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Abstract 
 
This is a qualitative study aimed at analyzing how educators talk with parents and pupils 
when evaluating Individual Educational Plans (IEP) during follow-up discussions. To clarify 
the purpose of this study, the following questions have been used: What is the content of an 
IEP follow-up meeting? How do the participants talk about accommodations and 
interventions? What does the pupil’s participation in the oral communication look like?  
 
The method used in the study is recorded evaluation discussions with educators, parents and 
pupils in grades 7 and 9. The study consists of three recorded IEP follow-up meetings. The 
conversation is analyzed based on overall analysis, part analysis and conversation analysis as 
a method. As a theoretical point of view, a socio-cultural perspective with a focus on 
interaction is used.  
 
The result of the study shows that the conversation focuses on accommodations and 
interventions that are documented in the IEP. The special pedagogue leads the conversation 
forward and is the one that brings the participants together. The study shows that the pupils 
have a major opportunity for participation. However, this participation does not mean that the 
pupils´ thoughts and opinions are taken into account in the evaluation of accommodations and 
interventions. The analysis also shows that there is nothing in the conversation that shows that 
the accommodations and interventions are evaluated according to how well they have worked 
for the pupil. During the conversation, the needs of the pupil are discussed and also what 
types of support, accommodations and interventions there are in the IEP, although they are 
only partially evaluated. No changes are made to the IEPs, even though it is clear that some of 
the accommodations and interventions are not functional at all.  
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Sammanfattning 
 
Detta är en kvalitativ studie med syfte att analysera hur pedagoger samtalar med vårdnadsha-
vare och elev kring utvärdering av åtgärdsprogram under uppföljningssamtal. För att tydlig-
göra den här studiens syfte har följande frågeställningar använts: Vad är innehållet i ett upp-
följningssamtal? Hur samtalar deltagarna kring åtgärder och extra anpassningar? Hur ser ele-
vens delaktighet i den muntliga kommunikationen ut?  

Metoden som används i studien är inspelade utvärderingssamtal med pedagoger, vårdnadsha-
vare och elever i årskurs 7 och 9. Studien består av tre inspelade uppföljningssamtal kring 
åtgärdsprogram. Samtalen analyseras utifrån helhetsanalys, delanalys och samtalsanalys som 
metod. Som en teoretisk utgångspunkt har ett sociokulturellt perspektiv med inriktning på 
interaktion används.  

Resultatet av studien visar att samtalet har fokus på åtgärder och extra anpassningar som finns 
dokumenterade kring eleven. Specialpedagogen leder samtalet framåt och är den som håller 
samman deltagarna. I studien framgår att elevens möjlighet till delaktighet är stor. Dock inne-
bär inte denna delaktighet att hänsyn tas till elevens tankar och åsikter i utvärderingen av åt-
gärder och extra anpassningar. I analysen framkommer även att i samtalet finns inget som 
visar på att åtgärderna och extra anpassningarna utvärderas utifrån hur väl de har fungerat för 
eleven. Under samtalet diskuteras de behov eleven har och vilken typ av stöd, åtgärder och 
extra anpassningar som finns, till viss del diskuteras hur de fungerar. Men inget tas bort eller 
läggs till i åtgärder eller extra anpassningar, trots att det är tydligt att en del av anpassningarna 
och åtgärderna inte alls är funktionella. 
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1 Inledning 
 
Ungefär 20 procent av alla elever i den obligatoriska skolan i Sverige har behov av extra 
anpassningar och/eller särskilt stöd (Giota & Emanuelsson, 2011). För eleverna kan dessa 
extra anpassningar och särskilda stöd ha stor betydelse och vara avgörande för hur deras 
skolsituation fungerar och deras möjlighet att nå kunskapskraven. Det är viktigt att 
undervisningen anpassas efter elevens behov, så att rätt förutsättningar för lärande skapas 
(Thomas, 2013).  
 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårig-
heter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 9) 

De samtal som sker mellan elev och speciallärare/specialpedagog blir därför mycket 
betydelsefulla, för att anpassningarna ska få effekt för elevens lärande och utveckling (Asp-
Onsjö, 2008). I Barnkonventionen står att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad.” (UNICEF, 2009). Thomas (2013) menar att inlärning inte sker om kontexten är fel 
för eleven, vilket ytterligare visar på vikten av dessa samtal. I dag finns det begränsat med 
forskning kring samtal om extra anpassningar och åtgärdsprogram. Forskning kring 
uppföljningssamtal och vilka effekter dessa samtal har på elevens fortsatta stöd och extra 
anpassningar är mycket begränsad och svår att finna. Fler studier kring detta skulle skapa en 
större förståelse och kunskap för samtalets betydelse för effekten av extra anpassningar och 
åtgärder. 

 
Som blivande speciallärare med inriktning språk – läs och skrivutveckling är jag intresserad 
av innehållet i uppföljningssamtal kring åtgärder och extra anpassningar, samt hur 
delaktigheten för elev och vårdnadshavare ser ut. Enligt examensförordningen för 
speciallärarutbildningen (SFS 2011:186) framgår att speciallärarens uppdrag även innefattar 
rollen som kvalificerad samtalspartner och handledare, vilket innebär ett ansvar för människor 
i olika samtalssituationer. Min förhoppning är att denna studie ska bidra till en större kunskap 
kring denna typ av samtal. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i uppföljningssamtal kring åtgärdsprogram 
och extra anpassningar, hur diskussionen kring åtgärder och extra anpassningar förs samt 
elevens delaktighet.  

Frågeställningar: 

• Vad är innehållet i ett uppföljningssamtal? 
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• Hur samtalar deltagarna kring åtgärder och extra anpassningar? 

• Hur ser elevens delaktighet i den muntliga kommunikationen ut?  

1.2 Avgränsningar 
De samtal som ingår i den här studien rör uppföljning av åtgärdsprogram och extra 
anpassningar. I studien är jag intresserad av att undersöka innehållet i samtalet, hur samtalet 
förs och elevens delaktighet i samtalet med specialpedagogen. Fokus i studien är det samtal 
som förs och jag kommer inte att gå in djupare på den problematik som är grund för åtgärder 
och extra anpassningar, då det skulle bli alltför omfattande. 
 

1.2 Centrala begrepp  
Individuell utvecklingsplan, IUP: en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) innehåller 
både omdömen och framåtsyftande planering för de elever som inte får betyg (Skolverket, 
2014). 

Extra anpassningar: extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som 
normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats 
(Skolverket, 2014). 
 
Särskilt stöd: särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om 
insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och 
övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas 
omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt 
stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar (Skolverket, 2014). 
 
Åtgärdsprogram: åtgärdsprogrammet är en beskrivning av det särskilda stöd som skolan 
kommer att ge en elev.  Det särskilda stödet innebär att man går vidare och anpassar 
undervisningen ytterligare efter elevens behov och förutsättningar. (Skolverket, 2014) 
 
Delaktighet: avser i den här studien elevens möjlighet att komma till tals i samtalet. 
Nationalencyklopedins (2017b) definition är ”aktiv medverkan”. 
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2 Bakgrund 

”En skola för alla” är ett välkänt och vedertaget begrepp inom utbildning i Sverige (Boman 
2002). Målet är att integrera alla elever oavsett behov och svårigheter genom att anpassa 
undervisningen på en individuell nivå. I begreppet ”En skola för alla” är tanken att 
utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (SFS 2010:800, 1 kap §9). 
Likvärdig i det här fallet bygger på en kompensatorisk idé, de elever som har störst behov ska 
också få mest resurser. Ytterligare en viktig del i begreppet är inkludering. Det innebär att 
elever ska få sin undervisning i en sammanhållen grupp, det vill säga inte delas upp efter 
kunskaper och förmåga (Svenska unescorådet, 2006). 

 

Sedan 1995 har det i Sverige funnits ett krav på en individuell utvecklingsplan för alla elever i 
behov av särskilt stöd i den obligatoriska skolan (SFS 1994:1194). Sedan 2006 är det krav på 
individuell utvecklingsplan för alla elever i den obligatoriska skolan i Sverige (SFS 
2005:179). Denna typ av elevdokumentation, utvecklingsplaner, förekommer i fler länder i 
världen. I USA har åtgärdsprogram använts sedan 1970-talet (Skolverket, 2003). Även Norge 
och Storbritannien har denna typ av dokumentation. 

 
I USA har åtgärdsprogram använts sedan 1970-talet (Skolverket, 2003). Där fungerar de mer 
som ett kontrakt mellan skola och hem och kallas för Individual Educational Programs (IEP). 
Denna dokumentation kom till i syfte att förändra skolans syn på elever i behov av stöd. 
Under 1980-talet kritiserades IEP kraftigt från forskarhåll, då innehållet ansågs vara alltför 
individfokuserat och saknade kopplingar till undervisning och miljö. De amerikanska IEP 
knöts under 1990-talet till en lag med syfte att tillgodose de behov som elever i olika 
svårigheter har, men även för att styra skolans fördelning av resurser, så att alla elever får det 
stöd de har laglig rätt till (Skolverket, 2003).  

 
Medan åtgärdsprogram i USA får konsekvenser i den vanliga undervisningen så är IEP i Stor-
britannien snarare en form av utredning (Skolverket, 2003). Åtgärdsprogram i Storbritannien 
fokuserar på individens svårigheter och på de behov av stöd den enskilde eleven har. Här 
framgår vilka hjälpmedel eleven är i behov av, vad hemmet och vårdnadshavare kan vara be-
hjälpliga med samt vilka mål som eleven anses ha möjlighet att nå. Informationen i dessa do-
kument har en tydlig psykologisk och medicinsk karaktär. Här finns inga krav på delaktighet 
för elever och vårdnadshavare, men det rekommenderas att de informeras om innehållet i åt-
gärdsprogrammet. I Sverige ska, enligt skollagen (SFS 2010:800), elev och vårdnadshavare 
fortlöpande informeras om elevens kunskapsutveckling. Vidare står det att alla elever ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och för sin personliga utveckling för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild-
ningens mål.  
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I Norge ser situationen lite annorlunda ut. Där finns en lagstadgad rätt för elever i behov av 
särskilt stöd, att få en individuell opplærningsplan (Skolverket, 2003). För att kunna ta del av 
särskilt stöd krävs att en sakkunnig bedömning har gjorts. Det är möjligt för eleven och/eller 
vårdnadshavaren att kräva en sådan bedömning. Om eleven får en individuell 
opplærningsplan följer inte eleven längre normalstudieplanen.  Planen ses som ett kontrakt 
mellan skola och hem. I Norge är läraren skyldig att rapportera till kommun, elev och 
vårdnadshavare vilka stödåtgärder eleven har fått samt vilka effekter på elevens utveckling 
detta har bidragit till (Skolverket, 2003). 

 

2.2 Styrdokument 
I Barnkonventionen (UNICEF, 2009), FN:s konvention om barnets rättigheter, tas rättigheter 
för alla barn upp till 18 år i världen upp. Flera av dessa grundläggande rättigheter berör 
elevers delaktighet och inflytande i skolan. I Barnkonventionen står att ”Varje barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad.” (UNICEF).  Som framgår har alla barn rätt att bli 
hörda och delta i beslut som rör dem. I den här studien är detta intressant utifrån hur de 
kommer till tals i samtalen kring åtgärder och extra anpassningar. 

 
I skollagen (SFS 2010:800) syns tydliga kopplingar till Konventionen om barns rättigheter 
(UNICEF, 2009). Ett exempel på detta finns i skollagens första kapitel (§ 4-5) där det står att 
skolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt att hänsyn ska tas till barnens olika 
behov. Alla elever ska ges det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. 
Skillnader i olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska i möjligaste mån 
utjämnas. I samma kapitel (§10) står att all utbildning ska utgå från barnets bästa och här 
skrivs barnets och de mänskliga rättigheterna fram som ett centralt innehåll i skolans uppdrag.  
 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 
barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
(SFS 2010:800) 

 
Även Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) har 
tydliga kopplingar till Konventionen om barns rättigheter (UNICEF, 2009). Där står det att 
skolan ska främja alla elevers utveckling och en livslång lust att lära. Vidare står det att alla 
elever har rätt att få utvecklas och känna glädje över att få göra framsteg och övervinna 
svårigheter. I läroplanen (Skolverket, 2011) betonas även skolans särskilda ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen samt deras rätt till stöd, vilket i 
första hand ska ges inom den grupp eleven tillhör. Undervisningen i skolan ska anpassas 
utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Undervisningen ska främja elevens 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling utifrån elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, 
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språk och kunskaper. Detta innebär att eleven, elevens vårdnadshavare samt läraren ska 
genomföra minst ett utvecklingssamtal per termin. Det är viktigt att samtalet ger alla parter en 
möjlighet att bidra med information som kan ge eleven möjlighet att utvecklas på bästa sätt. 
Det är även viktigt att elevens möjligheter att ta ett eget personligt ansvar för hur skolarbetet 
utformas framgår. Eleven ska vara väl insatt i vad som förväntas och vad det är som ska 
utvecklas, detta för att eleven ska kunna fortsätta att utvecklas (Skolverket, 2013). 
 
