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Abstract 
 
The aim of this study is to examine a few adult students’ experiences from compulsory school 

where they did not achieve the goals in Swedish. The study was also supposed to point out if 

the students had any thoughts about how the school could have supported their learning, if 

they felt included and involved and if they had other experiences from compulsory school. 

Two interviews were made with the three respondents. A qualitative method was used and the 

data is collected from their life stories. The result shows that despite the school’s efforts, the 

respondents did not achieve the goals. The respondents talk about their need of corroboration, 

that the teachers should have listened to them, given them more help and the unsuitability to 

put all the students with learning difficulties in the same room. The respondents talk about 

fear of looking stupid and a feeling of exclusion. From the respondents’ perspective it is 

obviously that the school did not undertake its responsibility according to the Swedish school 

law, the Salamanca Declaration and Convention on the Rights of the Child by adjusting the 

ordinary environment in the classroom, letting the respondents be involved and most of all, by 

ignoring their duty to write åtgärdsprogram, i.e. individual programmes for higher 

achievement. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta del av erfarenheterna bland några elever på 

introduktionsprogrammet som inte nått målen för årskurs 9 i svenska i grundskolan. Studien 

skulle ge svar på bland annat hur eleverna upplevt skolans försök att hjälpa dem nå målen. 

Andra frågor som skulle besvaras var om eleverna hade egna funderingar kring vad skolan 

kunde ha gjort för att främja lärandet, om de känt sig inkluderade och delaktiga samt om de 

hade övriga erfarenheter från grundskoletiden som har varit av betydelse för dem. En 

kvalitativ metod användes och genom livsberättelser framkom de vuxna informanternas 

erfarenheter. Två intervjuer genomfördes med de tre deltagarna. Resultatet visar att trots 

skolans insatser så nåddes inte målen. Informanterna anser att skolan hade kunnat göra mera 

genom att ge dem bekräftelse, lyssna på dem, ge dem mera hjälp och att inte alla elever med 

olika behov av stöd ska sitta i samma grupp. De berättar om rädsla att framstå som dumma 

och att de känt ett utanförskap. Slutligen så kan det konstateras att ur informanternas 

perspektiv så har skolan inte levt upp till sina åtaganden enligt skollagen, 

Salamancadeklarationen och Barnkonventionen genom att inte anpassa den ordinarie 

skolmiljön, inte låta eleverna vara delaktiga och framförallt genom att inte upprätta 

åtgärdsprogram. 
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1. Inledning 

Jag blev intresserad av specialpedagogik när jag började arbeta på individuella programmet 

(nuvarande introduktionsprogrammet) på gymnasiet. Det var något av en chock för mig att se 

hur illa en del elever farit i grundskolan. Samtliga elever saknade betyg i ett eller flera ämnen 

och allesammans bar de med sig en känsla av misslyckande från grundskolan. De var inte 

”godkända” och hade inte ”klarat” den obligatoriska skolan av olika orsaker. Persson och 

Persson (2012) skriver att andelen elever som inte klarar grundskolan med godkända betyg 

ökar och att var femte elev inte klarar ämnesprovet i matematik i år 9, vilket är en fördubbling 

på bara sju år. För de elever som saknade behörighet till gymnasieskolans nationella program 

var individuella programmet enda alternativet för att komma vidare i sin utbildning. 

Jag insåg ganska snart att elevernas underkända betyg delvis berodde på att de hade svårt att 

läsa och förstå olika texter och att de tyckte att det var svårt att uttrycka sig skriftligt. 

Dessutom upplevde jag att jag inte varken hade tillräcklig kunskap om olika former av 

inlärningssvårigheter eller tillräckligt bred didaktisk repertoar för att kunna hjälpa eleverna på 

det sätt jag skulle vilja. För att råda bot på min bristande kunskap om elever i svårigheter så 

sökte jag speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs- och skrivinlärning. 

Under min tid på individuella programmet och introduktionsprogrammen var själva 

knäckfrågan att ta reda på hur vi skulle kunna möta varje elev och kunna skapa bra 

förutsättningar för att varje individ skulle lyckas så bra som det någonsin var möjligt. Därför 

startade vi varje läsår med en kick-off som eleverna själva fick planera. Syftet var att vi skulle 

lära känna varandra lite, skapa relationer, ta vara på elevernas intressen och få dem att känna 

sig delaktiga i gruppen, oavsett vilken bakgrund de hade. Genom att de själva fick vara med 

och bestämma vad vi skulle göra så framkom ofta elevernas starka sidor och det kunde vi ta 

vara på under själva undervisningen. Man kan lära sig på många olika sätt och min erfarenhet 

är att det kan vara lättare att lära sig om man utgår från elevernas intressen, till exempel att 

man lär sig engelska samtidigt som man läser om skotrar eller bilar på engelska. 

