upplevdes särskilt betydelsefull var: att en lugn 

studiemiljö erhölls, att känslan av tillhörighet ökade och utanförskap minskade, lärarens 

förmåga att hjälpa eleven att förstå, lärarens förmåga att skapa en bra relation och visa 

omsorg, att individuella behov bejakades och lärandemiljön anpassades därefter samt att 

lärandet upplevdes meningsfullt.  
 

I empirin framträdde genom elevernas berättelser, läraren som det viktigaste redskapet 

för att deras studier skulle fungera väl. Då resultatet analyserades utifrån KASAM 

(Antonovsky, 2005) framträdde en god lärar-elevrelation som ett betydelsefullt bidrag 

till elevens upplevelse av meningsfullhet med studierna. Lärarens kompetens genom 

förmågan att förklara bidrog för de allra flesta informanter till att både skapa 

begriplighet i skolvardagen och till att skolans krav upplevdes hanterbara.  

 

Studiens resultat indikerar ett behov av att lärare anstränger sig för att se och bekräfta 

eleven bakom ett beteende och att i skolverksamhet säkerställa att ett medvetet arbete på 

gruppnivå genomförs. Detta med syfte att även de elever som står i centrum för 

beteendeproblematiken ska få så goda chanser som möjligt att utveckla goda 

mellanmänskliga relationer både till andra elever och till lärare.  

  

Nyckelord 
beteendeproblem, dokumentstudie, elevintervju, extra anpassning, KASAM, 

mellanmänskliga relationer, relationell specialpedagogik, resursskola, särskilt stöd, 

åtgärdsprogram 
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TACK! 
  

 

 

Mitt tack, riktat till alla som hjälp mig i arbetet med att lägga alla bitar på plats i detta 

stora pussel, vill jag inleda med Hjalmar Söderbergs ord: 
 

 

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad,  

i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla.  

Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. 

 

                                                               Hjalmar Söderberg, 1905 

 

 

 

Först och främst vill jag tacka Kim, Alex, Lo, Nino, Toni, Teo, Jon, Eli - TACK för att 

ni så generöst delat med er av upplevelser från er resa i skolans värld. Jag är fylld både 

av tacksamhet för allt ni bidragit med och av en önskan om att ni fortsättningsvis ska få 

det stöd och den uppmärksamhet ni förtjänar och behöver för att er resa, mot en lyckad 

skolgång, ska vara både angenäm och få ett lyckligt slut. Jag hoppas att resan inte 

skapar ett tomrum utan att skolgången ger er upplevelser av kontakt och att vara, om 

inte älskade så sedda, betydelsefulla och respekterade! 

 

Jag vill i detta sammanhang även säga ett stort tack till rektorer och kontaktpersoner på 

informanternas respektive skolor för all hjälp i urvalsprocessen! Tack för den stora 

tjänstvillighet ni visat, trots den tunga arbetsbörda ett terminsslut och stundande 

sommarlov innebär. 

 

Ett stort tack riktas också till alla andra som funnits vid min sida under arbetets gång; 

min handledare Lena som tålmodigt besvarat alla mina frågor, min chef Christina som 

rent praktiskt gjort mina studier möjliga, min familj och mina vänner som fått stå ut 

med att jag varit mer eller mindre frånvarande under arbetsprocessens gång. 

 

Jag är så tacksam för vad ni alla bidragit med! Genom era olikheter har ni på vitt skilda 

sätt, i stort som smått, fungerat som viktiga pusselbitar i det svåra, intressanta, 

krångliga, hopplösa, hoppfulla, roliga och utmanande pusslandet som denna 

arbetsprocess inneburit! 

 

 

Anna-Karin Lilja 
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1 Inledning  
 

– Jag är nog inte dum i huvet i alla fall! Jag fattar ju faktiskt! 
 

Leendet var brett, ögonen strålade och Tim såg uppriktigt förundrad och stolt ut när han 

svarade på min fråga om hur det gick på arbetsmarknadsutbildningen. Jag tänkte tillbaka på 

det han tidigare berättat om sina erfarenheter från grundskolan. Då hade han sällan suttit stilla, 

hade haft svårt att vara tyst och han fick inte mycket gjort på lektionerna. Ofta hade han 

hamnat i bråk och blivit utslängd från klassrummet. Mer än en gång hade han också själv valt 

att svärande och skrikande lämna lektioner i frustration över att bli missförstådd eller att inte 

bli trodd på. Kunskapsmässigt låg Tim långt efter klasskamraterna och var själv övertygad om 

att han var ”dum i huvet”. Tim bar på en ryggsäck full av misslyckanden. I ryggsäcken fanns 

minnen av att ingen förstod sig på honom, varken han själv, klasskamraterna eller lärare. Han 

lämnade grundskolan utan betyg och efter många års arbetslöshet hade han nu nyligen 

påbörjat en arbetsmarknadsutbildning. Med ett helt annat studieupplägg än vad hans tidigare 

skolgång erbjudit kunde Tim nu för första gången äntligen få uppleva att även han kunde 

lyckas i skolan! 
 

Många av de vuxna jag träffar i mitt nuvarande yrke beskriver en skolgång som likt Tims 

varit fylld av misslyckanden till följd av en beteendemässig problematik. Men i samband med 

studier på arbetsmarknadsutbildningar lyckas de allra flesta och många överträffar sina egna 

förväntningar med råge. Detta har fått mig att fundera över varför de inte lyckades under sin 

grundskoletid. Hur blir elever som provocerar omgivningen genom att bryta mot de 

förväntningar som finns, bemötta av skolpersonal? Vilka strategier används för att tackla de 

utmaningar beteendeproblem leder till? Jag har också funderat över hur lärare ska orka och 

kunna hantera de ibland motstridiga behov som finns i en klass. 
 

Att uppträda problematiskt av och till är en del av allas vår utvecklingsprocess, men enligt 

Kadesjö (2010) uppfattas ungefär 10 % av elever i svenska skolor ha en så hög grad av 

beteendemässig problematik att termen beteendesvårigheter används. Beteendeproblem kan 

ses som en av skolans största utmaningar. Dels bidrar de till att elever inte når kunskapsmålen 

(Skolverket, 2003), klasskamrater upplevs bli negativt påverkade (Larsson & Nilholm, 2012) 

och lärare tycker det är svårt att hantera beteendeproblematiken (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Elevers trotsighet, vredesutbrott, arbetsvägran, överdrivna 

argumenterande och vulgära ord upplevs av många lärare som det allra svåraste att handskas 

med i yrket (Ogden 2003).  
 

I en svensk skolkontext framstår alla elevers rätt att bli lyssnade på mer eller mindre som en 

självklarhet. Men vad händer då rösten inte är som läraren önskar, då budskapet förmedlas 

med en hög ljudvolym och med ett sämre språkbruk, om kommunikationen är ordlös och 

budskapet levereras fysiskt? Tar lärares ilska och upplevelsen av att bli provocerad över viljan 

att förstå vad som egentligen förmedlas? För det är väl inte så att det bara är de elever som 

lyckas paketera sitt budskap på ett visst sätt som blir sedda och får lärarens uppmärksamhet?  
 

Grundat i ovanstående har en nyfikenhet väckts hos mig, över vad skolor gör för att komma 

tillrätta med en beteendeproblematik och hur sådana stödinsatser ser ut. För att hitta 

fungerande lösningar på beteendeproblem tror jag det viktigaste är att lyssna in experterna – 

eleverna själva. I denna studie ägnas därför uppmärksamhet åt elever som stått i centrum av 

en beteendeproblematik. Åtta elever får här utrymme att delge sina upplevelser av det stöd 

skolan valt att ge dem. Min förhoppning är att jag i detta arbete ska kunna fånga och förmedla 

det de vill ge uttryck för.  
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2 Bakgrund 
För att få en bakgrund till studiens forskningsfråga har jag valt att här föra ett resonemang utifrån tre 

huvudteman. Det första handlar om hur begreppet beteendeproblem kan förstås. I det andra temat beskrivs det 

stöd skolan historiskt erbjudit elever i behov av särskilt stöd, vilka studiens målgrupp kan räknas till. Temat 

innefattar även en problematisering avseende olika inkluderingsaspekter. I det sista temat presenteras de 

stödinsatser som påbjuds i aktuella svenska styrdokument och ett resonemang kring olika metoder för att ge stöd 

vid beteendeproblem förs. Därefter följer definitioner av begrepp som för studien anses centrala, varpå jag 

redogör för några av mina utgångspunkter i studien. Kapitlet avslutas med en sammanfattande problemanalys. 

 

2.1 Begreppet beteendeproblem 

Förståelsen för beteendeproblem varierar mellan olika discipliner och det finns enligt 

Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) ingen allmänt vedertagen definition eller tydliga 

skiljelinjer mellan avvikande och normalt beteende. En rad begrepp används i sammanhanget, 

till exempel: problemskapande beteende, uppförandeproblem, utmanande beteende eller 

normbrytande beteende. Ibland beskrivs problematiken med större betoning på ett 

samspelsperspektiv och i andra fall mer utifrån nedsättningar i specifika förmågor, då orsaken 

till problemen främst söks hos individen, som då termer som psykosociala störningar, 

uppförandestörning, beteendestörning, sociala- och emotionella brister används. De olika 

benämningarna antyder att problematiken kan ses ur flera perspektiv där man fokuserar på 

olika delaspekter av problematiken och individens sätt att fungera. I denna studie väljer jag att 

använda begreppet beteendeproblem och nedanstående definition är den jag utgår ifrån:  
 

Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. 

Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och 

utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra. (Ogden 2003, s.14)  
 

Värt att poängtera är att problematiken innefattar en relationsaspekt, så till vida att vad som 

anses problematiskt i ett beteende måste ställas i relation till rådande kulturella och sociala 

normer. Vad som anses acceptabelt växlar alltså mellan olika åldrar, tider och sammanhang. 

Ogden (2003) menar att utöver tidigare erfarenheter och biologiska förutsättningar så 

påverkas beteendet i hög grad av hur interaktionen och betingelserna i den aktuella miljön ser 

ut. Brister i skolmiljön kan således vara det som utlöser beteendeproblem på samma sätt som 

en god skolmiljö kan göra att elever som är utsatta för att utveckla en beteendeproblematik 

inte uppvisar några beteendeproblem i en sådan miljö. Förväntningar och toleransnivå hos 

skolpersonalen påverkar också vad som definieras som beteendeproblem i skolan. Hejlskov 

Elvén (2009) menar att: ”Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för 

personer i omgivningen.” (a.a., s. 12). Citatet signalerar att det som av omgivningen upplevs 

som problematiskt ofta har sitt ursprung i att omgivning har problem med hur de ska förhålla 

sig till situationen och personen. Samtidigt är det inte helt ovanligt att ett beteende inte upp-

levs som ett problem för personen som står för beteendet, snarare kan det ses som en lösning.  

Hejlskov Elvén (2014) framhåller ett ökat fokus på att ändra bemötandet istället för beteendet. 

Då ett beteende bemöts på ett sådant sätt att det inte uppstår problem kan ett problemskapande 

beteende undvikas. Ett beteendeproblem är således ett resultat av interaktion med andra.  
 

Ett vanligt sätt att särskilja olika typer av beteendeproblem är att dela upp dem i inagerande 

(internaliserat) och utagerande (externaliserat) beteende. Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) 

kan utagerande beteende definieras som: 
 

… att tankar och känslor, ofta av sexuell eller aggressiv natur, direkt uttrycks i handling med en form och intensitet som 

är påtagligt omogen för åldern. Individen visar inte den förmåga att hantera eller kommunicera kring frustration, inre 

spänning och konflikter som man skulle förvänta sig. Beteendet upplevs av omgivningen som provocerande. (a.a. s.303) 

 

Fokus har ofta legat just på den utagerande problematiken, trots att ett inagerande utryckssätt 

är ungefär lika vanligt. Nordahl et al. (2007) menar att det kan ha sin grund dels i att 

konsekvenserna visat sig vara mer dramatiska för personer med en utagerande problematik 
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och dels att beteendet i högre utsträckning utmanar och provocerar omgivningen. Denna 

uppdelning kan dock ur flera perspektiv anses vara otillräcklig och Sørlie och Nordahl (1998) 

identifierar istället fyra huvudtyper av beteendeproblem:  
 

 Beteenden som hindrar undervisningen och lärande – eleven är lättdistraherad, rastlös och 

stökig. Även andra blir störda av beteendet och det förekommer främst i en skolkontext.  

 Utagerande beteende – eleven blir arg, bråkar, gör verbala eller fysiska angrepp.  

 Social isolering – eleven är deprimerad, känner sig ensam eller osäker. Beteende går inte 

nödvändigtvis ut över andra och ökar ofta något ju äldre eleverna blir.  

 Antisocialt beteende – eleven bryter mot gänse normer och regler; hotar, stjäl, 

vandaliserar, är våldsam, bär vapen eller är påverkad av droger eller alkohol i skolan.  
 

Inom psykiatrin används ofta olika typer av diagnoser för att definiera beteendeproblem. 

Diagnoser där beteendeproblem ingår i  diagnoskriterierna, i lägre eller högre utsträckning, är 

exempelvis: ADHD, Uppförandestörning (CD), Trotssyndrom (ODD), 

Autismspektrumstörning och Tourettes syndrom. Det är av vikt att påpeka att 

beteendeproblem inte behöver ha en koppling till en diagnos. Greene (2016) menar också att 

en diagnos i sig inte ger den information som behövs för att veta hur man ska förhålla sig till 

problemet och förstå personen med beteendet. Diagnosen återspeglar inte heller miljöns 

inverkan på beteendet och ett ensidigt fokus på brister hos personen som får diagnosen 

riskeras därmed.  

 
 Hur och varför uppkommer beteendeproblem?  

Ofta används både psykologiska, biologiska och sociologiska teorier för att förklara hur och 

varför vissa personer utvecklar beteendeproblem. Ogden (2003) menar att beteendeproblem 

vanligen är ett resultat av flera samverkande faktorer. Bidragande orsaker kan vara både 

individuella förhållanden med koppling till gener, arv, tänkande, känslor och hälsa men också 

miljörelaterade orsaker som har att göra med uppfostran, familjen, vänner och skola.  
 

Inom behaviorismen anser man att orsakerna till beteendeproblem inte är biologiska utan ett 

uttryck för felinlärning. Beteenden regleras av den förmåga familjen har att hantera relationer 

både till varandra och till omvärlden. Beteendeproblem riskerar uppstå till följd av att positivt 

beteende inte belönas och ett negativt beteende uppmärksammas. Individers beteende kan 

påverkas genom beteendemodifikation vilket sker genom att konsekvenserna för ett beteende 

förändras (Karlberg, 2011). Med utgångspunkten att beteendeproblem är ett resultat av 

föräldrars bristfälliga uppfostran har Gerald Patterson (Patterson, 1982) tagit fram Parent 

Management Training – Oregon Model (PMTO) vilket är ett av de mest etablerade och 

utforskade amerikanska föräldraträningsprogrammen. Centrala inslag i uppfostran handlar 

enligt Pattersons teori om: tillsyn, användning av negativa konsekvenser, positiv förstärkning, 

problemlösning i familjen och föräldrars engagemang. Det svenska föräldratränings-

programmet Komet grundas i huvudsak på detta program.  
 

Som ett alternativ till de behaviorisminspirerade preventionsprogrammen har den 

amerikanske barnpsykologen Ross W. Greene utvecklat en samtalsmetod och kognitiv 

beteendemodell som på svenska kallas Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). 

Greenes (2016) grundtanke är att beteendemässigt utmanande barn inte utvecklat de kognitiva 

färdigheter som behövs för att hantera och förstå de krav som ställs i en viss situation. 

Beteendeproblemen uppkommer alltså då kraven överstiger förmågan. Om ett barn har den 

kompetens som en viss situation kräver så blir barnet inte utmanande, för: ”Barn uppför sig 

väl om de kan” (a.a., s. 31). Ur detta perspektiv handlar beteendeproblem således inte om 

ovilja att uppföra sig väl utan om en oförmåga.  Enligt Greene (2014) är det vanligt att barn 

med utagerande beteende har nedsatt förmåga till flexibilitet och frustrationstolerans. 

Hejlskov Elvén (2014) utgår från Greenes tankar och han menar att de färdigheter elever 
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saknar då de har svårt att leva upp till skolans krav, är av varierat slag. Det kan handla om 

förmåga att planera, organisera och genomföra uppgifter, om affektreglering, impulskontroll, 

flexibilitet, begåvning, stresshanteringsförmåga samt om social förmåga. 

 

2.2 Elever i behov av särskilt stöd i en skola för alla  
 En historisk översikt  

Ända sedan den svenska folkskolan infördes 1842 har det funnits elever som ansetts inte 

passa in och elevers olikheter tycks ända sedan dess ha varit ett dilemma i skolan. I folkskolan 

var det inte tal om att anpassa undervisningen utan det ställdes helt enkelt lägre kunskapskrav 

på vissa elever. Under 1800-talets senare hälft, började däremot både elever med beteende-

problem och elever med inlärningssvårigheter segregeras från den ordinarie undervisningen 

och det inrättades så småningom nya typer av specialklasser för elever som ansågs vara 

avvikande på olika sätt. Nivågruppering i det så kallade parallellskolesystemet övergavs allt 

mer under 1950-60 talet och ersattes av en gemensam grundskola för alla. I samband med att 

den första svenska läroplanen infördes 1962 (Skolöverstyrelsen, 1962) poängterades 

betydelsen av att olika elever var tillsammans för att vara förberedda för att delta i ett 

demokratiskt samhälle på lika villkor. Att alla oavsett social bakgrund, funktionsnedsättningar 

och inlärningsförmåga skulle integreras i grundskolan och ha en likvärdig skolgång möttes 

med skepsis från lärarkåren. Lösningen på problemet blev den nya specialundervisningen. En 

rad särlösningar och olika typer av specialklasser och skolor för elever som ansågs avvikande 

inrättades. För elever med svårighet att anpassa sig utformades observationsklasser (OBS-

klasser) med målet att deras beteende skulle förbättras (Hjörne & Säljö, 2013). 
 

1974 presenterades en utredning om skolans inre arbete (SOU 1974:53) där det framkom att 

specialklasser inte haft förväntade positiva effekter. Därmed började synsättet förändras och 

man talade inte längre bara om elever med svårigheter utan blicken riktades även mot hinder i 

den omgivande miljön (Hjörne & Säljö, 2013). I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) sattes 

lärarnas uppdrag att verka för en skola för alla på pränt. Stöd skulle främst ges i ordinarie 

undervisning, men för elever med utpräglade problem ansågs det fortfarande nödvändigt med 

anpassad studiegång eller placering i särskild undervisningsgrupp (Hjörne & Säljö, 2013). 

2011 trädde en ny skollag (SFS 2010:800) och en ny läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011a) i 

kraft. I styrdokumenten framhålls skolans skyldighet att ta hänsyn till elevers olika behov och 

elevens rätt till stöd är fortsatt tydligt uttalat, men hur stödet ska se ut sägs det inget om.  
  

Med anledning av att elevers ohälsa ökat drastiskt understryks i Elevvårdsutredningen (SOU 

2000:19) hur intimt hälsa, lärande och skolans miljö hänger samman. I skollagen talas nu om 

en samlad elevhälsa som ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt omfatta både 

psykosociala, psykologiska, medicinska och specialpedagogiska insatser. Kontentan av den 

skollagsändring som genomfördes 2014 är att eleven först ska få stöd i ordinarie 

undervisningen innan utredning och särskilt stöd blir aktuellt (SFS 2010:800).  
 

 Olika specialpedagogiska perspektiv 
Det finns flera olika perspektiv ur vilka skolsvårigheter och behovet av specialpedagogiska 

insatser kan betraktas. Historiskt har det kategoriska perspektivet dominerat både i skolans 

värld, inom forskning och i de svenska styrdokumenten (Nilholm, 2007). Ur ett kategoriskt 

perspektiv fokuseras den enskilda individen och elevens svårigheter anses bero på 

individuella egenskaper eller brister som medfödda begränsningar eller andra individbundna 

faktorer. Detta perspektiv bygger på ett kompensatoriskt synsätt där skolan ska kompensera 

för elevens svaga sidor och tillkortakommanden (Persson, 2013). Under de senaste årtiondena 

har ett relationellt perspektiv tagit större plats både i forskningen och i läroplaner. I detta 

förhållningssätt är relationer, interaktion och kommunikation i fokus och tyngdpunkten ligger 

på organisatoriska faktorer och sociala omständigheter. Skolsvårigheter anses uppstå i mötet 

mellan eleven och lärandemiljön, vilket öppnar för att förklaringar till skolproblem inte enbart 
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riktas mot individen utan också mot såväl undervisningsmiljön, lärarens undervisning och 

skolans organisation. Med anledning av att svårigheter relateras till omgivande förhållanden 

till eleven kan man ur ett relationellt perspektiv tala om ”elever i svårigheter”. Ur ett 

kategoriskt perspektiv däremot är det mer adekvat att tala om ”elever med svårigheter” då 

svårigheterna ses knutna till individen (Persson, 2013). Men då det är skolans ansvar att 

uppväga individuella skillnader i elevers olika förutsättningar ligger ansvaret för att eleven 

utvecklas därmed i hög utsträckning på skolan och orsakerna till eventuella 

skolmisslyckanden kan där av inte ensidigt sökas hos eleven. 
 

Dyson och Millward (2000) framhåller att det i utbildningssystemet finns en grundläggande 

motsägelsefullhet och komplexitet vilket ger upphov till en rad motsättningar mellan det 

individuella och det gemensamma lärandet. En sådan motsättningen utgörs av att alla elever 

ska nå samma kunskapskrav senast vid en bestämd tidpunkt, samtidigt som undervisningen 

ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Även Nilholm (2007) lyfter vikten av att se på 

specialpedagogiken ur ett sådant perspektiv och benämner detta dilemmaperspektivet med 

utgångspunkt i att det i skolans verksamhet ständigt uppstår dilemman mellan olika 

värderingar, behov, krav och motiv som det är problematiskt att hitta idealiska lösningar på. 

”Dilemman är motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela tiden 

pockar på ställningstaganden” (Nilholm, 2007, s. 61). 

 
 Inkludering i en skola för alla  

Den ideologiska diskussionen kring hur den svenska skolan ska handskas med det faktum att 

elevgrupper är högst heterogena har alltid förts. Olika segregerade lösningar har varit vanligt 

förekommande för elever som av olika anledningar bedömts falla utanför ramen för det 

”normala”. Med utgångpunkt i en kritik mot de allt mer vanliga segregerade lösningarna 

lanserades på 1960-talet begreppet integrering (Nilholm & Göransson, 2013). Med anledning 

av att det i detta begrepp finns en tendens att skolans organisation står fast och elever helt 

enkelt får anpassa sig till rådande förhållanden har integrerings-begreppet, sedan 1980-talet, 

allt mer kommit att ersättas av begreppet inkludering (Ahlberg, 2013). Till skillnad från 

integreringsdiskussionen, som av kritiker allt för mycket kom att handla om elevens fysiska 

placering, så beskrivs inkludering enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) som allas rättighet att delta i en gemenskap. Där framhålls vidare att det är skolans 

organisation som ska anpassa sig till eleven och inte tvärtom. Begreppet inkludering 

förekommer inte i de svenska styrdokumenten, däremot är innehållet i dessa i hög grad 

förenligt med vad som kännetecknar en inkluderande skola.  
 

Integreringens motsats är segregering, vilket också åsyftar en rumslig åtgärd. I den svenska 

skolan finns idag en rad segregerande lösningar då eleven skiljs från den ordinarie 

elevgruppen. Begreppet exkludering används också ofta i sammanhanget. Till skillnad från 

segregering så handlar exkludering inte i första hand om den rumsliga placeringen utan om 

upplevelsen av social, känslomässig och didaktisk uteslutning (Lindqvist & Rodell, 2015). 
 

Förespråkare för inkludering är överens om att skolan ska anpassa sig efter elevers olikheter 

på ett sådant sätt att det inte ska behövas dubbla system för elever i behov av särskilt stöd och 

andra elever. Det betonas även att inkludering karaktäriseras av att olikheter ses som 

tillgångar och inte som problem. Vissa forskare menar att ännu ett definierande drag handlar 

om att det finns fungerande demokratiska processer för alla elever. En annan aspekt handlar 

om elevers möjlighet till delaktighet i kunskapstillägnandet och i socialt hänseende (Nilholm 

& Göransson, 2013).  
 

Nilholm och Göransson (2013) anger tre olika definitioner av inkluderingsbegreppet:  

1. Den gemenskapsorienterade definitionen. Inkludering innebär enligt denna radikala syn: 
… att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper och att inga 

segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever (utöver sådana som rör spatialitet, boende, 
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och temporalitet, ålder). I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet 

ses som en tillgång. Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan 

gemenskap och demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt 

delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar. (Nilholm & Göransson, 2013, s. 28) 
 

Enligt denna defintion fokuseras alltså gemenskap, samarbete, social- och pedagogisk 

delaktighet och demokratiska processer. 
   

2. Den individorienterade definitionen. Här fokuseras endast den enskilde eleven. Graden av 

inkludering avgörs endast utifrån elevens måluppfyllelse, trivsel och sociala relationer. 

Aspekter kring det gemensamma och identifikationen med gruppen fästs inte någon vikt vid.  
 

3. Den placeringsorienterade definitionen. Här anses inkludering handla om att elever 

befinner sig i samma klassrum som sina klasskamrater. Denna definition kan betecknas som 

en missuppfattning då det bland forskare råder enighet om att inkludering handlar om mer än 

var en elev befinner sig. Trots det är användande av denna definition vanligt förekommande.  
 

Nilholm och Göransson (2013) menar att de tre ovanstående definitionerna har en ömsesidig 

ordning då en högre nivå inbegriper en lägre. För att definition 1 ska anses vara uppnådd så 

måste eleven även vara pedagogiskt och socialt delaktiga (definition 2) samt undervisas inom 

ramen för den ordinarie undervisningen (definition 3). Beroende på vilken definition vi utgår 

ifrån blir olika saker betydelsefulla. För att till exempel avgöra om ett visst arbetssätt är 

inkluderande måste, utifrån den gemenskapsorienterade definitionen, graden av arbetsättets 

positiva inverkan på gruppens gemenskap och delaktighet kartläggas. Utifrån den 

individorienterade definitionen fokuseras enbart graden av den specifika elevens delaktighet, 

arbetssättets demokratiska och gemenskapsskapande funktion för gruppen lämnas då därhän. 
 

Asp Onsjö (2008) gör en liknande uppdelning då hon belyser inkluderings-begreppet ur tre 

aspekter: social, didaktisk och rumslig. Social inkludering innebär att interaktion och samspel 

med lärare och elever fungerar samt att eleven känner delaktighet i något socialt nätverk. 

Didaktisk inkludering handlar om att det didaktiska är anpassat så elevens förutsättningar att 

lära är goda. Rumslig inkludering innebär att eleven är i samma lokaler som övriga 

klasskamrater. För att en elev ska bedömas vara fullt inkluderad menar Asp Onsjö (2008) att 

alla tre aspekter måste vara uppfyllda.  

 
 Lärandemiljöns sociala klimat och dess betydelse för inkludering 

Varken skolpersonal eller elever fungerar i ett socialt vakuum. Både vuxna och barn är i en 

ömsesidig samspelsprocess och både påverkar och påverkas av den omgivande miljön. De 

olika sociala gemenskaper vi deltar i ger oss olika villkor för hur vi fungerar och beter oss. I 

skapandet av inkluderande miljöer är attityder, uppfattningar, värderingar och relationer 

viktigare än hur skolans övergripande organisation ser ut (Nilholm & Göransson, 2013; 

Nordahl et al. 2007). Det sociala klimatet påverkar alltså i hög utsträckning graden av 

inkludering. Empiriska studier gjorda av Allodi (2010a) visar att medvetet arbete för att skapa 

ett varmt känslomässigt klimat i elevgruppen i kombination med goda stödjande lärar-elev-

relationer i hög utsträckning påverkar trivseln, framförallt för de elever som är mindre 

motiverade, mer sårbara eller visar tecken på psykisk ohälsa. Om ett aktivt arbete för ett gott 

socialt klimat uteblir är risken stor att denna elevgrupp trivs så dåligt att de varken klarar av 

att lära sig eller vara i skolan.  
 

Thornberg (2013) menar att den norm som råder i en grupp i hög grad påverkar vad som 

uppfattas som annorlunda och avvikande. Läraren behöver arbeta proaktivt och medvetet för 

att ett gott socialt klimat ska utvecklas. Om läraren inte stödjer grupputvecklingen riskerar 

destruktiva processer ta fart. Om en elev, av andra upplevs att inte passa in, blir lärarens 

ansvar extra stort i att aktivt arbeta för att eleven inte marginaliseras i klassen.  
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Att en individ avviker från rådande norm kan leda till stigmatisering och nedvärdering, både i 

egna och andras ögon. Självkänslan påverkas både av vår egen bild av hur vi är tillsammans 

med andra och hur vi tror att andra uppfattar oss (Gustavsson, 2010). Molin (2010) menar att 

respekt och erkännande från andra i hög grad påverkar individens självkänsla, självtillit och 

självaktning. Vi är alltså inte på ett visst sätt i oss själva utan vi blir till i en mellanmänsklig 

kommunikation. Thornberg (2013) menar att makt- och statusskillnader grupper emellan ofta 

innebär problem. Grupper och individer som är underordnade andra kan ta till strategier för 

att komma undan en negativ stämpling. Att dominera och skaffa sig makt över andra grupper, 

genom tuffhet, kan bli en överlevnadsstrategi och ett sätt att få, upprätthålla eller stärka en 

positiv social identitet. Enligt Lindblad (1995) kompenserar elevgrupper ibland egna 

skolmisslyckanden genom att göra motstånd mot en kultur av att sköta skolarbetet. Sådan 

motmakt kan handla om att störa och prata på lektioner, trotsa, skämta och visa sig tuff. 

Thornberg (2013) hänvisar även till forskning gjord av Khoo och Oakes 2003, som visar att 

sociala jämförelser som görs mellan elever som lyckas och elever som inte lyckas så bra i 

skolan hotar självkänslan hos de som inte lyckats. För att hantera den negativa jämförelsen 

och egna misslyckandena är det inte ovanligt att de, både på individ- och gruppnivå, använder 

sig av strategier som att bryta mot skolans regler, uppträda trotsigt eller stökigt.  
 

Läraren stora inverkan på lärandemiljöns sociala klimat och elevers skolframgång 

Lärarens förmåga att skapa goda relationer påverkar i hög utsräckning elevers trivsel, grad av 

delaktighet och om en positiv lärprocess startar (Partanen, 2012; Jakobsson & Nilsson, 2011). 

”Lärande samspel som utvecklas i positiv riktning utvecklar den lärande relationen, och utgör 

en av de främsta hälsofrämjande faktorerna i en elevs utveckling.” (Partanen, 2012, s. 45). 