I skollagen står det att utvecklingssamtal i vissa fall ska resultera i ett åtgärdsprogram (SFS 
2010:800, 10 kap. 12 §, 11 kap. 15 §, 12 kap. 12 §, 13 kap. 12). Om en elev inte utvecklas i 
enlighet med kunskapskraven och är i behov av mer individinriktade stödinsatser kan dessa 
sättas in i form av extra anpassningar. Detta sker då inom ramen för den ordinarie undervis-
ningen (Skolverket, 2014). Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskaps-
målen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt 
ges stöd i form av extra anpassningar (SFS 2010:800, 3 kap. 5 a; Prop. 2013/14:160, s. 21). 
Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, 
men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre 
fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skol-
verket, 2014). 
 
Det är betydelsefullt att eleven och vårdnadshavaren tidigt får information om vad som behö-
ver förbättras och vilka åtgärder skolan kommer att vidta. Skolan har ansvaret för att ta reda 
på elevers olika behov för att kunna välja de insatser som bäst gynnar eleven så att eleven når 
kunskapskraven. Vidare ska skolan ta hänsyn till att alla elever har olika behov och skolan 
ska sträva efter att utbildningen jämnar ut dessa skillnader i deras förutsättningar (Skolverket, 
2014).  
 
I det dagliga arbetet fungerar ett åtgärdsprogram som stöd vid planeringen och genomförandet 
av undervisningen. Ett åtgärdsprogram är även en bekräftelse på elevens specifika behov och 
vilka åtgärder samt stöd som eleven är i behov av. Ett åtgärdsprogram är giltigt vid den sko-
lenhet där det har beslutats, men det kan även fungera som information vid en övergång till en 
annan skolenhet. Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i 
elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns. Om eleven får 
särskilt stöd dokumenteras detta istället i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 
 
En utredning och ett åtgärdsprogram som tas fram i kommunala och statliga skolor blir all-
männa handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen 
av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta 
del av allmänna handlingar. Därför måste utredningar och åtgärdsprogram upprättas på ett 
sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen. 
Uppgifter som förekommer i utredningar skyddas i många fall av lagstiftningen om sekretess 
(Skolverket, 2014).  
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En utvärdering av åtgärderna i ett åtgärdsprogram är en helhetsbedömning och en analys av 
hur väl åtgärderna har fungerat. Skolan planerar in en tidpunkt för att genomföra denna utvär-
dering. Det finns inte reglerat hur denna utvärdering ska gå till, men berörd elev samt vård-
nadshavare bör ges möjlighet att delta. Inför detta tillfälle kan det vara värdefullt att den per-
sonal som är berörd av det aktuella åtgärdsprogrammet har gjort en gemensam utvärdering 
som en förberedelse (Skolverket, 2014). Vid utvärderingstillfället finns det möjlighet att dis-
kutera följande: 

• Har åtgärderna genomförts och har de fungerat?  
• Utvecklas eleven i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot kunskapskra-

ven?  
• Behöver åtgärdsprogrammet revideras?  

Det är viktigt att utvärderingen och uppföljningen ger alla berörda kunskap om hur arbetet har 
gått samt om det önskvärda resultatet har uppnåtts. Detta ligger sedan till grund för den plane-
ringen av det fortsatta arbetet (Ahlberg, 2013). Om den pedagogiska personalen tillsammans 
med elev och vårdnadshavare under en utvärdering kommer fram till att åtgärderna i åtgärds-
programmet fungerar men behöver fortgå under en längre period, behöver ett nytt åtgärdspro-
gram utarbetas. Det går då utmärkt att kopiera det befintliga åtgärdsprogrammet, stryka något 
som är inaktuellt eller lägga till något kompletterande, därefter skriver alla parter under det 
nya dokumentet. Det behövs inget formellt avslut av det gamla åtgärdsprogrammet när ett nytt 
upprättas (Skolverket, 2014). 

Skolverket (2014) har i sina allmänna råd ett stödmaterial kring arbete med särskilt stöd, extra 
åtgärder och åtgärdsprogram. Skolverket skriver i sina allmänna råd att det är angeläget att i 
arbetet med extra anpassningar ”lyssna in i och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som 
eleven och elevens vårdnadshavare har om elevens situation” (Skolverket, 2014, s. 25). Det är 
betydelsefullt att eleven själv vid utvärderingen själv får möjlighet att beskriva sina behov och 
sin egen upplevelse av hur det särskilda stödet fungerar (Skolverket, 2014). Vidare i stöd-
materialet betonas även vikten av att pedagoger och övrig skolpersonal ”informerar och sam-
verkar med eleven och elevens vårdnadshavare om sådana stödinsatser”(Skolverket, 2014, 
s.25).  

Delaktighet och inflytande är en rättighet för barn och elever, vilket tydligt framträder i de 
olika styrdokumenten. 

2.3 Litteratur och tidigare forskning 
På uppdrag av Skolverket genomförde Persson (2002) en rikstäckande undersökning kring 
åtgärdsprogram, förekomst, innehåll och användning. I en första omgång deltog 20 procent av 
landets grundskolor. I studien fann Persson att Läs- och skrivsvårigheter samt 
socioemotionella svårigheter var de dominerande orsakerna till att ett åtgärdsprogram 
upprättades. Enligt Andreasson (2007) beskrivs oftare elevens egenskaper och svårigheter än 
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elevers kompetens i åtgärdsprogram. Som åtgärder dominerade anpassning av arbetsformer 
och anpassning av läromedel (Persson, 2002). Placering i särskild undervisningsgrupp var en 
åtgärd som inte omnämndes så frekvent. I studien framkom att lärarna ansåg att de åtgärder 
som skrevs in i åtgärdsprogrammet blev genomförda samt att de uppsatta målen nåddes i hög 
grad. Persson (2002) konstaterar att åtgärdsprogrammen ansågs betydelsefulla, trots att de 
enligt Persson hade ett alltför stort fokus på individ och sällan tog upp grupp- eller 
organisationsperspektivet. Det framgår även i studien att ansvarsfördelningen var tydlig, men 
att delaktigheten från vårdnadshavarna var begränsad. I studien intervjuades även elever vilka 
beskrev en känsla av maktlöshet då deras svårigheter diskuterades av pedagogisk personal och 
vårdnadshavare. 

 
Enligt Asp-Onsjö (2006) är åtgärdsprogram ett exempel på den framväxande 
dokumentationskulturen under 1980-talet. I en enkät- och fallstudie har åtgärdsprogrammens 
utarbetning och användning studerats. Asp-Onsjö menar att åtgärdsprogram inte skrivs i en 
dialog och med samförstånd mellan ingående parter. I åtgärdsprogrammen sätts höga ideal 
upp och dessa blir sedan svåra att genomföra i klassrummet. Andreasson (2007) menar även 
att skoldiskursen säger att en elev ska vara ansvarstagande, söka sin egen kunskap och vara 
självreglerande, aktiv och motiverad. Elever i behov av särskilt stöd ställs mot denna diskurs, 
vilket tydligt visar deras tillkortakommanden och lyfter fram de kompetenser som skolan 
anser att de inte har. 

 
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) har undersökt hur specialpedagogiskt stöd 
definieras och beskrivs och hur detta sedan omsätts i stödåtgärder i elevens åtgärdsprogram. 
Deras studie är en kvalitativ studie där deras data kommer från 51 åtgärdsprogram insamlade 
från tre skolor. I sin studie såg de att åtgärdsprogrammen tenderar att fokusera på elevens 
svårigheter, istället för att betona vikten av organisatoriska- och pedagogiska insatser. 
Isaksson et al. fann i sin undersökning att flertalet åtgärdsprogram var upprättade utan 
vårdnadshavares vetskap. De fann också en koppling mellan elevens ålder och innehållet i 
åtgärdsprogrammet. För de yngre eleverna var det oftast svårigheter med att skriva och läsa 
som omnämndes, medan för de äldre eleverna var svårigheterna direkt kopplade till 
måluppfyllelse och kunskap.  

 
Andreasson och Asplund Carlson (2013) har i sin undersökning studerat hur elevers identitet 
påverkas av den skriftliga dokumentation som idag finns inom den obligatoriska skolan i 
Sverige. Författarna genomförde textanalys på 358 elevdokument tillhörande 136 elever från 
14 skolor. De anser att texten i skriftlig dokumentation kring elever och hur denna förmedlas 
påverkar elevers syn på sig själva. Andreasson och Asplund Carlsson menar i sin artikel att 
eleven ofta beskrivs i åtgärdsprogrammet utifrån den perfekta eleven, den som arbetar 
målmedvetet mot sina uppsatta mål och når dessa i tid, är fokuserad och alltid i tid med rätt 
material med sig till lektionen och har ett trevligt bemötande och interagerar utan problem 
med både pedagoger och andra elever. Deras slutsats blir att det är viktigt hur eleven beskrivs 
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i dessa dokument. Det är viktigt att eleven själv kan känna igen sig i den dokumentation som 
skapas kring elevens sociala och akademiska presentationer. Andreasson och Asplund 
Carlsson skriver vidare om vikten av att det skrivna ordet är något gemensamt och inte något 
som ägs av pedagogen. Det är även viktigt att komma ihåg att åtgärdsprogrammens innehåll 
är en konstruktion av mål och planer som innehåller skolans fokus utifrån kunskapsmässig 
och social förbättring. 

 
Andreasson och Wolff (2015) har genom en kvantitativ studie undersökt kvaliteten i 150 
åtgärdsprogram för elever med lässvårigheter. Andreasson och Wolff skriver i sin artikel om 
relationen mellan utredningen kring en elev som förekommer i åtgärdsprogram och de 
åtgärder som sedan kopplas till eleven. Vidare skriver de att de åtgärdsprogram de undersökt i 
sin studie varierar mycket i kvalitet. Andreasson och Wolff har funnit att många av de 
undersökta åtgärdsprogrammen innehåller åtgärder som förbättrar elevens inlärning, dock är 
det en stor mängd av de undersökta åtgärdsprogrammen som inte innehåller kvaliteter som 
gör den till ett effektivt verktyg för att utveckla eleven. Ericson (2010) skriver om vikten av 
att läraren kan anpassa sin undervisning efter elevens behov för en lyckad 
undervisningssituation, det vill säga att ett systematiskt och välplanerat arbetssätt som är 
motiverande för eleven är en framgångsfaktor. Även Myrberg (2003) skriver om lärarens 
kompetens som en framgångsfaktor för elever i behov av stöd. Engagemang och delaktighet 
påverkas av miljön och aktiviteten enligt Nordin-Hultman (2010). 

 
Andreasson och Wolff (2015) fann i sin studie att i princip alla åtgärdsprogram innehåller en 
pedagogisk intervention, medan bara två tredjedelar innehåller kompensatoriska åtgärder, 
trots att dessa hade behövts. I samma studie framgår att en tredjedel av alla undersökta 
åtgärdsprogram inte innehåller någon undersökning, någon föregående utredning av elevens 
svårigheter. Bristen på utredning innebär att läraren inte har någon form av vägledning kring 
svårigheterna innan beslut om åtgärder tas, enligt Andreasson och Wolff. Enligt författarna 
kan en bidragande orsak till att utredningen inte används vid beslut kring åtgärderna vara att 
utredningen ofta görs av någon med en annan profession, till exempel en psykolog, vilket gör 
att utredningen blir svår att omsätta till pedagogiska strategier.  