Vi hade ett inkluderande synsätt som innebär att alla elevers olikheter skulle tas tillvara och vi 

anpassade undervisningen utifrån elevernas behov (Nilholm, 2012). Det var viktigt för oss att 

försöka vända elevernas synsätt på sig själva och sitt lärande till ett lyckat studieresultat 

istället. Då blev det naturligtvis intressant att fundera på VARFÖR eleverna inte hade nått 

målen. Vad var det som inte hade fungerat i grundskolan ur elevernas perspektiv?  

Min förhoppning är att studien ska kunna hjälpa oss pedagoger att förstå hur elever kan 

uppleva sin undervisning i svenska i grundskolan och att vi utifrån detta ska kunna skapa 

bättre förutsättningar för deras lärande. Det skulle minska antalet elever på 

introduktionsprogrammen och helst så skulle programmen inte behövas överhuvudtaget. 

Genom att tydliggöra vad som inte fungerat och anamma det eleverna ser som 

framgångsfaktorer så kan vi, både lärare och speciallärare, förhoppningsvis anpassa vår 

undervisning på ett bättre sätt för att flera elever verkligen ska nå de uppsatta målen i 

slutändan. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om tre vuxna elevers erfarenheter från sin 

grundskoletid när de inte nådde målen i ämnet svenska.  

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilka åtgärder minns eleverna att skolan vidtog för att målen skulle nås? 

 Hur har eleverna upplevt skolans försök att hjälpa dem nå kunskapsmålen i svenska? 

 Framkommer egna funderingar hos eleverna kring vad de tycker att skolan kunde ha 

gjort för att främja lärandet och hjälpa dem nå målen? 

 I vilken omfattning har de känt sig delaktiga och inkluderade i insatserna? 

 Vilka övriga erfarenheter från tiden i grundskolan har varit av betydelse för dem? 
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2. Bakgrund 
Nedan följer en beskrivning av introduktionsprogrammen, gällande styrdokument, 

beskrivning av inkluderingsbegreppet, en förklaring till varför det är viktigt för eleverna att 

känna motivation och delaktighet, specialpedagogiska perspektiv, exempel på olika former av 

anpassningar samt en beskrivning av åtgärdsprogram. 

Antalet elever som inte når målen i alla ämnen i grundskolan varierar mellan 12,3 procent och 

13,1 procent under läsåren 10/11 och 13/14, enligt statistiken i Siris (www.skolverket.se, 

2015). Det innebär ungefär 13 000 elever varje läsår. 13000 elever som lämnar den 

obligatoriska och grundläggande skolan bakom sig och sedan inte har mycket att välja på. De 

har små möjligheter att bli antagna på nationella gymnasieprogram och ofta är 

introduktionsprogrammen deras enda alternativ att komma vidare i sin utbildning, eftersom de 

saknar ett eller flera betyg för sin gymnasiebehörighet.  

Det är relevant att fundera över vad orsaken bakom de höga siffrorna kan vara och varför 

introduktionsprogrammet är det största programmet på många gymnasieskolor. Ur ett 

lärarperspektiv så finns det säkert många olika förklaringar, men det är än mer intressant att 

försöka ta reda på hur eleverna upplever det. Som blivande speciallärare känns det som en 

högst relevant fundering. Vi pedagoger behöver förbättra förutsättningarna för att det önskade 

lärandet ska äga rum. Min förhoppning är att jag, men också andra pedagoger, ska kunna lära 

oss genom att ta vara på elevernas erfarenheter och utifrån detta öka andelen elever som når 

målen i grundskolan. 

2.1 Introduktionsprogrammen 

Syftet med introduktionsprogrammen (förkortas IM) är att de ska leda till etablering på 

arbetsmarknaden och ge en så god grund som möjligt för fortsatt utbildning (Skolverket, 

2011). Som lärare på IM får jag ofta frågor av kollegor om vad det egentligen är. IM 

omorganiserades från tidigare individuella programmet i samband med den nya 

gymnasiereformen, Gy 2011. IM är för elever som inte har behörighet till nationella program 

och har fem olika inriktningar: språkintroduktion, yrkesintroduktion, preparand, individuellt 

alternativ och programinriktat individuellt alternativ (Skolverket, 2011). 