Den mest betydelsefulla faktorn för elevers skolframgång är läraren och den lärarkompetens 

som i forskning lyfts fram innefattar även sociala aspekter. Framgångsrika strategier handlar 

bland annat om att behärska olika undervisningsmetoder, ha förmåga att anpassa 

undervisningen efter elevers behov, ha en god och nära relation till och stor kunskap om 

eleverna (Høien & Lundberg, 2013; Hattie, 2012). För att eleven ska få den motivation som 

behövs för att de ska ta sig an och lyckas med skoluppgifter behöver läraren, enligt Partanen 

(2012), ha en didaktisk fingertoppskänsla och visa tilltro till elevens förmåga att lära. 

Misslyckande och känsla av utanförskap och kan enligt Jakobsson och Nilsson (2011) ge 

upphov till en negativ utveckling med arbetsvägran och ett utagerande beteende som följd. 

Thornberg (2013) framhåller vikten av att en ledare både är uppgiftsorienterad och definierar 

mål och sedan organiserar arbetet mot dessa men också socioemotionellt orienterad och 

främjar harmoniska relationer i gruppen samt visar omsorg. 
 

Brophy och Mc Caslin (1992) konstaterar att elevers beteende vid beteendeproblem påverkas 

av lärares sätt att bemöta dem. Då lärare visar känslomässig närhet och värme genom ett 

auktorativt förhållningssätt, i vilket samarbete och demokrati framhålls, erfar Brophy och Mc 

Caslin (1992) att eleverna både lyssnar på, är mer tillmötesgående och positivt inställda till 

skolan. Då lärarna istället visar en större känslomässig distans genom ett auktoritärt 

förhållningssätt, där kompromisser eller förhandling inte tillåts, visar eleverna istället större 

motstånd, motvillighet och rädsla med påföljden att inlärningen missgynnas.  

 

2.3 Stödinsatser i dagens svenska skola 
 

 Stödinsatser i aktuella styrdokument 
De nationella styrdokument som ska styra den svenska skolans verksamhet utgörs av skollag, 

läroplaner, kursplaner och timplaner. Dessa grundas i hög grad på internationella 

överenskommelser som Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009), Konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). I den svenska skollagen fastställs alla 

elevers rättigheter att få sina behov tillgodosedda. Målet är att alla ska utvecklas så mycket 
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som möjligt, både när det gäller lärande och personlig utveckling. Skolan ska även främja 

elevernas livslånga lust att lära. Elever med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver 

för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:80). Även i Lgr 11 

(Skolverket 2011a) uttrycks skolans ansvar för elever med svårigheter att nå målen och att 

likvärdighet inte handlar om att det ska vara lika för alla, utan: ”Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2011a, s. 8). 
 

Ledning och stimulans - basen i det kompensatoriska uppdraget 

I allmänna råd (Skolverket, 2014) beskrivs skolans kompensatoriska uppdrag. Uppdragets bas 

handlar om att främja en god lärmiljö genom ledning och stimulans. Inom ramen för den 

ordinarie undervisningen ska läraren göra allt för att ge alla elever den ledning och stimulans 

de behöver, utifrån sina unika förutsättningar och behov. Med olika pedagogiska metoder ska 

lärare kompensera för elevers eventuella svårigheter. Det är viktigt att skolan noga ser över 

den egna organisationen eftersom det ibland är tillräckligt med organisatoriska förändringar 

för att en elevs utveckling ska vända. Det kan handla om att se över resursfördelning, 

organisation av lärmiljön, pedagogiska metoder och hur en klass fungerar.  
 

Individinriktad stödinsats i form av extra anpassning  

Om det visar sig att ledning och stimulans inte är tillräckligt för att en elev ska utvecklas i 

riktning mot målen, ska eleven få ytterligare stöd i form av individinriktade insatser som extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Sådana stödinsatser kan även förekomma om en elev uppvisar 

svårigheter som gör att skolan bedömer att eleven kan få svårt att nå målen längre fram. Det 

kan gälla elever med koncentrationssvårigheter, psykosocial problematik eller svårigheter i 

det sociala samspelet (Skolverket, 2014).  
 

Utgångspunkten är att extra anpassningar ska genomföras inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Extra anpassningar kan utgöras av tydliga instruktioner, igångsättningshjälp, 

struktur av skoldagen, färdighetsträning, anpassade läromedel, hjälpmedel eller enstaka 

specialpedagogiska insatser. Det behöver inte fattas något formellt beslut för att göra extra 

anpassningar men de ska dokumenteras. I de årskurser där det finns skriftliga individuella 

utvecklingsplaner ska den extra anpassningen dokumenteras i dem och om sådana saknas ska 

rektor avgöra var dokumentationen ska ske. De insatta extra anpassningarna ska följas upp. 

Om de inte gett önskat resultat ska elevhälsans insatser förstärkas, anpassningen intensifieras 

och ytterligare anpassas efter elevens behov. I undantagsfall kan det vara nödvändig att utreda 

och ge särskilt stöd omgående, utan att extra anpassningar först sätts in (Skolverket, 2014). 

 

Individinriktad stödinsats i form av särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Om intensifiering av det extra stödet visar sig vara otillräckligt ska det utredas om behov av 

särskilt stöd föreligger. Utredningen syftar till att få kunskap om varför svårigheter 

uppkommer och vilka stödinsatser som utifrån det kan behövas. Kartläggning av elevens 

skolsituation bör göras både på skol-, grupp- och individnivå. För att rätt åtgärder ska kunna 

sättas in måste det först ske en analys av tänkbara orsaker i hela barnets situation, både utifrån 

elevens förutsättningar, sociala faktorer, miljöfaktorer och i lärandemiljön (Björck-Åkesson, 

2007). Asp Onsjö (2008) betonar vikten av att både kartlägga och sätta in åtgärder på både 

grupp- och organisationsnivå. En förutsättning för att kunna göra en individanpassning är att 

också kartlägga elevens unika förutsättningar för lärande (Fischbein, 2007; Partanen, 2012).  
          

Utifrån resultatet av kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella 

behov av särskilt stöd. Resultatet kan bli att särskilt stöd inte anses befogat, antingen för att 

förändringar på skol– eller gruppnivå bedöms vara tillräckliga eller för att extra anpassningar 

anses tillräckligt för att tillgodose behoven. Tonvikten i bedömningen bör handla om hur 

skolan kan anpassa lärandemiljöerna (Skolverket, 2014). Då kartläggningen visar att eleven är 

i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. I denna process ska elev och 
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vårdnadshavare, enligt skollagen, ges möjlighet att delta (SFS 2010:800). Att lyssna på eleven 

är fördelaktigt både för att eleven är expert på sin egen skolsituation, för att eleven ska ha in-

flytande och känna delaktighet och för att forskning visat att förutsättningarna för att åt-

gärderna lyckas då ökar markant (Skolverket, 2014). Elevernas måluppfyllelse ökar även av 

vårdnadshavares delaktighet i utarbetande av åtgärdsprogram (Skolverket, 2011b). 

Värdeladdade ord om egenskaper och generaliserande karaktärsdrag bör undvikas i 

åtgärdsprogram eftersom det kan påverka elevens självuppfattning på ett negativt sätt 

(Skolverket, 2014).  
 

De åtgärder som sätts in bör utgå från den pedagogiska bedömningen, vara konkreta och 

utvärderingsbara. Det bör även anges vem som ansvarar för vilka åtgärder. Åtgärder kan 

utgöras av specifikt stöd i ett eller flera ämnen, regelbundna specialpedagogiska insatser eller 

stöd av elevassistent. Särskilt stöd skiljer sig från extra anpassning både vad gäller insatsernas 

varaktighet och omfattning. Det handlar om mer genomgripande insatser varför skolor ibland 

väljer att genomföra stödet utanför den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014).  

 
Anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning 

Enligt skollagen är huvudregeln att särskilt stöd ska ges inom ramen för ordinarie 

undervisning. Men vid särskilda skäl kan en elev få särskilt stöd genom enskild undervisning 

eller i särskild undervisningsgrupp, under förutsättning att möjligheten att ge stöd först 

provats i den ordinarie undervisningsgruppen. Det kan också bli aktuellt avvikelse från ämnen 

och mål som gäller i undervisningen genom anpassad studiegång (SFS 2010:80). Rektor ska 

se till att anpassad studiegång inte omfattar fler ämnen än nödvändigt och att undervisning i 

särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning inte nyttjas en längre tidsperiod än vad 

som är absolut tvunget samt att åtgärderna följs upp och utvärderas (Skolverket, 2014). 
 

Trots att stöd utanför ordinare undervisning enbart ska ges i undantagsfall, så förekommer en 

märkbar ökning av särskiljning av elever som inte riktigt anses passa in (Ahlberg, 2013; Asp 

Onsjö, 2008; Skolverket, 2011b). En grundläggande risk med det är enligt Ahlberg (2013) att 

problematiken läggs på individen. Därmed riskerar skolans problematik att varken bli 

synliggjord eller analyserad och en behövlig utveckling av den pedagogiska miljön uteblir. 
 

Det sätt på vilket skolan av tradition organiserar tid och rum har blivit en norm för vad vi 

förväntar oss att en elev bör klara i en viss ålder. Andreasson och Asplund Carlsson (2012) 

menar att eleven kan uppfatta ett åtgärdsprogram som en bekräftelse på att vara ”misslyckad”. 

Partanen (2012) menar att risken finns att ett bristperspektiv intas och tillkortakommanden bli 

framträdande på bekostnad av elevens kompetens. Om insatserna dessutom övervägande är 

individinriktade blir inte sällan marginalisering och särbehandling en naturlig följd. Istället 

förordas större fokus på framgångs- och friskfaktorer framför problem- och riskfaktorer.  

 
 Stöd till elever då beteendeproblem uppkommer 

Till följd av de olika förklaringar som finns till uppkomsten av beteendeproblem återfinns 

olika sätt att se på hur stödet ska utformas. I Sverige finns numera olika preventionsprogram 

inspirerade av amerikanska föräldraträningsprogram. På 2000-talet kom den första svenska 

versionen – Komet och sedan även Skol-Komet. I de här programmen, utgår man från att 

oönskat beteende kan korrigeras genom att ändra konsekvenserna, så att ett önskvärt beteende 

förstärks och ett icke önskvärt beteende ignoreras. Relationsskapande aktiviteter betonas och 

olika belöningssystem används som motivation till att ändra sitt beteende (Karlberg, 2011).  
 

Ett alternativt synsätt finns i Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). Då metodens 

upphovsman, Greene (2016) menar att barn blir utmanande för att de ännu inte utvecklat de 

kognitiva färdigheter som situationen kräver förespråkas träning av outvecklade förmågor. 

Greene (2016) menar att både vilka färdigheter barnet saknar och under vilka förhållanden 
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beteendeproblemet uppkommer, så kallade olösta problem, måste identifieras för att komma 

tillrätta med problemet. Då ett olöst problem bearbetas och löses kan sedan 

beteendeproblemet avklinga. Greene (2016) menar att metoder grundade på konsekvenser, 

belöningar och bestraffning är ineffektiva då de inte utvecklar barnens 

problemlösningsförmåga. Långsiktiga lösningar uteblir därmed och beteendeproblemen 

riskerar att öka. Istället för att motivera barnet att följa de vuxnas direktiv förordar Greene 

(2016) att vuxna och barn i samarbete ska försöka lösa de olösta problemen, genom att ta 

hänsyn till bådas perspektiv. Genom samtal och genomförande av de gemensamma 

lösningarna tränar barnet upp outvecklade kognitiva förmågor. Dessutom blir lärarens 

kunskap större, både om lämplig kravnivå och hur problematiska situationer kan undvikas. Då 

glappet mellan elevens förmåga och lärarens förväntningar minskar kommer 

beteendeproblemen bli allt mer sällsynta.  
 

Med utgångspunkt i att ett beteende alltid uppstår i samspel menar Hejlskov Elvén (2014) att 

lärares metoder och förhållningssätt blir det som avgör om ett beteende blir till ett problem 

eller inte. Då eleven själv ofta inte ser sitt beteende som ett problem saknas motivation att 

ändra ett sådant beteende. Därmed blir det lärarens ansvar att förändra situationen så att 

beteendeproblemet inte behöver uppkomma igen.  

 

2.4 Definition av begrepp av betydelse i studien 
 

Resursskola: I denna rapport används benämningen resursskola för kommunövergripande 

särskilda undervisningsgrupper. Skolgång i resursskola beskrivs ofta av kommunerna som 

den yttersta åtgärden efter att extra anpassningar och särskilt stöd genomförts på den ordinarie 

skolan, utan att tillräckligt goda resultat uppnåtts. Resursskolorna har små elevgrupper och 

hög personaltäthet. Ibland kompletteras pedagogisk kompetens med personal från 

socialtjänsten. Skolgången på resursskola bör ske under en begränsad period med 

målsättningen att eleven så fort som möjligt ska återgå till den ordinarie skolan.  
 

Ordinarie skola/klass: Den klass och skola som eleven tillhör och/eller gick i innan en 

eventuell placering på resursskola.  
 

Skolpersonal: Då begreppet skolpersonal används i texten kan det innefatta både lärare, 

fritidspedagoger, elevassistenter, specialpedagoger, speciallärare, rektorer och annan personal 

som arbetar i skolan. Eftersom flera informanter inte gör någon tydlig åtskillnad på olika 

yrkeskategorier gör inte heller jag det, i vissa delar av rapporten.  
 

Lärare: Ibland används begreppet lärare synonymt med skolpersonal (se ovan). 
 

Beteendeproblem: se utförlig beskrivning i kapitel 2.1 Begreppet beteendeproblem 
 

Stödinsats: När jag använder begreppet stödinsats står det dels för de två olika stödinsatserna, 

extra anpassning och särskilt stöd. I metod- och resultatkapitlet innefattar begreppet även 

insatser som av informanten uppfattas som stödjande men inte dokumenterats varken som 

extra anpassning eller särskilt stöd samt stödåtgärder som för en informant dokumenterats i 

något som gick under beteckningen individuell plan. 
 

Informant/elev: I metod- och resultatkapitlet används omväxlande begreppen elev och 

informant för att benämna dem som intervjuats i studien. Begreppet elev har i andra 

sammanhang i rapporten den mer allmänna betydelsen av orden – någon som undervisas i en 

skola.  
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2.5 Mina utgångspunkter 
 Mitt synsätt - Barn gör rätt om de kan 

Min människosyn utgörs av en tro på att alla människor vill bli omtyckta och uppskattade. Jag 

tror också att alla behöver få känna att man räcker till, är viktig och har förmåga att lära sig. 

Inspirerad av Greene (2016) och Hejlskov Elvén (2014) menar jag att alla barn beter sig så 

gott de, efter sina förutsättningar, kan. Det är i grunden oförmåga och inte elakhet, nonchalans 

eller lättja som gör att problem uppstår. En naturlig utgångspunkt utgörs därmed av att det 

främst är skolpersonalens ansvar att förändra en situation så att ett beteendeproblem inte 

uppstår i skolan. Detta kan ske både genom att anpassa kraven och bemöta alla elever efter 

deras förutsättningar samt försöka hitta lösningar på problemskapande situationer i samarbete 

med eleven. Utifrån detta synsätt blir utformandet av lärmiljön i allmänhet och lärarens sätt 

att bemöta eleven i synnerhet det avgörande för hur väl elevens ska lyckas med sin skolgång. 

Vidare resonemang kring min förförståelse förs i kapitel 6.9.2 Min förförståelse.  

  
 Barnperspektiv och barnets perspektiv 

FN:s barnkonvention förmedlar barnets rätt att bli lyssnad på: ”Varje barn har rätt att uttrycka 

sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad.”(UNICEF Sverige 2009). I enlighet med barn-

konventionens budskap vill jag i denna studie göra barnens röster hörda. Då ett 

åtgärdsprogram upprättas, vid intervjuer och då jag försöker återge vad eleverna förmedlat 

kan antingen ett barnperspektiv eller barnets perspektiv intas. Enligt Halldén (2003) är ett 

barnperspektiv präglat av att den vuxne, med utgångspunkt i barnets behov och barnets bästa, 

definierar barnets behov och utifrån det fattar beslut som ska gynna barnet. Barnets perspektiv 

däremot handlar om att fånga barnets egen upplevelse och innebär att barnet själv måste få 

utrymme att komma till tals (Halldén, 2003). Här blir då barnets tankar, erfarenheter, känslor 

och upplevelser centrala. I denna studie antas både barnets perspektiv och ett barnperspektiv. 

 

2.6 Problemanalys av skolsituationen för elever vid beteendeproblem 

I de svenska styrdokumenten framgår tydligt att det är skolans ansvar att alla elever lär och 

utvecklas. Det framgår även att skolan ska ansvara för att uppväga individuella skillnader i 

elevers olika förutsättningar genom både ledning och stimulans, extra anpassningar och 

särskilt stöd. Beteendeproblem är vanligt förekommande och är en av de vanligaste orsakerna 

till att åtgärdsprogram upprättas (Skolverket, 2011b). Många lärare upplever just beteende-

problematik som det allra svåraste att hantera i yrket (Ogden, 2003). Ur ett relationellt 

specialpedagogiskt perspektiv påverkar interaktionen med den omgivande miljön i hög grad 

både en persons beteende och inlärning  (Persson, 2013). Ett beteende uppstår i samspel och 

skolans sätt att bemöta elever påverkar därmed både om ett beteendeproblem ska uppkomma 

och om det uppfattas problematiskt eller inte. Det blir därför av intresse att studera hur 

lärandemiljön anpassats och vilka stödåtgärder som satts in, för att komma tillrätta med det 

som hindrar eleverna i fråga att vara delaktiga, lära sig och lyckas i skolan.   
 

Det pratas en hel del om elever som står i centrum för beteendeproblem, både i lärarrum och i 

en offentlig debatt. Även en del forskning om bland annat lärares, specialpedagogers och 

rektorers sätt att se på beteendeproblematik har gjorts och en hel del litteratur har skrivits om 

hur denna grupp bör bemötas. Mer sällsynt har det varit med forskning som utgår från denna 

elevgrupps perspektiv, när det gäller deras upplevelse av skolsituationen i allmänhet och i 

förhållande till skolans stödinsatser i synnerhet. Vi lever i en samhällelig kontext, där allas 

lika värde och mångfald poängteras och i den specialpedagogiska anda som råder förmedlas 

alla elevers rätt till en inkluderande skolmiljö, där olika individer ska ges möjlighet att lära 

och vara delaktiga. Det känns därför värdefullt att i denna studie inte bara prata om utan med 

dem som står i centrum för beteendeproblem och lyssna på elevernas egna upplevelser av den 

skolsituation de befinner sig i. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande intention är att få en djupare förståelse för stödinsatser till elever i 

årskurs 6-9, i samband med att beteendeproblem uppkommer i skolan. Det mer specifika 

syftet är att undersöka dels vilka stödinsatser skolan då sätter in och dels vilka upplevelser 

eleverna har av detta stöd. De frågor jag ställer mig för att försöka nå studiens syfte är: 

 

1. Vilka stödåtgärder sätts, enligt skolans upprättade dokument, in då elevers beteende 

upplevs leda till problem i skolan?  

 

2. Hur upplever elever, kring vilka en beteendeproblematik uppkommit, det stöd de får av 

skolan?  
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4 Tidigare forskning 
Utifrån studiens syfte att få en djupare förståelse för hur skolan möter elever då en beteendeproblematik 

uppkommer presenteras inledningsvis i detta kapitel ett urval av tidigare forskning om hur den omgivande 

miljön; organisation av skola och undervisning samt lärares bemötande, påverkar elevers beteende, 

skolprestationer och möjlighet till delaktighet och gemenskap. Vidare redogörs för forskning om stödåtgärder 

som skolan satt in, företrädesvis då en beteendeproblematik uppkommit men även forskning med ett mer 

generellt fokus på elever i behov av särskilt stöd blir relevant och tas därför upp. Även en redovisning av viss 

forskning kring effekter av preventionsprogram görs. Då studiens intention innefattar en önskan att få del av 

målgruppens egna berättelser blir det befogat att i detta kapitel även redogöra för forskning kring just elevers 

egna upplevelser av insatta stödåtgärder, vilket görs i kapitlets avslutning.  

 

4.1 Strategier, bemötande och åtgärder vid beteendeproblematik i skolan 
 

 Organisation, undervisningsstrategier och lärares bemötande 
I Larsson och Nilholms (2012) studie framträder hur organisatoriska åtgärder påverkar 

möjligheten till delaktighet och gemenskap för elever i relationssvårigheter. I studien redogörs 

för skillnader mellan förhållandevis traditionella skolor och skolor som anses utmana en 

traditionell organisation kring elever i relationssvårigheter och vara framgångsrika i detta 

arbete. De traditionsutmanande skolorna utmärks av att rektorerna strävar efter att undvika 

särlösningar. De prioriterar utveckling av det inre arbetet i klassrummet och förebyggande 

åtgärder. I de traditionella skolorna betonas inte förebyggande åtgärder och lärare hanterar i 

hög grad problemen på egen hand, utan större samverkan med specialpedagog. Först då 

problem upplevs övermäktiga för läraren efterfrågas hjälp. De åtgärder som då sätts in handlar 

om placering i liten undervisningsgrupp, färdighetsträning, motorisk träning, belönings-

pedagogik, avslappningsövningar eller anpassad studiegång. Personalen i de traditionella 

skolorna ser särskilda undervisningsgrupper som nödvändiga både för de ”stökiga” eleverna 

och för deras klasskamrater. Akuta åtgärder och individuella lösningar av reaktiv karaktär är 

vanligt. Specialpedagogen arbetar i högre utsträckning enskilt med utvalda elever och ett 

väletablerat samarbete med lärarna saknas. De traditionsutmanande skolorna däremot utmärks 

av att specialpedagogen har ett välfungerande samarbete med rektor och lärare och en 

övergripande och konsultativ roll, byggd på förtroende. I dessa skolor väljer rektorerna att 

lägga mycket resurser på proaktiva insatser av övergripande karaktär, som ett ökat antal 

vuxna i klassrummet, reflektionssamtal och kompetensutveckling. Man väljer även bort 

specialpedagogiska insatser riktade mot enskilda elever till förmån för utökat samarbete lärare 

och specialpedagoger emellan. 
 

Nilholm och Alm (2010) beskriver framgångsstrategier då hög grad av inkludering uppnåtts i 

en klass där flera elever med neuropsykiatrisk diagnos ingick och som ansågs ha 

komplicerade förutsättningar för inkludering. Klassen är relativt liten (15 elever) och har 

förhållandevis hög lärartäthet (2 lärare). Lärarna har stor samsyn och deras arbetssätt präglas 

av en medveten strävan att uppnå balans mellan att å ena sidan skapa samhörighet i gruppen 

och å andra sidan tillgodose individuella behov hos varje individ. De strategier som används 

utgörs av individanpassade instruktioner, tydliga klassrumsregler, tydlig dagsplanering, 

omedelbart agerande vid problem, gruppaktiviteter vid både lärande- och sociala processer 

samt etablering av goda och täta relationer med vårdnadshavare. Dessutom är samtal, 

diskussioner och gemensam problemlösning i grupp vanligt förekommande. Lärarna månar 

om att ge eleverna positiv feedback och att bemöta alla med respekt. Samtliga elever upplever 

delaktighet, trygghet, tycker om och har kamrater i klassen samt uppskattar arbetsformerna, 

inklusive arbete i grupp. Det slås fast att majoriteten av lärare och elever inte upplever 

olikheter som ett problem, utan ser dem antingen som tillgångar eller som uttryck för 

individuella tillkortakommanden. I studien konstateras att samtliga elever tillhör klassens 

gemenskap avseende både undervisning och lärande.  
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Effektiva undervisningsmetoder för att elever i svårigheter ska förbättra uppnående av 

kunskapsmål presenteras i en kartläggning av forskningsresultat gjord av Almqvist, 

Malmqvist och Nilholm (2015). Undervisningsstrategier med gott forskningsstöd utgörs av 

kamratlärande, då elever ofta parvis undervisar varandra under överinseende av en lärare, 

explicit undervisning, vilket innebär en starkt strukturerad och målinriktad undervisning av 

läraren samt träning i metakognitiva strategier, då eleven får stöd för att utveckla 

medvetenheten kring det egna tänkandet så att val av lämplig problemlösningsstrategi ska 

främjas. Man studerade även effekten av individuellt lärande, då arbetssätt och tempo 

anpassas efter varje elev, och fann att forskningsstödet för metodens positiva inverkan på 

skolprestationer hos elever i svårigheter var förhållandevis svagt. Det femte undersökta 

arbetssättet, samarbetslärande, då elever arbetar tillsammans i grupper om 6-8 elever, visade 

sig sakna tillräcklig evidens för att man skulle kunna fastslå att metoden skapade bättre 

förutsättningar än annan undervisning. 
 

Ett klart samband mellan omfattning av beteendeproblem och kvalitén på lärar-elevrelationen 

fastställs i forskning genomförd av Sørlie och Nordahl (1998). En öppen och varm relation till 

lärare får inte bara konsekvensen att beteendeproblemen blir färre. Eleven verkar även 

uppvisa något bättre social kompetens samt bättre trivsel i skolan än elever med 

problematiska relationer till lärare. De elever som har konfliktfyllda relationer till lärare har 

signifikant större problem både med kamrater, inlärning och beteende. Skol- och 

klassomfattande åtgärder, som inte är riktade mot en enskild individ utan mot en hel klass 

eller skola, har genomgående en positiv effekt. En omstrukturering av lärandemiljön verkar 

även påverka skolk, vantrivsel och ämneskunskaper i positiv riktning (Nordahl, 2007). 
 

I sin avhandling presenterar Henricsson (2006) resultatet av en forskning där hon följt totalt 

808 elever i årskurs 1-6, med antingen en inåtvänd eller en mer utagerande 

beteendeproblematik. Elever med utagerande beteende visar sig ha fler arga lärar-elev-

interaktioner och få fler korrigeringar för sitt beteende än andra elever. Parallellt med detta får 

de utagerande eleverna även frekvent uppmuntran, men trots det har de en negativ lärar-elev 

relation. Uppmuntran visar sig alltså inte, i tillräckligt hög grad, kompensera för den kritik de 

fått. Då arga lärar-elevinteraktioner förekommer riskerar både elever med en inåtvänd och de 

med en utagerande problematik en negativ beroenderelation med lärare. Negativt 

lärarbeteende missgynnar dessutom självkänslan, utveckling och skolprestationer samt ökar 

risken för fortsatta beteendeproblem. Vidare konstateras att lärare har få strategier för 

bemötande av elever med beteendeproblem. De problemlösningsstrategier som används mest 

frekvent, oavsett problemsituation, är att diskutera med eleverna och att kontakta 

vårdnadshavare. Då studien påvisar att beteendeproblemen inte förbättras utan kvarstår över 

tid, menar Henricsson (2006) att lärare måste hitta mer effektiva metoder. Vidare 

rekommenderas att elever tidigt får träna sociala färdigheter eftersom elever som bedöms ha 

god social kompetens uppvisar mindre problem med utagerande beteende.  

 
 Insatta stödåtgärder 

Myndigheten för skolutveckling (2005) konstaterar att elever med en beteendeproblematik 

vanligen får för lite stöd. Det gäller främst elever som beskrivs som blyga, initiativsvaga och 

tysta, vars stödinsater ofta bortpriorieras. Även utagerande elever kommer ofta i kläm genom 

att insatt stöd inte är behovsavpassat, till följd av att skolan sällan utrett bakomliggande 

problematik. Vanligtvis är det då beteendet i sig som åtgärdas. Insatta stödåtgärder resulterar 

ofta i att elever med beteendeproblematik hålls avskilda från klasskamrater. Enligt studien är 

oenigheten mellan skola och föräldrar större vid beteendeproblem än vid annan problematik. 
 

Andreassons (2007) studie av elevdokumentation visar att de sociala fostransmål som 

förekommer ofta har en framträdande roll, vid sidan om kunskapsmål. Vanligt förekommande 

sociala mål är att eleven ska bli motiverad, bli mer självständig, ta ansvar, få bättre social 
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kompetens och få ökad medvetenhet om den egna lärprocessen. Innehållet i skoldokumenten 

antyder ofta att det är eleven själv som ska ansvara för att uppnå de sociala målen. 

Beskrivningar av hur skolan ska skapa förutsättningar för att eleven ska lyckas med detta är 

sällsynt. Vidare framställs de sociala målen ofta som om de vore en förutsättning för att 

kunskapsmässig inlärning ska kunna ske och den kunskapsmässiga utvecklingen riskerar 

därmed att bli eftersatt. En av de vanligaste åtgärderna, även i samband med socioemotionella 

svårigheter, är att träna vilket då syftar till att sociala kompetenser ska uppnås och vissa 

beteenden undvikas. Åtgärder som innebär kontakt med skolpsykolog eller kurator är däremot 

sällsynta. Andra vanligt förekommande åtgärder handlar om stöd av en resursperson, 

hemuppgifter samt att skolmaterial ska anpassas efter elevens förutsättningar. Åtgärder i 

skoldokumenten fokuserar i hög utsträckning på elevens brister och på lösningar som 

innehåller mycket disciplin och vuxenkontroll.  
 

Vid analys av skoldokument framkommer i Johanssons avhandling (2015), vilken berör stöd-

insatser för tonårsflickor, hur svårigheter att lösa problem utan lärarstöd i hög utsträckning ses 

som ett stort hinder för lärandet. Elevers behov av igångsättningshjälp är även framträdande. 

Resultatet visar att skolans fokus är betydligt större på att diskutera elevers brister än på hur 

deras styrkor kan överbrygga de hinder som finns. Särskilt i samband med koncentrations-

svårigheter riktas uppmärksamhet i hög grad mot elevens svårighet. Försök till förändring av 

undervisningens utformning framträder inte. Stödinsatser med inslag som kan tänkas stärka 

lärande tillsammans med jämnåriga saknas. Insatserna pekar på att lärande i form av 

färdighetsträning i en-till-en-kontakt med läraren samt hemarbete prioriteras. Många 

stödinsatser innebär att färdighetsträningen förläggs i flera olika lärandekontexter, med en 

underförstådd förväntan om att det som lärts in i ett litet sammanhang automatiskt underlättar 

samarbetsinriktat lärande med klasskamrater i en större grupp. 
 

Bolic Baric (2016) beskriver i ett tillbakablickande perspektiv det stöd som tretton 20-29 

åriga informanter, med antingen diagnosen ADHD eller Asperger, fått i skolan. Studien visar 

att samtliga stödåtgärder syftar till att åtgärda kunskapsmässiga svårigheter. Åtgärderna 

handlar om undervisning i liten grupp, enskilt arbete utanför klassrummet eller 

individualiserad undervisning. Undervisning åtskild från övriga elever motiveras främst av 

elevens svårighet antingen i ämnet, med koncentration i högljudda miljöer eller med att hålla 

samma arbetstakt som övriga klassen. Andra insatta åtgärder är individualiserat schema med 

specificerade arbetsuppgifter för varje dag/lektion, tillgång till tekniska hjälpmedel samt 

varierade undervisningssätt vilket innefattar olika metoder vid undervisning, prov och 

bedömning samt flexibilitet utifrån elevens arbetstakt.  