 
Vidare skriver Andreasson och Wolff (2015) att det gör stor skillnad för hur verksamt ett 
åtgärdsprogram blir beroende på hur väl kopplad utredningen är till de åtgärder som sätts in 
för att stötta eleven. Detta innebär att desto sämre koppling mellan utredningens utfall och 
elevens åtgärder, desto mindre effektiva blir åtgärderna. En annan skillnad som framkom i 
studien var skillnaden mellan pojkar och flickors åtgärdsprogram och hur de var formulerade. 
Enligt Andreasson och Wolff fanns det i pojkarnas åtgärdsprogram fler negativa påståenden 
kopplade till deras person än deras svårigheter. 

 
I tidskriften ”Teaching Exceptional Children” refererar Menlove, Hudson och Suter (2001) till 
en undersökning där amerikanska IEP undersöktes genom fokusintervjuer med lärare. Där 
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framkom det att lärarna ofta upplevde situationen kring IEP som besvärlig, då de inte upplev-
de sig involverade i utformning av dokumentet. Flertalet lärare ansåg att insatserna var utfor-
made utifrån specialpedagogens insatser och inte så mycket kring arbetet i klassrummet vilket 
gjorde dem svåra att implementera i undervisningen. Trots detta skrev de under dokumentet. 
 
Fördelarna med ett åtgärdsprogram, menar Asp-Onsjö (2006) är att en elev som befinner sig i 
en komplicerad lärandesituation blir uppmärksammad och förhoppningsvis får det stöd den 
har behov av.  Vidare skriver författaren att en nackdel med åtgärdsprogram kan vara att 
eleven känner sig utpekad. Studien visar dock att det finns en hög medvetandegrad hos 
pedagoger kring detta. 

 
Åtgärdsprogram skrivs ofta ur ett individperspektiv och tar sällan upp elevens hela 
skolsituation (Wingård, 2007). Enligt Andreasson (2007) kan vi aldrig vara helt neutrala i det 
som vi skriver om en annan människa. De elevplaner som skrivs arkiveras och det är därför av 
största vikt att den som skriver ett åtgärdsprogram är insiktsfull och medveten om sitt 
uppdrag. Vidare skriver Andreasson (2007) att lärare alltid ska möta sina elever med respekt 
för deras person och integritet, vilket är väldigt viktigt inte minst i skrivandet om en elev då 
eleven står i ett beroendeförhållande till läraren. Wingård (2007) skriver också att 
åtgärdsprogrammen sällan följer de styrdokument som finns och att åtgärderna sällan är 
förebyggande utan mera behandlande.  

 
Ett åtgärdsprogram utformas genom samtal, enligt Asp-Onsjö (2006). Det innebär att den som 
behärskar språket, i regel är detta skolan som institution, som då blir den som får makten över 
samtalet och åtgärdsprogrammet. Inför mötet med elev och vårdnadshavarna samlas ofta 
pedagogerna och pratar ihop samt inventerar möjligheter. Men Asp-Onsjö skriver vidare att 
”Det problematiska, enligt mitt sätt att se, är inte i första hand att skolan har 
tolkningsföreträde, utan att föräldrar och elever uppvisar en så hög grad av undergivenhet” (s. 
202). För att få till verkningssamma åtgärdsprogram krävs en aktiv medverkan av elev och 
förälder. Men ofta innebär samverkan enbart synpunkter och godkännande av ett redan färdigt 
dokument som skolan har producerat. Asp- Onsjö menar att det är av stor vikt att den 
pedagogiska personalen är medveten om vilken typ av kommunikation som förs kring 
skapandet av åtgärdsprogram. 

 
Asp-Onsjö (2008) skriver att det vid samtal med elever i behov av särskilt stöd är viktigt att ta 
tillvara elevens egen uppfattning, då eleven ofta själv vet vad han behöver utveckla. Även 
Ahlefeld Nisser (2009) lyfter att elever och vårdnadshavare upplever att de inte är delaktiga, 
trots att de har en viktig del i beslutsfattandet kring åtgärder och anpassningar.  

 
Jakobsson (2002) har i en studie analyserat kommunikation mellan skola och hem. Här 
framkommer att kommunikationen kan vara låst, sluten eller öppen. Den låsta 
kommunikationen känns igen på att båda sidor undanhåller information för varandra, de 
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överväger noga vad de säger till varandra. Här är missuppfattningar och mytbildningar 
mycket vanligt. En sluten kommunikation sker på den ena partnerns villkor. Om skolan kallar 
till ett möte kring ett åtgärdsprogram där åtgärderna redan är formulerade och 
vårdnadshavarens uppgift är att godkänna och skriva under, då sker en sluten kommunikation. 
I en öppen kommunikation ser skola och vårdnadshavare sig som resurser för varandra och 
ser ett gemensamt ansvar för eleven/barnets utveckling. Här finns ett förtroende mellan 
parterna. 
 
Intentionalitet i kvalificerade samtal handlar enligt Sahlin (2010) om att ha ett syfte med sitt 
samtal. Samtalsledarens intention styr samtalet. Ur en etisk aspekt fungerar intentionaliteten 
som ett verktyg i samtalet. von Ahlefeld Nisser (2009) skriver att det är viktigt att en 
professionell samtalspartner, till exempel en speciallärare, är medveten och inte låter sina 
egna föreställningar styra samtalspartnern. 
 
Quinn och Owen (2014) samt Prunty, Dupont och Mcdaid (2012) har i sin forskning utgått 
från artikel 12 i Barnkonventionen (UNICEF, 2009), som beskriver barns rättighet att uttrycka 
sina åsikter i frågor som påverkar dem. I sina studier har forskarna undersökt barns 
möjligheter att utöva inflytande i skolan och få sina åsikter hörda. Quinn och Owen (2014) 
skriver att barns åsikter inte värderas så högt när det gäller beslutsfattande kring deras 
utbildning. Resultatet av den kvalitativa studien visar på vikten av att efterfråga elevernas 
åsikter i frågor som är viktiga för dem. Quinn och Owen visar på att lärarnas engagemang i 
frågor som rör eleverna har en positiv inverkan på engagemang, motivation och individuell 
utveckling hos eleverna. 
 

Rix, Sheehy, Fletcher-Campbell, Crisp och Harper (2013) visar i sin studie att det saknas en 
internationell samsyn kring hur det på bästa sätt utformas ett stöd för elever i behov av särskilt 
stöd. I studien framkommer att de barn som är i behov av särskilt stöd inte tillfrågas när det 
gäller beslut kring deras utbildning.  

Trots all forskning kring åtgärdsprogram finns det enligt Mitchell, Morton och Hornby 
(2010), få studier som visar på att åtgärdsprogram leder till ökad inlärning hos elever. Ett 
flertal studier i forskningsöversikten lyfter fram vikten av elevernas möjlighet till delaktighet i 
skolan, vilket är en av aspekterna av samtalet som jag vill undersöka i den här studien. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Allmänt 
Inom det sociokulturella perspektivet är interaktion och kommunikation betydelsefullt och 
med det som utgångspunkt, så har det sociokulturella perspektivet valts som teoretisk 
bakgrund i studien. 

 
Inom det sociokulturella perspektivet ses människor som deltagare i social interaktion och 
sammanhanget avgör hur vi tänker och agerar i situationen. Det sociokulturella perspektivet 
kommer ursprungligen från Vygotskij (2001) och hans arbete kring barns lärande och 
utveckling. Enligt Säljö (2014) har det sociokulturella perspektivet fokus på hur viktigt språk 
och kommunikation är för lärandet. Skolan har en viktig roll när det gäller lärande, men 
lärande sker även på andra platser, inom familjen, aktiviteter, föreningar mm. Lärande sker i 
interaktion med andra människor. 
 
Människors kulturella och sociala utveckling påverkar individens lärande;  ”Människan 
skapar – på gott och ont – sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till de 
förutsättningar som finns.” (Säljö, 2014). 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv  
Inom det sociokulturella perspektivet ses människor som deltagare i social interaktion och 
sammanhanget avgör hur vi tänker och agerar i situationen. Utifrån att kommunikation är 
betydelsefullt inom den sociala interaktionen, så har det sociokulturella perspektivet valts ut 
som teoretisk bakgrund i den här studien. 
 
Det sociokulturella perspektivet betonar den funktionella och kommunikativa roll språket har 
i samspelet mellan människor (Säljö, 2014) och kommunikation ses inom det sociokulturella 
perspektivet som ”en situerad handling som är dynamisk och delvis oförutsägbar” (Säljö, 
2014, s. 116). Dynamiken i samtalet avgör vad vi säger, hur samtalet utvecklas och är 
beroende av hur parterna i samtalet samarbetar. I skolan finns vissa kommunikativa spelregler 
som vi förväntas följa när vi är där, grundantagandet är att det människor säger alltid är 
kontextbundet. I muntlig kommunikation och samtal har alla som deltar i dialogen en 
kännedom om kontexten (Vygotskij, 2001). 
 
Grundtanken inom ett sociokulturellt perspektiv är att det är genom interaktionen mellan 
människor som inlärning sker, men det är även igenom kommunikation som lärandet förs 
vidare (Säljö, 2014). De kommunikativa processerna är centrala. Även om en elev känner att 
det är svårt, att han eller hon inte förstår så betyder inte detta att eleven inte lär sig. 
Människan lär av alla situationer som hon hamnar i och av alla samtal hon deltar i. Men det är 
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omöjligt att hitta ultimata undervisningsmetoder och anpassningar som kan passa alla 
individers svårigheter och utveckling av språket (Säljö, 2014). 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv innebär intervjuer en aktiv process där intervjuare och 
intervjuperson producerar kunskap genom sin relation (Kvale & Brinkman, 2014). För att 
undvika denna påverkan på de samtal som skulle studeras så valde jag att analysera inspelade 
samtal. Samtalet blir då en observerbar aktivitet som följer komplicerade sociala spelregler för 
hur kommunikation ska ske utan att jag påverkar det. Detta sätt att samla in empiri stämmer 
väl överens med det sociokulturella perspektivet.  
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4 Metodologiska utgångspunkter 
4.1 Metodval 
I den här studien undersöker uppföljningssamtal kring åtgärdsprogram, särskilt stöd och extra 
anpassningar. Jag är intresserad av innehållet i samtalet, hur samtalet förs samt elevens 
delaktighet. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med ljudinspelningar av 
uppföljningssamtal mellan specialpedagog, lärare, elev och vårdnadshavare. En kvalitativ 
metod är en metod som genererar data som sedan inte analyseras med statistiska metoder eller 
verktyg (Ahrne & Svensson, 2015). Utifrån det sociokulturella perspektivet där interaktionen 
och samspelet i samtalet påverkar svaret vid den aktuella situationen (Säljö, 2014), så har jag 
valt att inte delta i samtalen själv. Det fanns en osäkerhet kring min påverkan, som okänd, på 
innehållet och formen på samtalet (Bryman, 2011). 
 
Ahrne och Svensson (2015) skriver att det är forskningsfrågan som avgör vilken metod som 
lämpar sig bäst. Denna undersökning är en kvalitativ studie eftersom jag är intresserad av att 
undersöka ”vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har” (Bjereld, Denker, &Hinnfors, 
2009, s. 118). Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa metoden genom att 
den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och mängder. Sedan genomförs 
statistiska analyser. Inom den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning 
av information som är det centrala, till exempel sociala sammanhang och sociala processer, 
som är svåra eller inte bör omsättas till siffror (Holme & Solvang, 1997). 
 
För att en undersökning ska vinna legitimitet och trovärdighet behöver forskaren ha en 
transparens i hur argumentation och resonemang går till så att läsaren kan följa med och förstå 
hur det insamlade materialet är tolkat Bjereld m. fl (2009). 

 

4.2 Ljudinspelningar 
Jag har valt att använda mig av ljudinspelningar för att i efterhand transkribera och analysera 
samtalen. Samtalen har spelats in med en diktafon och min förhoppning var diktafonen inte 
skulle vara så iögonfallande så att deltagarna därmed skulle glömma bort att den var där. Men 
jag är medveten om att den kan påverka samtalssituationen. Det har genomförts undersök-
ningar av hur deltagarna påverkas av att samtalet spelas in med bandspelare och undersök-
ningen visar att deltagarna ofta glömde bort bandspelarens närvaro (Norrby, 2014).  Att spela 
in samtalen är att föredra trots att det finns nackdelar med metoden. En nackdel med inspel-
ning är det mödosamma arbetet med att transkribera (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att 
använda ljudinspelningar hoppas jag kunna få en bättre förståelse av det som sker i samtalen. 
Precis som vid användandet av metoden intervju så färgas samtalen av plats, tid och rum där 
inspelningarna sker (Ahrne & Svensson, 2015).  