Skolornas upplägg för introduktionsprogrammen varierar. Så här har min skola lagt upp det: 

på språkintroduktion läser eleverna i stort sett bara svenska. Där är oftast nyanlända inskrivna. 

På yrkesintroduktion läser eleverna karaktärsämnen, till exempel svetskurser på industri. Då 

är målet att eleven ska bli anställningsbar trots att eleven inte får någon gymnasieexamen. Om 

eleven har möjlighet att få sin behörighet till nationella program inom ett år så skrivs han eller 

hon in på preparand. Där får eleverna ett individuellt schema och läser bara de ämnen som 

saknas för att få önskad behörighet. En annan möjlighet är att läsa individuellt alternativ. Då 

är upplägget helt och hållet anpassat efter elevens önskemål. Det kan vara till exempel ett 

eller flera ämnen på deltid som kan kombineras med någon form av praktik. Här är det inte 

säkert att målet är att få betyg- syftet kan vara bara att få elever att återvända till skolan om de 

har hög frånvaro. Det femte alternativet är programinriktat individuellt val (PRIV) och 

innebär att en elev kan få börja på vissa program trots avsaknad av hel behörighet i 

kärnämnena. En elev kan till exempel skrivas in på ett program med tomma platser och läsa 

tillsammans med de andra eleverna samtidigt som behörigheten kompletteras på annan tid 

utanför den ordinarie undervisningen. Här brukar man i regel undvika högskoleförberedande 

program eftersom det ställer stora krav på elevernas studieprestationer. Man brukar istället 
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välja yrkesförberedande program, till exempel industriprogrammet. Så här kan det fungera 

rent praktiskt, även om det kan vara annorlunda på andra skolor. 

Till skillnad från den gamla varianten, individuella programmet, så kan elever inte läsa på IM 

för att höja betyg som de redan fått. På IM får eleverna gå upp till tre år och i undantagsfall 

fyra år. För att bli behörig till de nationella programmen krävs åtta betyg för 

yrkesförberedande program och tolv för högskoleförberedande program. Svenska, engelska 

och matematik ska ingå i dessa betyg (Skolverket, 2011). 

2.2 Styrdokument 

För att eleverna ska uppnå målen, undvika att tvingas gå på IM och dessutom riskera att bli 

överåriga för gymnasiet innan de har fått sin behörighet använder skolan olika åtgärder för att 

hjälpa eleverna att nå målen. Tänkbara åtgärder och riktlinjer kring detta arbete finns i en 

skrift som Skolverket utarbetat (Skolverket, 2014). 

Skolverkets nya riktlinjer för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller från 

1 juli, 2014. I riktlinjerna menar man att extra anpassningar ska göras inom den ordinarie 

undervisningen för de elever som behöver stöd i någon form innan skolan sätter in 

specialpedagogiska åtgärder (Skolverket, 2014). Målet med olika åtgärder är i slutändan att 

eleverna ska nå målen i kursplanen och få ett betyg som hjälper dem att komma vidare i sin 

utbildning. Skolans skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå 

målen har funnits länge och beskrevs redan tidigare i skollagen 4 kap. § 1 (SFS 1985: 1100) 

och nu har riktlinjerna modifierats. 

Att göra anpassningar inom den ordinarie undervisningen är alltså en rekommendation från 

Skolverket och kan samtidigt ses som ett sätt att öka inkluderingen för elever i behov av 

stödåtgärder. Inkludering som begrepp är starkt kopplat till Salamancadeklarationen enligt 

Egelund, Haug och Persson (2006). Deklarationen säger bland annat att varje barn har rätt till 

undervisning (Svenska Unescorådet, 2006). Eftersom barn har unika egenskaper, intressen, 

fallenheter och inlärningsbehov behöver utbildningen utformas och organiseras så att den 

breda mångfalden av egenskaper och behov tillvaratas, enligt deklarationen. Där står också att 

barn med särskilda behov måste ha tillgång till den ordinarie skolan, vilken ska sörja för dem i 

en pedagogik som kan tillgodose behoven och sätta barnet i centrum. 

Skolan kan inte bli inkluderande om den inte kan ta emot alla elever och svara upp mot deras 

skillnader i förutsättningar på ett effektivt sätt (Persson, 2007). Det räcker inte med enskilda 

skolors inriktning, utan utbildningssystemet måste bygga på principen om lika och rättvis 

tillgång till en skola för alla, menar författaren.  

Begreppen som används i de refererade texterna varierar: inklusiv, inklusion och inkludering. 