 

Begreppet extra anpassning infördes vid skollagsändringen 2014 och är således relativt nytt i 

svensk skola. Av förklarliga skäl har jag därför inte funnit någon forskning om detta. Däremot 

har Skolinspektionen (2016) gjort en kvalitetsgranskning, i vilken man beskriver att det råder 

stor okunnighet på skolor, både om vad som avses med extra anpassning och hur den ska 

genomföras med god kvalité. Enligt granskningen är det vanligt att skolor inte identifierar 

elevens behov utan extra anpassning sätts in utan en föregående behovsanalys. De extra 

anpassningar som görs matchar sällan elevens behov. Vidare konstateras att extra 

anpassningar sällan följs upp med en bedömning av om avsedd effekt uppnåtts.  

 
 Effekter av preventionsprogram vid beteendeproblem 

Mycket internationell forskning kring hur beteendeproblematik bör förebyggas och bemötas 

är kopplad till att mäta effekten av olika skol- och föräldrapreventionsprogram. En stor del av 

utveckling av och forskning om programmens effekter är genomförd i Nordamerika. Men 

under senare år har även preventionsprogram undersökts och utvecklats i en nordisk kontext 

(Hagen, Ogden & Bjørnebekk 2011; Fossum, Kjøbli, Drugli, Handegård, Mørch, & Ogden, 

2014; Kjøbli & Ogden, 2014; Forster, Sundell, Morris, Karlberg & Melin, 2012; Karlberg, 
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2011). Rent generellt kan sägas att även för de många program med påvisade positiva resultat 

är effekterna tämligen begränsade (Sundell & Forster, 2005). I både norska och svenska 

studier har effekter påvisats vid användandet av föräldraträningsprogrammet Parent 

Management Training (PMT) i form av minskning av problembeteenden samt en ökning av 

social kompetens (Kjøbli & Ogden 2014, Hagen, Ogden & Bjørnebekk 2011; Fossum et al. 

2014; Forster et al. 2012, Karlberg, 2011; Kling et al. 2010). Vid studier av det svenska 

preventionsprogrammet Skol-Komet påvisas att lärares bemötande förbättrats, vilket i sin tur 

gett positiva effekter främst i kamratsituationen men även till viss del i elevernas beteende 

(Forster et al. 2012; Karlberg, 2011). Resultatet i Karlbergs (2011) studie om att 

uppförandeproblemen i skolan inte minskar genom insatser i hemmet, kan tolkas som att 

problem som visas i skolan också måste hanteras av och i skolan.  
 

Trots att många preventionsprogram visat sig ge positiv effekt kritiserar Bergh, Englund, 

Englund, Engström och Engström (2013) användandet av program grundade i behavioristiska 

principer och nyttjandet av beteendemodifiering. I en pågående forskning granskas svenska 

skolprogrammen SET, Lions Quest, ICDP, Friends, DISA och Skol-Komet. Några av de 

kritiska reflektioner som framhålls efter genomförda delstudier, är att exempelvis Skol-Komet, 

vars metodik i hög grad utgår från den vuxnes perspektiv med begränsat inflytande och 

delaktighet för elevens del, inte kan anses vara i linje med den svenska skolans värdegrund. 

På dessa grunder menar Bergh et al. (2013) att användande av sådana program inte är 

berättigat i en svensk skolkontext, även om forskning pekar på positiva effekter.  
 

Det finns även en del mindre studier kring effekterna av preventionsprogrammet 

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS), i vilken samarbete med och delaktighet 

av barnen betonas. Forskningen visar att metoden reducerar utagerande beteende och 

förbättrar lärarnas bemötande, vilket medför minskad stress hos vuxna och bättre barn-

vuxenrelationer (Greene, Ablon, Goring, Raezer-Blakely, Markey, Monuteaux, Henin, 

Edwards & Rabbitt, 2004; Johnson, Östlund, Fransson, Landgren, Nasic, Kadesjö, Gillberg & 

Fernell, 2012; Pollastri et al. 2013). 
 

4.2 Forskning om elevers upplevelse av skolans stöd 

Forskare har genom åren uppmärksammat att elever som befinner sig i en beteende-

problematik inte blir lyssnade på i tillräckligt hög grad (O'Connor, Hodkinson, Burton & 

Torstensson, 2011; Cefai & Cooper, 2010; Johansson, 2015). Cefai och Cooper (2010) har 

sammanställt studier av totalt 123 elever från Malta, i åldrarna 11-18 år, med sociala, 

emotionella och beteendesvårigheter. Med bakgrund av att de anser att elevgruppen är den 

som är minst lyssnad på, både av sina lärare och i forskningssammanhang, ser de studien som 

ett sätt att göra de här elevernas röster hörda. Informanterna beskriver dåliga relationer med 

lärare. De berättar att lärare ofta ignorerar både deras åsikter, upplevelser och förslag. 

Informanterna upplever att de inte får tillräckligt med hjälp för att överbrygga sina 

inlärningssvårigheter. Berättelserna pekar på en återkommande känsla av att bli orättvist 

behandlad och beskylld. Vidare visar resultatet att informanterna känner sig särskilt utsatta 

när lärare inte förstår deras behov och då de väljer att inte lyssna på deras tankar och oro. En 

känsla av maktlöshet och att vara kuvad bidrar i många fall till ökat tvivel på den egna 

förmågan. Informanterna beskriver maktlöshet i att påverka studiesituationen och att ingen 

efterfrågar deras åsikt. De påpekar svårigheten i att engagera sig i aktiviteter som upplevs 

irrelevanta. Genomgående betonar informanterna ett behov av att bli behandlad med 

förståelse, omsorg, respekt, att bli lyssnad till, få känna sig kompetent, framgångsrik, 

självständig och att få stöd i både lärande och relationer. Cefai och Cooper (2010) konstaterar 

att då eleverna blir lyssnade på och får inflytande över sin skolgång förbättras både lärar-

elevrelationen och elevernas engagemang och närvaro.  
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I Bolic Barics (2016) forskning delger informanterna sina erfarenheter av det stöd de fått 

under skolgången. Deras samstämmiga upplevelse handlar om att skolan inte fullt ut 

uppmärksammat deras svårigheter och inte gett dem tillräckligt med stöd. Bristerna handlar 

om att insatta åtgärder varit tillfälliga och otillräckliga utifrån deras stödbehov. Då 

segregerade åtgärder, enskilt arbete utanför klassrummet eller undervisning i liten grupp, inte 

kombinerades med individualiserade stödåtgärder upplever informanterna dessa åtgärder som 

antingen otillräckliga eller utan en stödjande funktion. De stödåtgärder som informanterna 

framställer som effektiva är individualiserade scheman, tekniska hjälpmedel samt varierade 

undervisningssätt med utgångspunkt i deras individuella inlärningsstil. Upplevelsen av ett 

fungerande stöd är sällsynt och de få situationer då detta beskrivs är direkt knutna till 

specifika lärare. De här lärarna utmärks av att de etablerar en personlig relation till eleverna, 

intresserar sig för deras situation, engagerar sig, lyssnar, stöttar och visar omsorg om 

eleverna.  
 

Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser har enligt Johansson (2015) resulterat i att flickorna i 

studien blivit tysta. Informanterna beskriver att lärares bemötande av dem påverkar hur de 

uppfattas av sina klasskamrater. Flickorna upplever även att lärares förväntningar på deras 

inlärningsförmåga är låg. De uppskattar lärare som bemöter dem på ett sådant sätt att de 

förmår använda hela sin kompentens. Vilka arbetsformer som används påverkar om flickorna 

är i behov av särskilt stöd eller inte. Generella instruktioner ämnade för hela gruppen upplevs 

som otillräckligt och vid ett processinriktat arbetssätt behövs tydligt uppdelade moment, 

delmål och hjälp med hur tiden ska disponeras. Visuell information och tät feedback upplevs 

också som positivt. Vidare verkar självständigt arbete gynnas av att praktiska moment ingår i 

introduktionen. Att eleverna pendlar mellan olika grupper upplevs försämra möjligheten till 

delaktighet i pågående projekt. Det försämrar även förutsättningarna vid samarbetsinriktat 

lärande. Johansson (2015) menar att studien belyser vikten av att lärare bemöter elever så att 

de verkligen vågar ge uttryck för sin åsikt. Först då läraren tar del av elevens upplevelse kan 

den förståelse erhållas som krävs för att kunna välja effektiva insatser. 
 

I Hugos studie (2007) redogörs för elevers erfarenheter av skolgång i en liten 

undervisningsgrupp på gymnasiets individuella program. Resultatet visar att en förutsättning 

för att eleverna, som alla bär på negativa skolerfarenheter, ska vara mottagliga för inlärning 

och bli motiverade till att genomföra skolarbete, läxor och prov är att de får en mer positiv 

inställning till skolan. Den relation elev och lärare etablerar samt huruvida ämnesinnehållet 

upplevs som relevant, på riktigt och anpassat efter individuella behov, har enligt studien 

avgörande betydelse för om skolgången upplevs som meningsfull eller inte. Att läraren intar 

rollen som medmänniska, att relationer innebär en ömsesidighet och känns meningsfulla är 

enligt studien en förutsättning för att lärande ska ske hos eleverna.   
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5 Teoretiskt ramverk  
I kapitlet redovisas teorierna i studiens teoretiska ramverk, vilka utgörs av ”Känsla av sammanhang – 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet” (Antonovsky, 2005) samt av ”Mellanmänskliga relationer – 

brännpunkten i relationell specialpedagogik” (Aspelin, 2013). Redogörelsen avser även ge en förklaring till just 

de här teoriernas lämplighet för att skapa en djupare förståelse av studiens empiri.  

 

5.1 Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet - KASAM  

Både läroplan och skollag är tydliga med att skolan utöver att främja elevernas inhämtande av 

kunskap också har i uppgift att fostra goda samhällsmedborgare och arbeta för elevers 

harmoniska utveckling. I skollagen står att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande 

och hälsofrämjande.  
 

Den medicinske sociologen Antonovskys forskning (2005) pekar på ett tydligt samband 

mellan hälsa och en individs upplevelse av tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. 

Han myntar för detta begreppet KASAM, vilket står för Känsla Av SAMmanhang 

(Antonovsky, 2005). Svenska forskare har i en kunskapsöversikt från Kungliga 

Vetenskapsakademin (2010) belyst det tydliga sambandet mellan psykisk hälsa och 

skolprestationer. Där poängteras att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre 

förutsättningar för lärande. En lyckad skolgång med godkända betyg, leder dessutom till 

minskad risk för utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Elever som, till följd av till exempel en 

beteendeproblematik, presterar dåligt i skolan och känner utanförskap löper därmed ökad risk 

att drabbas av psykisk ohälsa. I Regeringens proposition Hälsa, lärande och trygghet 

(Utbildningsdepartementet, 2001) står att läsa:  
  

Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: 

trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt 

möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet. En god lärandemiljö främjar också 

hälsan. (Utbildningsdepartementet 2001, s.13) 
 

Och vidare: 
Barn- och ungdomsåren är en avgörande period i en människas liv där grunden läggs för hälsa under 

resten av livet. Den kunskapssyn som läroplanerna utgår från kopplar samman delaktighet, känsla av 

sammanhang och lärande. (Utbildningsdepartementet 2001, s. 14) 

 

Utifrån den konstaterade kopplingen mellan hälsa, välbefinnande och lärande och 

styrdokumentens direktiv om ett hälsofrämjande arbetssätt, vill jag i studiens analysarbete 

bland annat utgå från Antonovskys (2005) resonemang kring upplevelse av begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet (KASAM). 
 

Vad är det som gör att vissa människor klarar av påfrestningar och motgångar med hälsan i 

behåll? En persons motståndskraft mot ohälsa hänger enligt Antonovsky (2005) ihop med i 

vilken utsträckning tillvaron upplevs meningsfull, begriplig och hanterbar. Begriplighet 

innefattar enligt Antonovsky (2005) graden av hur begriplig, strukturerad, sammanhängande 

och tydlig stimuli upplevs. Då omvärlden upplevs kaotisk, oförklarlig oordnad och 

slumpmässig blir begripligheten svag. Begriplighet utvecklas genom att yttre och inre stimuli 

upplevs bekant och kan förvandlas till rutiner som ger struktur i tillvaron. Då tillvaron 

upplevs som främmande, obegriplig och fientlig är risken stor att livet i sig upplevs som 

oförutsägbart vilket genererar en känsla av att inte passa in. En person med hög känsla av 

begriplighet förutsätter att stimuli är förutsägbar, eller åtminstone möjlig att ordna eller 

förklara, vilket ger en god förmåga att göra misslyckanden och negativa upplevelser 

(be)gripbara. Förutsägbarheten grundar sig i en grundtillit och trygghet i att förutsättningarna 

inte ständigt förändras.  
 

Komponenten hanterbarhet kan definieras som i vilken utsträckning en person upplever sig 

ha tillräckliga resurser för att hantera de omständigheter och krav man ställs inför. Till sådana 

sociala resurser räknas, utöver de egna, även resurser hos andra som man kan räkna med att få 
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del av. En person med hög känsla av hanterbarhet tror sig om att med hjälp av tillgängliga 

resurser kunna reda ut olyckliga saker som drabbar en. Medan någon med låg känsla av 

hanterbarhet tenderar att uppleva sig som ett offer och att ständigt vara orättvist behandlad.  
 

Meningsfullhet slutligen, betecknas av Antonovsky (2005) som KASAM-begreppets 

motivationskomponent då det är den avgörande faktorn bakom mobilisering av resurser. Här 

understyks vikten av delaktighet i processer som påverkar personens liv och i områden som 

upplevs viktiga och betydelsefulla rent känslomässigt. Problem inom sådana områden 

uppfattas, av en person med hög känsla av meningsfullhet, inte som bördor utan ses som en 

utmaning värd att investera kraft och energi i. Med en hög känsla av menigsfullhet är man 

ofta engagerad och bryr sig om vad som händer och sker. För personer med låg känsla av 

meningsfullhet saknas områden i livet som har stor känslomässig betydelse. Låg känsla av 

meningsfullhet riskerar utvecklas om en person bemöts med likgiltighet, kylighet och 

fientlighet medan ett bemötande präglat av omtanke och en känsla av att vara betydelsefull 

skapar förutsättningar för att hög känsla av meningsfullhet ska utvecklas. Även om 

framgångsrik problemhantering är beroende av KASAM i sin helhet så menar Antonovsky 

(2005) att meningsfullhet är den viktigaste komponenten av de tre, eftersom avsaknad av 

meningfullhet på lång sikt varken kan generera begriplighet eller hanterbarhet. Det 

engagemang som följer då något upplevs meningsfullt skapar möjligheter att uppleva 

begriplighet och att finna rätt resurser i samband med att problem uppkommer.  
 

Vi människor utsätts ständigt för olika slags stressorer och problem som behöver hanteras. 

Förmågan att hantera en sådan stress påverkas av personens KASAM. För framgångsrik 

problemhantering poängterar Antonovsky (2005) vikten av balans mellan resurser och brister 

och kallar detta för generaliserade motståndsresurser (GMR) respektive motståndsbrister 

(GMB). GMR ger erfarenheter som främjar stark KASAM medan GMB skadar en persons 

KASAM. Spänning och stressorer uppstår då en person konstaterar ett otillfredställt behov 

(antingen inifrån personen själv eller utifrån omgivningen) parallellt med ett krav på att 

bemöta och agera på detta behov. Ett problem består både av en problemlösande och en 

känslomässig aspekt. En person med svag KASAM som ser en stressor som något 

övervägande negativt fokuserar sannolikt på de känslor av ångest och olycka som hanteringen 

av stressorn medfört. En person med stark KASAM däremot utgår från att det kan ordnas och 

ser en utmaning i att hitta en lösning på problemet och kan därmed mobilisera resurser för att 

hantera situationen. 
 

Det är precis här som KASAM-komponenten begriplighet träder i funktion. Personer med stark 

KASAM tror att problem kan ordnas och förstås och har förmåga att förvandla kaos till ordning och 

förvirring till klarhet. Personer med svag KASAM är övertygade om att kaos är oundvikligt och ger på 

förhand upp varje försök att göra stressorn begriplig. Följden blir ett halvhjärtat, ineffektivt försök till 

problemhantering – eller, ännu troligare, en total fokusering på hur man ska handskas med den 

känslomässiga sidan av problemet. (Antonovsky, 2005, s. 188).  
 

Då stimuli upplevs begriplig, meningsfull och hanterbar skapas den motivationella bas som 

krävs för val av effektiva problemlösningsstrategier. En person med stark KASAM utmärks 

av en flexibilitet vid val av tillgängliga motståndsresurser, vilket resulterar i en förmåga att 

välja den eller de strategier som är mest lämpade för just den aktuella stressorn. Svag 

KASAM däremot kan leda till att stimuli upplevs överväldigande, kaotisk och betungande. 

Istället för att försöka lösa problemen riskerar man tyngas ned av dem. En stark KASAM, då 

man upplever balans mellan resurser (GMR) och brister (GMB), kan således resultera i att 

stimuli inte defineras som stressorer. Stark KASAM kan också generera en förmåga att ta sig 

an stressorn så att spänning inte skapas och påföljande stress och negativ inverkan på hälsan 

därmed kan undvikas. För att lindra det lidande ett olöst problem innebär, kan händelsen 

definieras som inte särskilt meningsfull i ens liv (så länge det inte gäller de nödvändiga 

områdena i livet: känslor, huvudsaklig sysselsättning, existentiella frågor eller personliga 

relationer) och personen försöker då istället hitta alternativa källor till meningsfullhet i livet.  
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En person med stark KASAM kan genom feedback och signaler från omgivningen korrigera 

sina handlingar. En person med svag KASAM riskerar i högre grad att ignorera signaler på att 

ett handlande inte är särskilt fördelaktigt då motivation att ändra sitt handlande och hitta 

alternativa vägar saknas. Hur KASAM utvecklas beror på de erfarenheter av förutsägbarhet, 

delaktighet och belastningsbalans livet bjuder, först i hemmet men sedan även i andra 

sammanhang (Antonovsky, 2005). Under många år tillbringar alla barn en stor del av sin tid i 

en skolkontext och påverkas således i hög grad av hur det mötet blir. Därav känns det befogat 

att i denna studie se på empirin, i ljuset av Antonovskys (2005) teorier om KASAM.  

 

5.2 Mellanmänskliga relationer – brännpunkten i relationell 
specialpedagogik 

Den ryske psykologen Vygotskij (1978) poängterar lärandets sociala natur och menar att 

utveckling och inlärning sker i språkligt och socialt samspel med omgivningen. Då läraren 

ställer krav strax över den nivå eleven befinner sig, den närmaste utvecklingszonen (Zone of 

Proximal Development), kan eleven i interaktion lära sig sådant som inte varit möjligt på egen 

hand. Goda relationer mellan barnet och den som lär ut är en förutsättning för att barnet ska 

internalisera kunskaper (Vygotskij, 1978).  
  

Den nya zeeländske forskaren Hattie (2012) identifierar en rad faktorer som påverkar elevers 

lärande. En av de allra starkaste påverkansfaktorerna är läraren. Utöver ett stort engagemang i 

elevernas lärande är goda relationer till eleverna utmärkande för framgångsrika lärare. 

Relationen lärare-elev har alltså enligt studien en hög inverkan på inlärningen. Goda 

relationer utmärks av lärare som är omtänksamma, har god förmåga att skapa tillit och 

förtroendefulla relationer till eleverna. Detta uppnås bland annat då läraren lyssnar, känner 

empati och visar uppmärksamhet. Relationers betydelse i skolsammanhang framträder även i 

Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg (Skolverket, 2001), där relationer anges som en 

av de främsta faktorerna till att elever lämnar skolan utan fullständiga betyg.   
 

Specialpedagogisk forskning har genom åren beskrivits ur en rad olika perspektiv (se kapitel 

2.2.2). Av dessa är det relationella perspektivet det som forskare överlag numer ser som mest 

gångbart, humant och ideologiskt förordat. Aspelin (2013) menar dock att företrädare för 

detta gängse relationella perspektiv har försummat en grundläggande nivå – att konkreta 

mellanmänskliga relationer bör vara i utbildningens brännpunkt. I denna studie är det en 

sådan relationell specialpedagogik med fokus just på konkreta, mellanmänskliga relationer, 

som utgör en del av det teoretiska ramverket. Aspelin (2013) menar att då man intar ett 

utpräglat socialt perspektiv på utbildning finns en risk att lärare och elever ses som anonyma 

aktörer i ett system. För att lyfta, framför allt elevernas ställning som unika subjekt, blir det än 

mer väsentligt att låta ”relationer mellan konkreta, enskilda personer – faktiska människor 

som möts och relaterar sig till varandra – stå i brännpunkten” (Aspelin, 2013, s. 17). Ur ett 

traditionellt specialpedagogiskt perspektiv ligger fokus på utbildningens organisatoriska och 

sociala sammanhang. Det som utmärker Aspelins resonemang är att forskning bör 

koncentreras på hinder/möjligheter för ”elevers omedelbara delaktighet i genuina 

relationsprocesser.” (Aspelin, 2013, s. 185). Detta med utgångspunkt i ett antropologiskt 

antagande om att mellanmänskliga möten är essentiellt för människan (Aspelin, 2013). Till 

skillnad från synen på lärares förhållningssätt där relationen till elevens lärande främst 

fokuseras, vilket enligt Aspelin och Persson (2011) idag är det dominerande, framhålls lärar-

elev relationens mellanmänskliga aspekt. ”För att lärare ska kunna främja en lärandeprocess 

behöver han eller hon först stå i relation till eleven.” (Aspelin & Persson, 2011, s. 118).  
 

I resonemanget kring vikten av mellanmänskliga relationer tar Aspelin (2013) sin 

utgångspunkt bland annat i en teori formulerad av von Wright (2000) där det fokuseras på 

förutsättningarna för att ett genuint pedagogiskt möte ska uppstå i en undervisningskontext. 

För att förstå både sig själv och andra hävdar von Wright (2000) att utgångspunkten måste tas 
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i konkreta mellanmänskliga relationer. En lärare kan egentligen inte avgöra vem en elev är 

utan att ett mellanmänskligt möte kommit till stånd. ”Vad som karaktäriserar individers 

subjektivitet blir då inte enskilda egenskaper, utan de handlingar som framträder i relation 

med människor. Subjektiviteten är beroende av människor i tid och rum.” (vonWright, 2000, 

s. 33). Vem en människa är går inte bestämma en gång för alla, det är föränderligt då möten 

med andra människor har stor inverkan på vem vi i den aktuella situationen blir. Människor 

konstitueras i intersubjektiva skeenden. För att skapa goda förutsättningarna för skolframgång 

måste läraren enligt von Wright (2000) ta reda på vem eleven är genom att inleda en social 

process och undvika att definiera vem eleven är utifrån biologiska, historiska, psykologiska 

eller sociala faktorer. ”Med den relationella blicken avstår läraren från det snabba omdömet 

om elevens förutsättningar att lyckas, baserat på yttre kriterier. Istället lyssnar läraren till vem 

eleven är, anteciperar vem hon kan vara.” (von Wright, 2000, s. 185). Von Wright (2000) 

definierar två olika perspektiv, vilka ger olika pedagogiska konsekvenser. Dels ett punktuellt 

perspektiv där inlärning ses som ett mottagande av information, utifrån vilken eleven skapar 

mening i sitt inre. Det enskilda subjektet är här i centrum. Elevens behov finns inom individen 

och lärarens uppgift blir att läsa av eller testa eleven och utifrån det dra pedagogiska 

slutsatser. Ur ett relationellt perspektiv däremot handlar inlärning om att delta i en ömsesidig 

process. Behov uppstår i relation till den kontext eleven befinner sig i och därmed blir elevens 

relationer till personer i omgivningen centralt. Lärarens uppgift handlar därmed om att 

möjliggöra elevens delaktighet i ett meningsskapande sammanhang. En elevs förutsättningar 

ses som situationsberoende och inte som något objektivt.  
 

Med ett punktuellt perspektiv finns en risk att sökandet efter brister utgör drivkraften. Till 

skillnad från ett fokus på relationer utan intersubjektivitet omfattar det relationella 

perspektivet, enligt von Wright (2000), av ett pendlande mellan närhet och distans i vilket ett 

pedagogiskt möte möjliggörs. Utan att bli privat och komma för nära handlar ett sådant möte 

om att läraren respekterar det konkreta och unika med eleven. Trots att ett pedagogiskt möte 

inte är jämlikt eftersom läraren har till uppgift att påverka eleven och är den som ska vara 

initiativtagare till mötet, så måste bådas perspektiv tas i beaktan. Ett möte utmärks av en 

ömsesidig social relation, vilket innebär att eleven också måste erfara ett möte med läraren. 

För att som lärare få reda på vem en elev är menar von Wright (2000) således att det inte 

räcker att få en punktuellt inspirerad information som beskriver vad en elev är, utan svaret på 

vem en elev är kan bara erfaras relationellt i en lärar-elev-relation. 
 

Relations-begreppet är centralt, både inom relationell pedagogik och ur ett 

utbildningsperspektiv i allmänhet. Aspelin och Persson (2011) pekar på två aspekter av 

relations-begreppet och myntar för det termerna sam-verkan och sam-varo, inspirerade av 

Bubers (2011) resonemang om det sociala och det mellanmänskliga. Sam-verkan står för en 

social process då individer samordnar sina handlingar. Sam-verkan kännetecknas av 

förutsägbarhet, att den till viss del regleras av formella strukturer och att den är målinriktad 

utifrån mål som ligger utanför relationen (Aspelin & Persson, 2011). Detta kan jämföras med 

Bubers (2011) beskrivning av sociala relationer. Det sociala, i en människas liv är enligt 

Buber (2011) väsensskilt från det han kallar det mellanmänskliga. Den mellanmänskliga 

relationen utgör inspirationen till Aspelin och Perssons (2011)  andra aspekt av relations-

begreppet - sam-varo. Sam-varo utgörs av ett genuint, personligt och ömsesidigt möte 

människor emellan utan inslag av beräkning och planering. Sam-varo är ett självändamål, då 

relationen i sig är det som skapar mening. I en utbildnings verksamhet utgörs sannolikt 

mycket av sam-verkansmoment. Sam-verkan kan främja sam-varo och de tillfällen då 

deltagarna blir omedelbart närvarande inför varandra genom sam-varo kan fungera som den 

pedagogiska verksamhetens grund (Aspelin & Persson, 2011). 
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Figur 1 visar olika analysnivåer som enligt Aspelin (2013) bör beaktas inom det 

specialpedagogiska perspektivet. Utgångspunkten bör alltid tas i en konkret mellanmänsklig 

nivå. En elevs svårighet blir framträdande i en viss relationell situation och det är därför 

viktigt att uppmärksamma hur elevens möjligheter och hinder till delaktighet i en genuin 

kommunikation ser ut. Då de yttre nivåerna i figur 1 ska analyseras behöver de förankras i 

denna relationella specialpedagogikens kärna. Utifrån ett resonemang kring vilka svårigheter 

som kan uppstå i en elevs inre interaktion i en undervisningssituation uppmärksammas, på 

individnivå, elevens beteende, känslor, tankar med mera. På den sociala nivån beaktas 

gruppfenomen och i vilken utsträckning de kan utgöra möjligheter eller hinder när det gäller 

elevers delaktighet. På organisationsnivå uppmärksammas organisation och formella ramar 

för utbildningen. På den samhälleliga nivån inbegrips generella aspekter av skolsystemets 

funktion och ideologiska styrning och hur dessa påverkar den specifika 

undervisningssituationen. Analys och tolkning av svårigheter bör göras med utgångspunkt i 

den specifika relationella kontext som eleven tillsammans med lärare och kamrater är en del 

av. Den mellanmänskliga nivån bör alltid vara utgångspunkten, men får samtidigt inte ses 

som en ändpunkt. Hela lärandemiljön måste beaktas för att uppnå förståelse för elevers 

svårigheter. Att få kunskap om hur de olika nivåerna är relaterade till varandra samt hur de är 

relaterade till den konkreta mellanmänskliga nivån är av vikt för att kunna göra en god analys 

och tolkning. Ju längre ut i cirkeln man befinner sig, desto längre från brännpunkten kommer 

man. Utifrån ett sådant synsätt handlar elevers svårigheter om det som utgör hinder för att 

konkreta mellanmänskliga relationer ska förverkligas.  
 

 

  

        Figur 1: Illustration av "Den relationella special- 

        pedagogikens brännpunkt” (Aspelin, 2013, s. 186). 
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6 Metod 
I metodkapitlet redogörs till en början för studiens kvalitativa- och hermeneutiska ansats, min förförståelse samt 

de metoder jag valt. Därefter redovisas hur studiens urval, datainsamling, databearbetning och analys gått till. 

Sedan beskrivs etiska överväganden som gjorts och metodkapitlet avslutas sedan med ett avsnitt med 

metodkritiskt innehåll, i vilket bland annat frågor kring studiens validitet inkluderas.  

 

6.1 Kvalitativ utgångspunkt 

Studiens kvalitativa ansats tar sin utgångspunkt i en strävan att uppnå en djupare förståelse, 

dels för stödinsatserna i sig, men främst för elevers upplevelse av det stöd de får av skolan. 

Enligt Dalen (2015) är just en sådan önskan, om djupare kunskap gällande människors 

upplevelse av vardagssituationer, utmärkande för en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson 

(2015) betonar hur kvalitativa metoder gör det möjligt att läsa av nyanser, motsägelser och 

sätta in uttalanden i en kontext, vilket i denna studie blir ett värdefullt verktyg i strävan efter 

att få en nyanserad bild och kunna tränga bakom innebörden av det eleverna formulerar i ord.   
 

Vid sidan av studiens kvalitativa data och analys, i vilka beskrivningar, helhet och ord är det 

centrala (Bryman, 2011) har studien en del kvantitativa inslag. I samband med intervju och 

analys förekommer både kvantifiering, beräkningar och siffror vilket kännetecknar kvantitativ 

metod (Bryman, 2011). Likt mycket forskning inom beteende- och samhällsvetenskap 

befinner sig min studie någonstans mellan det rent kvantitativa och det kvalitativa (Patel & 

Davidsson, 2011). Det är dock de kvalitativa, nyanserade beskrivningarna som ger arbetet 

dess egentliga innebörd, varvid de kvantitativa inslagen fungerar mer som ett komplement.  