I analysprocessen kommer de inspelade samtalen att transkriberas. Kvale och Brinkman 
(2014, s. 218) skriver ”Att transkribera är att transformera, att ändra från en form till en 
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annan”. När en transkription sker ändras en social interaktion, ett muntligt tal till en text 
skriven med bokstäver. Att återge kroppsrörelser, ansiktsuttryck, icke verbalt språk och ironi 
kan vara svårt. Transkriptionen blir en tolkning av samtalet (Kvale & Brinkman, 2014). I min 
transkription har jag använt mig av Linells (1994; 2011; bilaga 5) instruktion för 
transkribering.  

  

4.3 Analysverktyg 
Syftet med att analysera materialet är att urskilja mönster och identifiera områden. I en kvali-
tativ studie kan analys genomföras på många olika sätt, jag har valt två kvalitativa analysme-
toder för att analysera det transkriberade materialet.  

4.3.1 Samtalsanalys 
För att studera interaktionen i samtalet har jag valt att använda mig av samtalsanalys. I 
analysen undersöks interaktionens struktur och process (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Samtalsanalys är en kvalitativ analysmetod som undersöker social interaktion. Min analys 
utgår från autentiska samtal som dokumenteras genom inspelning och sedan transkriberas. 
Det transkriberade materialet används sedan för att dra slutsatser som kan säga något om hur 
deltagarna tillsammans bygger upp samtalet samt vilka mönster som finns i interaktionen med 
varandra. Genom samtalsanalys synliggörs till exempel mönster för turtagning (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det är viktigt att se yttranden i sin kontext för att kunna göra korrekta 
tolkningar (Wirdenäs, 2007). I min analys har jag valt att undersöka hur samtalen är organise-
rade, enligt följande begrepp (Norrby, 2014): 

Tur: Hur deltagare på ett strukturerat sätt turas om att vara den som tillfälligt har ordet.  

Turtagning: Handlar om byten av talare. Turtagningen är inte alltid helt oproblematisk, 
ibland vill flera talare ha ordet, ibland ingen. 

Uppbackning: Består av korta mmm eller hmm. Dessa är viktiga för samtalet, då de signale-
rar att vi lyssnar och förstår.  

Sekvens: Samtalets struktur. Ofta finns en organisation, fråga och svar.  

Jag har valt denna uppdelning för att kunna analysera hur samtalsdeltagarna interagerar i 
samtalet. 
 

4.3.2 Textanalys 
Jag har valt att göra en textanalys av de transkriberade texterna. Texten har jag angripit 
genom helhetsanalys och delanalys (Holme & Solvang, 1997). I helhetsanalysen undersöks 
helheten i den insamlade informationen och samtal sätts in i det sammanhang där de gjordes 
vilket skapar en mening. En delanalys förutsätter att texten som ska analyseras går att dela 
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upp i olika områden som kan kategoriseras. I delanalysen väljs delar av analysen ut, teman et 
cetera, medan andra delar av samtalen inte berörs. På detta sätt kan viktiga delar i de enskilda 
samtalen ringas in (Holme & Solvang). 

 

4.4 Urval  
I studien ingår en specialpedagog, två pedagoger, 3 elever och 3 vårdnadshavare. 
Urvalet av specialpedagog grundar sig på dennes erfarenhet av att arbeta med extra anpass-
ningar och särskilt stöd. När det gäller urvalet av de tre elever som ingår i studien så går två i 
årskurs 7 och en i årskurs 9. Urvalet av elever har specialpedagogen ansvarat för.  
Alla deltagare i studien har, utifrån konfidentialitetskravet, fått fingerade namn.  
 
I denna studie har jag använt mig av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 
forskaren gör sitt urval utifrån det som finns tillgängligt och därmed en möjlighet till hög 
svarsfrekvens (Bryman, 2011). 
 

4.5 Studiens genomförande 
I början vårterminen 2017 tog jag kontakt med två olika rektorer på två olika högstadieskolor 
i Mellansverige. Jag sände över mitt informationsbrev till rektor (bilaga 1) och fick sedan 
kontakt med en specialpedagog på vardera rektors skola. Jag tog sedan kontakt med special-
pedagogerna för att etablera en kontakt innan de började planera in vårens uppföljningssamtal. 
Jag förklarade att jag var intresserad av att undersöka uppföljningssamtal kring åtgärdspro-
gram och extra anpassningar. Båda specialpedagogerna var intresserade av att delta i studien. 
Dock visade det sig att en av specialpedagogerna inte fick några elever som var intresserade 
av att delta, så studien genomfördes enbart på en av skolorna.  

Jag förde en dialog med specialpedagogen kring det praktiska och hur vi skulle kunna gå till-
väga för att genomföra inspelningar av samtalen. Vi kom överens om att jag skulle förse dem 
med en högkvalitativ inspelningsutrustning (diktafon) och att de sedan skulle spela in samta-
len själva. Mitt val att inte själv delta under samtalen beror på att jag som okänd person kan 
skapa en otrygg känsla i samtalet och begränsa informanterna i deras samtal. Eftersom mina 
informanter (pedagogerna, eleverna och vårdnadshavarna) känner varandra sedan tidigare, blir 
samtalet naturligare och friare (Bryman, 2011). Jag lämnade en diktafon till skolan och en 
enkel instruktion kring användningen. Ahrne och Svensson (2015) skriver att det måste vara 
enkelt att använda tekniken och att inspelningen gärna ska kompletteras med anteckningar. 
Eftersom jag inte själv deltog vid inspelningstillfällena så gjordes inga anteckningar, förutom 
specialpedagogens egna minnesanteckningar.  

Sammanlagt är det 1 timme och 10 minuter inspelade samtal. Längden på samtalen varierar 
mellan 20 och 25 minuter. Innan samtalen testade specialpedagogen att diktafonen fungerade 
och att ljudkvaliteten blev funktionell för vidare bearbetning. Diktafonen placerades mitt på 
bordet mellan samtalsdeltagarna, detta för att säkerställa att alla skulle höras ordentligt på 
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inspelningen.  

Samtalen genomfördes inom ramen för de redan inplanerade uppföljningssamtalen i årskurs 
7-9. Samtalen genomfördes under en tvåveckorsperiod under maj månad, 2017. Specialpeda-
gogen tog kontakt med eleven innan det planerade samtalet och informerade om studien. Ele-
verna fick ett missivbrev (bilaga 4) där det förutom medgivandet fanns information om stu-
dien. Eleven fick även med sig ett missivbrev till vårdnadshavaren (bilaga 3). Alla elever med 
ett åtgärdsprogram fick en förfrågan om att delta, men många avböjde. En vårdnadshavare 
avbröt under pågående samtal, då denne ansåg att samtalet fick för personlig karaktär med 
fokus på problem. 

Efter samtalsperioden fanns det tre inspelade samtal. De var alla inspelade under liknande 
förutsättningar, på eftermiddagen och på samma plats i ett av skolans konferensrum. Samtalen 
genomfördes och spelades in utan några tekniska problem. Inspelningarna är cirka 20 minuter 
långa vardera. Därmed ingår sammanlagt ca 60 minuter transkriberat samtal i studien.  

 

4.6 Bearbetning och analys 
Studien bygger på ljudinspelningar av uppföljningssamtal. De inspelade samtalen omvandlas 
till text för att kunna analyseras. Samtliga inspelade samtal transkriberades till wordfiler. Det 
finns ingen generell form för hur en utskrift av en forskningsintervju ska se ut, enligt Kvale 
och Brinkman (2014). Det finns dock en del ställningstaganden att fundera över i 
transkriberingen. Ska samtalet återges ordagrant, inklusive ofta förekommande upprepningar, 
pauser, intonationer, skratt och suckar? Alternativet är en mera skriftspråklig transkribering. 
Kvale och Brinkman skriver att det i samtalet framkommer explicita beskrivningar och 
åsikter, men det är även viktigt att lyssna till det som sägs mellan raderna. 
 
Jag har lyssnat på samtalen ett flertal gånger och har försökt att transkribera så ordagrant som 
möjligt. Jag har valt att markera pauser, avbrutna uttalanden och när fler pratar samtidigt. Vid 
transkriberingen har jag använt mig av en instruktion skriven av Linell (1994; 2011; Bilaga 
5). Enligt Kvale och Brinkman (2014) innebär det ett etiskt ställningstagande när samtalen 
transkriberas till text. I samtalen kan det förekomma känsliga ämnen och det är viktigt att 
värna om konfidentialiteten både för dem som deltar i diskussionen, men även för dem som 
nämns i samtalet. I en del fall kan det vara bra att avidentifiera personer redan i 
transkriptionen, så eventuella namn och andra uppgifter som gör att deltagarna blir 
identifierbara har jag ändrat i enlighet med konfidentialitetskravet. 
 
Efter transkriberingen av uppföljningssamtalen inleddes textanalysen med en helhetsanalys. 
Jag läste igenom materialet flera gånger och sökte efter mönster. Intressanta partier i samtalen 
markerades och färgkodades för att kunna få översikt. Därefter gjordes även en delanalys där 
de olika förekommande innehållsområdena i samtalen sammanställdes. 
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I samtalsanalysen granskades det transkriberade materialet utifrån tur, turtagning, 
uppbackning och sekvenser . Jag sökte efter mönster och variationer kring deltagarnas 
interaktion i samtalet. De sekvenser som utmärkte sig genom extra mycket elevinteraktion 
eller tvärtom, avsaknad av elevinteraktion, markerades med rött.  
 
Utifrån textanalysen och samtalsanalysen organiserade jag sedan materialet; innehållet i 
samtalet, hur deltagarna samtalade kring åtgärder och extra anpassningar samt elevens 
muntliga delaktighet.  
 

4.7 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitlighet är ett begrepp som Bryman (2011) anser relevant inom den kvalitativa 
forskningen.  För att få en så hög giltighet som möjligt har jag försökt att endast använda 
material som är relevant för den studie som jag genomför. I den här kvalitativa studien görs 
tolkningar, vilket kan påverka tillförlitligheten negativt. Dessa tolkningar ställs mot studiens 
syfte och är beroende av forskarens egna uppfattningar och värderingar. Molander (2003) 
skriver att ”Vetenskapliga resultat är mänskliga produkter” (s. 28). Allt som uppkommer i en 
undersökning är iakttagelser framtagna av forskaren ur ett material framtaget för syftet. För 
att minska forskarens påverkan på resultatet kan det förklaras utifrån en vetenskaplig teori. I 
denna studie är det ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet ska genomsyra frågeställning, 
metodval, analys och diskussion för att minska den subjektiva påverkan.  
 
Överförbarhet/generalisering behandlar hur väl resultatet är överförbart till fler än den 
undersökta kontexten. Att generalisera till en population utifrån en kvalitativ undersökning är 
nästan aldrig görbart enligt Bryman (2011). Denna studie är således inte generaliserbar på alla 
uppföljningssamtal kring åtgärdsprogram. Tillförlitlighet uppnås genom att forskaren visar 
klart och tydligt hur processen går till och på så sätt synliggöra eventuella misstag som kan 
påverka slutresultatet. Larsson (2005) skriver att i en undersökning är det viktigt att allt som 
framkommit dokumenteras och redovisas, för att det ska kunna användas för att dra slutsatser. 
Vidare skriver Larsson att ett kvalitetskrav för en undersökning är att förkunskaper och 
processen redovisas noggrant, vilket även Bryman (2011) lyfter som ett sätt att få hög 
tillförlitlighet i sin studie. En forskare ska alltid hålla sig till en vetenskaplig hederlighet som 
bland annat innebär att forskaren inte får ljuga, inte lägga till sådant som inte hör till 
undersökningen samt att slutsatserna ska vara förankrade i det material som forskaren har att 
tillgå (Larsson, 2005).  
 