Jag har dock valt att använda inkludering istället för författarnas egna uttryck när jag refererar 

i texten eftersom det är det svenska begreppet enligt SAOL (www.svenskaakademien.se, 

2015). 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) innebär, enligt Persson (2007), att en 

inkluderande skola har ett pedagogiskt berättigande, för att förpliktelsen att utbilda alla elever 

tillsammans innebär att pedagogiska strategier för individuella skillnader måste utvecklas, 

vilket gagnar alla elever. Den har också ett socialt berättigande, eftersom det ger 

förutsättningar för att förändra attityder till olikheter mellan olika individer om alla undervisas 

tillsammans. Dessutom har Salamancadeklarationen också ett ekonomiskt berättigande 

http://www.svenskaakademien.se/
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eftersom det är kostnadskrävande att etablera och vidmakthålla komplexa system där olika 

slags skolor specialiserats på olika elevgrupper, menar författaren. 

Det kan vara på sin plats att definiera ordet deklaration. Det är ett uttryck för en åsikt eller 

uppfattning i en speciell fråga av deltagarna på mötet i fråga, i detta fall Salamanca, oavsett 

vilken position de har i sina hemländer, och har snarare politisk än rättslig betydelse (Svenska 

Unescorådet, 2006). Salamancadeklarationen är alltså inte lagstadgad. 

En konvention däremot, är det starkaste internationella instrumentet (Svenska Unescorådet, 

2006). I de länder som undertecknat den skall den införlivas i den egna lagstiftningen. Sverige 

har skrivit under Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006). Den skall tillvarata barnets 

rättigheter och artikel 3 föreskriver att barnets bästa skall komma i första rummet vid alla 

åtgärder som vidtas av bland annat administrativa myndigheter. Skolan är ett kommunalt 

organ och därför också en administrativ myndighet. Det innebär att skolan alltid skall låta 

barnets bästa gå först, även när man utformar undervisningen. Artikel 12 föreskriver att 

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

föreskriver artikel 23 att barn med psykiskt eller fysiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt 

och anständigt liv genom förhållanden som säkerställer värdigheten, främjar självförtroendet 

och möjliggör att barnet blir aktivt deltagande i samhället. Barnet skall också få och ha 

effektiv tillgång till undervisning och utbildning. Varje barn har rätt till individuell utveckling 

enligt konventionen. Skolan skall alltså låta barnet komma till tals i frågor som rör den egna 

personen och den egna utbildningen. Sist men inte minst: barnets bästa ska fokuseras i alla 

åtgärder inom skolan. 

Både Salamancadeklarationen och Barnkonventionen använder begreppet barn, men i min 

studie har jag valt att fortsättningsvis använda begreppet elev istället eftersom eleverna i 

studien är myndiga. Även om de är myndiga så har de samma rättigheter som barn under 18 

år. 

Elevers rätt till utbildning finns ratificerad i skollagens så kallade Portalparagraf (SFS 

2010:800). Den säger bland annat att utbildning inom skolväsendet ska främja alla elevers 

utveckling och lärande och att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Alla elever 

ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Skolan skall vidare sträva 

efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Skolan ska främja en livslång lust att lära, individuellt ansvarstagande och demokratiska 

värderingar. Skollagen innebär också att eleverna har skolplikt. 

2.3 Inkludering 

Det är vanligt att inkludering förstås som ett sätt att införliva elever med svårigheter i den 

ordinarie pedagogiska verksamheten (Persson & Persson, 2012).  Nilholm (2010) menar dock 

att inkluderingsbegreppet i svenskt sammanhang mer har blivit en del av samtalet om 

specialpedagogik än en del i en bredare politisk diskussion. Han anser att inkludering har 

kommit att beteckna allas rätt till delaktighet i klassrummet. Nilholm (2012) skriver att 

elevernas olikheter ska ses som en tillgång. Det finns fler som är inne på samma sak: att barns 

olikheter ska ses som en tillgång och inte som en nackdel skriver även Atterström och Persson 

(2000). De menar att om barn och ungdomar möts i mångfald under en kompetent ledning så 

kan diskriminerande attityder motverkas. 

Inkluderingsrörelsen har försökt byta fokus från hur elever som definieras som avvikande 

skall kunna anpassas till skolan till hur istället skolan kan anpassa sig till elevernas olikheter 
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(Nilholm & Göransson, 2013). Författarna menar att diskussionen inte ska begränsas till att 

handla om elever som upplever svårigheter i skolan, utan att olikhet ska ses som en tillgång 

som täcker hela spektrumet av olikheter som möts i skolan. Forskare är inte överens om hur 

en inkluderande gemenskap ska se ut. Författarna menar att ibland talas det om inkludering 

utan att man bryr sig så mycket om vilken gemenskap som eleverna bör erbjudas och då kan 

inkludering betyda att alla elever har en bra situation som individer men man tar ingen hänsyn 

till hur individernas helhet ser ut. 