  

6.2 Hermeneutisk ansats 

Då studien syftar till att få djupare förståelse av stödinsatser och elevers upplevelser av dem, 

tar jag ansats i hermeneutiken, eftersom den enligt Thurén (2007) handlar om att försöka 

förstå och tolka hur verkligheten uppfattas av sociala aktörer. Även inkännande betonas, att 

försöka förstå hur verkligheten uppfattats av den sociala aktören, vilket ligger i linje med 

avsikterna för studien. 
 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den så kallade hermeneutiska cirkeln. Den belyser 

det samband som finns mellan förförståelsen, det som ska tolkas och kontexten det måste 

tolkas i. Tolkningen utvecklas i en cirkulär rörelse mellan förförståelse och nya erfarenheter 

vilket genererar ny förståelse som i sin tur fungerar som förförståelse i samband med nya 

tolkningar (Gadamer, 1997). Den hermeneutiska cirkeln handlar också om sambandet mellan 

del och helhet:”we must understand the whole in terms of the detail and the detail in the terms 

of the whole.” (Gadamer, Weinsheimer & Marshall, 2004, s. 291). I forskning finns en 

ständig rörelse mellan del - helhet, mellan fenomenet som ska tolkas – kontexten och mellan 

fenomenet som ska tolkas – forskarens förförståelse (Gadamer, 1997). Det ena är beroende av 

det andra och hänger ihop, ”tolkningar motiveras alltid genom hänvisning till andra tolkningar 

och det finns ingen väg ut ur denna cirkel.” (Gilje & Grimen, 2007, s. 187). För att förstå 

meningen med delar av studiens empiri har jag därför jämfört innehållet i citat från 

informanter med helhetstolkningen av respektive intervju och vice versa.  
 

I studien förhåller jag mig till en värld som redan är tolkad av informanterna själva. Det 

innebär att jag, precis som många andra samhällsforskare, tolkar tolkningar. Gilje och Grimen 

(2007) belyser att en ökad förståelse av ett fenomen förutsätter en förståelse av 

informanternas tolkning och förståelse av sig själva och omgivningen. Inom hermeneutiken 

råder delade meningar kring hur forskaren ska förhålla sig till de sociala aktörernas egna 

beskrivningar och tolkningar (Gilje & Grimen, 2007). Jag sällar mig till den tradition som 

menar att betydelsen av informanternas beskrivningar är fundamental. Studiens tolkningar 

grundar sig i hög utsträckning just på informanternas egna tolkningar av skolsituationen.  
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6.3 Intervju som metod 

För att få inblick i elevernas upplevelser av erhållet stöd valdes intervju som datainsamlings-

metod. Enligt Dalen (2015) är syftet med intervju just att få beskrivande information om 

individers upplevelse av livssituationen. Särskilt lämpad är den kvalitativa intervjun för att få 

förståelse om någons tankar, känslor och erfarenheter vilket stämmer med studiens intention.  
  

Jag valde kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån den flexibilitet de enligt Bryman 

(2011) inrymmer eftersom frågorna då inte måste ställas i en förutbestämd ordning utan kan 

anpassas efter rådande situation. Samtidigt innebar användandet av en intervjuguide att det 

fanns en genomtänkt struktur. Intervjuguiden var utformad utifrån några övergripande teman 

vilka utgjordes av; stödåtgärder – med anledning av studiens fokus på sådana, inlärning - på 

grund av dess centrala roll i samband med skolarbete samt trivsel - med bakgrund av att det 

enligt Utbildningsdepartementet (2001) är starkt kopplat till inlärning.  

 

6.4 Dokumentstudie som hjälpmetod 

För att i elevintervjuerna kunna ta avstamp i just de åtgärder som skolan angett att de satt in 

för elevens räkning studerades de skoldokument där stödåtgärder fanns dokumenterade. Dalen 

(2015) använder begreppet hjälpmetod för en metod vars funktion är att komplettera data som 

samlas in med hjälp av en annan metod. Beskrivningen stämmer väl överens med den 

funktion dokumentstudien har i föreliggande studie varför den benämns just som hjälpmetod. 

Dokumentstudien fungerade således främst som en grund att utgå ifrån vid intervjuerna. De 

dokument skolan upprättat i samband med att stödinsatser satts in studerades också i syfte att 

sammanställa aktuella stödinsatser. Syftet med dokumentstudien var således inte att analysera 

skoldokumenten som sådana utan fokus låg enbart på stödinsatserna i sig.  

  

6.5 Urval 

Urvalsprocessen har på individnivå varit målinriktad - mot elever som fått stöd i samband 

med att en beteendeproblematik uppkommit. Ett sådant urval utmärks enligt Bryman (2011) 

av att enheter väljs ut på ett strategiskt sätt på basis av relevanta och avgränsade kriterier. 

Kriterierna för studiens målgrupp definierades till skolpersonal enligt följande:   
 

Elever i studien ska ha någon stödinsats insatt på grund av någon typ av beteendeproblematik i skolan 

(enligt nedan). Begreppet beteendeproblem definieras som:  

”… elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. Beteendet hindrar 

undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar 

dessutom positiv interaktion med andra.” (Ogden 2003, s.14)  

 

Ovanstående kan yttra sig på olika sätt. Enligt de fyra huvudtyper av beteendeproblem som Sørlie och 

Nordahls (1998) fann i sin studie gjordes urvalet vidare på grundval av att något av följande var uppfyllt: 

1. beteende som hindrar lärande och undervisning; disciplinproblem i undervisningssituationer  

2. utagerande beteende; fysiskt eller verbalt  

3. social isolering, (inagerande beteende)   

4. antisocialt beteende; bryta mot normer genom hot, bråk, stöld, vandalism, vapeninnehav, vara påverkad  
 

Valet av skolor för min studie kan anses vara ett bekvämlighetsurval då jag enbart vände mig 

till kommuner som rent geografiskt inte låg allt för långt bort. Ett sådant, inte helt 

slumpmässigt urval, är enligt Bryman (2011) utmärkande för ett bekvämlighetsurval.  
 

 Skolor   
För att hitta lämpliga informanter gjordes ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015) där första steget utgjordes av val av skolor där elever ur målgruppen kunde finnas. 

Inom ramen för studiens målstyrda urval önskade jag en bredd bland informanterna vilket 

Bryman (2011) menar är brukligt även när kvalitativ forskning genomförs. Jag eftersträvade 

att sprida urvalet till att innefatta både resursskolor och ordinarie skolor. Detta första steg i 
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urvalsprocessen, vilket jag själv helt styrde över, resulterade i en spridning av fem kommuner 

och sex olika skolor där hälften var resursskolor och hälften ordinarie skolor (se tabell 1).  
 

 Informanter 
Andra delen i tvåstegsurvalet innebar urval av informanter som gick på de valda skolorna. 

Utöver urvalskriterierna i 6.5 avgränsades urvalsgruppen till elever i år 6-9, vilka av läraren 

bedömdes känna sig förhållandevis bekväma i en intervjusituation. Denna avgränsning 

gjordes dels utifrån antagandet att de något äldre eleverna sannolikt har större förmåga att 

reflektera över sin egen situation, och därmed kan bidra med fylligare data än yngre 

informanter. Dels gjordes avgränsningen av etiska skäl, för att minimera risken att 

intervjusituationen påverkade informanten negativt.  
 

Dalen (2015) poängterar att då en forskare vill belysa förhållanden för utsatta grupper måste 

forskningsområdet närmas med extra stor aktsamhet, vilket kan leda till problem att få ett 

urval med önskvärd variationsvidd. Forskaren kan då få avstå från en sådan bredd, till förmån 

för att forskningen faktiskt genomförs. I denna studie fanns en känslighet i att bli 

kategoriserad som någon med åtgärder kopplade till en beteendeproblematik. Ansvaret för 

elevurvalet överläts därför, av etiska skäl, till skolpersonal. Personalen kontaktade 

vårdnadshavare till elever som uppfyllde urvalskriterierna (se 6.5 Urval) och de fick ta del av 

ett missivbrev från mig, med blankett för skriftligt samtycke (bilaga 2). Då vårdnadshavare 

gett sitt godkännande tillfrågades eleven som även de fick ett missivbrev (bilaga 3). Urvalet 

resulterade i åtta informanter. Spridningen i samband med det andra urvalssteget bestod i att 

informanterna gick i olika årskurser och att både killar och tjejer representerades, även om det 

på grund av sent frånfall från två tjejer slutligen bara var en tjej som deltog (se tabell 1). 

  

 Skolnivå Individnivå 

Informant Kommun Skolverksamhet Kön Årskurs 

 A B C D E Resurs- Ordinarie-  Kille Tjej  

1 x     x   x 8 

2 x      x x  8 

3  x     x x  9 

4   x    x x  6 

5    x  x  x  9 

6   x    x x  8 

7    x  x  x  9 

8     x x  x  7 

Summa: 2 1 2 2 1 4 4 7 1  
 

Tabell 1. Spridningen i informantgruppen både på skol- och individnivå. 

6.6 Genomförande av datainsamling  
 Datainsamling i skoldokument  

Trots att stor del av skoldokumentationen är allmän handling valde jag att ta del av denna 

först efter att jag fått vårdnadshavares och elevers samtycke. Då alla informanter hade särskilt 

stöd tog jag del av deras aktuella åtgärdsprogram. För informanterna på resursskola var den 

ordinarie skolan, där de fortfarande var inskrivna, i de flesta fall ansvarig för upprättandet av 

åtgärdsprogram. Då den ordinarie skolan inte var delaktig i den dagliga undervisningen 

efterfrågades även dokumentation av stödåtgärder som mer specifikt gällde den dagliga 

undervisningen på resursskolan. I ett fall fanns en sådan dokumentation och den blev således 

en del av empirin. Även dokumentation av eventuell extra anpassning efterfrågades men en 

sådan saknades i samtliga fall. 



 

26 

Figur 2a: Mätsticka från informantens perspektiv Figur 2b: Mätstickans baksida  med graderad 

skala  

 Datainsamling genom elevintervjuer 
Eftersom jag sedan tidigare inte var bekant med informanterna förberedde jag mig inför 

intervjuerna genom att, via ansvarig skolpersonal, ta reda på vad eleven uppskattade; intressen 

och favoritfika. I samråd med ansvarig lärare bestämdes sedan en, främst ur elevens 

perspektiv, lämplig tidpunkt och plats för intervjuerna. Sju av intervjuerna genomfördes under 

skoltid och en under sommarlovet.  
 

Intervjuguiden utformades med frågor av mer generell och positiv karaktär inledningsvis, för 

att efterhand övergå till frågor av mer avsmalnande karaktär vilka berörde svårigheter och 

stödbehov. Syftet med detta upplägg var att eleven skulle känna sig tryggare i situationen då 

mer personliga, detaljerade och kanske känsliga frågor togs upp senare under intervjun (Patel 

& Davidsson, 2011). Efter en testintervju med en elev utanför studien, gjordes några 

justeringar i intervjuguiden. Att lyssna på den inspelade testintervjun gav mig också lärdomar 

kring mitt sätt att interagera med den intervjuade, vilka jag tog med mig till intervjutillfällena.  
 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver intervjun som ett samtal mellan två personer där ett 

åsiktsutbyte sker. Intervjuerna med informanterna var en aktiv process där jag som intervjuare 

var medskapare i kunskapsproduktionen. Källström Cater (2015) lyfter aspekten av att 

relationen mellan den som intervjuar och informanten alltid innehåller en maktdimension. Då 

jag som vuxen intervjuar minderåriga blir denna över- och underordning i relationen än mer 

påtaglig. Detta ställde ännu större krav på mig att i intervjusituationen anpassa mig så att 

eleven skulle känna sig så bekväm och jämbördig som möjligt. Vid elevintervjuerna 

eftersträvade jag att bygga upp ett förtroende och tydligt förklara hur intervjun skulle gå till 

och att eleven alltid kunde avbryta, pausa eller välja att inte svara på en fråga (Källström 

Cater, 2015). Jag försökte även vara lyhörd för att lyssna in om eleven på något sätt visade 

tecken på olust och vilja att avbryta intervjun. En av informanterna valde ett ta en kort paus, 

för övrigt såg jag inget tecken på olust hos någon av informanterna i intervjusituationen.  
 

För att få en positiv och avslappnad start inleddes intervjuerna med fika. Struktur, tydlighet 

och förutsägbarhet försökte förmedlas till informanterna genom att, utifrån en nedskriven och 

synlig planering, gå igenom upplägget av intervjun. Jag bad också om tillåtelse att spela in, 

vilket gjordes med hjälp av en Smartpen (ett hjälpmedel där inspelning och anteckningar 

synkroniseras). Jag var väl förtrogen med hjälpmedlet sedan tidigare. Utöver stödanteckningar 

till informanternas berättelser noterades även andra iakttagelser och reflektioner som gjordes. 

Intervjuerna blev 31 -75 minuter långa med en genomsnittlig intervjutid på 45 minuter.  
 

Mätsticka och rangordningsskala som komplement till intervjufrågor 

Som komplement till intervjufrågorna användes två olika intervjuhjälpmedel med vars hjälp 

eleverna fick rangordna och betygsätta stödinsatser respektive olika undervisningssituationer.  

Mätstickan användes som ett verktyg med vilket eleverna skattade inlärningskvalitén i olika 

miljöer och situationer. På en ograderad skala med ytterpunkterna dålig – perfekt (figur 2a) 

fick informanterna placera markören där de ansåg att en viss lärandesituation hörde hemma, 

då förutsättningar som de angav som viktiga var uppfyllda, respektive inte uppfyllda. På 

andra sidan av mätstickan kunde jag avläsa ett värde, 1-10, för elevens skattning (figur 2b).  
   

 

 

 

 
 

 

Eleverna fick även rangordna insatta stödåtgärder med hjälp av en rangordningsskala (figur 

3) numrerad 1-12, där 1 stod för en stödåtgärd som ”hjälpt mig minst” och 12 för en 

stödåtgärd som ”hjälpt mig mest”. Jag hade förberett detta inslag genom att skriva ner de 
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Figur 3: Rangordningsskala med vars hjälp eleverna rangordnade insatta stödinsatser 

åtgärder som fanns angivna i skoldokumenten på lappar vilka eleverna fick placera på skalan. 

Det var fritt att placera mer än en åtgärd på samma skalvärde.  

 

6.7 Databearbetning och analys  

I kapitel 2.5 Mina utgångspunkter redogjordes för barnets- respektive barnperspektiv vilka 

båda intas i studien. I samband med intervjuerna är barnets perspektiv i fokus. Då jag tolkar 

och analyserar det som sagts påverkas elevens budskap av mina tolkningar och av valda 

teoretiska perspektiv. Därmed antar jag ett barnperspektiv, vilket med nödvändighet inte är 

det samma som det barnet återger i samband med intervjun (Halldén, 2003). Då åtgärderna i 

skoldokumentenen sammanställs är det barnperspektivet som är i fokus.  

 
 Dokumentstudie – sammanställning av angivna åtgärder 

Med utgångspunkt i beteendeproblematikens komplexitet (se kapitel 2.1) och svårigheten i att 

avgöra dess orsak, har jag valt att låta samtliga angivna stödåtgärder ingå i datamaterialet.  
 

Dokumentstudien gjordes i två faser. Första fasen handlade om att ta reda på vilka åtgärder 

som fanns angivna för respektive elev, i syfte att utgå från det i intervjuerna. Då även 

intervjudata var insamlad påbörjades den andra fasen i dokumentstudien vilken bestod av att 

på gruppnivå dela in de angivna åtgärderna i kategorier, utifrån gemensamma nämnare. 

Bryman (2011) beskriver innehållsanalys av dokument som ”ett sökande efter bakomliggande 

teman i det material som analyseras” (Bryman, 2011, s. 505), vilket överensstämmer med 

föresatserna för föreliggande dokumentstudie.  
 

Den kunskap jag fick om de angivna stödåtgärderna i samband med intervjuerna understödde 

kategoriseringsarbetet. Framför allt ökade min förståelse för vad åtgärderna, enligt eleverna, 

stod för i verkligheten. I samband med en tolkning menar Gilje och Grimen (2007) att det är 

av vikt att fundera på för vem en text har en speciell betydelse och mening. I denna 

dokumentstudie fokuseras enbart vad stödåtgärderna i skoldokumenten betyder för eleverna. 

Hur lärarna beskriver eller uppfattar åtgärderna lämnas helt därhän.   
 

För att öka tillförlitligheten av kategoriseringen skrev jag kategoriförslag på kuvert och bad 

sedan ett par lärarkollegor att placera lappar med aktuella stödåtgärder i det kuvert de tyckte 

den passade in bäst. I de fall vi tänkte olika kring kategoriseringen funderade jag en vända till 

och försökte hitta ett alternativt sätt att kategorisera. När jag och mina lärarkollegors sätt att 

kategorisera i hög grad överensstämde ansåg jag kategoriseringsfasen vara avslutad.   

 
 Intervjudata – bearbetning, tolkning och analys  

I nära anslutning till genomförd intervju transkriberade jag inspelningarna, vilket medförde att 

jag började lära känna materialet. I viss mån påbörjades tolkningsarbetet redan under denna 

process. Inspelningarna var av god kvalité och jag valde att återge informanterna så noga och 

ordagrant som möjligt. De reflektioner och noteringar jag gjort vid intervjuerna sattes inom 

parentes. Varje utskriftssida fick ett unikt nummer för att underlättade den fortsatta 

hanteringen. Bearbetningsprocessen fortsatte sedan med noggrann genomläsning av det 

empiriska materialet. De kvantitativa inslagen av empirin, vilka erhölls vid rangordning av 

stödinsatser respektive skattning av inlärningssituationer, åskådliggjordes med diagram på 

individnivå (se bilaga 4 och 5). Diagrammen utgjorde en god hjälp i analysarbetet, både på 

individ- och gruppnivå.  
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Matriser med uttalanden nära respektive långt från erfarenheten 

Enligt Giddens (1993) finns i samhällsvetenskaplig forskning en dubbel hermeneutik. Dels 

handlar det om att förhålla sig till en av aktören redan tolkad värld och dels om att 

informanternas tolkningar, i ett forskningsperspektiv, måste rekonstrueras och kläs i ett 

vetenskapligt språk med hjälp av olika teoretiska begrepp. Gilje och Grimen (2007) skriver 

om att de begrepp informanterna själva använder i sina beskrivningar ligger nära deras 

erfarenheter, medan teoretiska begrepp ofta befinner sig långt ifrån erfarenheten. I processen, 

då informanternas vardagsnära beskrivningar integrerades med teoretiska begrepp längre ifrån 

erfarenheten, använde jag mig av matriser (se figur 4) efter inspiration från Dalen (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Matriserna blev inledningsvis ett verktyg för att sortera och göra datan mer överskådlig 

utifrån intervjuguidens tre teman: trivsel, inlärning och stödinsatser. Det empiriska materialet 

bearbetades i en matris för respektive tema och informant åt gången. Citat från respektive 

informant placerades i första kolumnen (nära) och tolkningar utifrån dessa noterades i nästa 

kolumn (långt bort). I tredje kolumnen angavs slutligen passande teoretiska infallsvinklar. 

Processen innebar en teoretisering av informanternas vardagsnära beskrivningar då data lyftes 

från en beskrivande till en mer tolkande nivå. Bearbetningen fungerade som ett sätt att koda 

intervjuuttalanden, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) innebär att knyta nyckelord till 

ett textsegment. Dalen (2015) beskriver kodningen som en process där teorier byggs utifrån 

data, vilket väl överensstämmer med hur mitt matrisarbete fungerade. Ytterligare ett steg i 

tolkande riktning tog jag senare, efter det att kategorisering var gjord, då jag analyserade 

materialet specifikt utifrån det teoretiska ramverk jag slutligen valde. I hermeneutisk anda 

utgjordes bearbetningarna av det empiriska materialet alltså av ett växelspel mellan det som 

låg nära respektive långt bort från informantens erfarenhet (Gilje & Grimen, 2007).  
 

Fortsatt bearbetning utifrån en abduktiv ansats  

Nästa steg i analysprocessen gjordes mer specifikt utifrån den frågeställning i studien som rör 

elevernas uppfattning av det stöd de fått. Jag organiserade således empirin efter: 

 Åtgärder som informanterna värderade högt respektive lågt 

 Anledningar till att en åtgärd värderats högt 

 Orsaker till att en åtgärd inte upplevdes betydelsefull  

 Upplevda konsekvenser av en betydelsefull åtgärd 
 

I detta skede av forskningsprocessen var utgångspunkten induktiv. Vid sidan av studiens 

deduktiva ingång, med utgångspunkt i befintliga teorier, avsåg jag i detta skede ge utrymme 

för empirin att påverka och styra över teorin, vilket är utmärkande för ett induktivt arbetssätt 

(Patel & Davidsson, 2011). Då jag i studien växlar mellan induktion och deduktion antas 

följaktligen en abduktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2015). I den kategoriseringsprocess som 

 Figur 4: Utdrag ur en informants matris för teoretisering, kopplad till temat trivsel 
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följde utgick jag således från empirin, i förhållande till forskningsfrågan. Jag letade 

systematiskt efter mönster, likheter, olikheter i det empiriska materialet för ett av ovanstående 

områden i taget, för att kunna sammanföra och organisera materialet på nya sätt. Materialet 

kunde sålunda, inom respektive område, reduceras till ett antal kategorier som belyste det som 

framträtt ur det empiriska materialet. Beskrivningen av kategorisering som ”systematisk 

begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för en kvantifiering” (Kvale  

& Brinkman 2014, s. 241) infriades därmed. De begrepp som framträdde presenteras i kapitel 

7 Resultat. Grupperingen i de olika kategorierna var inte fastlåst utan både kategorierna i sig 

och gränserna för dem, gjordes under arbetets gång om ett antal gånger. När passande 

kategorier utkristalliserats letade jag efter citat som tydligt belyste respektive kategori. Många 

innehållsrika citat utmärker enligt Dalen (2015) ett fylligt intervjumaterial. Jag använde mig 

både av citat som fångade upp det väsentliga, citat som sammanfattade flera informanters 

upplevelser och citat med uttalanden som förekom sällan. 
  

Dalen (2015) poängterar att det i kategoriseringsarbetet är viktigt att ta sig förbi 

summeringstadiet för att på ett mer insiktsfullt och djupare sätt få en överordnad förståelse av 

empirin. En central del i arbetet mot en generell förståelse utgjordes av studiens deduktiva 

bearbetningsfas, då materialet analyserades i relation till valda teorier. Redan från början togs 

en teoretisk utgångspunkt i Antonovskys KASAM-begrepp (2005) men detta kompletterades 

sedan även med ett teoretiskt avstamp i mellanmänskliga relationer – brännpunkten i 

relationell pedagogik (Aspelin, 2013). Detta med bakgrund av att jag under analysarbetets 

gång erfarit att betydelsen av en god relation till lärare var en återkommande faktor i empirin. 

 

6.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) belyser vikten av att forskningen parallellt med ambitionen att få 

fram så mycket kunskap som möjligt om ett fenomen också tar nödvändig hänsyn till att 

människor ska skyddas från otillbörlig insyn i deras livsförhållanden. I detta 

individskyddskrav framhålls också att individer inte får utsättas för vare sig kränkning, 

förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada i samband med forskning. De elever som min studie 

riktar sig mot kan sannolikt känna sig utsatta på olika sätt. Att vara föremål för ett 

åtgärdsprogram kan upplevas utpekande och att detta har sin grund i en beteendeproblematik 

uppfattas nog så stigmatiserande. (Begreppet beteendeproblem var dock inget som 

överhuvudtaget nämndes i någon av intervjuerna, men väl ett kriterium vid urvalet). Att prata 

med en intervjuare om ett stödbehov skulle kunna upplevas negativt och utlämnande och vara 

en bidragande orsak till att, i enlighet med individskyddskravet, inte genomföra studien. Men 

jag anser att behovet av ökad kunskap om den aktuella elevgruppens upplevelser är stort, både 

för att undanröja fördomar men också för att villkoren i skolan ska kunna förbättras. Att avstå 

från sådan forskning menar Vetenskapsrådet (2002) kan anses närmast oetiskt. Därmed menar 

jag att forskningskravet, trots risken att informanterna skulle kunna känna sig utsatta, väger 

tungt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram aspekten av att en rätt utformad 

intervju kan kännas högst meningsfull för informanten. Att någon lyssnar intresserat och att få 

reflektera över något som berör kan upplevas som positivt för den som blir intervjuad.    
 

Under hela arbetsprocessen har en rad forskningsetiska överväganden gjorts, i enlighet med 

av Vetenskapsrådet (2002) antagna forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Då studien delvis gjorts på barn under 15 år har jag via 

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik (Vetenskapsrådet, 2004) tagit del av regler och 

riktlinjer för forskning som inkluderar barn. Där av inhämtade jag både vårdnadshavares och 

informanters samtycke innan jag tog del av informanternas identitet och datainsamlingen 

påbörjades. De informerades om studien, först av skolpersonal och sedan via ett missivbrev 

från mig, där de fick reda på att det var frivilligt att delta, att de när som helst kunde avböja 

fortsatt medverkan och att insamlad data endast skulle användas i denna studie. De utlovades 
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största möjliga konfidentialitet genom säker förvaring av data (i låst kassaskåp) samt att 

materialet ämnade redovisas så att identifiering av medverkande i största mån kan undvikas. 
 

Den maktdimension som en intervju innehåller (Källström Cater, 2015), föranledde etiska 

överväganden, i synnerhet då jag som vuxen intervjuade barn. Därför strävade jag efter 

ständig lyhördhet gentemot informanterna, även utifrån Hermeréns (1996) ord om att 

intervjuaren måste hitta balansen mellan att respektera barnet som social aktör och ta sitt 

vuxenansvar genom att avbryta en intervju om barnet visar tecken på ovilja. Viss möjlighet 

till inflytande för informanterna gavs dock genom att intervjuerna var semistrukturerade.  
 

Urvalsgruppen för studien är elever med stödbehov på grund av en beteendeproblematik. Att 

göra en sådan kategorisering kan inrymma en problematik värd att beakta. Björck-Åkesson 

(2007) påvisar risken att kategorisering förstärker det avvikande och orsakar generaliseringar. 

Eliasson (1995)  menar att en elev i relationen med skolan kan definieras som en svag part, då 

makten att definiera problem och göra behovsbedömning ligger hos skolan. I relation till en 

sådan svag part riskerar både skola och forskare ta ett uppifrån-utifrån-perspektiv, sätta etikett 

och tala om vad som är bra, rätt och eftersträvansvärt. Thurén (2007) beskriver ”hur begrepp 

inte är en gång för alla givna utan socialt konstruerade. De finns inte i verkligheten utan bara i 

människors tankar och i deras språk” (Thurén, 2007, s. 141). Den kategorisering som görs av 

studiens målgrupp handlar således om sociala konstruktioner. Thurén (2007) menar att 

språkliga konstruktioner och namn på företeelser är nödvändiga för att vi ska kunna orientera 

oss i tillvaron. Det väsentliga är vilka sociala och språkliga konstruktioner vi väljer att 

använda och hur vi använder dem. Så för att kunna ringa in ett problem och därifrån kunna 

finna en lösning är en viss kategorisering befogad vilket jag menar berättigar studien. 

Studiens avsikt är varken att generalisera eller skapa en känsla av avvikelse, tvärtom. 

 

6.9 Metodkritiska reflektioner 
I arbetsprocessen med denna studie har en rad beslut fattats, i syfte att åstadkomma en studie 

med så god tillförlitlighet och trovärdighet som möjligt. Det har varit en ständig balansgång 

mellan val utifrån både en metodologisk, praktisk och etisk synvinkel. Några val har varit 

svåra och andra lättare men samtliga har inneburit att vissa aspekter fått stå tillbaka. Hela 

detta avsnitt genomsyras av frågor rörande studiens validitet och reliabilitet kopplat främst till 

huvudmetoden intervjustudie men också i relation till studiens hjälpmetod - dokumentstudie. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) handlar validering om att ständigt kontrollera, ifrågasätta 

och teoretiskt verifiera. Särskilt betonas att validitetsfrågor inte är något som ska behandlas 

enbart i slutet av forskningsprocessen. I arbetet med denna studie har jag därför varit mån om 

att kvalitetskontrollera under samtliga steg i arbetsprocessen.  

 
 Studiens pålitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

För att bedöma ett resultats tillförlitighet och giltighet används inom kvantitativ forskning 

begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Eftersom kvalitativ forskning till sin 

natur skiljer sig en hel del från den kvantitativa bör tillförlitlighet och giltighet skapas på 

andra sätt. Ahrne och Svensson (2015) beskriver validitet inom kvalitativ forskning som 

frågor gällande trovärdighet och generalisering. Den reliabilitet som fokuseras i kvantitativ 

forskning utgår från att metod och analys ska kunna kontrolleras av andra forskare. Då 

kvalitativa metoder används är ofta en samspelsaspekt central vilket genererar en unik 

situation som är svår att återskapa. Därmed blir det svårt att eftergranska sådana resultat. 

Bryman (2011) lyfter därför fram begreppet pålitlighet som mer passande för att beskriva den 

kvalititativa motsvarigheten till reliabilitet, vilket säkerställs genom en fullständig och korrekt 

redogörelse för leden i forskningsprocessen. Min ambition har därför varit att i detta arbete ge 

en så transparent beskrivning som möjligt av denna process. I det följande beskrivs hur hög 

trovärdighet eftersträvats utifrån fyra av Dalen (2015) föreslagna faktorer; metodval och 

urval, datamaterialet, tolkningar och analytiska angreppssätt samt forskarrollen. 
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Trovärdighet utifrån metodval och urval  

Att erhålla en djupare förståelse för informanternas uppfattningar tror jag är svårt utan att föra 

ett samtal, vilket en kvalitativ intervju ger goda möjligheter till. Ett alternativ hade kunnat 

utgöras av fokusgruppsintervjuer. Dock tror jag det är svårare att få elever att öppna sig och 

tala om sina individuella stödbehov i grupp. Datainsamlingen hade däremot kunnat 

kompletteras med deltagande observationer. Men jämfört med kvalitativa intervjuer är 

deltagande observation mer påträngande och tar dessutom mer tid i anspråk  både för 

informant och intervjuare (Bryman, 2011). För att besvara frågan om vilket stöd eleven fått i 

skolan hade intervju med ansvarig skolpersonal kunnat genomföras. Dock finner jag ett 

intresse i att studera just befintlig dokumentation, en aspekt som frågeställningen också 

innefattar, varför valet föll på att använda just dokumentstudie som hjälpmetod. 
 