 

4.8 Etiska överväganden  
Forskning fyller en viktig roll i samhället och kan bidra till en utveckling för samhället i stort 
så väl som för enskilda individer. Detta ställer krav på att de som sysslar med forskning tar 
ansvar för de individer som deltar i forskningen och hur de behandlas (Vetenskapsrådet, 
2011). 
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Det finns fyra etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011) som all svensk forskning bör ta hänsyn 
till. Dessa fyra etiska aspekter är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskra-
vet och nyttjandekravet. 
 
I min första kontakt med skolan, via rektor och sedan specialpedagog, informerade jag om 
studiens syfte och genomförande (Bilaga 1 & 2). Jag informerade även om att deltagandet var 
frivilligt.  
 
Alla elever och vårdnadshavare deltog frivilligt i undersökningen och de kunde avbryta när 
helst de önskade. Eftersom de elever som deltog var under 18 inhämtades vårdnadshavares 
tillstånd (bilaga 3&4). Utifrån konfidentialitetskravet informerade jag alla deltagare om att de 
inte kommer att nämnas med namn eller på något sätt kunna spåras via sina svar. Om namn 
kommer att användas i texten, så är dessa fingerade. Jag har även informerat utifrån 
nyttjandekravet att inget av materialet som samlats in för studien kommer att delges någon 
annan. När studien är slutförd kommer all insamlad data att förstöras.  
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5 Resultat och analys  
 

5.1 Presentation av deltagare 
I den här studien ingår en specialpedagog som i resultatet kommer att benämnas som 
Specialpedagogen. I studien deltar även två lärare som benämns som Pedagog A och Pedagog 
B. Eleverna som ingår i studien benämns som Elev 1, Elev 2 och Elev 3.  
I samtalen deltar även tre vårdnadshavare som omnämns som Vårdnadshavare 1, 
Vårdnadshavare 2 och Vårdnadshavare 3.  
Specialpedagogen har arbetat som specialpedagog under cirka 5 år på två olika 7- 9 skolor. 
Hon har tidigare arbetat på en gymnasieskola. För närvarande har hon en tjänst som 
specialpedagog på den skola där studien genomförs. Specialpedagogen ansvarar för de samtal 
som har genomförts och samtalen har ägt rum i ett av skolans konferensrum.  
Pedagog A har nyligen tagit ut sin examen och har sin första tjänst som lärare på skolan där 
studien genomförs. Pedagog A har ett delat mentorskap i klassen där elev 1 går. Pedagog A 
har tillsammans med sin mentorskollega beslutat att det är Pedagog A som deltar i samtalet.  

Pedagog B har arbetet under 4 år på skolan där studien genomförs. Tidigare har hon arbetat på 
en annan skola i kommunen.  

Elev 1 går i årskurs 9 på den aktuella skolan. Både Elev 2 och Elev 3 går i årskurs 7 på den 
aktuella skolan. Elev 1 och Elev 2 har dokumenterad läs- och skrivproblematik. 

 

5.2 Resultatredogörelse 
Nedan följer en resultatredogörelse av samtalen i studien. Resultatet redovisas utifrån studiens 
frågeställningar. I redogörelsen har jag valt att inkludera citat från samtalen för att tydliggöra. 

 

5.2.1 Samtalets innehåll 
Samtliga samtal börjar med att specialpedagogen sätter in samtalet i rätt sammanhang. Hon 
ger samtalet ett syfte och en inriktning.  
 

Nämen ska vi ta ju ta och titta lite på åtgärdsprogrammet och hur det har gått det sista 
året. Sen vet jag inte, det kanske blir sista utvärderingen, eller vi kanske tar en 
summering på slutet. (Specialpedagogen) 

 
Därefter har samtalen har ett brett innehåll. Här diskuteras elevens utvecklingssamtal, de 
behov som uppkom under dessa samtal samt vilka behov som redan tidigare fanns 
identifierade. Utifrån detta kommer diskussioner kring specifika ämnen, pedagogens olika 
anpassningar till elevens behov samt kommunikationen mellan hem och skola. Även 
kontakten mellan specialpedagogen och eleven diskuteras, hur denna organiseras och hur det 
fungerar. I diskussionerna kring specifika ämnen diskuteras specifika lärare, ämnets innehåll, 
arbetsro i klassrummet, samt möjlighet att arbeta avskilt under lektionerna. Men även elevens 
interaktion med andra elever diskuteras.  



 20 

 
Under samtalen diskuteras även motivationshöjande strategier, struktur i arbetsuppgifter för 
eleven samt kompensatoriska hjälpmedel. Elevens möjligheter att använda iPad och 
mobiltelefon under lektionstid och vilka informationssökningsstrategier eleven har. I samtliga 
samtal diskuteras läsning, ur olika aspekter. 
 
Samtalen berör muntliga examinationer, anpassningar kring provsituationer, återkoppling av 
uppgifter och hur avstämningar sker mellan hem och skola. I två av samtalen diskuteras även 
en specifik fråga på ett prov. I båda samtalen är det idrott det gäller, men det är olika 
årskurser. Tankar inför kommande termin och tankar inför skolbyte är också del av samtalens 
innehåll.  
 
Även frukostvanor och tryggheten i skolan diskuteras.  I ett av samtalen diskuteras en 
friluftsdag och hur denna ska anpassas efter elevens behov. I två av samtalen diskuteras 
anpassad studiegång.  
 
Samtalen avslutas alla med en tydlig markering om att samtalet är slut. Specialpedagogen 
markerar även att den delen av samtalet som spelas in är avklarad. I ett av samtalen är det 
eleven som har sista ordet och avslutar samtalet. 
 

Men hörni jag stänger av den här nu, för vi har utvärderat åtgärdsprogrammet och  
vill vi -- ((inspelningen slutar)) (Specialpedagogen) 

 

5.2.2 Hur förs diskussionen kring åtgärder och anpassningar? 
Gemensamt för alla tre samtalen är att specialpedagogen har åtgärdsprogrammet och/eller 
dokumentet med extra anpassningar och leder samtalet utifrån detta. Inte i något av samtalen 
lyfter någon annan än specialpedagogen något av det som står i de olika dokumenten. Under 
samtalet gör specialpedagogen många tankevändningar i samtalet, dessa förutsätter en 
förförståelse för vad det står i dokumentet. Vid några tillfällen pratar specialpedagogen om 
ändringar som har skett, utan att klargöra vad ändringarna går ut på. Men vårdnadshavare och 
elev fortsätter diskussionen och verkar förtrogna med innehållet i åtgärdsprogrammet. Ingen 
av deltagarna i samtalet kommenterar bristen på information.  
 

Ehhh, och det var ju ett åtgärdsprogram som vi hade som vi ändrade, men bara lite 
egentligen faktiskt. (Specialpedagogen) 

 
I två av samtalen berörs tydliga instruktioner som en pedagogisk insats för eleven. 
Diskussionen i båda samtalen rör huruvida eleven får tydliga instruktioner i undervisningen 
eller inte.  

 
Ehhh, å här handlar det ju om sånt som dom då, att du ska få tydliga och klara 
instruktioner för alla lärare. Alltså, det gäller alla dina lärare och det, jag vet inte, vad 
säger du själv? Eller får du det?(Specialpedagogen) 
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I båda samtalen mynnar denna diskussion ut i en diskussion kring en viss lärare, hur eleven 
uppfattar läraren i undervisningssituationen, hur konkret och tydlig läraren är i sin information 
det vill säga när denne ger instruktioner. Men samtalen berör även undervisningen i stort.  

 
För alltså direkt när man kommer in i Rs klassrum så får man ju respekt för henne 
(Elev 1) 

 
Ja, ena stunden pratar han om kolets kretslopp och andra stunden pratar han om gröna 
påsen åååå tredje stunden pratar han om sina små gråsuggor och det blir liksom – 
(Elev 2) 

 
I ett av samtalen fångar specialpedagogen, i egenskap av samtalsledare, upp frågan kring 
tydliga instruktioner igen och för tillbaka samtalet, men riktar nu uppmärksamheten mot en 
specifik lektion. Specialpedagogen styr samtalet till samhällskunskapen där det enligt 
diskussionen har varit rörigt med information och struktur. Specialpedagogen, pedagogen, 
vårdnadshavaren och eleven diskuterar att det har varit svårt för dem alla att förstå 
organisationen hos denne lärare och att det av den anledningen inte alltid är så lätt att skapa 
förutsättning för lärande för den aktuelle eleven. De diskuterar att det är svårt att skapa 
stödstruktur när det inte är klart vad som ska göras och till när.  

 
och vad är det vi ska göra och lite så och du har också varit lite tveksam ibland, eller 
hur? vad menar läraren (…) 
(Specialpedagogen) 

 
Samtliga samtal innehåller detta mönster, att diskussionen tar en annan vändning och fokus 
flyttas från samtalets syfte. Specialpedagogen styr då tillbaka samtalet till samtalets syfte, 
utvärdering. I en annan episod kommer utvärderingen av sig själv, specialpedagogen bekräftar 
det eleven säger, men diskussion kring hur detta ska följas upp eller hur det ska hanteras i 
anpassningarna kommer inte. Samtalet rör användandet av mobiltelefon och iPad under 
lektionstid. Enligt överenskommelse ska inte eleven ha tillgång till sin telefon eller iPad under 
lektionstid, då eleven använder den till annat och tappar fokus på undervisningen. På frågan 
hur det har gått med detta svarar eleven ”Dom har inte brytt sig”. Specialpedagogen bekräfta 
då genom att svara ”Dom har inte brytt sig” och sedan lämnar hon den diskussionen. Efter en 
stund återkommer dock vårdnadshavaren till diskussionen kring mobiltelefonen, då 
vårdnadshavaren upplever detta som problematiskt. Vårdnadshavaren har insett att en hel del 
SMS-kommunikation sker under lektionstid. Samtalet kommer att röra eleven och 
vårdnadshavaren, specialpedagogen och pedagogen sitter tysta. Vårdnadshavaren kommer 
överens med eleven om att denne ska ta ansvar för detta med telefonen och ha den avstängd 
under lektionstid.  
 
Vidare diskuterar pedagogen, specialpedagogen och vårdnadshavaren hur kommunikationen 
kring åtgärderna har fungerat. Snabbt vänder diskussionen till att prata om kommunikationen 
mellan dem som sitter i samtalet. De är alla tre överens om att kommunikationen mellan dem 
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fungerar utmärkt och att det aldrig har varit några problem. Vidare i diskussionen lyfter 
vårdnadshavaren ämnen där inte kommunikationen har fungerat. Varken pedagogen eller 
specialpedagogen går vidare i den diskussionen och då vänder sig vårdnadshavaren till eleven 
istället. Samtalet kring kommunikation förs då tillbaka till att det är information och tydlighet 
kring lektionerna som inte har fungerat. Här uppkommer en diskussion kring ämnen som 
eleven inte har betyg i och vårdnadshavaren påpekar att informationen från undervisande 
lärare kring detta har varit mycket bristfällig. Vårdnadshavaren menar att om eleven fått 
information och en tydlig struktur så hade eleven klarat sina betyg. Eleven bekräftar i samtalet 
att strukturen är dålig, men håller inte med vårdnadshavaren i diskussionen att det är det som 
är den bidragande orsaken till att eleven inte har betyg i ämnet.  

 
I två av samtalen uppkommer situationer då ingen riktigt vill ta över turen från föregående 
talare. I ett av samtalen handlar det om ett tillfälle då en undervisande lärare diskuteras. 
Diskussionen tar slut, specialpedagogen försöker ta upp tråden och föra tillbaka samtalet, men 
ingen av samtalsdeltagarna är intresserade av att diskutera detta.  
 
Under ett av samtalen uppstår en diskussion kring utvärderingen. Specialpedagogen anser inte 
att det finns någon anledning att göra ändringar i dokumentet när det är så kort tid kvar av 
terminen. Vårdnadshavaren lyfter frågan om möjlighet att ändra, men samtalet går vidare till 
att de kanske ska planera in ett nytt möte för att fokusera på struktur. Vårdnadshavarens fråga 
lämnas helt åt sidan. 
 