Det är flera faktorer som påverkar om skolan kan ses som inkluderande. Enligt Nilholm och 

Göransson (2013) så är det viktigt för alla elever att ha en fungerande skolsituation och att det 

till exempel är kunskapsutveckling, social utveckling och demokratifostran som gör 

skolmiljön inkluderande. Det finns också flera forskare som vill fokusera på hur den 

gemenskap som erbjuds egentligen ser ut. Skolan behöver ta hänsyn till elevernas situation, 

menar de, och då skall eleverna vara socialt delaktiga i den utsträckning de själva vill och de 

ska också vara delaktiga i kunskapstillägnandet. Författarna definierar gemenskap i en skola 

som att man har tillit till varandra, framförallt i klassrummet, och tillit till de regler som gäller 

samt gemensamma mål. De menar att det ska finnas ett ”vi” och att gemenskapen innebär 

möten med andras erfarenheter och möjligheter att förändras som person. Författarna 

fortsätter med att argumentera för att gemenskap kräver olika arbetsformer där eleverna 

involveras med varandra och att demokratiska processer, både i klassrummen och på skolnivå, 

också är viktiga ur ett inkluderingsperspektiv. 

Själva begreppet inkludering används på olika sätt. Nilholm och Göransson (2013) definierar 

några av dem: dels den gemenskapsorienterade definitionen som beskrivits ovan, och dels en 

individorienterad definition som innebär att inkluderingsgraden bedöms av hur de enskilda 

elevernas situationer ser ut. De menar att om eleven trivs i skolan, når målen och har goda 

relationer så säger man inom den individorienterade definitionen att eleven är inkluderad. 

Författarna fortsätter med att ta upp en tredje definition: den placeringsorienterade som 

innebär att inkludering är när elever i svårigheter befinner sig i det vanliga klassrummet. De 

menar att den tredje definitionen är en missuppfattning, och tar med den endast för att den har 

blivit så vanlig. 

Persson (2007) skriver att inkludering som begrepp innebär att det ställs krav på skolan, 

utbildningsväsendet och samhället att hela tiden aktivt anpassa verksamheten så att alla elever 

kan känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. Ingen ska exkluderas ur det 

gemensamma och gemensamhetsskapande. Inkluderingstanken innebär dessutom, enligt Asp- 

Onsjö (2012), att eleverna ska få möjlighet att känna tillhörighet och få utvecklas utifrån sina 

egna och unika förutsättningar. 

Inkludering är också en viktig bas i ”En skola för alla” (Rapp, 2012). Alla barn ska få sin 

undervisning i sammanhållna grupper och det innebär till exempel att de inte ska 

nivågrupperas efter sina förutsättningar att lära sig, menar författaren.  

2.4 Motivation och delaktighet 

Johan Amos Comenius ansåg att alla kan lära sig allt (Hugo, 2011). Comenius är en av de 

stora skolreformatorerna och har kallats både folkskolans och grundskolans fader (Larsson, 

2012). Den vision och människosyn som ligger till grund för läroplanerna i vårt skolsystem är 

att alla människor är bildbara, skriver Hugo (2011).  Han skriver vidare att Comenius menade 

att skolan skulle vara för alla, även tröga och långsamma barn, och att det finns pedagogiska 
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metoder som lärare kan använda för att lära alla elever allt när undervisningen anpassas efter 

elevgruppen. 

Många elever som går ut grundskolan med ofullständiga betyg upplever att de inte kan lära 

sig meningsfulla saker i skolan (Hugo, 2011). De upplever skolan som meningslös och förstår 

inte varför de behöver lära sig vissa saker som de tror att de aldrig kommer att få användning 

för. Författaren menar att för att eleverna ska ändra sin inställning till skolan så handlar det 

om att skapa lärandesituationer och möten som upplevs som meningsfulla. Ska detta vara 

möjligt så krävs både tid och engagemang. 

Hugo (2011) menar vidare att det är viktigt att lärandesituationerna presenteras som en helhet 

för eleverna och inte hackas sönder genom en mängd ämnen som saknar sammanhang för 

dem. Lärandesituationerna kan bli en helhet om karaktärsämnen och kärnämnen integreras. 