En brist i studien kan kopplas till att skolpersonal, utifrån uppsatta kriterier (6.5 Urval), gjort 

informanturvalet. Ett sådant urval riskerar att göras utifrån aspekter som personalen tror 

gynnar dem och skolans verksamhet och leda till att urvalet bli skevt. Denna studie utmärks 

också av ett urval som är relativt litet (åtta informanter) och målstyrt (elever som får stöd 

utifrån en beteendeproblematik) varför eventuella generaliseringsanspråk måste göras med 

försiktighet (Ahrne & Svensson, 2015). Samtidigt är de generaliseringar som görs inte främst 

riktad mot populationer utan till teori (Bryman, 2011). Denscombe (2004) förespråkar istället 

att använda begreppet överförbarhet för den process som i kvalitativa studier handlar om att 

läsaren, med hjälp av forskarens information, själv får avgöra om ett resultat är applicerbart i 

en annan kontext (Denscombe, 2004). Min strävan att ge fylliga metodologiska beskrivningar, 

hoppas jag gör det möjligt att avgöra graden av resultatets överförbarhet.  
 

Trovärdighet vid datainsamlingen 

En grundläggande fråga handlar om i vilken utsträckning ”en metod undersöker vad den är 

avsedd att undersöka” (Kvale & Brinkman 2014, s. 296). Vid intervjuerna har detta 

efterstävats dels genom att i intervjuguiden utgå från frågeställningarna och dels genom att 

utgå från dokumenterade stödåtgärder vilket möjliggjort fokus på just de stödågärder som 

frågeställningarna åsyftar. Jag har även försökt få ett så bra empiriunderlag som möjligt 

genom att intervjuerna spelats in och jag själv har transkriberat dem. Tillförlitligheten i 

samband med intervjuerna riskerar dock minska genom det som Denscombe (2000) kallar 

intervjuareffekten, vilken innebär att informanter i en intervjusituation anpassar svaren efter 

hur intervjuaren uppfattas: ”Undersökningar/…/visar ganska tydligt att människor svarar 

olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna.” (Denscombe 2000, s. 

138). En sådan påverkanseffekt går det dock enligt Bryman (2011) i princip att bortse från då 

dokument används som källa, eftersom datan redan finns där och alltså inte produceras i något 

forskningssyfte. Tillförlitligheten hos datan i de skoldokumenten som studeras i samband med 

dokumentstudien, kan ur det hänseendet anses vara hög.  
 

Datamaterialets trovärdighet 

Vid intervjuerna har trovärdighet eftersträvats genom att försöka få så fyllig data som möjligt. 

Att komplettera verbal konversation med att använda mätsticka och rangordningsskala var ett 

sätt att få detta till stånd. Det personliga möte och möjligheten att ställa följdfrågor som en 

semistrukturerad intervju inrymmer kan också gynnat datans fyllighet. Det faktum att jag var 

väl förtrogen att använda Smartpen vilket genererade en god ljudkvalitén samt att jag efter 

provintervjun vidtagit förbättringsåtgärder kan ytterligare stärkt intervjudatans trovärdighet.  
 

Vid textanalys framhålls forskarens förtrogenhet med kontexten där texten formats för att 

verkligen förstå innebörden av texten (Bryman, 2011). En brist i studien kan utgöras av att 

min förtrogenhet med informanternas skolkontext var begränsad. För att öka trovärdigheten 

stämdes min tolkning av de dokumenterade stödinsatserna av med respektive informant.  
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Trovärdighet i tolkning och teorianknytning  

Trovärdighet måste även kopplas till tolkning och teorianknytning (Bryman, 2011). Vid 

tolkning är utgångspunkten subjektiva antaganden och en osäkerhetsfaktor finns inbyggd då 

resultatet påverkas av tolkarens förförståelse, värderingar och aktuell kontext (Thurén, 2007). 

Då Gadamer (1997) menar att medvetenhet om den egna förförståelsen kan öka möjligheterna 

till teoriutveckling, är förhoppningen att en sådan medvetenhet kan stärka studiens 

tillförlitlighet. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv får sambandet mellan det som tolkas, 

förförståelsen och kontexten, i en pendling mellan del och helhet, stor betydelse för att styrka 

valideringen (Gilje & Grimen, 2007). Ur tolkningshänseende kan även min begränsade 

kännedom av den specifika lärmiljön ses som en brist. Men det kan också ses som en styrka 

att vara befriad från förutfattade meningar. Tolkningen kan även påverkas positivt av att jag 

nyttjar flera metoder; intervju- och dokumentstudie. Dokumentstudien kan bidra till viss 

bakgrundsinformation om den specifika lärmiljön, samtidigt som intervjuerna ger en ökad 

förtrogenhet med den miljö där dokumenten skapats.  
 

Kvale och Brinkman (2014) poängterar att en studies trovärdighet i hög grad handlar om att 

teoretisera. Då studiens resultat verifieras och relateras till teoretiska ramverk ökar trovärdig-

heten. Denscombe (2004) menar att nyckeln till generaliseringar handlar om i vilken 

utsträckning valda exempel har en representativitet i förhållande till nyckeldragen i en teori. 

En styrka i samband med teorianknytningen kan kopplas till studiens abduktiva ansats, vilket 

av Dalen (2015) beskrivs som en tillgång i abstraktionsprocessen. Förhoppningen är att 

studiens två teoretiska utgångspunkter ska ge en ökad bredd och därmed öka trovärdigheten. 
 

Trovärdighet utifrån forskarrollen 

Väl medveten om den inverkan jag som forskare har på studiens resultat förmedlar jag lite av 

mitt synsätt i 2.5.1 samt en del av min förförståelse nedan i 6.9.2. Insikten om förförståelsens 

inverkan på resultatet är något jag bär med mig under forskningsprocessen. I samband med 

intervjuerna är min inverkan och skapandet av intersubjektivitet en metodologisk 

förutsättning och Dalen (2015) betonar att en intervju där intersubjektivitet skapas stärker 

validiteten i tolkningen. För att underlätta kommunikationen vill jag, medveten om min egen 

inverkan, försöka skapa ett avslappnat och gott klimat vid intervjutillfället så min inverkan 

kan innebära något positivt både för informanterna och för studien. 

 
 Min förförståelse 

En hermeneutisk grundtanke berör det faktum att vi aldrig möter världen förutsättningslöst. 

Vår förförståelse påverkar vad vi förstår och är ett villkor för att skapa mening och förståelse 

(Gadamer, 1997). Både min individuella-, kulturella- och yrkesmässiga förförståelse påverkar 

således hur jag förstår och tolkar det informanterna vill förmedla. I det följande beskrivs delar 

av min förförståelse, som kan antas påverka tolkningen av empirin.  
 

En del av förförståelsen utgörs enligt Gilje och Grimen (2007) av personliga erfarenheter. 

Mina yrkesmässiga erfarenheter, relaterat till den kontext studien rör sig i, handlar om att jag 

under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat i sammanhang där elever fått special-

pedagogiskt stöd. Dels i resursskola och dels med vuxna människor som får special-

pedagogiskt stöd i samband med studier på arbetsmarknadsutbildningar. Dessa erfarenheter 

påverkar både mig som person och mitt sätt att förhålla mig till informanter och empiri i 

denna studie. Min förförståelse av en generell skolkontext i allmänhet och om situationer då 

beteendeproblem uppkommit i synnerhet, kan antas ha varit en styrka i samband med studien. 

Samtidigt kan förförståelsen riskera försvaga trovärdigheten genom att omedvetna fördomar 

påverkar forskningsprocessens olika delar. Att en informant ger uttryck för något som inte 

överensstämmer med min erfarenhet kan resultera i att en sådan betydelsefull avvikelse från 

min förförståelse inte noteras eller negligeras (Gilje & Grimen, 2007).  
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Figur 5: En illustration av hur stödinsatserna kan delas in i sju kategorier, i två olika nivåer.  

 

7 Resultat  
Redovisningen av studiens resultat är uppdelat i två delar där jag i den inledande delen redovisar resultatet över 

vilka stödinsatser skolan satt in i samband med att en beteendeproblematik uppkommit. I den andra delen 

redovisas de uppfattningar eleverna själva har om stödinsatser de fått och den inleds med en kort samman-

fattande beskrivning av varje informant. Därefter presenteras resultatet på gruppnivå utifrån beskrivningar av: 

åtgärder som eleverna värderade högt, anledningar till att åtgärder värderats högt, orsaker till att en åtgärd 

inte upplevts betydelsefull och konsekvenser av en betydelsefull åtgärd. Informanternas namn är fingerade och 

könsneutrala. Förklaringar och mina kommentarer vid intervjuerna är satta inom klammer […]. Efter en 

sammanfattning av resultatet presenteras avslutningsvis en resultatanalys utifrån det teoretiska ramverket. 

 

7.1 Redovisning av stödinsatser i skoldokument 
Samtliga åtta informanter hade ett pågående åtgärdsprogram. Ingen hade extra anpassning, 

men en informant hade dokumenterade stödåtgärder i något som kallades individuell plan. 

Planen innehöll åtgärder som gällde den dagliga undervisningen på den resursskola eleven 

gick. Dessa åtgärder är med i det empiriska materialet, tillsammans med de åtgärder som 

återfanns i åtgärdsprogrammen. Totalt rörde det sig om 69 åtgärder vilka samtliga ingår i det 

empiriska material som behandlas i detta avsnitt. Fem av informanterna upplevde att de fått 

allt det stöd som stod angivet i deras respektive skoldokument, medan tre av dem upplevde att 

några av de angivna stödåtgärderna inte hade efterlevts (totalt 4 åtgärder).  
 
 

 

Figur 5 illustrerar att åtgärderna kan delas upp i två nivåer. Dels i åtgärder som handlar om 

planering som skapar förutsättningar för en god lärandemiljö på en mer organisatorisk nivå. 

Dels i åtgärder som handlar om hur undervisningen och den specifika lärandemiljö som 

eleven befinner sig i ska anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Figuren illustrerar 

även hur åtgärderna på den organisatoriska nivån, fungerar som en ram och påverkar 

åtgärderna i den andra nivån.  
 

Åtgärderna på den organisatoriska nivån handlade om: 

 Var eleven undervisas; åtgärder berör var och med vilka undervisningen sker 

 Anpassad studiegång; åtgärder som innebär avvikelser från timplanen genom att ämnen 

eller delar av ämnen tas bort eller att undervisning helt eller delvis ersätts av praktik. 
 

Åtgärder kopplade till hur den specifika lärandemiljön ska anpassas efter elevens 

förutsättningar och behov handlade om:  

 Strukturstöd; åtgärder som talar om för eleven vad som ska göras och hjälper eleven att 

planera och organisera studierna.  

 Kompenserande strategier och hjälpmedel; åtgärder som innebär hjälp med hur något ska 

läras in eller genomföras, alternativa tillvägagångssätt. 

 Stressreducerande och motivationshöjande åtgärder: Flera åtgärder som är placerade i 

andra kategorier kan också fylla denna funktion men åtgärderna som återfinns i denna 
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Fördelning av åtgärder

Totalt antal åtgärder Antal elever vars skoldokument innehåller aktuell åtgärd

kategori har ett mer uttalat, specifikt fokus just på att antingen minska en upplevd stress 

eller höja elevens motivation för studierna. 

 Individuellt stöd av lärare; åtgärder som utförs av någon skolpersonal och innebär en 

direkt interaktion mellan skolpersonal – elev. 

Utöver detta handlade några få åtgärder om: 

 Social träning; åtgärder som syftar till att elevens förmåga i olika sociala sammanhang 

ska förbättras. 

 

Figur 6: Åtgärder i skoldokument inom respektive kategori 

I figur 6 anges både det totala antal åtgärder inom respektive kategori och antal informanter 

som i sitt åtgärdsprogram hade minst en åtgärd inom kategorin. Drygt hälften av åtgärderna 

utgjordes av insatser på en organisatorisk nivå (var eleven undervisas och anpassad 

studiegång) och resterande åtgärder, knappt hälften, var på individnivå, med åtgärder riktade 

specifikt mot eleven. Det återfanns ingen stödinsats på gruppnivå, med åtgärder relaterade till 

en större grupp elever. Åtgärder kopplade till var eleven ska undervisas var totalt sett den 

mest frekvent angivna åtgärden och det återfanns åtgärder inom denna kategori i samtliga 

elevers skoldokument. För samtliga av de fyra elever som undervisades i resursskola angavs 

denna skolplacering som en stödåtgärd. De elever som gick i ordinarie grundskola hade 

åtgärder som antingen handlade om att undervisningen skulle bedrivas i liten grupp alternativt 

i eget arbetsrum. I tre av elevernas skoldokument stod angivet att viss del av undervisningen 

dessutom skulle utföras tillsammans med ordinarie klass.  
 

Nästan alla elever hade åtgärder relaterade till anpassad studiegång. Dessa handlade oftast 

om att ämnen, eller delar av ämnen tagits bort, eller om att skoldagen förkortats. Tre av 

eleverna hade åtgärder som handlade om att de, i olika stor utsträckning, skulle ha praktik 

istället för undervisning. 
 

Många av eleverna hade åtgärder som innebar individuellt stöd från skolpersonal. Det 

handlade dels om stöd i form av samtal, positiv förstärkning, extra stöd i olika ämnen eller 

stöd av assistent/extra resursperson. Av de totalt 14 åtgärder inom denna kategori hade enbart 

en åtgärd fokus på hur läraren skulle bemöta eleven (positiv förstärkning). Övriga åtgärder 

innebar en beskrivning av vilken typ av stöd eleven skulle erhålla. 
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Toni i årskurs 9 
Skolgång: Resursskola 

Trivsel: Trivs bra på resursskolan men avskydde den ordinarie skolan. Trivseln gynnas av bra lärare och lugn 

studiemiljö 

Inlärning: Lär bäst i liten grupp med mycket lärarstöd och hjälp 

Upplevt stödbehov: Hen menar att hen behöver få ämnesmässig hjälp 

Åtgärder i skoldokument: Gå på Resursskola, Borttagna ämnen, Praktik, Praktikvecka, Extra stöd i matematik, 

engelska och svenska. 

Betydelsefullt stöd som ej angetts i dokument: Kortare skoldagar 
Högt värderade stödinsatser: Gå på resursskola, Extra stöd i svenska, Extra stöd i matematik 

Lågt värderade stödinsatser: Längre period med praktik – fungerade inte bra i längden 

Kim i årskurs 8 
Skolgång: Resursskola. Undervisas på ordinarie skolan med ordinarie klass någon lektion per vecka.  

Trivsel: Trivdes inte i ordinarie skola. Trivs väldigt bra på resursskolan. En nära och tät relation med lärare, tid för 

samtal och mycket stöd är viktigt för trivseln. 

Inlärning: Närhet till läraren och att få mycket hjälp är viktigt. 

Upplevt stödbehov: Tycker själv att hen behöver hjälp med att bli pushad. 

Åtgärder i skoldokument: Gå på resursskola, Lektion i liten grupp, Eget arbetsrum, Lektion i ordinarie klass, 

Borttagna ämnen, Färgschema, Tydligt arbetsschema, Varierad undervisning, Personligt schema, Läser några 

ämnen åt gången, Enskilda samtal, Samtal med kurator, Personal möter upp på morgonen, Bussträning 

Betydelsefullt stöd som ej angetts i dokument: Lärare som lyssnar in 

Högt värderade stödinsatser: Gå på resursskola (allra bäst), Lektioner i liten undervisningsgrupp (på ordinarie 

skola), Enskilda samtal, Att lärare lyssnar in 

Lågt värderade stödinsatser: Bussträning, lektioner i ordinarie klass – för att det inte upplevs meningsfullt.  

 

Många elever hade åtgärder med en specifikt stressreducerande och motivationshöjande 

funktion. Dessa åtgärder handlade om att ha extra idrott, egen skolskjuts, tät kontakt skola- 

hem, varierad undervisning och praktikvecka.  
 

Åtgärder inom kategorin kompenserande strategier och hjälpmedel återfanns i flera av 

elevernas skoldokument. Hälften av eleverna hade åtgärder knutna till tekniska hjälpmedel i 

form av iPad, miniräknare och inlästa läromedel. De övriga kompenserande åtgärderna 

utgjordes av anpassat skolmateriel, anpassade redovisningar och bild-stöd.  
 

Hälften av eleverna hade åtgärder som innebar strukturstöd, dels i form av personliga 

scheman av olika slag (tydligt arbets-, färg- och personligt schema), arbete med en uppgift/ett 

ämne åt gången och utvärdering och planering av skoldag.  
 

I två elevers skoldokument fanns åtgärder som innebar social träning vilka utgjordes av 

bussträning och ART (Aggression Replacement Training) 1.  
 

 

 

7.2  Redovisning av elevernas upplevelser av stödinsatser 
 

 Informanterna i korthet 
Större delen av resultatredovisningen utgörs av analyser på gruppnivå kring gemensamma 

genomgående drag i informanternas berättelser. För att parallellt med detta även lyfta fram det 

unika och variationerna på individnivå vill jag inledningsvis i detta kapitel ge en kort, 

sammanfattande redogörelse av respektive informant utifrån det som framkommit i studien.  

 

 

                                                 
1 ART= Ett manualbaserat preventionsprogram som används för att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja en moralisk 

utveckling hos unga (Goldstein, Glick & Gibbs, 2004). 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3dXCr-fOAhWKiCwKHYSPDNsQFgg8MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fevidensbaseradpraktik%2Fsokimetodguidenforsocialtarbete%2Fart&usg=AFQjCNFAI9zxrQ1aQR_cnYDU3iZCaz19xA&sig2=E20PxuFKHFld2HAVh6pqZQ&bvm=bv.131286987,d.bGs
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Alex i årskurs 8 
Skolgång: Ordinarie skola, några lektioner/vecka i liten undervisningsgrupp på skolan. 

Trivsel: Vantrivs och har alltid varit skoltrött. Kompisar och lärare som har förståelse för alla elever är viktigt. 

Inlärning: Bra relation till lärare som måste kunna förklara bra samt ett verklighetsnära studieinnehåll är viktigt.  

Upplevt stödbehov: Tycker hen behöver stöd för att komma till lektioner och motivation att gå i skolan.  

Åtgärder i skoldokument: Lektion i liten grupp, Kortare skoldagar, Praktik, Enskilt stöd, Egen planering 

Betydelsefullt som inte angivs i skoldokument: - 
Högt värderade stödinsatser: Lektioner i liten undervisningsgrupp, Korta skoldagar 

Lågt värderade stödinsatser: Enskilt stöd, Egen planering – för att hen tycker stödet är av låg kvalité 

 

Lo i årskurs 9 
Skolgång: Ordinarie skola. All undervisning bedrivs i eget rum tillsammans med assistent 

Trivsel: Trivs inte. Skolan är tråkig och det är jobbigt att sitta still. Hade hellre jobbat. Viktigt för trivsel är att 

lärare och elever förstår hens behov.  

Inlärning: Inlärningen påverkas av om läraren förstår hen och av vilket humör hen är på  

Upplevt stödbehov: Hjälp när hen blir jättearg och med struktur så hen vet vad hen ska göra och vad hen har gjort 
Åtgärder i skoldokument: Eget arbetsrum, Borttagna ämnen, Praktik, Tydligt arbetsschema, Inlästa läromedel, 

iPad, Anpassade redovisningar, Egen skolskjuts, Undervisning i liten grupp 

Betydelsefullt stöd som ej angetts i dokument: Skolgång i Resursskola, Förkortad skoldag, Tydligt arbetsschema 

Högt värderade stödinsatser: Resursskola, Praktik, Borttagna ämnen 

Lågt värderade stödinsatser: iPad – har inte använts i inlärningssyfte. Undervisning i liten grupp – ej genomfört 

 

Eli i årskurs 7 
Skolgång: Resursskola som är lokalintegrerad med ordinarie skolan. Undervisas i ordinarie klass när hen önskar 

Trivsel: Både bra och dålig. Ibland vill hen verkligen och ibland vill hen inte alls gå till skolan. Hen kan inte själv 

avgöra vad som påverkar hens trivsel.  

Inlärning: Lärarens förmåga att förklara påverkar inlärningen 

Upplevt stödbehov: Tycker själv hen behöver hjälp att göra det hen ska 

Åtgärder i skoldokument: Lektion i liten grupp, Borttagna ämnen, Betygssätts i ett ämne, Kortare skoldagar, 

iPad, Tät kontakt skola – hem, Enskilda samtal, Ständig tillgång till extra lärarstöd 

Betydelsefullt som ej angetts i dokument: - 
Högt värderade stödinsatser: Ständig tillgång till extra lärarstöd, Lektion i liten grupp, 

Lågt värderade stödinsatser: Enskilda samtal – allt fungerar bra så behovet av stödet har inte funnits  

 

Nino i årskurs 6 
Skolgång: Ordinarie skola, all undervisning bedrivs enskilt i ett eget rum tillsammans med assistent 

Trivsel: Tycker det är tråkigt att lära sig och gå i skolan. Prov är tråkigt och raster är kul 

Inlärning: Lär sig oftast bäst vid enskild undervisning, men de få gånger det fungerar i helklass är det allra bäst 

Upplevt stödbehov: Har ingen aning 

Åtgärder i skoldokument: Lektion i liten grupp, Eget arbetsrum, Praktiska ämnen i ordinarie klass, Kortare 

skoldagar, Genomgång av dagen, Anpassat skolmateriel, Bild-stöd vid genomgång, Sammanfattning och 

utvärdering av lektioner, Extra idrott, En-till-en-undervisning, Läsa o diskutera texter m lärare, Positiv 

förstärkning 
Betydelsefullt stöd som ej angetts i dokument: Belöningssystem 
Högt värderade stödinsatser: Kortare skoldagar, Vara i stor klass i praktiska ämnen, Extra idrott, Eget arbetsrum 

Lågt värderade stödinsatser: Genomgång av dagen, Läsa och diskutera text med lärare, Sammanfattning och 

utvärdering av lektioner – ser inte meningen och nyttan med stödet 

Jon i årskurs 9 
Skolgång: Resursskola 

Trivsel: Trivs väldigt bra på Resursskolan. Har aldrig tidigare haft någon skollust eller tyckt om andra skolor. Det 

som mest påverkar trivseln är möjligheten att få lyssna på musik.  

Inlärning: Behöver känna lugn och ro för att kunna lära. Inlärningen gynnas av att lyssna på musik, korta 

lektionspass med täta pauser samt ett lugnt och harmoniskt klassrumsklimat. 

Upplevt stödbehov: Tycker själv hen behöver hjälp med att skapa lugn och att repetera inlärningsstoff 

Åtgärder i skoldokument: Gå på resursskola, Borttagna ämnen, Arbete med en uppgift i taget, Miniräknare, 

Anpassat skolmateriel (sammanfattningar), Få lektionsanteckningar i efterhand, Förberedas inför en uppgift 

Betydelsefullt men ej angivet stöd: Få lyssna på musik, Att personal ger trygghet, Positiv förstärkning 

Högt värderade stödinsatser: Gå på resursskola, Få lyssna på musik 

Lågt värderade stödinsatser: Anpassat skolmateriel: sammanfattning, Lektionsanteckningar i efterhand, 

Förberedas inför en uppgift – för att stödet inte upplevs påverka inlärningen eller inte har genomförts 
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Teo i årskurs 8 
Skolgång: Ordinarie skola mestadels i eget arbetsrum, undervisning i ordinarie klass en lektion/vecka 

Trivsel: Trivs ganska bra. Avskilda och lugna arbetsplatser samt bra lärare är viktigt för trivseln. 

Inlärning: Dagsformen avgör. Måndagar sämst.  

Upplevt stödbehov: Tycker själv hen behöver få mycket hjälp och en lugn arbetsplats  

Åtgärder i skoldokument: Lektion liten grupp, Teori i ordinarie klass, Praktiska ämnen i ord klass iPad, Inga läxor 

Betydelsefullt stöd som ej angetts i dokument: Eget arbetsrum 

Högt värderade stödinsatser: Eget arbetsrum, Inga hemläxor 

Lågt värderade stödinsatser: Lektion med ordinarie klass - för att hen lär sig sämre i stor klass  

 

   
  Åtgärder som eleverna värderade högt 

Här följer en redogörelse av åtgärder som eleverna upplevde som starkast bidragande till god 

inlärning. Även åtgärder som inte stod angivna i skoldokumenten men som eleven i samtalet 

angav som viktiga för att fungerar väl i skolan är inkluderade. Elevernas kompletteringar 

bestod sammanlagt av tio åtgärder; att tidigare ha fått gå på resursskola, att få arbeta i eget 

arbetsrum, förkortade skoldagar (två elever), få lyssna på musik i lurar, ha ett belönings-

system, att personalen ger positiv förstärkning, ett tydligt arbetsschema med uppgifter att 

bocka av, att personalen förmedlar trygghet samt att personalen lyssnar in eleven.  

 

Figur 7: Åtgärder, både gällande organisation och anpassning av lärandemiljön, som av eleverna upplevdes 

som mycket betydelsefulla 

 

Figur 7 visar vilka åtgärder som informanterna rangordnade högst. Många angav mer än en 

åtgärd som extra viktiga för att förbättra inlärningen. De flesta av de högt värderade 

åtgärderna var organisatoriskt grundade. Alla informanter angav en åtgärd som innebar 

undervisning åtskild från ordinarie klass som den de värderade allra högst. Detta i form av 

antingen undervisning i eget arbetsrum, vilket två av informanterna menade var den bästa 

åtgärden, eller undervisning i liten grupp (på den ordinarie skolan eller i resursskola) vilket 

övriga informanter menade var det stöd som varit mest betydelsefullt. Alla informanter som 

gick på eller tidigare gått på resursskola angav detta som den i särklass bästa åtgärden. 

Hälften av eleverna angav åtgärder i kategorin anpassad studiegång som högt värderade. Av 

de åtgärder som berör anpassning av den specifika lärandemiljön var det endast kategorierna 

individuellt stöd av skolpersonal samt stressreducerande/motivationshöjande åtgärder som 

var representerade. Åtgärder som innefattar strukturstöd, kompenserande strategier och social 

träning värderades inte högt av någon informant.  
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Nästan alla informanter hade svårt att tänka ut hur det stöd de fick skulle kunna förändras för 

att än mer gynna dem. Både de informanter som trivdes och de som var missnöjda över sin 

skolsituation förslog en liknande organisation som den de hade eller som de tidigare haft.  

 
 Anledningar till att en åtgärd värderats högt 

Motiven till att en elev värderade en åtgärd högt, som starkt bidragande till förbättrad 

inlärning, var flera. I intervjuerna framträdde framförallt följande aspekter som särskilt 

betydelsefulla för informanterna: 
 

 En lugn studiemiljö erhålls  

 Känslan av tillhörighet ökar och utanförskapet minskar  

 Lärarens kompetens: 

– Lärarens förmåga att hjälpa eleven att förstå och lära 

– Lärarens förmåga att skapa en bra relation och visa omsorg 

 Individuella behov bejakas och lärandemiljön anpassas därefter 

 Lärandet upplevs meningsfullt  

 

Parallellt med att informanterna beskrev varför de upplevt att en åtgärd gett gott resultat 

berättade de om situationer då dessa aspekter inte fungerat bra. I samband med att de olika 

aspekterna för de högt värderade insatserna beskrivs redogör jag därför även för situationer då 

eleven upplevt att den aktuella aspekten inte fungerat väl eller saknats helt.  

 
En lugn studiemiljö erhålls 

Något som alla informanter värdesatte mycket högt var en lugn studiemiljö, antingen genom 

att studera i liten grupp eller helt enskilt. Endast en elev, Nino, uppskattade mer att vara 

tillsammans med den ordinarie klassen, men menade samtidigt att hen lärde sig betydligt 

bättre vid studier i ett eget rum:   
 

Jag kan inte koncentrera mig ordentligt när jag är med hela klassen. […] Att gå här [undervisning i eget 

rum] är bäst. Då kan jag koncentrera mig på alla lektioner. (Nino) 
 

Flera av informanterna angav en lugn studiemiljö som en av de allra viktigaste åtgärderna för 

att lyckas med studierna. Några förespråkade en egen avskild arbetsplats medan andra 

föredrog att arbeta i liten grupp. Det de angett som betydelsefullt är få yttre störningsmoment, 

få elever att interagera med och tillgång till en lugn reträttplats. 
 

[Viktigt för trivsel i skolan är…] Bra arbetsplatser […] Typ lugna arbetsplatser så här så det inte är 

skrikigt och så […] Det är lugnare, mer koncentrerat. […] Ja, lättare att koncentrera sig! (Teo) 
 

Om jag inte haft den [liten undervisningsgrupp] hade jag nog blivit väldigt störande att ha på lektionen 

faktiskt. Nu när jag har känt att det har börjat bli för mycket då har jag kunnat gå ner dit [liten 

undervisningsgrupp] och göra nåt liknande… Det är bra att få jobba i fred och så. (Eli) 
 

… jag jobbar tio tusen gånger bättre när jag sitter så här [på en avskild lugn plats] (Jon) 
 

[Eget arbetsrum]: Jag behöver inte koncentrera mig på någon annan. Det har varit lugnt och så. Mindre 

bråk. (Lo) 

 

Då eleven inte får en lugn studiemiljö 

Flera elever berättade om hur svårt det varit att lära sig i en studiemiljö som inte är lugn.  
 

Ja, det [när det är rörigt] är fan det värsta jag vet… det är ju normalt om det är typ 20 i en klass, då kan 

man ju i alla fall hålla koll på dom. Men 33…och typ 30 elever. Alla säger nåt samtidigt och...  Jag hatar 

verkligen det. Det är det värsta jag vet. (Jon) 
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Känslan av tillhörighet ökar och utanförskapet minskar  

Som argument till att eleverna värderat en insats skild från ordinarie klass högt förekom 

aspekter som hade med grupptillhörighet att göra. De flesta informanterna beskrev med stor 

övertygelse att de föredrog skolgång i en liten undervisningsgrupp, trots att det innebar att de 

inte tillbringade så mycket tid med klasskamraterna i ordinarie klass.  
 

[Saknar du dina klasskompisar i ordinarie klassen?] Lite ibland. [Skulle du vilja att dina klasskompisar 

också var i liten undervisningsgrupp?] Nej! (Teo) 

Jag tycker att [liten undervisningsgrupp] är väldigt bra… Då kan jag diskutera med andra elever och inte 

behöva ta det i en stor grupp.(Eli).  

 

Toni, som gick på resursskola, klargjorde att hen hade bättre gemenskap med eleverna på 

resursskolan. Som svar på frågan om att gå i den ordinarie skolan istället, med samma stöd 

och hjälp som på resursskolan, svarar Toni: 
 

Nej. Här har jag i alla fall vänner. Som man kan hänga med. Istället för [den ordinarie skolan] där deras 

föräldrar menar på att man är ett CP-barn. En kompis till mig, hans mamma menade på att jag är ett CP-

barn. Han fick inte umgås med mig ens i skolan. Hon sa till läraren: Han får inte umgås med hen för hen 

har dåligt inflytande. (Toni)  

 

Överlag var det, vilket även framkom i ovanstående citat, inte gemenskapen i sig som främst 

framhölls som orsak till att undervisning i en liten undervisningsgrupp/enskild undervisning 

värderats högt. Empirin pekar i än högre grad på att en sådan skolgång uppskattades för att 

informanterna därigenom slapp negativa upplevelser, som att uppleva sig bli illa behandlad, 

missförstådd eller att känna utanförskap, vilket de flesta informanter erfarit i samband med 

skolgång i den ordinarie klassen.    
 