Och sen så, ja vad vi kan göra nu det är väl att vi skriver i utvärderingen här att  ehhh, vi 
kan ju bara punkta ner vad som har funkat bättre och mindre bättre, det kan jag göra 
efteråt och sen då bara att det gäller fortfarande, det finns ju ingen orsak att ändra  på 
någonting nu eller vad säger ni (Specialpedagogen) 
 
Det hoppas jag inte, men möjligheterna finns? (Vårdnadshavare) 
 
Vi kanske skulle försöka sätta oss och ta något extra möte när vi försöker sitta och mer 
fokusera på det här med hur skulle du kunna göra för att planera och använda kalendrar 
och påminnelser och sånt där. Men du är lite klurig, för egentligen har du ganska bra 
koll för det mesta, det är ju (xx xx) (Specialpedagogen) 

 
Inte i något av samtalen framkommer en tydlig utvärdering av vilka mål som uppnåtts och 
vilka som kvarstår. 
 

5.2.3 Elevens delaktighet i den muntliga kommunikationen 
I samtliga samtal har eleven ett väl tilltaget samtalsutrymme. Dock leder inte elevens utsagor 
till diskussion i lika stor utsträckning som specialpedagogens, lärarens eller 
vårdnadshavarens. Turtagningen i samtalen växlar, men vid ett par tillfällen uppstår problem i 
turtagningen. I ett samtal gör eleven flera försök att ta över turen, byta talare i samtalet. Dock 
blir eleven inte riktigt insläppt i samtalet, då pedagogen och vårdnadshavaren har en 
konversation och eleven får börja om ett par gånger för att få fram sin åsikt. Eleven vill 
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diskutera ljudböcker och inläst material i undervisningen, främst i svenskan. Eleven försöker 
beskriva att det har varit till stor hjälp att använda ljudböcker. Dock leder inte detta inlägg 
någonstans utan elevens uttalande bemöts med ett ”Vad bra”, från specialpedagogen som 
sedan återgår till den pågående diskussionen med vårdnadshavaren och pedagogen. Detta 
upprepas vid ett par tillfällen under samtalet. 

 
I svenskan har det hjälpt jättemycket ((Pedagogen pratar fortfarande)) 
(…)hjälpt jättemycket med ljudböcker faktiskt, det måste jag säga 
(Elev 1) 

 
Ett av samtalen inleds med att eleven berättar att den inte mår bra. När eleven har fått säga sitt 
finns inget intresse hos eleven att fortsätta konversationen kring detta utan specialpedagogens 
frågor kring elevens mående blir hängande i luften. Samtalet avstannar och en tystnad 
inträder.  Specialpedagogen försöker igen att få igång konversationen men den avstannar på 
nytt. I sista ansatsen byter hon fokus till det som samtalet ska handla om, åtgärdsprogrammet. 
 
I samtliga samtal finns uppbackande kommentarer, ljud som bekräftar intresse och 
engagemang. I två av samtalen är det de vuxna, specialpedagogen och vårdnadshavaren, som 
står för uppbackningen i samtalet. Vårdnadshavaren är överrepresenterad när det gäller att 
bekräfta i samtalet. I ett av samtalen är det eleven som har störst andel av uppbackning, där är 
det specialpedagogen och vårdnadshavaren som driver samtalet framåt och diskuterar åtgärder 
och anpassningar.   
 

och du känner dig tryggare med att säga till att nu behöver jag göra så här eller såhär, 
eller vad jag behöver veta eller (Vårdnadshavare) 
Mmmm (Elev) 
det har funkat jättebra (Vårdnadshavare) 
Mmmmm (Elev) 
 

Alla samtalen är organiserade i sekvenser, bygger på en fråga och sedan ett svar. Frågorna 
riktar sig i första hand till eleven som svarar först, dock inte i ett av samtalen där 
vårdnadshavaren svarar först. 

 

5.2.4 Sammanfattning 
Samtliga samtal har en struktur för uppstart och avslut, även om det ser olika ut hur detta 
uttrycks. I samtliga samtal är det specialpedagogen som leder samtalet. I alla samtal får 
vårdnadshavaren komma till tals kring det som diskuteras. I två av samtalen är eleven delaktig 
och kommenterar åtgärder och extra anpassningar. Elevernas kommentarer har dock ingen 
framträdande roll i de diskussioner som sker i samtalet. Inte i något av samtalen framkommer 
en tydlig utvärdering av vilka mål som uppnåtts och vilka som kvarstår. 
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5.3 Analys 
Resultatet har analyserats utifrån kommunikation och social interaktion i ett sociokulturellt 
perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet betonas den funktionella och 
kommunikativa roll språket har i samspelet mellan människor (Säljö, 2014). 

I analysen har textanalys och samtalsanalys av de transkriberade samtalen använts som 
analysmetod. Analysen syftar till att svara på studiens frågeställningar: 

Frågeställningar: 

• Vad är innehållet i ett uppföljningssamtal? 

• Hur förs diskussionen? 

• Hur ser elevens delaktighet i den muntliga kommunikationen ut?  

Innehållet i samtalen har sin utgångspunkt i det stöd, åtgärder eller extra anpassningar som 
eleven har. Men samtalet är beroende av specialpedagogens ledning och beroende på hur hon 
vinklar frågorna så tar samtalet nya vändningar. Intentionaliteten (Sahlin, 2010) i samtalet 
syns tydligt. Det finns ett syfte, en mening med samtalet, att utvärdera åtgärder och extra 
anpassningar. Utifrån det sociokulturella perspektivet menar Vygotskij (2001) att i all muntlig 
kommunikation och samtal har alla som deltar i dialogen en kännedom om kontexten. I 
studien har samtalets deltagare samma syfte med samtalet, men deras tidigare upplevelser och 
erfarenheter påverkar intentionen (Sahlin, 2010). Inom det sociokulturella perspektivet ses 
samtalet som en situationsanpassad, dynamisk handling som till viss del är oförutsägbar 
(Säljö, 2014). I dessa samtal framkommer detta genom vårdnadshavarens individfokus, fokus 
på barnet/eleven. Specialpedagogen ställer frågor till både elev och vårdnadshavare och är 
noga med att låta dem, främst eleven, berätta sin uppfattning. Detta bidrar till en hög 
elevdelaktighet i samtalen. Dock blir hon ibland lite snabb med att dra slutsatser och avger 
påståenden istället för frågor. I alla tre samtalen är det en öppen kommunikation (Jakobsson, 
2002). Detta kännetecknas av ett förtroende mellan de samtalande parterna. Vårdnadshavare 
och specialpedagog ser ett gemensamt ansvar för barnet/elevens utveckling och hur denna 
utveckling ska ske.  
 
I alla tre samtalen hör jag att anpassningar och åtgärder har fokus på individen, eleven. 
Grupp- och organisationsnivå nämns inte i dessa samtal. Detta stämmer väl överens med vad 
Persson (2002) skriver om åtgärdsprogram, att de ofta har ett alltför stort fokus på individ och 
sällan tar upp grupp- eller organisationsperspektivet. De åtgärder som presenteras i samtalen 
har fokus på hur arbetet i klassrummet samt uppgifterna ska anpassas. Detta är i enlighet med 
vad Persson såg i sin studie, arbetsformer och anpassade läromedel dominerade åtgärderna. 
För att skapa verkningssamma åtgärdsprogram krävs en aktiv medverkan av elev och 
vårdnadshavare (Asp-Onsjö, 2006). I de samtal jag har analyserat medverkar en 
vårdnadshavare per samtal. Vårdnadshavaren är aktiv i samtalet, men eftersom åtgärderna 
sker främst i skolan, så blir vårdnadshavarens bild och referens till åtgärderna den bild som 
eleven har återgett hemma. I ett av fallen kan inte vårdnadshavaren bilda sig någon 
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uppfattning, då eleven inte deltar så aktivt i samtalet. I de flesta frågor som uppkommer i 
samtalet saknas även en pedagogisk återkoppling, en återkoppling från de pedagoger som 
implementerar åtgärderna i klassrummet. Asp-Onsjö uttrycker att åtgärdsprogram inte skrivs i 
en dialog och med samförstånd mellan ingående parter och att det ofta sätts upp höga ideal 
och dessa blir sedan svåra att genomföra i klassrummet. Till viss del blir detta bekräftat 
genom att det inte finns någon återkoppling från de undervisande lärarna. I ett av samtalen 
uppkommer en diskussion kring mobiltelefon och iPad, att dessa stör eleven under lektionstid, 
tar elevens fokus från undervisningen. I diskussionen framkommer att det finns ett beslut om 
att eleven inte ska ha tillgång till dessa under lektionstid. Eleven bekräftar dock att ingen 
lärare har agerat i detta under lektionerna. Lite senare i samma samtal framkommer att eleven 
har ett behov av att få skriva texter på sin iPad, ett kompensatoriskt hjälpmedel. Detta styrker 
det Asp-Onsjö (2006) skriver om det problem som ofta uppstår i informationsöverföring 
mellan undervisande pedagoger kring åtgärder/extra anpassningar. Isaksson, Lindqvist och 
Bergström (2007) skriver i sin studie att de kunde se skillnader i vilken typ av svårigheter som 
beskrevs i åtgärdsprogram. För de yngre eleverna var det oftast svårigheter med att skriva och 
läsa som omnämndes, medan för de äldre eleverna var svårigheterna direkt kopplade till 
måluppfyllelse och kunskap. Detta framgår tydligt i de samtal som jag har tagit del av.  
 
I Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen (Skolverket, 2013) står att eleven, elevens vårdnadshavare samt läraren ska 
genomföra minst ett utvecklingssamtal per termin. Elev och vårdnadshavare i samtal 1 har 
valt att avsäga sig sitt utvecklingssamtal under vårterminen eftersom det är sista terminen i 
grundskolan. Detta gör att det inte finns någon återkoppling av elevens kunskapsutveckling. 
Andreasson och Wolff (2015) fann i sin studie att många av de undersökta 
åtgärdsprogrammen innehöll åtgärder som förbättrade elevens inlärning, vilket även syns i 
dessa samtal. Utvärderingen kring dessa åtgärder blir i dessa samtal svår då information 
saknas om åtgärderna har varit verksamma. Här bygger samtalet på antaganden. I skollagen 
står att alla elever ska ges det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt (SFS 
2010:800), vilket försvåras när inte all information är tillgänglig. 
 
I två av samtalen uppkommer att eleven upplever att det är jobbigt att arbeta i klassrummet, 
svårt att finna arbetsro. Utifrån elevernas uttalande går detta att koppla till delaktighet. 
Eleverna har uttryckt att de har svårt att koncentrera sig i klassrummet och skolan anpassar 
genom att de får möjlighet att arbeta på annan plats. En av eleverna har en plats i ”studion”, 
en plats med ett fåtal elever för ökad arbetsro och möjlighet till stöd. För den andre eleven är 
lösningen att använda elevens språkvalslektioner då eleven inte läser något B-språk.  
Åtgärderna blir ofta behandlande och inte förebyggande Wingård (2007). Enligt Nordin-
Hultman (2010) uppnås engagemang och delaktighet av miljön och aktiviteten. Nordin-
Hultman får medhåll av Myrberg (2013), som också skriver om lärarens kompetens som en 
framgångsfaktor för elever i behov av stöd. Det är oerhört viktigt att läraren kan anpassa sin 
undervisning efter elevens behov för en lyckad undervisningssituation.  
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Quinn och Owen (2014) skriver att barns åsikter inte värderas så högt när det gäller beslutsfat-
tande kring deras utbildning. Quinn och Owen visar på vikten av att efterfråga elevernas åsik-
ter i frågor som är viktiga för dem. I samtalen efterfrågar specialpedagogen elevens åsikter i 
former som ”hur upplever du”, ”tycker du att” och ”har du fått det?”.  

Utifrån samtalsanalysen framkommer mönster kring samtalets uppbyggnad och struktur. 
Samtliga samtal har en strukturerad uppbyggnad där deltagarna turas om att vara den som 
tillfälligt har ordet. Ibland uppstår problem vid turtagningen då flera vill ta över turen i 
samtalet samtidigt eller att ingen av deltagarna är intresserad av att ta över i samtalet. En 
betydelsefull del i samtal är uppbackning, vilket är en stor del i dessa samtal. Här sker 
uppbackningen både med korta bekräftande ord, mmmmm eller hmmm, men även genom att 
fraser upprepas. Uppbackningens funktion är att bekräfta deltagande i samtalet. Samtliga 
diskussioner kring åtgärder och anpassningar initieras med hjälp av sekvenser, en fråga med 
efterföljande svar. I samtalen finns även bekräftelse i form av upprepning som ett tydligt 
mönster. Specialpedagogen bekräftar det eleven säger genom att använda samma ord.  
 