Ett arbetssätt för att skapa helhet kan vara långa, sammanhängande arbetspass där man 

integrerar teori och praktik och där eleverna alltid får tid att slutföra det de påbörjat innan de 

ska påbörja något nytt, skriver författaren. 

Elever med dåligt självförtroende och negativa skolerfarenheter har större behov av att de 

lärare de möter har ungefär samma förhållningssätt och regelsystem (Hugo, 2011). Dessa 

elever också har ett större behov av kontinuitet i relationerna med vuxna. Mindre 

undervisningsgrupper gör detta möjligt, eftersom det blir lättare att se varje individ varje dag 

och skapa en meningsfull relation. Då kan skolan också möta varje elev där den är och då kan 

eleven få växa utifrån sina egna och gruppens förutsättningar, menar författaren. Då kan också 

motivationen öka. 

För att främja en livslång lust att lära, individuellt ansvarstagande och demokratiska 

värderingar är det lämpligt att använda sig av bedömning för lärande, skriver Lundahl (2011). 

En sådan bedömning förbättrar lärandet genom att bidra till synlighet, delaktighet och ansvar. 

Lärandemålen måste förmedlas till eleverna på ett tydligt sätt, men även eleverna, 

missförstånd och deras framsteg måste tydliggöras. Därför behöver eleverna vara delaktiga i 

själva undervisningen, skriver Lundahl (2011) vidare. Det är lärarens ansvar att göra eleverna 

delaktiga och att anpassa undervisningen till de synliggjorda behoven. Då kommer också 

elevernas engagemang och intresse för undervisningen att öka, menar författaren.  

2.5 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogik: det kompensatoriska, det 

kritiska och dilemmaperspektivet. Kortfattat innebär det kompensatoriska perspektivet att 

skolan identifierar problemgrupper, söker efter psykologiska och neurologiska förklaringar för 

att sedan skapa metoder för att kompensera problemet. Ett exempel på detta kan vara att 

skolan regelbundet genomför scanning av hela klasser och de elever som inte når tillräckligt 

bra resultat får särskild träning hos specialläraren, individuellt eller i grupp. Asp- Onsjö 

(2012) menar att det som är utmärkande för det kompensatoriska perspektivet är att problemet 

lokaliseras till den enskilda individen.  

Det kritiska perspektivet innebär att kritik riktas mot det kompensatoriska och att orsaken till 

skolmisslyckanden istället bör sökas utanför eleven. Elevers olikheter behöver snarare ses 

som en resurs för arbetet i skolan (Nilholm, 2007). Då kan det till exempel vara så att skolan 

förändrar sin undervisning för hela grupper istället för att specialträna enstaka elever. 
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Dilemmaperspektivet ifrågasätter vilket av inkluderingsperspektiven som skall vara rådande 

och vem som ska bestämma det. Ska det vara föräldrar, lärare, specialpedagoger eller 

politiker? (Nilholm, 2007). Asp- Onsjö (2012) menar att en del av dilemmaperspektivet är att 

skolorna har begränsade ekonomiska resurser och att stöd till vissa elever måste vägas mot en 

god lärandemiljö för alla elever eftersom stödundervisning ibland blir så dyr att den urholkar 

den vanliga undervisningen. 

Ahlberg (2013) beskriver också tre olika perspektiv: det kategoriska, som är detsamma som 

det kompensatoriska, det relationella, som motsvarar det kritiska samt det kommunikativt 

relationsinriktade perspektivet. Det sistnämnda innebär att både det kategoriska och det 

relationella perspektivets mål är att hitta orsaken till svårigheterna i skolkontexten eller hos 

individen. Ahlberg menar vidare att för att kunna förändra verksamheten i skolan så behöver 

man beakta skolans komplexitet genom att studera kommunikation och relationer på olika 

sätt, eftersom det är samspelet mellan eleven, skolans organisation och verksamheten som är 

det viktiga för att utveckla arbetet med att möta alla elevers behov. 

Tidigare har elever i stor utsträckning fått lämna den ordinarie undervisningen för att gå iväg 

till den eller de lärare som arbetat med stöd och anpassningar i olika former (Asp- Onsjö, 

2012). Skolans synsätt på eleverna har varit att det är eleven som äger problemet. Eleverna 

har ibland sorterats i olika grupper och fått undervisning i särskilda klasser, skriver 

författaren. Idag menar man, enligt de nya riktlinjerna (Skolverket, 2014) istället att 

anpassningar i första hand ska göras av den ordinarie läraren inom den ordinarie 

undervisningen och inte av specialläraren i en annan lokal eller liten undervisningsgrupp. 