Jag är van vid dom här stora skolorna där det är mobbning i vartenda hörn typ… En sån här mindre 

skola vinner varje gång. [Saknar du inte kompisar från den ordinarie skolan?] Nej, i stora skolor 

förekom bara dåliga saker, som mobbning, utpressning, grupptryck. (Jon) 
 

Det är inte så kul att komma in i klassen och så bara: ”Nu kommer hen den jobbiga.” Bara för att man 

inte kan sitta still eller vara tyst eller så. [Känner du att de andra inte tycker om dig?] Ja. (Lo) 

 

Endast två av informanterna gav uttryck för att de trivdes och gärna ville tillbringa viss tid 

tillsammans med den ordinarie, stora klassen. En av dem värderade undervisning i helklass 

allra högst (tillsammans med tre andra åtgärder):  
 

De praktiska ämnena kan jag ju inte ha här, så då är jag med klassen […] Jag gillar att vara med stora 

klassen. (Nino) 

 

Den andra eleven som uttalar sig positivt om lektioner i helklass (Eli) poängterade att det just 

var kombinationen av undervisning i stor – liten grupp som hen uppskattade. För Eli verkade 

detta vara förhållandevis oproblematiskt och inget i berättelsen tydde på att hen kände 

utanförskap på grund av att all undervisning inte bedrevs i helklass. 
 

Alltså jag går ju i [liten undervisningsgrupp]. Det är som en resursskola i den vanliga skolan. Så går jag 

nu på lektioner med klassen och så också. Och det tycker jag faktiskt är ett väldigt bra samspel. För 

vissa lektioner är jag ju inte med klassen, så då jobbar jag i [liten undervisningsgrupp] sen. Men sen så 

försöker jag va så mycket som möjligt med klassen, med tanke på att det är min klass. (Eli) 

 

En av eleverna, Lo, angav praktiken som den högst värderade åtgärden. Med en skolbakgrund 

präglad av ensamhet då hen under flera års tid nästan uteslutande genomfört skol-aktiviteter 

enskilt, framträdde en känsla av tillhörighet och gemenskap i samtalet om praktiken.  
 

I början när jag kom dit så satt jag och kollade i mobilen. Nu går jag och byter om och börjar jobba 

direkt om jag har något att göra. Annars så tjötar jag med dem och hjälper dom. [Vad har du lärt dig?] 

Träffat andra människor som jag inte känner, som kunderna och hjälpt dom lite. (Lo).  
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Då eleven känner utanförskap på grund av undervisning skild från ordinarie klass 

Nino berättade om en känsla av utanförskap eftersom den mesta undervisningen bedrevs i 

eget arbetsrum och att hen därmed tillbringade lite tid med den ordinarie klassen. Nino 

beskrev det som roligt att vara med klassen och trots att hen tyckte att inlärningen inte var lika 

bra där som i ett eget arbetsrum, ville Nino gärna vara mer med klassen: 
 

[Skulle du vilja vara mer med din klass?] Ja, det skulle jag. För nu när man typ aldrig är med dem så 

känner man sig typ som man inte är en i klassen. (Nino) 

 
Lärarens kompetens: Lärarens förmåga att hjälpa eleven att förstå  

Alla informanter utan en betonade lärarens kompetens i att bemöta dem, som mycket 

betydelsefullt för att en stödinsats ska vara effektiv. Det handlade både om lärarens förmåga 

att förklara och om förmågan att skapa en god relation till eleven. 
 

Nästan alla elever framhöll betydelsen av att läraren förklarade och presenterade inlärnings-

stoffet på ett sådant sätt att de förstod och därmed kunde lyckas med sin inlärning. 
 

Lärarna är helt underbara. Dom får en verkligen att förstå grejer. Och förstår man inte så förklarar dom 

på ett annat sätt, så då förstår man ändå. (Alex) 
 

I sexan hade jag en No och Matte-lärare, han förklarade allt så invecklat så jag fattade ingenting. Sen om 

jag gick kanske till svenskaläraren och bad om hjälp, då förklarade han samma sak fast så mycket 

enklare så då fattade jag på två sekunder hur jag skulle räkna. I stället för att jag inte fattade alls. (Eli) 
 

[Skolarbetet går bättre för] att jag fått specialhjälp… Sådär noggrann förklaring.(Teo) 
 

Dom tar det i min takt, dom visar noga. Inte bara att jag får ett papper och ska göra uppgift 1-5 eller så 

och sen bara går dom (Lo) 

 

Då läraren inte kan hjälpa eleven att förstå 

I några av informanternas berättelser framkom att de inte nöjer sig med att ha det trevligt på 

lektioner. En stödåtgärd som inte genererar ökad kunskap värderas där av inte högt.   
 

Han kunde ju inte lika mycket som en lärare behövde kunna förklara för mig. Jag behöver ha väldigt 

mycket förklarat för att jag ska förstå. Så jag lärde mig knappt någonting. Det var trevligt men… (Alex) 

 
Lärarens kompetens: Lärarens förmåga att skapa en bra relation och visa omsorg  

Hälften av informanterna angav att det är viktigt att känna sig betydelsefull i lärarens ögon. 

De poängterade vikten av att lärare visar att de ser och lyssnar på dem för att de ska kunna 

fungera väl och prestera bra.  
 

Lärarna får mig att känna mig… ja, som att jag inte är noll alltså. Dom får mig att känna mig viktig. (Jon) 
 

Det är bra för då kan jag prata om jag har problem om jag mår dåligt. […] För då är jag mer öppen. Jag 

behöver inte hålla inne att jag är ledsen. (Kim). 

 

Alex poängterar betydelsen av en god och nära lärar-elev relationen då hen gav förslag på hur 

en lärare kunde göra för att en elev som hen skulle trivas och lära sig så mycket som möjligt: 
 

Kanske på fritiden gå ut och ta en fika och lära känna eleven lite bättre och tjöta om skolan. […] Det 

hade ju varit väldigt bra att komma varandra närmare. (Alex) 

 

Eleverna angav också att de uppskattade en stödinsats för att lärarna i samband med en sådan 

skapar trivsel genom att de får eleven att bli på gott humör och känna sig trygga. 
 

Jag blir motiverad av de lärarna som är där uppe. Dom är väldigt bra. Dom är alltid trevliga. Man kan 

skämta med dom och dom skämtar med mig och så. Det blir roligt, blir det! (Alex) 

Jag känner mig trygg här också. Här är ingen mobbning som föregår… Varje gång jag kommer hit så 

blir jag bara glad. […] Det beror nog på [namn]. Han är lärare.(Jon) 
 

De [lärare som informanten tycker är bra] pratar mycket och skojar. Dom… är omtänksamma. (Kim) 
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Då lärar-elev-relationen brustit 

En situation då lärarens förmåga att visa omsorg och engagemang brustit kan exemplifieras av 

beskrivningen av en stödinsats som läraren ofta glömde och bevisligen prioriterades den inte 

särskilt högt, vare sig av elev eller lärare:  
 

Jag skulle sitta med min mentor som skulle hjälpa mig med det jag hade svårt med. Men det funkade 

inte. Han kom inte ibland och inte jag heller. Det var meningslöst. (Alex) 

 

På en lektion med en lärare som Alex hade en dålig relation till blev inlärningen negativt 

påverkad: 
 

Jag och den läraren går inte riktigt ihop […] Då stänger jag av att lyssna. Och så sitter jag med min 

telefon i stället. (Alex) 

 
Individuella behov bejakas och lärandemiljön anpassas därefter  

En stor del av samtalen kretsade kring elevernas individuella behov och i vilken omfattning 

lärandemiljön anpassats efter det. Alla informanter berörde vid flera tillfällen vikten av att 

lärarna visar förståelse för deras skilda behov. Ingen av informanterna uttryckte att de kände 

sig särbehandlade i negativ bemärkelse, i samband med att anpassningar utifrån deras 

upplevda behov gjorts. Tvärtom belyste alla hur anpassningar grundade i deras behov gett 

dem möjlighet att lyckas. Sådana anpassningar uppskattades därmed av samtliga elever. Mer 

än hälften av eleverna angav åtgärder inom denna aspekt som de allra högst värderade. Det 

grundade sig dels i en tillfredställelse över att lärare sett, förstått och agerat utifrån deras 

behov och dels i en känsla av att åtgärderna i sig medfört att möjligheterna att lyckas ökat. 

Eleverna upplevde bland annat att kortare skoldagar medfört bättre ork och ökad motivation 

till närvaro, att upplevd stress reducerats då läxor slopats och att extra tillfällen att röra på sig 

och att studera i en lugn studiemiljö förbättrat förutsättningarna för koncentration.  
 

Asså, skulle jag inte ha anpassat schema och ha samma schema som klassen och behövt gå på alla 

lektioner med klassen, det skulle bara bli, alltså att jag skulle flippa till slut. För jag orkar inte det.(Eli) 
 

Vi är fyra som har ADHD och sånt som måste röra på sig extra mycket. Så vi har extra gympa. (Nino) 
 

Det är kortare dagar så jag orkar. De sista två lektionerna jag hade innan var ju bara piss rent ut sagt. Jag 

gjorde inte ett skit och bara satt med mina hörlurar och orkade inte göra nåt […] Det blir kortare och 

redan nu [på morgonen] när jag tittar på mitt schema så ser jag: Jag har de här lektionerna. Jag kör fullt 

ut i dag. Det är inte så många lektioner. Jag kör fullt ut i dag. Sen kan jag åka hem. (Alex)  

 

Då eleven upplever att deras behov inte bejakas och att lämpliga anpassning inte görs 

I några berättelser framträdde beskrivningar av erfarenheter då skolan inte anpassat lärmiljön 

efter de behov som eleverna själva upplevt att de haft.  
 

Asså dom skickade in mig i en vanlig klass med 33 elever, i hopp om att jag skulle klara det utan 

problem. Men jag fick ju värsta psykbrytet så jag slog... fick ett kraftigt utbrott! Jag gick knappt i skolan 

överhuvudtaget efter att dom bara liksom sket i vad jag behövde… Jag fick gå som en vanlig elev. Trots 

mina allvarliga ADHD-anfall och allt möjligt. (Jon). 

 

Att bli betraktad som en ”vanlig elev” var enligt eleven inte eftersträvansvärt i samman-

hanget. Det väsentliga var att få en behovsanpassad skolgång som gav möjlighet att lyckas.  
 

Ett par av eleverna gav uttryck för att skolan de vid tillfället gick i (ordinarie skola) inte hade 

full förståelse för deras behov och därmed inte gett dom det stöd de upplevt att de skulle 

behöva för att lyckas. Alex som hade den mesta undervisningen i sin ordinarie klass, menade 

att hen velat ha fler lektioner, helst alla, i den lilla undervisningsgrupp som fanns på skolan 

eftersom hen både trivdes och lärde sig mycket bättre där. Den andra eleven som gav uttryck 

för bristande förståelse från skolan var Lo. Sedan drygt två år tillbaka tillbringade hen i 

princip hela skoldagarna avskild från övriga elever, i ett eget arbetsrum med en assistent. Lo 

hade varken lektioner, rast eller lunch tillsammans med andra elever. Lo angav att den 
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viktigaste faktorn för att hen skulle lära sig bra var att läraren förstod hen och hens behov. Lo 

upplevde dock att både flera lärare och elever inte förstod ”hur det är att ha en diagnos och 

så” och att hen därför inte fått rätt hjälp. Lo menade att hen och lärarna inte såg på hens 

hjälpbehov på samma sätt och att lärarna: ”tänker mer att det är som en vanlig elev tror jag”. 

Flera gånger i samtalet återkom Lo till att hen ofta känt sig missförstådd. ”Det var jag som 

fick skiten när det var dom [andra elever] som höll på med mig, så jag blev ju avstängd.” Lo 

har tidigare gått på en resursskola och menade att det varit den allra bästa skolan: ”för lärarna 

förstår ju hur vi är.” Lo beskrev också sina svårigheter med att tillbringa långa stunder i 

folksamlingar och hur hen själv kommit på en strategi för att lösa det på fritiden:  
 

Jag tycker inte om när det är för många människor. Om jag till exempel är på kalas med släkten och det 

är 10-20 människor, då kan jag kanske vara med en halvtimme sen får jag gå undan kanske tio minuter, 

en halvtimme och lugna ner mig eller så. Och rensa huvet. Sen kan jag gå dit igen. (Lo) 
 

På frågan om hen kunnat använda samma strategi, att ta täta pauser, i samband med under-

visning med klassen svarar Lo att det aldrig varit aktuellt. ”Nej, antingen får jag sitta där hela 

lektionen eller sitta i ett annat rum.” Att vara med klassen en hel lektion beskrev hen som 

väldigt svårt och därför har undervisningen nästan uteslutande bedrivits i ett eget rum. Samma 

sak gällde för raster vilka Lo oftast, för att undvika bråk, tillbringade ensam i sitt arbetsrum:  
 

Har inte varit ute på rast sen sjuan. […] För jag vet att det blir bråk […] Jag har bara suttit här inne. Jag 

har inte fått gå ut… För rektorn och skolan och... bara för att det inte ska bli bråk. Men det är ju inte på 

mig det hänger […] [Om assistent är med ute på rast] Då är det ju ingen som vågar bråka med mig. (Lo) 
 

Trots att Lo menar att bråk skulle kunna undvikas genom att vara tillsammans med assistenten 

vid rast med andra elever så har detta alternativ enligt Lo inte prövats.  

 
Lärandet upplevs meningsfullt 

För att en insats ska få positiv effekt framhöll flera elever vikten av att känna motivation inför 

studierna och att lärandet känns meningsfullt och verklighetsnära. Flera av dem menar att 

lärarnas förmåga att skapa motivation för studierna är avgörande.  
 

Jag blir motiverad av de lärarna som är där uppe. Dom är väldigt bra. (Alex) 
 

Även Jon lyfte lärarens betydelse för att skapa motivation. Hen ville självmant lägga 

stödinsatsen Stötta och ge feedback till de åtgärder som fanns angivna i åtgärdsprogrammet. 

Jon menade att det i stor grad påverkade hens möjligheter att lyckas i skolan eftersom hen 

därigenom blev motiverad att göra skolarbetet: 
 

Men liksom, man får feedback. Desto mer support man får då känner man att man vill göra något. Då 

har man lusten, istället för att nån kommer: För fan Jon, vad dåligt det går. Då kan man lika väl ge upp 

[…] Fast jag gillar egentligen inte komplimanger […] men det [positiv feedback] ger mig en varm 

känsla typ. Jag känner mig trygg. (Jon) 
 

Nino beskrev att hen hade låg motivation att gå till skolan och berättade att ett nyss infört 

belöningssystem, med en rolig aktivitet som belöning då hen genomfört vissa moment, gjort 

att skolnärvaron ökat. Belöningarna var det som numer motiverade Nino till närvaro. 
 

Jag går på fler lektioner nu. Man har mer att se fram emot. (Nino) 

 

Då eleven inte är motiverad och tycker att lärandet inte känns meningsfullt 

En informant, Alex, poängterade vikten av att skolinnehållet var verklighetsanknutet för att 

motivation till studierna skulle skapas: 
 

Så länge jag kan minnas har jag varit skoltrött. Jag tycker att skolan lägger fokus på fel grejer. Det finns 

ju viktigare saker att lära sig än att räkna ut arean på ett blåbär. Kanske kan lära sig hur man tar ett lån 

istället och hur mycket ränta det blir. (Alex) 
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 Orsaker till att en åtgärd inte upplevdes betydelsefull  
 

De åtgärder som eleverna angav påverkade deras positiva utveckling i låg grad, var insatser av 

skiftande karaktär. Motiven till att stödinsatserna värderades lågt handlade antingen om att: 
 

 Stödet enligt eleven inte hade genomförts, trots att det angetts i åtgärdsprogrammet 

 Stödinsatsen upplevdes vara av dålig kvalité eller inte ha fyllt sitt syfte 

 Eleven upplevde stödet som obefogat och meningslöst 

 Eleven upplevde att situationen fungerat så bra att stödet upplevdes överflödigt 
 

Utöver det som diskuterades i direkt anslutning till en specifik stödåtgärd framkom i 

informanternas berättelser att de inte ansåg att det var skolan som orsakat upplevda 

skolmisslyckanden eller att de berodde på ett felaktigt stöd. Informanterna tog i hög grad 

själva på sig ansvaret och skulden för att de inte lyckats leva upp till skolans krav.  

 
Stödet hade inte genomförts, trots att det angetts i åtgärdsprogrammet 

I tre av elevernas åtgärdsprogram fanns sammanlagt fyra olika individinriktade åtgärder som 

eleverna inte kändes vid och har därför, av förklarliga skäl, inte upplevts påverka studierna i 

positiv riktning. Orsaken till att dessa åtgärder inte genomförts i praktiken var okända både 

för mig och informanterna och var inget jag i denna studie la någon vikt vid.   

 
Stödinsatsen upplevdes vara av dålig kvalité eller inte ha fyllt sitt syfte 

Flera informanter berättade om att stödinsatser inte varit givande med anledning av att stödet 

varit av dålig kvalité. Som orsak angavs att läraren som genomfört stödet antingen inte haft 

tillräcklig kunskap eller inte upplevts tillräckligt engagerad. Två elever menade att praktik 

varit en åtgärd som inte fått den positiva effekt som varit förhoppningen:   
 

Var ju väldigt roligt. Men det blev svårt dom dagar man gick i skolan sen. Då blev det ännu jobbigare än 

var det var innan, när man gick alla dagar i skolan… Energin liksom bara pös ut när man tänkte på att 

man skulle gå upp till skolan.  (Alex)  

 

Lo berättade att hen inlärningsmässigt inte haft någon nytta av den iPad hen fått. Den har 

använts till att surfa, titta på filmklipp eller spela spel med. Förklaringen till att åtgärden inte 

värderats särskilt högt var alltså att iPaden inte bidragit till förbättrad inlärning. 

 
Eleven upplever stödet som obefogat och meningslöst 

Hälften av eleverna berättade att de värderat åtgärder lågt på grund av att det som ska 

förbättras genom stödet eller stödet i sig inte känts viktigt. Stödinsatsen upplevdes därmed 

ofta som relativt meningslös. Kim som, tillsammans med skolpersonal, tränade att åka buss på 

egen hand sa om denna stödinsats:  
 

Det hjälpte mig inte så mycket. Jag vet att jag aldrig kommer att åka buss. (Kim) 
 

Några elever gav uttryck för att de inte uppskattade lektioner med sin ordinarie klass.  Där av 

tyckte de att ett stöd som innebar undervisning med ordinarie klass inte fungerade särskilt väl.   
 

Det var bättre i början, men sen så… Jag förstår ingenting. Det ger mig ingenting. (Kim) 
 

Ett par elever berättade att de inte förstod nyttan med några av stödinsatserna. Nino hade 

inskrivet i åtgärdsprogrammet att lärarna skulle gå igenom hela skoldagen första lektionen. På 

frågan om det var ett betydelsefullt stöd svarade hen:  
 

Egentligen inte… Om dom inte gjorde det så skulle jag ändå inte bry mig. (Nino) 
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Situationen fungerar så bra att stödet upplevs överflödigt 

En av eleverna menade att stödet Möjlighet till täta vuxensamtal inte varit särskilt viktigt. 

Motiveringen till den låga rangordningen handlade om att skolgången upplevts fungera så bra 

att detta stöd kändes överflödigt och därför hade det inte utnyttjats:  
 

Jag har inte känt behov av det, då har det inte betytt så mycket, med tanke på att jag inte behövt det. (Eli) 

 
 Upplevda konsekvenser av en betydelsefull åtgärd 

 

Bättre mående 

Flera av eleverna poängterade hur en stödinsats (gå på resursskola) i hög utsträckning påverkat 

deras mående i positiv riktning: 
 

Jag har börjat må bättre. Fått bättre självförtroende… det är nog det bästa! (Kim) 
 

Det är skitsvårt att förklara hur det har hjälpt alltså. Typ allt. Alla min inre, mina psykiska problem och 

fysiska problem och allting. (Jon)  

 
Högre skolnärvaro 

Några informanter berättade att deras skolnärvaro ökat tack vare en insatt åtgärd (kortare 

skoldagar, färre ämnen och belöningssystem).  
 

[Kortare skoldagar] När jag tittar på mitt schema så ser jag: Jag har de här lektionerna. Jag kör fullt ut i 

dag. Det är inte så många lektioner. Jag kör fullt ut i dag. Sen kan jag åka hem. (Alex) 
 

[Belöningssystem] Det är att jag går på fler lektioner. Då har man mer att se fram emot.(Nino) 
 

[Anpassad studiegång] Asså jag hade nog inte ens varit i skolan då [om inte vissa ämnen tagits bort]. (Eli) 

 
Bättre inlärning och godkända betyg 

Fem av informanterna gav uttryck för att stödåtgärderna påverkat deras inlärning och att det 

resulterat i godkända betyg.   
 

[Om liten undervisningsgrupp] Jag lär mig mycket där (Alex) 
 

[Om skolgång i resursskola] Jag kommer få betyg. Det hade jag inte innan. Nu kommer jag i alla fall få 

två, tre stycken… och det är i alla fall bättre än inget. (Kim) 
 

[Om extra ämnesstöd] Tja, det är ju att jag får betyg i det. Annars hade jag liksom bara skitit i svenskan 

fullständigt. (Toni) 

 
Mindre bråk 

I Los berättelse framkom inga av ovanstående kategorier. Det som hen istället angav att 

stödåtgärderna (enskild undervisning, egen skolskjuts, praktik) resulterat i hade med social 

interaktion att göra. Till största delen handlade det om att bråk kunnat undvikas tack vare 

stödinsatsen.  
 

[Om egen skolskjuts] Jag har sluppit vänta och under tiden jag väntat så har jag sluppit hamna i bråk. (Lo) 
 

[Om eget arbetsrum] Det har varit lugnt och så. Mindre bråk. (Lo) 

 

I samband med praktiken framkom dessutom att den sociala kompetensen ökat då Lo fått lära 

känna nya människor. Även i flera andra informanters berättelser framkom att skolgång i 

resursskola och det bemötande de fått där resulterat i att utagerande beteende och antal bråk 

minskat.  
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7.3 Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens syfte om att få en ökad förståelse för stödinsatser vid en beteendeproblematik genom 

att undersöka vilka stödåtgärder skolan sätter in i samband med en beteendeproblematik, 

bedöms ha uppnåtts. Resultatet visade att alla informanter hade ett pågående åtgärdsprogram 

men ingen hade dokumentation kring extra anpassning.  De totalt 69 åtgärderna gällde dels 

organisation, där åtgärder som berörde var eleven skulle undervisas var mest frekvent och 

återfanns i samtliga elevers dokument. Även den näst vanligaste kategorin, anpassad 

studiegång, inom vilken de flesta av eleverna hade åtgärder, tillhörde denna nivå. Utöver 

organisatoriska åtgärder berörde stödinsatserna den specifika lärandemiljö eleven vistades i. 

Dessa utgjordes främst av åtgärder inom kategorierna individuellt stöd av lärare, 

stressreducerande/motivationshöjande åtgärder och kompenserande strategier och hjälp-

medel samt strukturstöd. Två elever hade dessutom åtgärder inom kategorin social träning.  
 

Även syftet att få ökad förståelse genom att undersöka hur elever upplever insatta 

stödåtgärder vid en beteendeproblematik, anses vara uppnått. De stödåtgärder som eleverna 

ansåg främst ha påverkat deras skolgång positivt handlar i fallande ordning om: undervisning 

i särskild undervisningsgrupp, individuellt stöd av lärare, anpassad studiegång, 

stressreducerande/motivationshöjande åtgärder, undervisning i eget arbetsrum samt praktisk 

lektion i ordinarie klass. Orsaken till att en stödåtgärd upplevdes särskilt betydelsefull var 

knutet till: att en lugn studiemiljö erhålls, att känslan av tillhörighet ökar och utanförskapet 

minskar, lärarens förmåga att hjälpa eleven att förstå, lärarens förmåga att skapa en bra 

relation och visa omsorg, att individuella behov bejakas och lärandemiljön anpassas därefter 

samt att lärandet upplevs meningsfullt. Det informanterna angav att de betydelsefulla 

åtgärderna resulterat i handlade främst om bättre inlärning och godkända betyg samt bättre 

mående men också om att de lett till högre skolnärvaro och mindre bråk.   

 
7.4 Resultatanalys kopplad till KASAM och mellanmänskliga relationer 

Med utgångspunkt i Aspelins (2013) resonemang om vikten av att analysera samtliga nivåer i 

lärandemiljön för att få förståelse för en elevs behov ser jag en svaghet i att det inte i någon av 

informanternas skoldokumentation finns åtgärder på social/gruppnivå. Utan åtgärder på denna 

nivå synliggörs inte hur skolan ämnar komma tillrätta med problem som uppkommit i sam-

band med interaktion med andra elever. Det fokus på konkreta mellanmänskliga relationer 

som Aspelin och Persson (2011) efterfrågar blir därmed högst otydligt. Då eleverna beskriver 

varför de upplever att de högt värderade åtgärderna på organisatorisk nivå påverkar under-

visningen positivt, framhålls i hög grad mellanmänskliga aspekter. Därmed framträder 

relevansen av att i ett specialpedagogiskt perspektiv utgå från denna relationella special-

pedagogikens kärna samt betydelsen av att vid åtgärder på bland annat organisationsnivå, 

relatera dessa till mellanmänskliga aspekter, vilket starkt förespråkas av Aspelin (2013).  
 

Samtliga åtgärder inom kategorin individuellt stöd av lärare hade fokus på insatser som 

kunde tänkas främja en god och nära lärar-elevrelation. Med bakgrund av Hatties (2012) 

resultat om denna relations stora betydelse för inlärningen, ger dessa åtgärder förutsättningar 

för att sådana relationer ska kunna frodas och eleverna lyckas med sin inlärning. Även om 

denna lärar-elev-relation var i fokus i flera av informanternas skoldokument så synliggjordes 

inte den mellanmänskliga dimension, som Aspelin (2013) framhåller, särskilt tydligt. Alla 

insatser utom en stannade vid en beskrivning av stödåtgärden eller situationen som sådan. 

Inget klargörande om att eller hur en relation skulle frodas eller ett konkret mellanmänskligt 

möte komma till stånd förekom. Utifrån von Wrights (2000) teorier riskerar eleven därmed att 

enbart ses som en anonym aktör och det genuina pedagogiska mötet utebli. Om läraren inte 

anstränger sig för att ta reda på vem eleven är riskerar inlärningen bli lidande och stanna vid 

ett överförande av information istället för något som sker genom delaktighet i en ömsesidig 

relation och ett meningsfullt sammanhang. Att läraren bjuder in eleven till en ömsesidig 
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relation och visar eleven intresse och respekt framhölls som avgörande för skolframgång av 

flera elever i studien (lärarens förmåga att skapa en bra relation och visa omsorg). Relationer 

som utmärks av det Aspelin och Persson (2011) benämner för sam-varo framhölls i elevernas 

berättelser. Alla informanter utan en underströk hur viktigt ett sådant ömsesidigt möte var för 

att en stödinsats skulle falla väl ut. Då flera informanter poängterade betydelsen av att bli sedd 

och bekräftad för den person de var och inte för vad de presterade, exemplifierades och 

bekräftades även von Wrights (2000) tankar om elevers behov av att delta i en ömsesidig 

process där läraren visar intresse för vem eleven är. Att läraren uppmärksammade och 

lyssnade på dem uppskattades och efterfrågades av många informanter i studien.  
 

Informanternas betoning på den mellanmänskliga relationens betydelse kan även kopplas till 

KASAM-begreppets viktigaste komponent meningsfullhet (Antonovsky, 2005). I de fall där 

lärar-elev-relationen präglas av omtanke och av att eleven känner sig betydelsefull förbättras 

chanserna till att en hög känsla av meningsfullhet utvecklas, vilket med Antonovskys (2005) 

synsätt kan bidra till att skapa det engagemang som är så välbehövligt i många lärsituationer. 

Kopplingen mellan lärar-elev relationen och graden av meningsfullhet var tydlig i resultatet, 

både när relationen fungerat väl och när den brustit. Resultatet visade att inlärningen blir 

lidande då lärsituationen av informanten upplevdes meningslös till följd av att lärar-elev-

relationen inte var välfungerande.  
 

I ljuset av Antonovskys (2005) KASAM-begrepp framstår lärarens förmåga att förklara så 

eleven förstår, skapa begriplighet i skolvardagen och att göra skolans krav hanterbara som 

central för de allra flesta informanter. Än mer betydelsefull blir denna lärarens roll för 

eleverna då de inte förmår att göra inlärningsstoffet begripligt och skolans krav hanterbara på 

egen hand. Utifrån Antonovskys (2005) teorier kan läraren fungera som en social resurs, som 

komplement till de egna resurserna och därmed bidra till att elevens känsla av hanterbarhet 

ökar. Även elevernas känsla av begriplighet kan ur detta synsätt antas öka då de upplever att 

de förstår och därmed kan känna att de passar in i skolkontexten.  
 

Det av Antonovsky (2005) framhållna behovet av att uppnå belastningsbalans för att få en god 

problemlösningsförmåga återspeglades i informanternas berättelser, i samband med att de 

underströk vikten av att individuella behov bejakas och lärandemiljön anpassas efter elevens 

behov. Eleverna gav tydligt uttryck för nödvändigheten i att få det stöd de var i behov av för 

att klara av skolvardagens krav och de problem de där ställs inför. Detta konkretiserar 

Antonovskys (2005) teori om balans mellan resurser och brister, för att spänning och 

stressorer ska kunna undvikas. Min tolkning är att då flera informanter vid upprepade 

tillfällen upplevt att de inte själva haft tillgång till de resurser som skolvardagen krävt att 

eleverna besuttit har deras KASAM skadats. Stressorer i samband med studier har därmed 

upplevts än mer oöverstigliga. Eftersom en person med svag KASAM tenderar ge upp på 

förhand då de ställs inför ett problem har behovet av anpassning och stöd vid 

problemhantering blivit än mer påtagligt för informanterna. Resultatet visade att de både 

efterfrågar och uppskattar stöd för att göra skoltillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Detta indikerar att de utan sådant stöd upplevt en obalans mellan de motståndsbrister (GMB) 

och motståndsresurser (GMR) de i egen kraft kunnat uppbåda (Antonovsky, 2005).  
 