Elevens delaktighet har analyserats utifrån samtalsanalysens tur, turtagning, uppbackning och 
sekvens. Talutrymmet fördelas på ett strukturerat sätt i samtalet. Under samtalen deltar 
eleverna aktivt i samtalen och specialpedagogen är noga med att fråga eleverna vad de tycker, 
att fråga efter deras åsikt. Inom det sociokulturella perspektivet finns en grundtanke att det är 
genom interaktionen mellan människor som inlärning sker, men det är även igenom 
kommunikation som lärandet förs vidare (Säljö, 2014). I denna studie handlar det om hur 
elevens åsikter påverkar fortsatta åtgärder och anpassningar. I samtalet med elev 2 och elev 3 
handlar de flesta inläggen i samtalet om korta svar, ja och nej eller instämmande läten. Elev 2 
gör dock något längre inlägg under ett par tillfällen under samtalet. Men trots att svaren är 
kortfattade så är andelen svar hög. Elev 3 däremot låter vårdnadshavaren och 
specialpedagogen föra samtalet och svarar endast med ett par korta ja och nej svar vid ett fåtal 
tillfällen. Detta medför att antalet svar är relativt lågt och under en del av samtalet deltar 
eleven inte alls, utan lyssnar endast. I detta samtal är det vårdnadshavaren, specialpedagogen 
och pedagogen som delar på talutrymmet. Störst del av talutrymmet har specialpedagogen, 
som driver samtalet framåt och trevande försöker få eleven att kliva in i samtalet. 
 

5.4 Sammanfattning av analys  
Resultatet har analyserats utifrån kommunikation och social interaktion i ett sociokulturellt 
perspektiv. Syftet med denna studie var att undersöka innehållet i uppföljningssamtal kring 
åtgärdsprogram och extra anpassningar, hur diskussionen mellan pedagog, vårdnadshavare 
och elev förs samt elevens delaktighet i samtalet.   

De undersökta uppföljningssamtalen innehåller översiktliga genomgångar av åtgärder och 
extra anpassningar, men utan att tydligt redogöra för innehållet i elevdokumentationen. Med 
det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt skulle det innebära att de som deltar i 
samtalet har en god kännedom om kontexten vilket kan vara en anledning till att den röda 
tråden i samtalet bitvis är svår att upptäcka för mig som utomstående. Dynamiken i samtalet 
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avgör vad som sägs och hur samarbetet mellan parterna ser ut (Vygotskij, 2001). Samtliga 
samtal präglas av en god stämning och deltagarna pratar fritt. I de analyserade samtalen är det 
specialpedagogen som leder samtalet och håller samman deltagarna. I analysen framkommer 
att i samtalet finns inget som visar på att åtgärderna och extra anpassningarna utvärderas 
utifrån hur väl de har fungerat för eleven. Under samtalet diskuteras de behov eleven har och 
vilken typ av stöd, åtgärder och extra anpassningar som finns, till viss del diskuteras hur de 
fungerar. Men inget tas bort eller läggs till i åtgärder eller extra anpassningar, trots att det är 
tydligt att en del av anpassningarna och åtgärderna inte alls är funktionella. 

Elevens delaktighet i samtalet och kring åtgärder och extra anpassningar är i stort sett hög i 
samtliga samtal. Dock innebär inte denna delaktighet att hänsyn tas till elevens tankar och 
åsikter i utvärderingen av åtgärder och extra anpassningar.  
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  
I denna studie är syftet att ta reda på innehållet i uppföljningssamtal kring åtgärdsprogram och 
extra anpassningar, hur diskussionen kring åtgärder och extra anpassningar förs samt elevens 
delaktighet. Med bakgrund i en sociokulturell teori och med en samtalsanalys diskuteras, ar-
gumenteras och problematiseras resultatet i denna studie, utifrån frågeställningarna.  

För att ta reda på vilken metod som var lämplig utgick jag från min studies syfte och fråge-
ställning. Eftersom det var uppföljningssamtalet kring åtgärdsprogram och extra anpassningar 
som jag ville undersöka, valde jag att göra en kvalitativ undersökning. Jag valde att göra ljud-
upptagningar av samtalen. En annan möjlig metod hade varit att filma samtalen. Genom bild-
upptagning av samtalen hade det varit möjligt att få information kring ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Dock är en inspelning med bild mer komplicerad och krävande än en ljudupp-
tagning och eftersom det var svårt att få elever och vårdnadshavare att godkänna ljudupptag-
ning, misstänker jag att det hade blivit ännu svårare att få informanter om studien byggt på 
bildupptagning av samtalen, därför valde jag att inte genomföra detta.   

Ett annat alternativ hade varit att säkra upp ljudupptagningarna med anteckningar, om tekni-
ken hade krånglat. Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar detta. Eftersom jag själv inte 
deltog i samtalen så blev det inte praktiskt genomförbart att varken föra anteckningar eller 
filma samtalen. Mitt val att inte delta vid samtalen grundar jag i det sociokulturella perspekti-
vet, utifrån att interaktionen och samspelet i samtalet påverkar svaret vid den aktuella situat-
ionen (Säljö, 2014). Valet att använda ljudupptagning vid samtalen tycker jag har varit en bra 
metod för att samla information vid uppföljningssamtalet kring åtgärdsprogram och extra an-
passningar. Genom att sedan transkribera samtalen har jag ökat min förståelse för hur dessa 
samtal kan se ut.  

Eftersom jag redan från studiens start visste att jag inte skulle delta i samtalen eftersom jag 
var rädd att jag som okänd skulle påverka innehållet och formen på samtalet (Bryman, 2011), 
bestämde jag och specialpedagogen förutsättningarna för samtalet redan från början. Alla 
samtal ägde rum på eftermiddagen och samtalet ägde rum i ett konferensrum på skolan. Ahrne 
och Svensson (2015) skriver att både tid och plats kan påverka samtalet, därför var det viktigt 
för mig att ge samtalen så lika förutsättningar som möjligt, för att öka trovärdigheten och möj-
ligheten att jämföra samtalen.  

Urvalet i studien begränsades till de elever som under perioden hade uppföljningssamtal 
inbokade, vilket vi kan hänvisa till ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kan ses som 
ett dåligt sätt att göra urval (Merriam, 1998) men jag ser inte att det skulle ha påverkat 
resultatet på något sätt. Jag tror inte att bekvämlighetsurvalet har begränsat det antal samtal 
som jag fick tillgång till, då dessa uppföljningssamtal är känsliga. Asp-Onsjö (2006) skriver 
att en elev som befinner sig i en komplicerad lärandesituation lätt kan känna sig utpekad. 
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Transkriberingen var ett stort arbete som krävde mycket tid, men jag valde att genomföra 
transkriberingen noggrant, för att på så sätt lättare kunna se likheter och skillnader i samtalen. 
Det har varit en krävande process, men även mycket lärorik. Det krävdes sedan många 
genomläsningar av transkriptionerna för att kunna genomföra analysen.  

Vid analysarbetet insåg jag att samtalen inte innehöll det jag hade förväntat mig, utan jag blev 
tvungen att tänka om och leta efter nya infallsvinklar. Inom det sociokulturella perspektivet 
ses kommunikation som en handling som är delvis oförutsägbar. Det är parternas sätt att agera 
i samtalet som styr hur samtalet utvecklas (Säljö, 2014). Jag hade förväntat mig ett 
strukturerat samtal med en tydlig utvärderingsprocess där åtgärderna diskuterades en efter en 
för att sedan kvarstå eller förändras, allt efter elevens nuvarande behov. Bryman (2011) 
skriver att forskaren ibland kan tvingas ändra sina uppfattningar vilket jag blev medveten om i 
mitt analysarbete. Jag tror att en kombination av intervjuer och inspelade samtal, där jag hade 
kunnat studera intentionen i samtalet i förhållandet till det som sker, hade gett mig tydligare 
material. Det hade även varit intressant att ta del av elevernas åtgärdsprogram och extra 
anpassningar för att lättare kunna följa hur de berördes i samtalen. 

Jag har spelat in tre uppföljningssamtal vilket är ett alldeles för lågt urval för att kunna dra 
några långtgående slutsatser. Men jag ser att stora delar av den forskning jag har tagit till mig 
går i linje med de samtal jag har tagit del av. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen utgår jag från det som framkommit kring uppföljningssamtalets 
innehåll, hur samtalet förs samt elevens delaktighet i den muntliga kommunikationen. 
Diskussionen utgår från den litteratur och forskning som återfinns i Litteratur och tidigare 
forskning. 
  
Sammanhanget gör att vi tänker och agerar på ett visst sätt. Skolan har sina kommunikativa 
spelregler som vi förväntas följa när vi är där, grundantagandet är att det människor säger 
alltid är kontextbundet (Säljö, 2014). I muntlig kommunikation och samtal har alla som deltar 
i dialogen en kännedom om kontexten (Vygotskij, 2001). 
 
Resultatet i studien visar på att innehållet i uppföljningssamtalet kring åtgärdsprogram och 
extra anpassningar skiftar i de olika samtalen. Det är samtalsledaren själv som avgör samtalets 
struktur och innehåll. När det gäller elevens delaktighet ser jag att eleven är aktiv i samtalet, 
men om detta har någon betydelse för hur åtgärderna/anpassningarna kommer att utformas i 
framtiden känns oklart. 
 
När det gäller de två eleverna med dokumenterad läs- och skrivproblematik, så berörs inte 
problematiken specifikt i samtalet. En av eleverna har själv initierat ljudböcker och har iPad 
som kompensatoriskt hjälpmedel.  
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6.2.1 Samtalets innehåll 
Samtalen i studien har helt olika karaktär. I Jakobssons (2002) studie kring kommunikation 
mellan skola och hem finns en beskrivning av öppen kommunikation där skola och 
vårdnadshavare ser sig som resurser för varandra och ser ett gemensamt ansvar för 
eleven/barnets utveckling. Här finns ett förtroende mellan parterna. Detta genomsyrar 
samtliga analyserade samtal i undersökningen. Stämningen är god och samtliga parter bidrar 
till samtalet utifrån sin förmåga. Jag anser även att det finns en intentionalitet i samtalet 
(Sahlin, 2010) och att specialpedagogen har ett syfte med samtalet, även om innehållet bitvis 
tar oväntade vägar. 
  
I samtliga samtal är intentionen att åtgärder och extra anpassningar ska utvärderas. I samtalen 
framkommer dock inte innehållet i åtgärdsprogrammet. Alla inblandade parter anser att 
åtgärderna är utvärderade, men i analysen av samtalen framkommer inget som visar på att det 
sker en utvärdering utan det som äger rum är mera ett socialt samtal kring olika händelser och 
lektioner i skolan som kopplas till elevens problematik samt den ansats till åtgärd/anpassning 
som eleven har haft.  
 

6.2.2 Hur förs diskussionen kring åtgärder och anpassningar? 
I samtalen diskuteras de åtgärder och anpassningar som finns i åtgärdsprogram och som extra 
anpassningar. Exempel på åtgärder och extra anpassningar som nämns i samtalen är: 
instruktioner, feedback, struktur och förberedelser inför prov, motivationshöjande strategier 
med mera. Varje åtgärd, anpassning lyfts upp och diskuteras. Ansatsen är att diskutera hur det 
har fungerat, men vid flera tillfällen hamnar diskussionen kring vilka lektioner det fungerar 
på. Vid ett par tillfällen lyfts önskade anpassningar av eleven. Dessa får inte så stort 
genomslag i diskussionen. Andreasson och Wolff (2015) skriver att åtgärdsprogrammets 
verkningsgrad är beroende på hur väl kopplade åtgärderna är till elevens behov.  
I de samtal jag har analyserat går det inte att finna någon koppling då det i samtalet endast 
framkommer vilka åtgärder som ska utvärderas, inte vilket behov eleven har. 
 