2.6 Anpassningar och åtgärdsprogram 

Anpassningar kan vara en mängd olika saker, till exempel hur en elev placeras i klassrummet, 

datorer med stavningsprogram, talsynteser som läser upp skriven text för eleven samt förlängd 

tid för inlämningsuppgifter. Lärare kan också välja andra åtgärder för att hjälpa elever i behov 

av stöd i någon form. En småskalig med 34 tidigarelärare från Hong Kong visar hur man 

möter behoven hos elever med speciella inlärningssvårigheter (Yuen, Westwood & Wong, 

2005). Studien genomfördes med frågeformulär som visade olika strategier för anpassningar 

eller modifieringar i klassrummet. Lärarna undervisade i engelska, matematik och kinesiska i 

år 3-6. Kriteriet för att lärarna skulle få delta var att de hade minst en elev i klassen med 

speciella inlärningssvårigheter som blivit diagnosticerade av psykolog. Lärarna i studien 

uppgav att de oftast använde metoder som inte krävde någon förberedelse, till exempel att 

placera elever med inlärningssvårigheter bredvid någon duktig och väluppfostrad elev eller 

uppmanade eleverna att prata med sina klasskamrater och få hjälp av dem med hemläxan. 

Värt att notera är att den här studien är tio år gammal och kanske ser det annorlunda ut idag. 

Öhlmér (2004) ger också exempel på anpassningar: muntliga förhör, individuella scheman 

och lämpligare klass i form av till exempel mindre undervisningsgrupp. Författaren menar att 

anpassningar också kan göras till exempel på organisationsnivå genom schemaändringar eller 

ökade resurser i klassrummet. 

En annan åtgärd som skolan kan vidta för att hjälpa de elever som riskerar att inte nå målen i 

något ämne är att skriva åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Redan 1994 blev det reglerat 

genom grundskoleförordningen att skolan hade skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för de 

elever som hade svårigheter i skolarbetet (SFS 1994:1194). Dessa syftar till att ge alla elever 

goda förutsättningar för lärande och stärker skolans möjligheter att ta emot de allra flesta 
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elever i den reguljära verksamheten, menar Asp- Onsjö (2011). Hon menar att åtgärdsprogram 

skall fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel för att samordna, tydliggöra, dokumentera och 

utvärdera pedagogiska möten och insatser kring den elev som ses som en elev i behov av 

särskilt stöd. Enligt Skolverket (2014) ska eleven och vårdnadshavare ges möjlighet att delta 

när själva åtgärdsprogrammet utarbetas för att de ska kunna ge sin syn på skolsituationen, 

elevens svårigheter och styrkor och kunna komma med egna förslag till åtgärder. Asp- Onsjö 

(2011) fortsätter med att konstatera att eleven är själv expert på sin egen skolsituation och om 

den och vårdnadshavarna får vara delaktiga så ökar chansen att arbetet med 

åtgärdsprogrammet lyckas. 

Anpassningar och olika åtgärder används, som sagt, för att hjälpa elever i behov av stöd. 

Nilholm och Göransson (2013) skriver elever som får stöd är en heterogen grupp och att ett 

permanent stöd för elever kan vara inskrivning i särskolan. 

Inkludering, åtgärdsprogram, motivation, delaktighet, specialpedagogiskt stöd och 

anpassningar är faktorer som är betydelsefulla för elevers skolupplevelser och deras möjlighet 

att nå målen. Hur kan då några elevers upplevelser av skolans arbete med anpassningar och 

olika åtgärder se ut?  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Nedan presenteras nationell och internationell forskning som är relevant för studiens syfte. 

Den nationella fokuserar till stor del på elevers uppfattningar om faktorer som är viktiga för 

att ett lärande ska kunna äga rum och den internationella på hinder för inkluderande 

undervisning ur ett lärarperspektiv. 

3.1 Nationell forskning om måluppfyllelse och elevers erfarenheter 

Trots att skolan har ett ansvar att ge eleverna stöd utifrån deras behov så lyckas inte alla 

skolor med detta på ett tillfredsställande sätt. En longitudinell studie har genomförts under 29 

år i svenska grundskolor där sambandet mellan stöd, bakgrundsvariabler och måluppfyllelse i 

årskurs 9 undersökts (Giota, Lundborg & Emanuelsson, 2009). Studien baserades på 

statistiskt sammanställt material av 35000 elever med fyra olika födelseår. Resultatet visar 

bland annat att pojkar var överrepresenterade i de grupper som fått stöd och att dessa elever 

ofta kom från hem med låg utbildningsnivå. Den visade dessutom att elever som fått särskilt 

stöd generellt sett nådde målen i lägre utsträckning än elever som aldrig fått stöd. Studien 

visade också att olika former av stöd, till exempel speciella grupper, kan medföra negativa 

konsekvenser för eleverna i form av minskad tilltro till sig själva. 