Att alla informanter värdesatte en lugn studiemiljö mycket högt kan knytas till KASAM-

komponenten hanterbarhet. En lugn studiemiljö, med begränsade yttre stimuli, kan ses som en 

förutsättning för att elever ska kunna hantera de krav skolsituationen ställer. Utan en lugn 

studiemiljö riskerar eleverna bli överbelastade och det blir svårt att förmå leva upp till ställda 

förväntningar. Att inte känna sig tillräckligt kompetent och att ofta uppleva oförmåga att 

hantera stimuli och ställda krav kan påverka personens känsla av hanterbarhet negativt. Med 

positiva erfarenheter av att behärska de krav som ställs kan, i samspelet med omgivningen, 

utvecklingen av färdigheter främjas. Med goda förutsättningar, vilket för alla informanter 

innefattade en lugn studiemiljö, kan KASAM stärkas. En stark KASAM kan generera 
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motivation och att ställda krav ses som utmaningar, för vilka man upplever sig ha förmåga att 

ur den egna repertoaren välja, de bäst lämpade strategierna.  
 

En av de informanter som upplevt att skolan inte fullt ut visat förståelse för och anpassat 

lärandemiljön efter hens behov beskrev en skolsituation som under ett par års tid präglats av 

isolering från övriga skolkamrater. Ett sådant studieupplägg utgör, enligt mitt sätt att se, 

sannolikt ett hinder för delaktighet i genuin kommunikation med omvärlden i allmänhet och 

jämngamla i synnerhet. Möjligheten till mellanmänskliga relationer, som enligt Aspelin 

(2013) bör vara utgångspunkten i utbildningssammanhang, begränsas därmed stort. Det som i 

detta fall hindrade informanten att ingå i goda mellanmänskliga relationer, med fler än 

assistenten, handlade i hög grad om organisatoriska förutsättningar. Inte någon åtgärd i 

informantens åtgärdsprogram berörde aspekter av gemenskap och umgänge med andra 

jämngamla. Med detta, i kombination med den organisatoriska lösningen av undervisnings-, 

rast- och matsituationen, framgår det att den mellanmänskliga dimensionen på social/ 

gruppnivå helt saknades i skolans arbete med eleven. Vygotskij (1978) framhåller att 

utveckling och inlärning sker i socialt och språkligt samspel. Då informantens möjligheter till 

interaktion och träning i socialt samspel varit så begränsade finns anledning att ifrågasätta 

elevens möjligheter att utvecklas främst socialt men också ämnesmässigt. Eleven poängterade 

hur hen uppskattat de mellanmänskliga möten hen erfarit under skoltiden, dels i relationen 

med den omtyckta assistenten och dels med personal och kunder på praktikplatsen.  
 

Då informanterna anger att de uppskattar att befinna sig i ett sammanhang där de får positiv 

uppmärksamhet och slipper bli missförstådda och dåligt behandlade (frånskilt från ordinarie 

klass) återspeglas aspekter av genuina mellanmänskliga relationer (Aspelin, 2013). 

Berättelserna belyser vikten av en ständig närhet till denna aspekt. Att befinna sig ett 

sammanhang med andra elever och där uppleva avsaknad av positiva relationer beskrivs av 

informanterna som plågsamt. Detta upplever de mer smärtsamt än att inte undervisas i eller 

tillhöra gruppen (ordinarie klass). Även resonemanget kring det utanförskap en informant 

upplever att avsaknaden av undervisning i ordinarie klass skapat, kan relateras till 

mellanmänskliga aspekter. Avsaknaden av delaktighet och relationer i skolvardagen med 

kamrater i den ordinarie klassen gör att informanten känner sig utanför gruppgemenskapen. 

Längtan efter gemenskap, att få känna tillhörighet, framträder här tydligare än viljan att lära.  
 

Då informanterna poängterar att inlärningen förbättras då lärandet upplevs meningsfullt 

synliggörs den motivationella aspekten av KASAM-begreppet meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). Både lärares positiva bemötande, belöningar med uppskattade aktiviteter och ett 

ämnesstoff som känns relevant och användbart leder till en hög känsla av meningsfullhet 

vilket enligt informanterna skapar både motivation och engagemang i samband med studierna. 
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8 Diskussion 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion kring undersökningens genomförande och metodologiska frågor med 

återkoppling till aspekter som tas upp i 6.9 Metodkritiska reflektioner. Utifrån utfallet av frågeställningarna, 

vilka båda anses vara besvarade, förs därefter en resultatdiskussion i vilken jag speglar betydelsefulla delar av 

studieresultatet mot tidigare forskning. Tankar om hur resultatet kan omsättas i en skolpraktik löper som en röd 

tråd genom hela resultatdiskussionen. Avslutningsvis, efter förslag till fortsatt forskning, väljer jag ändå att 

sammanfatta och klargöra några av de implikationer studien kan få i specialpedagogiskt arbete. 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

 Reflektion kring valet av kvalitativa metoder 
Kritiker menar att en nackdel med kvalitativa studier är en bristande generaliserbarhet till 

följd av att relativt få objekt studeras (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie har 

resultatanalysen dock inte varit riktad främst mot att generalisera utan i högre utsträckning 

mot valda teorier vilket förordas av Bryman (2011). Samstämmigheten mellan resultat, teorier 

och tidigare forskning visade sig vara stor. Då jag därtill noggrant redogjort för forsknings-

processen anser jag att läsaren bör ha det underlag som behövs för att själv avgöra graden av 

överförbarhet till annan kontext. Med bakgrund av ambitionen att komma åt ett djup i 

elevernas upplevelser är valet av kvalitativ metod inget jag så här i efterhand kan ifrågasätta. 

Då evidens grundas i medeltal och beräkningar anser jag dessutom att risken finns att det 

unika och sällsynta göms bakom de siffror som ofta används vid kvantitativ forskning. I ljuset 

av att det ovanliga är minst lika viktigt som det ofta återkommande och dessutom är något 

som specialpedagogen ställs inför i sin yrkesroll, känns studiens övervägande kvalitativa 

utgångpunkt än mer motiverad. 

   
 Reflektioner kring frågor rörande urvalet 

Urvalsprocessen visade sig bli både oerhört energi- och tidskrävande. Det tror jag delvis kan 

härledas till att det, med all rätt, kan finnas ett motstånd hos skolpersonal mot att kategorisera 

en elev som ”någon med beteendeproblem”. Dels för att datainsamlingen skulle genomföras 

strax innan läsårsslutet, en tid som både många elever och skolpersonal upplever som hektisk 

och där av föranleda både skolpersonal och elever att avböja deltagande. Ytterligare en aspekt 

som kan ha försvårat och fördröjt urvalsprocessen kan kopplas till att skolpersonalen fick 

engagera sig en hel del genom en rad påminnelser till vårdnadshavare om respons. Med 

bakgrund av den stora tidsåtgång som urvalet krävde kunde en annan målgrupp valts. Men då 

jag anser att just denna målgrupp behöver få sina röster hörda för att skolan ska få ökad 

förståelse för frågor rörande beteendeproblematik var jag fast besluten av avsätta den tid som 

krävdes för att fullfölja studien med just denna målgrupp.  
 

Då informanturvalet gjordes av skolpersonalen finns en risk att det påverkades av personalens 

vilja att dölja eventuella missförhållanden i verksamheten. Ur den aspekten skulle 

informanterna kunna vara mer positivt inställda till det stöd de fått än vad som är 

representativt för målgruppen, vilket kan ha påverkat studiens pålitlighet negativt. Valet att 

trots denna risk överlåta urvalet till skolpersonal grundade sig helt i etiska aspekter, då jag såg 

en risk i att informanter och vårdnadshavare kunde påverkas negativt om jag, utan deras 

samtycke med hjälp av offentlighetsprincipen, tagit del av åtgärdsprogram för att göra urvalet. 

Så här i efterhand är min upplevelse att dessa farhågor om ett skevt urval inte bekräftades fullt 

ut, då urvalet av åtminstone fyra informanter gjordes av personal som av olika anledningar 

inte själva varit delaktiga varken i informantens skolgång eller i utformandet av stödåtgärder.  
 

Ytterligare en brist i urvalshänseende rör det faktum att enbart en tjej är med i studien. Min 

ambition var att intervjua två tjejer till men båda dessa avskrevs från studien i ett relativt sent 

skede, beroende på stor skolfrånvaro respektive försämrad psykisk hälsa. Med den tidspress 

det stundande sommarlovet innebar lyckades jag endast få tag på manliga ersättare. Trots allt 
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stämmer studiens könsfördelning rent proportionerligt överens med den faktiska fördelningen 

mellan tjejer och killar som fått särskilt stöd med anledning av en beteendeproblematik enligt 

forskning av Andreasson (2007) där 41 pojkar respektive 6 flickor fick ett sådant stöd.  
 

Ytterligare en aspekt värd att beakta berör urval av data i samband med dokumentstudien. Att 

jag valde att ta med samtliga åtgärder, även sådana som kan tyckas inte har någon koppling 

till beteende kan kopplas till frågan om ”en metod undersöker vad den är avsedd att under-

söka” (Kvale & Brinkman 2014, s. 296). Men grundat i den komplexitet som ofta utmärker 

beteendeproblem, då exempelvis lässvårigheter kan bidra till problematiken fann jag det svårt 

att göra ett urval av stödåtgärder på annat sätt än att samtliga skulle innefattas.  

 
 Reflektioner kring forskarrollen och intervju som metod 

Min inverkan på studiens resultat har inte gått att undvika, varken i datainsamling eller 

analysarbete. Min upplevelse är dock att varken min inverkan eller förförståelse inneburit 

något negativt. Men jag håller det inte för omöjligt att ett annat resultat kunnat framträda om 

någon annan genomfört studien. I samband med intervjuerna blir min roll i dataproduktionen 

extra framträdande. Kvale och Brinkman (2014) poängterar att kunskap produceras i ett 

socialt samspel mellan informant och intervjuare, varför det inte bör ses som något negativt.  
 

Då intervjuerna genomfördes i ett rum med få distraktionsfaktorer, inleddes med fika och 

samtal om informantens intressen upplevdes samtliga informanter bli så avspända i 

intervjusituationen som jag önskat. Genom min vana att hantera Smartpen, att jag gjort en 

testintervju men framför allt för att jag under många år arbetat med, och under senare år 

genomfört en rad samtal i intervjuform med personer, i målgruppen kände jag mig själv trygg 

i intervjusituationen vilket sannolikt även det påverkade informanternas upplevelse positivt. 
 

Men trots att jag parallellt med strävan att skapa ett positivt klimat också vinnlade mig om att 

minimera maktdimensionen så att eleverna skulle känna sig så jämbördiga med mig som 

möjligt, var min känsla vid ett par tillfällen att någon informant försökte svara på ett sätt som 

hen trodde överensstämde med lärares förväntningar. Detta trots att jag poängterade att det 

var deras upplevelser jag var ute efter. Ur detta perspektiv kan informanternas kännedom om 

min okunskap kring deras unika skolkontext varit en fördel. För att minska informanternas 

eventuella upplevelse av underläge försökte jag även få dem att vara så delaktiga och 

medskapande som möjligt i samband med intervjun. Den semistrukturerade intervjuformen i 

sig möjliggjorde visst inflytande från informanterna. Även det faktum att de fick möjlighet att 

tillägga stödåtgärder som de upplevt, men som inte stod omnämnda i skoldokumenten, gjorde 

att deras delaktighet på ett konkret sätt synliggjordes I det efterföljande samtalet, vid 

rangordning av stödinsatserna och i analysarbetet av informanternas upplevelser gjordes ingen 

distinktion mellan det i skoldokumenten angivna stödet och elevernas egna förslag.  
 

Det är befogat att ställa sig frågan om datan återspeglar det som var syftet att mäta i samband 

med intervjuerna. Då jag frågade informanterna vad de ansåg om en viss stödåtgärd i relation 

till exempelvis inlärning, kan de ha värderat åtgärden utifrån andra premisser än inlärning, till 

exempel om en insats var rolig eller inte. Detta trots att aktuellt tema fanns nedskrivet väl 

synligt för informanterna. Genom användandet av mätstickan och rangordningsskalan blev 

elevernas ord visualiserade och olika stödinsatser kunde på ett åskådligt sätt ställas i relation 

till varandra och eventuella missförstånd synliggöras och redas ut.  
 

Min upplevelse är att intervjuhjälpmedlen bidog till att datamaterialet blev fylligare. Dels för 

att de blev ett komplement till det talade språket vilket kan ha varit extra gynnsamt för de som 

upplever en begränsning då de ska klä sina tankar i ord. Dels för att de innebar variation och 

delaktighet genom praktisk handling, vilket kan ha ökat informanternas uthållighet i 

intervjusituationen. Vid användandet av både mätsticka och rangordningsskala hamnade 

dessutom skillnader i fokus vilket av Öquist (2008) framhålls som effektivt vid datainsamling; 
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”…förmågan att lägga märke till något förutsätter att man kan se alternativet, det vill säga en 

skillnad.” (Öquist, 2008, s. 108). Frågor där jämförelser kan göras har goda förutsättningar att 

bli medvetandegörande och mycket produktiva när det gäller att få ny kunskap, både för 

informant och intervjuare. Min upplevelse är att både valda frågeställningar och 

intervjuguidens utformande bidragit till att säkerställa att studiens syfte uppnåtts.  
 

En svaghet i studien kan ha varit att intervjuerna enbart skedde vid ett tillfälle per informant. 

Hade jag haft möjlighet att genomföra kortare intervjuer vid ett par tillfällen hade sannolikt 

informanternas ork och chanserna att få än mer fylliga svar ökat.  

 
 Reflektioner om dokumentstudie som metod 

I denna studie fungerade dokumentstudien som en hjälpmetod för att uppnå studiens specifika 

syfte om ökad kunskap om elevers upplevelse av stöd. Den bildade således en grund och bra 

utgångspunkt i intervjuerna och utan den menar jag att det varit svårt, både att hålla fokus på 

just de stödåtgärder som skolan ämnat ge, och att få så fyllig intervjudata som faktiskt erhölls. 

Samtidigt har intervjuerna bidragit till att förståelsen för innehållet i skoldokumenten ökat. 

Användandet av två metoder anses således ha ökat studiens validitet då dessa metoder 

sannolikt har befruktat varandra. 
 

Trots den höga tillförlitligheten, genom frånvaron av reaktiva effekter, som erhålls vid 

datainsamling genom skoldokument, finns en risk att det som skrivs inte alltid efterföljs och 

på så sätt inte ger en rättvisande bild av verkligheten (Bryman, 2011). En möjlighet att 

komma närmare realiteten bakom skoldokumentens ord har getts tack vare att även intervju 

använts som metod. Vid intervjuerna har en avstämning med verkligheten, som eleverna 

uppfattar den, kunnat göras. Att ingen avstämning kring den praktiska innebörden av en 

dokumenterad stödinsats gjorts gentemot skolpersonal, kan ha försvagat validiteten i relation 

till vad den som skrivit skoldokumentet menat då åtgärden nedtecknats.  
 

Studiens övergripande syfte inbegriper att få ökad förståelse för alla de stödåtgärder eleverna 

får i skolan. Därför har samtalen med eleverna, utöver åtgärder i skoldokument även förts 

utifrån åtgärder som inte varit angivna men eleverna sett som betydelsefulla. Jag är dock 

medveten om att en rad oskrivna stödåtgärder ges, inom ramen för ledning och stimulans. För 

att få en verklighetsbaserad bild av allt det stöd eleverna får hade studien därför med fördel 

kunna kompletterats med både intervju med lärare eller deltagande observation. Men då 

elevernas upplevelse stod i studiens fokus valde jag att enbart komplettera datan från skol-

dokumenten med de stödinsatser som i intervjun framträdde som betydelsefulla för eleverna.  

 
 Reflektioner kring tolkning och teorianknytning  

Min okunskap om informanternas respektive skolkontext kan ha inneburit en brist i 

tolkningshänseende då mina möjligheter att sätta in data från intervju och skoldokument i ett 

helhetssammanhang därmed varit begränsad. Parallellt med denna brist menar jag att bristen 

på förkunskap också kan ses som en styrka. Tack vare att jag varken kände till informanten 

eller den specifika skolmiljön var jag befriad från kontextuella och individbunda förutfattade 

meningar vilket kunnat påverka och begränsa mig i samband med tolkning och analys. 
 

Studiens teoretiska ramverket, KASAM och mellanmänskliga relationer, har haft stor in-

verkan på resultatet i studiens deduktiga fas. Om andra teorier valts hade sannolikt delvis 

andra perspektiv blivit mer framträdande i resultatet. Patel och Davidsson (2011) menar att 

användning av flera teorier kan vara positivt då det skapar förutsättningar att belysa ett 

fenomen ur olika perspektiv. Det faktum att jag använde mig av två teorier kan i detta 

hänseende ha gynnat studiens trovärdighet. Även om dessa teorier inte är väsensskilda, utan 

har vissa beröringspunkter och därmed inte innebär att resultatet blir belyst ur helt skilda 

synvinklar, så måste användandet av dessa två teorier ändå anses ha bidragit till att ge ökad 
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bredd i teoretiseringsfasen. Detta har sannolikt inneburit att den erhållna förståelsen av den 

problematik som föreligger forskningsfrågorna anlagt ett större helhetsperspektiv.  

 
 Fler reflektioner rörande etiska frågor 

Patel och Davidsson (2011) framhåller att det är lättare att identifiera informanter då de är få. 

Detta är en aspekt som jag tagit i beaktan då endast åtta elever intervjuats. Jag var därför mån 

om att så lite skolpersonal som möjligt skulle veta vilka individer som var aktuella för en 

intervju. Jag har även strävat efter att presentera resultatet på ett sådant sätt att identifiering av 

vem som sagt vad ska försvåras. Som ett led i detta har könsneutrala namn använts.  
 

Min förhoppning är att informanternas upplevelse av deltagande i studien inte inneburit ett 

negativt utpekande utan att det istället tillfört dem något positivt. Jag hoppas att de känt sig så 

betydelsefulla som de faktiskt varit då de bidragit med de personliga erfarenheter och 

upplevelser de haft i samband med att de fått stöd från skolan. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Med anledning av att detta är en mindre studie, begränsad bland annat avseende antal 

medverkande informanter, vill jag så här i resultatdiskussionens inledning förtydliga att 

eventuella slutsatser och generaliseringar inte bör göras enbart utifrån ett sådant empiriskt 

resultat. De resonemang som förs är därför i hög grad kopplade till teorier och tidigare 

forskning. Nedanstående diskussioner, både kring resultat som framträder i studien och 

didaktiska konsekvenser, förs utifrån de förhållanden som gäller för just denna studie.  

 
 Ingen extra anpassning för informanterna  

Det faktum att inga informanter hade extra anpassningar kan ha olika orsaker. Det skulle 

kunna tyda på att skollagsändringen från 2014, då extra anpassning infördes, ännu inte fått 

genomslag i skolpraktiken, vilket enligt Skolinspektionen (2016) är vanligt. Det skulle även 

kunna stå för att det är ovanligt med extra anpassning just för den specifika målgrupp studien 

riktas mot. Avsaknaden av extra anpassningar skulle också kunna kopplas till studiens 

urvalsproblematik, grundad i känsligheten i att bli kategoriserad som en elev i centrum av 

beteendeproblem. För att i största möjlig mån undvika att elev och personal hade 

meningsskiljaktigheter kring förekomsten av en beteendeproblematik kan ansvarig personal 

valt informanter med ett uppenbart, omfattande och varaktigt behov av stöd. För sådana 

elever kan det ha ansetts befogat att göra undantaget att ge särskilt stöd direkt, utan att först 

göra extra anpassningar, vilket föreskrivs i Allmänna råd (Skolverket, 2014). Om urvalet 

gjorts på andra grunder än skolpersonals bedömning är det därför möjligt att utfallet av extra 

anpassningar blivit ett annat.  
 

Brister i skolors rutiner för hur extra anpassning ska dokumenteras framträder tydligt i 

studien. Då extra anpassning saknas men särskilt stöd och åtgärdsprogram finns för samtliga 

informanter saknar jag dessutom den progression av stödinsatser som styrdokumenten 

påbjuder. Ett sådant förfarande tror jag kan resultera i att större och mer genomgripande 

åtgärder får vidtas än vad som hade behövts om tidigare åtgärder satts in. 

 
 Skolgång skild från ordinarie undervisning och olika aspekter av 

inkludering 
Då det visade sig att samtliga informanter, helt eller delvis, undervisas frånskilt ordinarie 

klass bekräftades Ahlbergs (2013) påstående om att särskiljning av elever i dag är vanligt i 

samband med att en beteendeproblematik uppkommer. Med anledning av att särskiljande 

åtgärder förekommer i så hög grad blir en diskussion kring elevers upplevelse av inkludering 

och om elevens skolsituation och insatta åtgärder bidragit till delaktighet befogad. En sådan 

reflektion motiveras även av att eleverna själva värdesätter de särskiljande åtgärderna högt. 
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Endast två informanter uppskattar undervisning i ordinarie grupp medan övriga informanter 

med övertygelse poängterar att de ur ett socialt perspektiv trivs bättre i en liten grupp, även 

om/tack vare att den är åtskild från ordinarie klass. Sett ur Nilholm och Göranssons (2013) 

inkluderingsdefinition uppfylls inkludering varken utifrån en gemenskapsorienterad- eller 

placeringsorienterad definition, då eleverna segregerats från ordinarie klass. Däremot kan 

flera av informanterna anses både didaktiskt och socialt inkluderade och uppfylla den individ-

orienterade definitionen. Detta med bakgrund av att eleverna ger uttryck för att de fungerar 

väl både inlärningsmässigt och social i samband med skolgång i särskild undervisningsgrupp.  
 

En lugn studiemiljö  

De frågor kring inkludering som resultatet berör kan på flera sätt anses innehålla en stor 

komplexitet och en rad dilemman blir synliga (Nilholm, 2007). Resultat visar att en lugn 

studiemiljö, utan yttre stimuli, värdesätts högt av samtliga informanter. Då rumslig 

inkludering (Asp Onsjö, 2008) ställs i relation till skollagens direktiv om att anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov framträder ett sådant dilemma. Samtidigt som en lugn 

miljö, avskild från klassen, kan ses som segregerande kan en sådan miljö samtidigt innebära 

att skollagens krav om att utgå från elevers olikheter och olika behov efterlevs. Då elevers 

behov av lugn tillgodoses med en studieplats skild från klasskamrater anser jag det ytterst 

angeläget att för övrigt verka aktivt för att social delaktighet ska uppnås vid andra tillfällen. 

Studieupplägget för Eli gav prov på en organisation som verkade funnit en balans mellan 

samhörighet i ordinarie grupp och anpassning efter hens behov. En avskild studiemiljö och 

reträttplats fanns tillgänglig parallellt med möjligheten att i så hög utsträckning hen själv 

önskade, med stöd av extra personal, kunna delta i undervisning med ordinarie klass. En 

strävan efter en sådan balans var även utmärkande för arbetet i den klass där hög grad av 

inkludering uppnåtts i Nilholm och Alms (2010) studie, vilket tyder på att en sådan balans är 

både genomförbar och eftersträvansvärd i ett inkluderingsperspektiv. 
 

Att informanterna uppskattar särskiljande åtgärder skulle kunna ha sin grund i den avsaknad 

av tydliga åtgärder på gruppnivå som resultatet även indikerar (se 8.2.3). Sådana brister kan 

bidra till att undervisningen fungerar otillfredsställande. Då studiesituationen i stor grupp ofta 

inneburit att informanterna haft svårt att erhålla det lugn de behöver för att fungera väl, har 

ofta en rad misslyckanden både inlärningsmässigt och socialt erfarits. Mot en sådan bakgrund 

är det inte särskilt förvånande att en åtgärd som innebär en lugn studiemiljö värderas högt, 

trots eller tack vare, att den innebär segregering från ordinarie klass. Enligt Larsson och 

Nilholm (2012) utmärks en organisation med framgångsrikt arbete för elever i 

relationssvårigheter av proaktiva åtgärder på organisations- och gruppnivå, som fler lärare i 

klassen och anpassad lärmiljö i klassrummet, istället för individinriktade insatser. Med en 

sådan organisation tillsammans med mindre klasstorlek, medvetna strategier och 

förhållningssätt från lärare (Nilholm & Alm, 2010) borde det inte vara omöjligt att även i 

ordinarie klass kunna skapa den lugna studiemiljö som informanterna efterfrågar.   
 

Skolgång i ordinarie skola 

Några av de ansvariga, främst på kommunnivå, som jag i studiens inledande skede talade med 

uttalade en slags tillfredsställelse över att de valt att inte segregera elever genom att förflytta 

dem till någon annan skola (resursskola). Att en skolgång i den ordinarie skolan i realiteten 

innebar att delaktigheten med övriga elever var starkt begränsad och att eleverna i fråga inte 

trivdes särskilt väl, var inget samtalen då berörde. Ingen av informanterna i ordinarie skola 

beskriver en skolgång med en fungerande klassgemenskap. Tre av de fyra eleverna studerar i 

hög utsträckning i eget arbetsrum. Den fjärde eleven undervisas till övervägande del i 

ordinarie klass, men skulle hellre undervisas mer i liten grupp eftersom hen inte trivs i den 

ordinarie klassen. Endast en informant trivdes och en elev såg lektioner i ordinarie klass som 

något positivt. Mot denna bakgrund blir det intressant att ställa sig frågan i vilken 

utsträckning skolpersonalen på den ordinarie skolan strävat efter att, utöver rumslig-, också 
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uppnå didaktisk- och social inkludering (Asp Onsjö, 2008). Alla elever som gick i resursskola 

däremot trivdes mycket bra med detta, trots att en sådan skolgång kan anses vara 

segregerande. Ovanstående resultat belyser att en placeringsorienterad definition av 

inkludering är långt ifrån tillräcklig för att mäta inkludering (Nilholm & Göransson, 2013). I 

detta arbete har min ambition varken varit att jämföra olika skolformer eller avgöra graden av 

inkludering. Det står dock klart att samtliga informanter, i samband med skolgång på 

resursskola, uttrycker högre grad av inkludering både jämfört med sin egen tidigare skolgång i 

ordinarie skola och jämfört med upplevelsen som informanterna i ordinarie skola hade.  
 

Inkludering ur individens eller omgivningens perspektiv 

Inkludering kan bedömas ur elevens synvinkel, utifrån dennes upplevelse av delaktighet och 

tillhörighet, men det kan även betraktas utifrån, av omgivningen, och då även ses ur ett 

samhällsperspektiv. Jag tror att det finns en risk i att ett ensidigt fokus på gemensamma syften 

och mål ibland kan tränga undan individens behov och upplevelse, då diskussioner kring 

inkludering förs. Men det går inte gena i kurvorna, för så länge den individorienterade 

inkluderingen inte fungerar faller den gemenskapsorienterade intentionen platt (Nilholm & 

Göransson, 2013). Jag ser det inte som mer eftersträvansvärt att känna delaktighet och sam-

varo i en 30-klass än i en mindre grupp. Olikheter är inget som ska döljas utan är något skolan 

ska uppskatta, bejaka och tillåta i praktiken, även när det handlar om åtgärder som berör 

klasstorlek och undervisningsmiljö. Att föredra undervisning i liten grupp är inte sämre än att 

välja undervisning i en musik- eller fotbollsklass. Vi är olika och ska så få vara. Dock måste 

ett aktivt arbete ständigt föras för att delaktighet även på en gemenskapsorienterande nivå ska 

uppnås, så att ambitionsnivån inte stannar vid en individorienterad inkludering. Att skolgång 

skild från ordinarie klass kan få negativa konsekvenser på lång sikt eller på en samhällelig 

nivå är sannolikt inget som eleverna själva funderar över eller lägger någon större vikt vid. 

Rösterna i en sådan diskussion tror jag därför måste komma från andra parter än eleverna. 

 
 Avsaknad av åtgärder på gruppnivå och brist på mellanmänskliga 

relationer 
 

Trots att tidiga insatser på gruppnivå, inom ramen för ledning och stimulans, poängteras i den 

skollagsändring som gjordes 2014, finns inget i studiens resultat som tyder på att åtgärder i 

syfte att främja en positiv grupputveckling är vidtagna. Även om skoldokumenten saknar 

dokumenterade åtgärder på gruppnivå är jag väl medveten om att detta inte behöver innebära 

att insatser eller analys på denna nivå inte genomförts. Utifrån Aspelins (2013) betoning av 

analys och arbete på samtliga nivåer menar jag ändå att det kan ses som en brist att åtgärder, 

med tydligt fokus på informanternas delaktighet i relationsprocesser med andra skolkamrater, 

inte lyfts fram i åtgärdsprogrammen. Då ett av kriterierna vid informanturvalet innefattade en 

problematik kopplad till beteende känns det än mer befogat att i åtgärdsprogram lyfta fram 

konkreta åtgärder med fokus på hur delaktighet i kommunikationen med övriga elever ska 

möjliggöras. Detta med bakgrund av att beteende i hög grad påverkas av interaktionen med 

omgivningen (Ogden, 2003). Att insatser med syfte att stärka lärande tillsammans med 

klasskamrater saknas stämmer väl överens med resultatet i Johanssons (2015) studie. 
 

Behov av insatser för att skapa ett gott socialt klimat 

Studiens resultat indikerar att behovet av insatser på gruppnivå är stort, då de flesta 

informanter känt sig utanför, missförstådda eller dåligt behandlade i sina ordinarie klasser. 

Allodi (2010b) menar att ett gott socialt klimat är en förutsättning för att fullfölja skolans 

demokratiuppdrag om en god utbildning för alla. Både Thornberg (2013) och Molin (2010) 

poängterar hur elevers självkänsla, självbild och sätt att bete sig i hög grad påverkas av det 

klimat som råder i en grupp. Sørlie och Nordahl (1998) påvisar hur minskat individfokus till 

förmån för åtgärder på skol- och gruppnivå medför att beteendeproblemen minskar. Då endast 

en informant upplever sig ha en fungerande relation med klasskamrater i ordinarie klass blir 
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behovet av medvetet arbete på gruppnivå, för att få ett positivt gruppklimat till stånd, 

framträdande i studien. Att några av informanterna undervisas enskilt och har en skolsituation 

där tillfällen till samspel med andra elever är starkt begränsad, försvårar ytterligare deras 

möjlighet att utveckla en positiv självbild genom en välfungerande interaktion med andra.   
 

Vikten av goda mellanmänskliga möten 

Både då eleverna undervisas enskilt och då klimatet i en grupp inte är positivt blir 

möjligheterna till goda mellanmänskliga relationer till andra elever starkt begränsade. Detta 

ser jag som ett stort bekymmer eftersom jag i enlighet med Aspelin (2013), von Wright 

(2000) och Hugo (2007) menar att goda mellanmänskliga relationer är av oerhört stor vikt i 

utbildningssammanhang. Nilholm och Alm (2010) fann att elevers upplevelse av delaktighet 

gynnades då aktiviteter i grupp prioriterats, både vid ämnesmässiga och sociala processer. Jag 

tror att genuina mellanmänskliga möten inte bara påverkar inlärningen positivt utan påverkar 

upplevelsen av meningsfullhet i livet i stort. Att goda relationer i hög utsträckning påverkar 

informanterna framträder extra tydligt då sådana relationer saknas. Fungerande relationer 

värderas dessutom långt högre än att rent organisatoriskt tillhöra ordinarie klass eller skola.  
 