Wingård (2007) skriver att åtgärdsprogrammen sällan följer de styrdokument som finns och 
att åtgärderna sällan är förebyggande utan mera behandlande vilket jag anser blir tydligt i de 
analyserade samtalen, då det ibland är svårt att se kopplingen till elevens inlärningssituation 
och de åtgärder som finns. Ett exempel på behandlande åtgärd är att eleven som har svårt att 
koncentrera sig på lektionen och sysselsätter sig med mobiltelefon och iPad, har som åtgärd 
att inte få ha dessa under lektionstid. Dock framkommer under samtalet att eleven har haft 
tillgång till mobiltelefonen och har skickat SMS under lektionstid. I samtalet kring detta 
framkommer att lärarna ”inte har brytt sig”. Min fundering kring detta är om pedagogerna har 
känt till beslutet kring mobiltelefon och iPad, det vill säga hur väl åtgärderna och extra 
anpassningarna är kommunicerade. 
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6.2.3 Elevens delaktighet i den muntliga kommunikationen 
Enligt Asp-Onsjö (2006) skrivs inte åtgärdsprogram i en dialog och med samförstånd mellan 
ingående parter. Men i de samtal jag har analyserat upplever jag att parterna är väl medvetna 
vad som står i åtgärder och extra anpassningar. Detta inbegriper dock inte att detta skrevs i 
samförstånd, men jag tolkar diskussionen som att de är överens om vad de ska diskutera. 
  
Jag tolkar speciallärarens uttalanden som att arbetet med åtgärdsprogrammen inte alltid blir en 
sådan naturlig del av elevernas skolvardag som det står framskrivet i styrdokumenten. I min 
studie märker jag även tydligt att inte alla lärare är involverade i utvärderingen, mycket i 
samtalen bygger på hur eleven har uppfattat att läraren anpassar sin undervisning och vid ett 
flertal tillfällen finns inte någon återkoppling från undervisande lärare kring hur åtgärderna 
har fungerat för eleven i undervisningen. Trots att det i läroplanen betonas att skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen samt deras 
rätt till stöd, vilket i första hand ska ges inom den grupp eleven tillhör (Skolverket, 2011). 
Detta gör det svårt att analysera elevens egentliga delaktighet. Eleven är aktiv i samtalet och 
uttrycker åsikter, men om dessa är verkningssamma i den pedagogiska verksamheten går inte 
att utläsa. För att ett arbete med åtgärdsprogram ska bli verksamt behöver alla lärare vara 
involverade i hela processen. En utvärdering av åtgärder blir inte så verksam när inte alla 
lärare har uttalat sig kring hur arbetet har fortskridit. Ericson (2010) skriver om vikten av att 
läraren kan anpassa sin undervisning efter elevens behov för en lyckad 
undervisningssituation, det vill säga att ett systematiskt och välplanerat arbetssätt som är 
motiverande för eleven är en framgångsfaktor. 
 
Menlove, Hudson och Suters (2001) skriver i sin studie att flera lärare känner att de inte har 
kontroll över vad som står i elevernas IEP (Individual education plan) vilket jag tycker 
stämmer väl överens med några av speciallärarens uttalanden i min studie. Vidare skriver 
författarna att åtgärdsprogram tenderar att bli en uppgift för specialläraren (Menlove, Hudson 
& Suter, 2001), åtgärder och insatser kommer då långt ifrån den enskilde lärarens klassrum 
vilket jag tycker att jag kan se i min analys av samtalen. Eleverna är medvetna om vad de 
behöver för att lyckas, men åtgärder och insatser kommer inte hela vägen ut i klassrummet. 
Asp-Onsjö (2008) och Quinn och Owen (2014) lyfter fram vikten av att involvera elever i 
frågor som rör dem. Eleven vet oftast själv vad den behöver utveckla och vilket behov av stöd 
som behövs. Även Skolverket (2014) lyfter fram vikten av att ta tillvara elevens och 
vårdnadshavarens kunskaper kring elevens situation. 
 
I de samtal som ingår i studien syns vid ett par tillfällen att både vårdnadshavare och elev 
försöker lyfta situationer där de vill förändra stödet. Elev 1 pratar om inlästa böcker, som 
eleven själv har initierat. Ingen större anmärkning görs av detta och det uppkommer ingen 
diskussion kring huruvida eleven bör ha detta som en anpassning, trots att eleven själv 
uttrycker att det är ”svinbra”. En vårdnadshavare lyfter att eleven skickar SMS under 
lektionstid, trots att de beslutat att de ska hjälpa eleven med fokus på lektionen. 
Specialpedagogen frågar eleven vad lärarna har sagt om telefonen på lektionen, men eleven 
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säger att de inte bryr sig. Då konstaterar specialpedagogen att pedagogerna inte bryr sig och 
sedan lämnas den diskussionen. 
 

6.3 Sammanfattning 
Innehållet i samtalet rör elevens skolsituation och det som diskuteras har sin utgångspunkt i 
åtgärdsprogrammets åtgärder och anpassningar, även om samtalet tenderar att sväva ut. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet är det dynamiken i samtalet som avgör hur det 
kommer att utvecklas och detta är beroende av hur parterna i samtalet samarbetar (Säljö, 
2014). Specialpedagogens roll är tydlig i situationen, att leda samtalet genom att ställa frågor 
och låta deltagarna i samtalet komma till tals. Detta medför att alla samtalen, beroende på 
deltagarna, blir olika, trots gemensam ansats. 

Resultatet av min samtalsanalys visar på en hög elevaktivitet i uppföljningssamtalen. Dock 
råder en viss otydlighet om elevens delaktighet har någon påverkan på de åtgärder och 
anpassningar som finns/bör finnas i elevens inlärningssituation. Två av eleverna har önskemål 
om extra anpassningar, men inget av det som tas upp summeras i diskussionen som något som 
kommer att komplettera de åtgärder och extra anpassningar som finns i dagsläget. 
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7 Slutord med förslag på vidare forskning 

I den här studien undersöks uppföljningssamtalet kring åtgärdsprogram, särskilt stöd och extra 
anpassningar ur ett sociokulturellt perspektiv. Jag är intresserad av innehållet i samtalet, hur 
samtalet förs samt elevens delaktighet, då detta kan ge mig en beredskap inför min kommande 
roll som speciallärare med inriktning mot språk-, läs-, och skriv. Speciallärarens roll innebär 
även att vara en kvalificerad samtalspartner och handledare i olika typer av samtal, därav 
denna studies fokus. Denna studie har gett mig en större kunskap kring uppföljningssamtal 
generellt, men även hur samtalet förs och elevens delaktighet.  
 
Att elever är delaktiga kring sin egen undervisning borde idag vara en självklarhet, men i 
studien framkommer att elevernas höga muntliga delaktighet inte självklart leder till mer 
inflytande över åtgärder och extra anpassningar. I studien framkommer även den betydande 
roll som pedagogen spelar i implementeringen av åtgärder och stöd i undervisningen. 
 
När det gäller forskning kring uppföljningssamtal om extra anpassningar, åtgärdsprogram och 
särskilt stöd samt elevers delaktighet i dessa så är den ytterst begränsad. Jag anser att området 
kring elevers delaktighet rörande sin utbildning generellt är av intresse, men särskilt de elever 
i behov av stöd och hur dessa kommer till tals kring anpassningar och åtgärder. Jag ser även 
att forskning rörande vad som är avgörande för att extra anpassningar och särskilt stöd ska få 
önskad effekt är av stor vikt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev till rektor 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Lena Lange och studerar till speciallärare vid Universitetet i Karlstad. 
Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng. 
 
Mitt syfte är att ta reda på hur pedagoger samtalar kring åtgärdsprogram under 
utvecklingssamtal. Under våren kommer jag att undersöka detta genom att göra 
ljudinspelningar med diktafon av utvecklingssamtal där åtgärdsprogram 
diskuteras. Inspelningarna kommer att skötas av medverkande pedagog, med 
utrustning som jag har lämnat till skolan.  
 
I examensarbetet kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Uppsatsen kommer 
skrivas så att de som läser den inte kan identifiera eleven, pedagogen, 
vårdnadshavaren eller skolan. 
 
I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och alla deltagare kan när som helst avbryta 
sitt deltagande. Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig 
handling som kan läsas av allmänheten.  
 
Som bilaga finns ett informationsbrev att lämna till vårdnadshavare där de måste 
godkänna att deras barn deltar i studien, ett brev till eleven samt ett till 
pedagogerna. 
 
Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under våren 2017.  
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller 
min handledare för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar    
Lena Lange 
 
[ Kontaktinformation ] 
  



 

Bilaga 2 – Missivbrev till pedagoger 
 

 
 
Hej!  
 
Jag heter Lena Lange och studerar till speciallärare vid Universitetet i Karlstad. 
Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng. 
 
Mitt syfte är att ta reda på hur pedagoger samtalar kring åtgärdsprogram under 
utvecklingssamtal. Under våren kommer jag att undersöka detta genom att göra 
ljudinspelningar med diktafon av utvecklingssamtal där åtgärdsprogram 
diskuteras. Du som pedagog spelar in den relevanta delen av samtalet med den 
utrustning som lämnats till skolan. 
 
I examensarbetet kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Uppsatsen kommer 
skrivas så att de som läser den inte kan identifiera eleven, pedagogen, 
vårdnadshavaren eller skolan. 
 
I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som 
avbryta inspelningen och därmed ditt deltagande. Det godkända examensarbetet 
kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten.  
 
Som bilaga finns ett informationsbrev att lämna till vårdnadshavare där de måste 
godkänna att deras barn deltar i studien, samt ett brev till eleven. 
 
Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under våren 2017.  
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller 
min handledare för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar    
Lena Lange 
 
[ Kontaktinformation ] 
  



 

Bilaga 3 – Missivbrev till vårdnadshavare 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Lena Lange och studerar till speciallärare vid Universitetet i Karlstad. 
Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng. 
 
Mitt syfte är att ta reda på hur pedagoger samtalar kring åtgärdsprogram under 
utvecklingssamtal. Under våren kommer jag att undersöka detta genom att göra 
ljudinspelningar med diktafon av utvecklingssamtal där åtgärdsprogram 
diskuteras. 
 
I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). I 
examensarbetet kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt och resultatet 
kommer enbart att användas i forskningsändamål. Detta innebär att deltagandet 
är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta inspelningen och 
därmed ditt deltagande. Det godkända examensarbetet kommer att vara en 
offentlig handling som kan läsas av allmänheten. Uppsatsen kommer skrivas så 
att de som läser den inte kan identifiera elev, pedagog, vårdnadshavare eller 
skola.  
 
Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under våren 2017.  
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller 
min handledare för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar    
Lena Lange 
 
[ Kontaktinformation ] 
 
  



 

Bilaga 4 – Missivbrev till elev 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Lena Lange och studerar till speciallärare vid Universitetet i Karlstad. 
Jag kommer under våren att skriva mitt examensarbete. 
 
Jag ska skriva om hur lärare samtalar kring åtgärdsprogram under 
utvecklingssamtal. Jag skulle uppskatta din hjälp genom att få göra en 
ljudinspelning av ditt utvecklingssamtal. 
 
I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt. Du när som helst avbryta inspelningen och 
därmed ditt deltagande.  
 
Det godkända examensarbetet kommer att vara tillgängligt för alla med intresse 
att läsa det. I uppsatsen står inte vilka elever, vårdnadshavare, lärare eller skolor 
som varit med.  
 
Jag hoppas och ser fram emot ditt deltagande och samarbete under våren 2017.  
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig 
eller min handledare för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar    
Lena Lange 
 
[ Kontaktinformation ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 – Manual för transkribering 
 
Manual för transkribering av samtal (Linell, 1994; 2011) 
 
Lista över transkriptionskonventioner som kan användas vid analys av samtal: 
 
-- avbrutet yttrande 

(..) kort märkbar paus (under 0,5 sek) 

(…..) längre paus (mellan 1 och 5 sek) 

[ ] Vänsterklammer – anger början av överlappande tal och högerklammer anger var 

överlappningen slutar  

(ord inom parantes) – osäker tolkning 

(xx) – ohörbart ord 

( xx xx) – flera ohörbara ljud (ohörbar sekvens) 

(( )) – allmän kommentar till hur något sägs 

intressant parti (fetstil) – del av yttrande som är intressant för analys. 