Kvalitetssäkring av åtgärder på gruppnivå 

Åtgärder på gruppnivå behöver enligt styrdokumentens riktlinjer inte dokumenteras. Det 

särskilda stöd åtgärdsprogrammet innefattar ska enligt gällande direktiv enbart vara individ-

inriktat. I samband med den utredning som skall genomföras innan poängteras dock att kart-

läggning ska ske på både skol-, grupp- och individnivå (Skolverket, 2014). Då studien visar 

att åtgärder på gruppnivå saknas anser jag att det föreligger ett behov av att sådana kvalitets-

säkras, om inte genom åtgärder i skoldokument så på något alternativt sätt. Jag tolkar studiens 

resultat som att åtgärder på gruppnivå hamnat i periferin till förmån för ett större individ-

fokus. Vid en sådan obalans mellan dessa nivåer riskerar det relationella perspektivet får stå 

tillbaka till förmån för ett kategorisk individinriktat perspektiv (Persson, 2013).  

 
 Bemötande från den betydelsefulla läraren  

Det är förvisso av stor vikt att både organisation och skolmiljö anpassas till elevers olika 

behov, men i resultatet framträder läraren som person som ett än viktigare redskap för att 

studierna ska fungera väl. Informanterna uppskattar lärare som är lyhörda för deras behov, 

som möter dem på rätt nivå och ger vägledning så de kan förstå och lära, visar omsorg och ser 

dem samt förmedlar en känsla av meningsfullhet. Att bli visad förståelse samt få ett 

pedagogiskt, trevligt och omsorgsfullt bemötande från lärarna verkar vara viktigt både för att 

informanterna ska känna sig betydelsefulla som personer och för att inlärningen ska gynnas. 

Detta bekräftar Hatties (2012) resultat om att läraren är en av de starkaste 

påverkansfaktorerna. Även resultatet från Bolic Barics (2016) studie om att samtliga 

fungerande stödåtgärder var knutna till specifika lärare och resultatet från Hugos (2007) 

studie om att lärande förutsatte att lärare bemötte elever som medmänniskor i ömsesidiga 

relationer bekräftas i föreliggande studies resultat.  
 

Även om ett resultat som pekade på betydelsen av en god lärar-elev relation var väntat, utifrån 

tidigare forskningsresultat, blev jag ändå förvånad över att informanterna i så hög 

utsträckning med både tydlighet och övertygelse själva satte ord på vikten av en god relation 

till lärare. Betydelsen av ett gott bemötande från läraren framträder genom att flera elever 

värderar stödinsatser som innebär individuellt stöd av lärare högt men lärarens bemötande 

betonas också genomgående i resultatet som orsak till att andra stödinsatser uppskattas. Detta 

resultat stöder Allodis studier (2010a; 2010b) som visar att lärar-elev-relationen påverkar 

trivsel och lärande, i synnerhet för elever som är extra sårbara eller mindre motiverade. Den 

tydliga kopplingen mellan lärarens bemötande och elevernas trivsel och inlärning bekräftar 

resultat från Sørlie och Nordahl (1998), Henricsson (2006) och Johansson (2015).  
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Informanterna betoning av lärares stora inverkan på deras skolgång går helt i linje med vad 

Hejlskov Elvén (2014) skriver om att lärares metoder och förhållningssätt i hög grad 

påverkar, inte bara elevernas inlärning utan också om en elevs beteende ska bli till ett problem 

eller inte. Tankar om att ett beteende skapas i samspel går igen i flera informanters berättelser 

där de framhåller att lärares bemötande och nya förutsättningar i lärandemiljön resulterat i att 

de betett sig på ett annat sätt än tidigare och ett utagerande beteende minskat, vilket bekräftar 

resultat från tidigare forskning (Sørlie & Nordahl, 1998; Henricssons, 2006).  
 

För att hjälpa elever i studiens målgrupp tror jag den av Greene (2016) framtagna metoden 

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS) kan vara en framkomlig väg. Detta 

grundas, utöver i forskning kring metoden, på att jag menar att CPS väl överensstämmer med 

den människosyn och de värden som skolan enligt styrdokumenten ska vila på, vilket Bergh 

et al. menar är en förutsättning för att ha ett berättigande i svensk skola. Eftersom CPS 

framhåller att läraren ska lyssna på och samarbeta med eleven för att tillsammans försöka lösa 

de olösta problem som ligger bakom ett visst beteende, återspeglas både ett auktoritativt 

förhållningssätt (Brophy & Mc Caslins, 1992) och aspekter som informanterna i studien 

själva satt högt värde på för att inlärningen ska gynnas.     

 
 Samstämmighet mellan elevers syn på sina behov - åtgärder i 

skoldokument 
Jag anser att ett åtgärdsprogram borde återspegla hur en elev lär bäst och under vilka 

omständigheter stöd är extra befogat. Jag väljer därför att här, utifrån utfallet av de båda 

frågeställningarna, diskutera hur samstämmigheten på individnivå ser ut mellan i 

skoldokumenten angivna stödåtgärder och de omständigheter under vilka informanterna 

upplever att de lär som bäst. Vid en sådan jämförelse framkommer att hälften av de 

omständigheter som informanter angav som mycket viktiga för en god inlärning återspeglades 

i deras respektive skoldokument. Två aspekter som informanter framhöll återfanns till viss del 

i dokumentationen medan fem framhållna omständigheter inte alls återspeglades i deras 

respektive skoldokument. Jag finner det anmärkningsvärt att dessa kopplingar inte är tydligare 

och menar att föreslagna åtgärder borde ge en tydlig bild av hur lärandemiljön bör vara 

förskaffad för att en viss elevs inlärning ska gynnas. En tänkbar anledning till den svaga 

kopplingen är att eleven inte fått komma till tals i tillräckligt stor utsträckning i samband med 

kartläggning och framtagande av åtgärdsprogram. Om eleven inte ses som en viktig resurs 

och ett åtgärdsprogram inte tas fram i samspel med eleven tror jag att möjligheterna till 

positivt utfall försämras drastiskt.  

 
 En skolmiljö som främjar stark KASAM och problemlösning 

Empirin visade att samtliga informanter hade svårt att identifiera hur ett stöd som de inte 

tidigare fått skulle kunna utformas. Även de informanter som inte var så nöjda med sin 

skolsituation föreslog, då de fick fantisera fritt kring hur undervisningen skulle organiseras, 

att upplägget skulle vara som det var för tillfället eller tidigare varit. Detta resultat pekar på att 

elever, även i grundskolans senaste år, kan ha svårt att se på sin egen situation i ett annat ljus 

än det redan kända. Att hitta nya infallsvinklar och föreslå andra lösningar verkar ligga långt 

borta för samtliga informanter. Även om eleven bör vara både delaktiga och få ett reellt 

inflytande så menar jag att ansvaret, problemlösningen och arbetet med att hitta lämpliga 

åtgärdsförslag måste ligga på lärare, rektorer, specialpedagoger och annan skolpersonal.  
 

En begränsad problemlösningsförmåga kan också knytas till en svag KASAM. En sådan kan 

leda till att man inte tror sig om att kunna förändra en problematisk situation och att man på 

förhand ger upp då kaos ses som oundvikligt. Hög KASAM däremot leder till en flexibel 

coping (problemlösning) och genererar en vilja och motivation att hitta lämpliga lösningar på 

ett problem (Antonovsky, 2005). Även om KASAM till stor del formas i andra sammanhang 

så har skolmiljön en stor inverkan. Genom att forma en skolvardag som upplevs meningsfull, 
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begriplig och hanterbar kan elevens KASAM förhoppningsvis stärkas eller åtminstone slippa 

förändras i negativ riktning.  
 

En annan reflektion jag gör är att informanterna i låg utsträckning skyller sina 

skolmisslyckanden på skolan. De tar själva på sig en stor del av skulden och ansvaret för att 

de inte lyckats med det som förväntats av dem. Detta kan indikera att elevens självkänsla fått 

sig en törn i skolsammanhang och belyser vikten av att som lärare inte ställa större krav på 

eleverna än de klarar av att uppfylla, i enlighet med Greenes (2016) tankar om att 

beteendeproblem uppkommer då skillnaden mellan förmåga och krav är för stor. Ett sätt att 

göra skolans krav uppnåeliga är att stimuli i lärandemiljön är hanterbar, begriplig och 

meningsfull för alla elever. Därmed kan eleverna få möjlighet att lyckas och på så sätt bygga 

upp ett bra självförtroende. Informanternas skuldbeläggande av sig själva kan också tyda på 

att ett salutogent synsätt (Antonovsky, 2005) inte genomsyrar verksamheten fullt ut, då 

informanterna är mer medvetna om sina brister än sina styrkor och förmågor. En risk med 

fokus på brister tror jag är att eleverna kan få negativa förväntningar både på sig själva och sin 

omgivning, vilket gör det ännu svårare att kunna leva upp till skolans krav. Där av kan ett 

salutogent förhållningssätt ses som en förutsättning både för att förebygga och för att lyckas 

komma ifrån beteendeproblem. Om skolarbetet inte upplevs meningsfullt eller om 

misslyckandena i skolan blir många, tror jag att risken för att elever letar alternativa negativa 

strategier för att få uppmärksamhet och skapa meningsfullhet i skolvardagen blir stor.  

 
 Förslag på fortsatt forskning  

I studien har jag valt att se på stöd vid beteendeproblematik ur det perspektiv elever som står i 

centrum för en beteendeproblematik har. Vidare forskning, kanske en fallstudieforskning, där 

detta perspektiv kompletteras med skolpersonals och vårdnadshavares uppfattningar kring en 

stödåtgärds effekter tror jag skulle vara värdefull. En sådan forskning skulle kunna bidra till 

att skapa en bättre helhetsbild över den många gånger komplexa problematik som ligger 

bakom beteendeproblem i skolan. Jag tror även det skulle vara givande att titta på hur 

elevernas skolresultat och betyg påverkas vid olika typer av stödåtgärder och förhållningssätt.  
 

Då det som skett inom ramen för ledning och stimulans inte dokumenterats har det utifrån 

denna studies metodval varit svårt att få grepp om insatser som görs på gruppnivå. Att titta 

närmare på och kartlägga det som sker inom ramen för ledning och stimulans för målgruppen, 

genom till exempel observationer eller intervjuer med lärare, tror jag skulle ge ett viktigt 

bidrag till forskningen kring tidiga insatserna för att förebygga en beteendeproblematik.  
 

Studien har även pekat på att arbetet med extra anpassning och rutinerna kring 

dokumentationen av en sådan inte fungerar helt tillfredställande. Jag tror därför att det behövs 

forskning kring hur denna skollagsändring implementerats på olika skolor och hur den extra 

anpassningen kan fungera på ett sätt så att enskilda elevers behov av stöd kvalitetssäkras i det 

tidiga skede då extra anpassning bör göras.  

 
 En sammanfattande reflektion kring specialpedagogiska implikationer 

 

Arbete för att utveckla goda lärmiljöer 

Av högskoleförordningen framgår att en specialpedagog bör delta i arbetet med att undanröja 

svårigheter i och utveckla skolans lärmiljöer, så att alla elever kan lära och utvecklas. 

Specialpedagogen förväntas även ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever” samt fungera som rådgivare och kvalificerad 

samtalspartner för kollegor i pedagogiska frågor (SFS 1993:100, bilaga 2 – Examens-

ordningen). Med utgångspunkt i detta tror jag specialpedagogen kan bli ett viktigt led i att 

skapa den lugna lärmiljö som studiens informanter efterfrågar. Både genom eget praktiskt 

arbete samt genom inspiration och ledning av den pedagogiska utvecklingen, så att ett 

medvetet arbete för att utveckla en lugn lärandemiljö och ett gott socialt klimat prioriteras. I 
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rollen som ledare för det pedagogiska arbetet bör specialpedagogen motivera och informera 

alla lärare om vikten av att åtgärder på gruppnivå vidtas redan inom ramen för ledning och 

stimulans. Detta för att undvika både att destruktiva processer tar fart och att elever i samband 

med beteendeproblematik blir devalverade i mötet med klasskamrater och lärare, vilket flera 

informanter erfarit. Ett medvetet arbete på gruppnivå behövs också för att elever inte ska 

behöva trotsa, störa, bråka och göra motstånd mot skolkulturen för att kompensera en 

upplevelse av lägre värderad identitet och negativ stämpling. Även vid de individinriktade 

insatserna extra anpassning och särskilt stöd bör insatser med fokus på fungerande 

grupprelationer framträda. Då specialpedagogen även ska kunna genomföra pedagogiska 

utredningar och medverka i utarbetandet av åtgärdsprogram (SFS 1993:100) blir det utifrån 

studieresultatet viktigt att vid sådana arbetsuppgifter se till att åtgärder som främjar relationer 

till klasskamrater och lärare innefattas samt att proaktiva insatser på grupp- och 

organisationsnivå med detta mål görs. 
 

Arbete för att uppmärksamma olika perspektiv 

Parallellt med skollagens direktiv om att alla ska få möjlighet att utvecklas i sin fulla potential 

så har alla elever, enligt kapitel 5 i skollagen, rätt att känna trygghet och studiero i skolan 

(SFS 2010:800). Då ett utagerande beteende uppvisas kan ibland andra elevers trygghet och 

studiero vara hotad. Det demokratiska uppdraget kan då, och i andra sammanhang, skapa 

praktiska dilemman eftersom behoven hos elever i en grupp inte så sällan krockar. Det är i 

centrum av sådana och andra dilemman jag tänker mig att en specialpedagog måste befinna 

sig och försöka se på situationen ur olika parters synvinkel och genom en pendling mellan 

närhet och distans se på situationen ur både ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv. 
 

Arbete för en skolkultur där elevers olikheter bejakas och uppskattas 

I en inkluderande lärmiljö står gruppen i fokus, med en välfungerande interaktion både lärare 

– elev och elever emellan som mål. Alla elever måste då få möjlighet att bidra till gruppens 

lärande. Att som lärare våga lyfta olikheter och se dessa som berikande tror jag måste vara 

överordnat rädslan att någon pekas ut. Den stora kränkningen menar jag, med studiens resultat 

i ryggen, ligger inte i att bli sedd som någon som behöver ett visst stöd utan handlar i högre 

grad om att inte få de förutsättningar som behövs för att kunna leva upp till ställda krav. Då 

informanterna både efterfrågar och uppskattar stöd menar jag att skolpersonal inte får backa 

för att förverkliga åtgärder grundande på elevers behov. I en fullt ut inkluderande 

lärandekontext blir ingen olikhet mer opassande än någon annan och inkludering handlar 

därmed inte om att undervisas på samma sätt eller i samma rum som andra. Skolpersonals 

attityder och bemötande blir på så sätt det som i än högre grad än organisatoriska åtgärder 

avgör graden av delaktighet. I samband med ledning av det pedagogiska arbetet kan special-

pedagogen bli en nyckelperson för att skapa en skolkultur där ett bemötande, som både 

bejakar olika behov och gynnar delaktighet även då en beteendeproblematik uppstått, ingår. 
 

Arbete för att skapa en organisation där mellanmänskliga möten prioriteras 

Läraren framstår i föreliggande studie som det i särklass viktigaste verktyget för att skapa en 

bra skolmiljö. Möjligheten till mellanmänskliga möten med varma och engagerade lärare som 

kan förklara så eleverna förstår blir avgörande för möjligheten att lyckas då en 

beteendeproblematik framträder. Ett fungerande lärar-elev-samarbete och mellanmänskliga 

möten, är inget som går att effektivisera och för vissa elever tar det mycket tid i anspråk att få 

sådan relationer och processer att fungera. Hur goda intentioner den enskilda läraren än har i 

att få mellanmänskliga möten till stånd, så kan skolans organisation och graden av lärartäthet i 

stor utsträckning påverka möjligheten att förverkliga sådan möten. I detta hänseende tror jag 

specialpedagogen har en betydelsefull roll både när det gäller att förorda en organisation där 

tillfällen till sådana möten inryms och bidra till en skolkultur där detta prioriteras.  
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Att först se, bekräfta och möta elever och sedan utforma ett avpassat stöd  
 

Ett gott socialt klimat både lärare-elev och elever emellan kan ses som en förutsättning för en 

välfungerande skolgång för elever i samband med en beteendeproblematik. Anpassad 

studiegång, strukturstöd, social träning kompenserande strategier och hjälpmedel i alla ära 

men utan en utgångspunkt i mellanmänskliga relationer (Aspelin, 2013) så verkar sådana 

åtgärder stå sig slätt. Ett stöd som inte grundas i lärarens vilja att se eleven, i försök att lära 

känna och förstå, kommer utifrån studiens resultat sannolikt inte få de positiva effekter som 

önskas. Utifrån en god relation och den kunskap som därigenom erhålls kan läraren sedan 

skapa en skolvardag som av eleven upplevs meningsfull, begriplig och hanterbar. Då har 

eleven möjlighet att lyckas och skolgången kan bidra till att stärka elevens KASAM 

(Antonovsky, 2005) och därigenom förbättra den så välbehövliga problemlösningsförmågan.  
 

För att leva upp till den svenska skollagens krav om att tillhandahålla en utbildning som 

främjar alla elevers utveckling måste även elever som står i beteendeproblematikens centrum 

bli respekterade och deras behov och åsikter bli tagna på allvar. Även om uttryckssätten 

skiftar så har alla elever lika stor rätt att bli bekräftade. Det budskap denna mindre studie 

förmedlar, stödd av teorier och tidigare forskning, talar sitt tydliga språk. Eleverna önskar 

först och främst att bli sedda, både i relationen med andra elever och med lärare. Utifrån den 

förståelse ett genuint möte med eleven genererar kan läraren sedan arbeta vidare med att 

utforma det väl avpassade stöd eleverna efterfrågar. I elevernas berättelser hör jag ett budskap 

tränga igenom och klinga klart. En önskan och ödmjuk vädjan till lärare som lyder: ”Se mig!”  
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II 

Bilaga 1: Intervjuguide                     

 

INTERVJUNS UPPLÄGG 

 

1. Fika 

2. Anna-Karin berättar om varför intervjun görs och om dina rättigheter 

3. Anna-Karin ställer frågor till dig 

4. Du får använda mätsticka när du svarar 

5. Du får sätta kort med stödinsatser på en skala 

6. Anna-Karin ställer några frågor till 

7. Intervjun avslutas 

 

TRIVSEL 

1. Berätta om hur du tycker att det är att gå i skolan? 

2. Vad är viktigt för att du ska trivas i skolan?  

 

STÖD 

Styrkor 

3. Berätta vad du tycker att du är bra på?  

Berätta om dina starka sidor i skolan? (Skriv upp på papper) 

4. Har du fått göra mycket av det du är bra på i skolan? Berätta… 

 

Behov (brister)  

6. Är det något särskilt du tycker att du behöver extra hjälp med ibland? (Skriv upp på 

papper) 

7. Vad tror du dina lärare tycker att du behöver hjälp med? (Skriv på papper) 

     b) Håller du med? 

8. Får du hjälp med det du tycker du behöver (enl. ovan)?  

 

9. När du pratar med dina lärare om skolan: Vad pratar ni om kring det du är bra på? 

Vad pratar ni om kring det du behöver hjälp med?  

 

INLÄRNING:  
10. Kan du lära lika bra på alla lektioner? Varför? 

11. Kan du ge exempel på lektioner/situationer där det fungerat bra?  

12. Kan du ge exempel på lektioner/situationer där det fungerat dåligt?  

 

13. Sätt ut på mätstickan. Hur du bedömer din inlärning (dålig – perfekt). 

- Dålig situation (enligt ovan) 

- Bra situation (enligt ovan) 

- Andra lektioner/situationer… 

- Var brukar du ligga en vanlig skoldag? 

- Skolgång när du får stöd? 

- Osv… 

  

14. Om du var lärare, hur skulle du göra för att en elev som du skulle lära sig så mycket 

som möjligt? 

15. Om Du haft ett sådant upplägg – berätta hur du tror att det hade varit för dig i skolan 

då.  

     (Använd mätstickan) 

 

bilaga 1 (sida 1) 



 

III 

STÖDÅTGÄRDER I SKOLDOKUMENT 

 

16. Utifrån kort stödinsatser från skoldokument är uppskrivna 

      a) Upplever du att du fått ett sådant stöd?  

      b) Hur tycker du att det fungerat?  

      c) Varför tror du att du fått just det stödet?  

 

17. Har du fått annat stöd än det som står uppskrivet på korten? (skriv upp på kort) 

 

18. Rangordna alla kort på 1-12 skalan, efter hur mycket du tycker att det hjälpt dig att 

lära!  

 

19. Reflektera kring de olika stödåtgärderna  

- Vad tyckte du var bra med…? 

- På vilket sätt tycker du att du blivit hjälpt av…?/ Vad gav det för resultat? 

De lägre rankade:  

- Varför fungerade det inte bra?  

- Var det något som blev bättre av… 

- Osv.  

 

Delaktighet 

20. Vem har bestämt vilken hjälp du ska få?  

21. Har du fått vara med och bestämma? Vad tycker du om det? 

22. På vilket sätt har dina föräldrar/de vuxna du bor hos varit med och bestämt?  

     (Tycker du skolan har lyssnat på dig och dina föräldrar?) 

 

Utvärdering 
23. Brukar du och dina lärare någon gång prata om hur det fungerar med det stöd du 

får?  

24. Vad händer om något inte fungerar?  

25. Vad händer om ni inte tycker lika; om du tycker att det inte fungerar men lärarna 

tycker att det gör det? 
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IV 

 

Bilaga 2: Missivbrev till vårdnadshavare 

 

 

 

Hej, jag heter Anna-Karin Lilja! 
 

Alla både är och lär olika. En del lär sig bäst när det är lugnt och tyst. Andra lär sig bättre 
då de får vara aktiva, prata och diskutera eller lyssna på musik samtidigt som de läser. 
En del har lätt för att komma ihåg den information läraren ger i klassrummet medan 
andra behöver få korta instruktioner i skrift för att komma ihåg vad som ska göras. En 
del människor är ofta lugna och försiktiga medan andra är mer temperamentsfulla och 
har nära till skratt, ilska eller gråt. Vi är väldigt olika helt enkelt. Vi tycker om olika saker 
och lär oss på olika sätt.  

Skolans uppgift är att ta hänsyn till elevers olikheter i upplägget av undervisningen så att 
alla får möjlighet att lära och utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Ibland 
behövs extra stödinsatser för att denna utveckling ska vara möjlig, vilket i skollagen 
kallas för extra anpassningar och särskilt stöd.  

Jag läser till specialpedagog och ska nu göra en studie som ingår i min utbildning. I den 
vill jag ta reda på vad elever själva tycker om den hjälp som de fått av skolan då ett 
beteende inneburit svårigheter i undervisningssituationen. Jag är väldigt intresserad av 
vad just din son/dotter tänker och tycker om det stöd han/hon fått. Jag skulle därför 
vilja prata med honom/henne en stund, eftersom jag tycker det är angeläget att göra 
elevernas egna röster hörda. Att vara med i denna studie är helt frivilligt och den som 
tackar ja kan, när som helst, dra sig ur.  

Jag tror att det räcker att vi träffas en gång och ingen annan skolkamrat behöver få veta 
att han/hon deltar.  Det han/hon berättar för mig under vårt samtal kommer bara att 
användas för denna studie. Det jag kommer fram till skriver jag i en rapport och i den 
kommer han/hon vara anonym och jag gör vad jag kan för att minimera risken för att 
han/hon ska identifieras. Om du samtycker till att din son/dotter deltar vill jag också läsa 
det som finns skrivet på skolan om de extra anpassningar och det särskilda stöd skolan 
gett. 

Om du som vårdnadshavare har några frågor så är det bara att höra av sig till mig på 
telefon: XXX-XX XX XX eller mejl annakarin.lilja69@gmail.com eller min handledare på 
Linnéuniversitetet Lena Carlsson lena.carlsson@lnu.se 

 

 

Med vänlig hälsning 
Anna-Karin Lilja 
 
Specialpedagogstuderande 
Linnéuniversitetet Växjö
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V 

SVARSBLANKETT - vårdnadshavare 
 

 

□ Ja, jag samtycker till att min son/dotter ………………………..         får delta i studien och 

prata med dig någon gång i vår    

□ Ja, jag samtycker till att du får tillgång till de dokument som finns kring extra 

anpassning och särskilt stöd för min son/dotter (åtgärdsprogram med 

utredning/kartläggning, IUP eller annat dokument där extra anpassning finns 

dokumenterat) 

□ Ja, jag samtycker till och att du tar upp frågor, med min son/dotter eller någon 

lärare, om det som står i de angivna skoldokumenten ovan 

 

 

………………………………………………………..…………  

Namnteckning vårdnadshavare 1 

 

…………………………………………………………..……… 

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 

 

 

 

 

…………………………………………………………..……… 

Namnteckning vårdnadshavare 2 

 

………………………………………………………..………… 

Namnförtydligande vårdnadshavare 2 

 

 

 

  

………………..……… 
namn 
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VI 

Bilaga 3: Missivbrev till elev 

 

 

Hej, jag heter Anna-Karin Lilja! 
 

Alla både är och lär olika. En del lär sig bäst när det är lugnt och tyst. Andra lär sig bättre 

när de får vara aktiva, prata och diskutera eller lyssna på musik samtidigt som de jobbar. 

En del har lätt för att komma ihåg den information läraren ger i klassrummet medan 

andra behöver få korta, nedskrivna instruktioner för att komma ihåg vad som ska göras. 

En del människor är ofta lugna och försiktiga medan andra är mer temperamentsfulla 

och har nära till skratt, ilska eller gråt. Vi är väldigt olika helt enkelt. Vi tycker om olika 

saker och lär oss på olika sätt.  

Skolans uppgift är att ta hänsyn till elevers olikheter i upplägget av undervisningen, så 

att alla får möjlighet att lära och utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Ibland 

behöver skolan ge lite extra stöd för att elever ska utvecklas på bästa sätt. I skollagen 

kallas det för extra anpassningar och särskilt stöd.  

Jag läser till specialpedagog och jag ska nu göra en liten undersökning som ingår i min 

utbildning. I den vill jag ta reda på vad elever själva tycker om den hjälp som de fått av 

skolan. Jag är därför väldigt intresserad av vad just du tänker och tycker om detta och 

skulle vilja prata med just dig en liten stund. Att vara med i undersökningen är helt 

frivilligt och om du tackar ja kan du ändå, när som helst, dra dig ur.  

Jag tror att det räcker att vi träffas en gång och ingen annan skolkamrat behöver få veta 

att du är med.  Det du berättar för mig under vårt samtal kommer bara att användas för 

denna studie. Det jag kommer fram till skriver jag i en rapport och i den kommer du 

vara anonym och jag gör vad jag kan för att inte någon ska veta vem du är. Om du vill 

vara med i undersökningen så vill jag också läsa det som finns skrivet på skolan om de 

extra anpassningar och det särskilda stöd som skolan gett till dig.  

Har du några frågor så är det bara att höra av sig till mig på telefon: xxx-xxx xx xx eller 

mejl annakarin.lilja69@gmail.com eller till min handledare på min skola, Lena Carlsson 

lena.carlsson@lnu.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Karin Lilja 

Specialpedagogstuderande 

Linnéuniversitetet Växjö
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VII 

SVARSBLANKETT - elev 
 

 

□ Ja, jag har läst medföljande brev och vet att det är frivilligt att vara med i 

undersökningen och att jag kan dra mig ur när jag vill.  

□ Ja, jag samtycker (går med på) att du får prata med mig någon gång i vår.  

□ Ja, jag samtycker till att du får läsa de dokument som finns kring extra anpassning 

och särskilt stöd på min skola och att du tar upp frågor med mig eller någon lärare om 

det som står där.  

 

 

……………………………………………………………………………… 

Underskrift med för- och efternamn 

 

……………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Bilaga 6: Sammanställning av stödåtgärder inklusive 
informanters rangordning 1-12 (åtgärd som hjälpt minst – mest) 

 

 

 

 

Teckenförklaring 

fet stil Av informanten högst värderad åtgärd 

 Av informanten lägst värderad åtgärd 

 Åtgärd som av informanten upplevts betydelsefull men 

som inte är angiven i skoldokument  

x I skoldokument angiven åtgärd som informant ej upplevt 

 Informant placerad i resursskola 

 

  

 K A L N To Te J E 

1. ORGANISATION         

Var eleven undervisas         

Lektion R-skola 12  12  12  12  

Lektion liten grupp 12 12 x 10  10  11 

Eget arbetsrum 8  9 12  12   

         

Teori i ordinarie klass 2     6   

Praktiska ämnen i ord klass    12  9   

         

Anpassad studiegång         

borttagna ämnen 8  12  10  9 8 

Kortare skoldagar  12 11 12 11   9 

betygssätts enbart i ett ämne        7 

Längre Praktik-period  5 12  5    

         

2. ANPASSA LÄRMILJÖN          

Strukturstöd (VAD göra?)         

Färgschema 10        

Tydligt arbetsschema 8  11      

Personligt schema 5        

Arbete med en uppgift i taget       11  

Läser några ämnen åt gången 10        

         

Genomgång av dagen     2     
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Kompenserande strategier och hjälpmedel (HUR?) K A L N To Te J E 

Hjälpmedel: inlästa läromedel, miniräknare  7    7  

                      iPad   3   11  8 

Få lektionsanteckningar efter lektion       x  

Anpassat skolmateriel    11   x/5  

Anpassade redovisningar   8      

Bildstöd vid genomgång     11     

Sammanfattning o utvärdering av lektioner    6     

         

Stressreducerande/motivationshöjande åtgärder         

Få lyssna på musik       12  

Inga läxor      12   

Extra idrott    12     

Praktikvecka     9    

Egen skolskjuts   11      

Belöningssystem    10     

Tät kontakt skola - hem        9 

Varierad undervisning 5        

         

 Ind. stöd av personal (interaktion lärare-elev)         

Enskilda samtal 12       5 

Samtal kurator 10        

Extra stöd i teoretiska ämnen: matematik     12    

                                                       svenska     12    

                                                       engelska     9    

Assistent i klassrum     11    

Tillgång extra lärarstöd        10 

En-till-en-undervisning    11     

Personal möter på morgonen 7        

Läsa och diskutera texter m lärare    5     

Enskilt stöd  2       

Egen planering  1       

Personal som ger trygghet       8  

Positiv förstärkning av lärare    11   10  

Personal som lyssnar in  12        

         

SOCIAL TRÄNING         

Bussträning 2        

ART     x    
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