Andelen elever som inte får behörighet för gymnasieskolan är oroande hög. Sverige halkar 

ner i internationell kunskapsranking och nästan var femte elev i årskurs 9 klarar inte 

ämnesprovet i matematik (Persson & Persson, 2012). Det kan ha flera orsaker. Orsakerna är 

komplexa, svåra att analysera och påverkas av olika faktorer (Hugo, 2011). Vilket resultat 

man kommer fram till beror på vilka faktorer man väljer. Det kan till exempel vara kön, social 

och etnisk bakgrund, förväntningar från föräldrar eller lärarnas förhållningssätt och 

förväntningar på eleverna. Författaren beskriver två olika perspektiv för att förstå och förklara 

elevernas skolsvårigheter: det ena är individuella förhållanden hos elever som till exempel 

kön, begåvning eller social miljö. Det andra perspektivet innebär att det är lärarna och skolan 

som har undervisningssvårigheter. Ur detta perspektiv förklaras elevernas misslyckanden med 

skolans organisation, personalens agerande och bemötande, för att ge några exempel. 

Exempel på vad som är viktigt för att eleverna ska kännas att de lyckas i skolan framgår av en 

studie som genomförts på dyslektiker i Sverige (Nielsen, 2011). Semistrukturerade 

livsvärldsberättelser användes som metod för de nio respondenterna som var i åldern 8-53 år 

och hade varierande utbildningsnivå. Det som var gemensamt för respondenterna var att de 

hade svårigheter i läs- och skrivutveckling som uppmärksammats av lärare och att de strävade 

efter att övervinna sina svårigheter. Viktigast för respondenterna var att de blev bemötta och 

uppmärksammade av lärarna som en hel person med både styrkor och svagheter och inte bara 

som dyslektiker. Det näst viktigaste var att de fick lämpliga verktyg, både mentalt och fysiskt. 

Det sista de tyckte var viktigt var att lärarna skapade tid och utrymme för att studenterna 

skulle få träna läsning och skrivning. Studien visar också att lärarna i en pedagogisk situation 

inte bara ska visa vad studenternas problem är, utan också ge dem hopp och tillit inför 

framtiden, eftersom lärarnas bemötande har långverkande effekt på eleverna. 

Elever i 15-16- årsåldern menar att de viktigaste faktorerna för att ett lärande ska äga rum är 

intresse och progression, enligt en studie som genomförts med fokus på biologi, fysik och 

matematik (Szklarski, 2011). Empirin insamlades genom att 19 elever först fick beskriva sina 

erfarenheter av en viss situation i en intervju och sedan genom diskussion i tre fokusgrupper. 

Respondenterna beskrev att undervisningen måste upplevas som intressant och definierade 
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begreppet på följande sätt: ämnet känns spännande, roligt eller ger en energikick. Användbara 

kunskaper upplevs som intressanta, både i nuet men också för framtiden. Det kan vara 

aktuella saker som eleverna hör till exempel i tv eller saker som påverkar deras dagliga liv. 

Respondenterna menade att lärarens upplägg är viktigt: ett tråkigt ämne kan bli intressant om 

upplägget är bra. Det kan vara precis tvärtom också: ett roligt ämne blir tråkigt med ett dåligt 

upplägg. De menade också att progression är viktigt, eftersom motivationen minskar om man 

inte upplever framsteg och att om man inte ser möjligheten till fördjupad kunskap så minskar 

drivet att fortsätta. Om eleverna får vara med under planeringen så blir det mera lockande att 

lära sig, för att större möjlighet att påverka ger större motivation, konstaterar författaren. 

Forskningen ovan visar att ur ett elevperspektiv är det lärarnas bemötande, intressant 

undervisning, progression, inflytande och delaktighet som är några av de faktorer som 

påverkar om ett önskat lärande skall äga rum. Enligt Nilholm och Göransson (2013) så är 

kunskapsutveckling och social utveckling är två viktiga faktorer för inkludering. Persson 

(2007) menar att gemenskap, delaktighet och meningsfullhet är faktorer som främjar 

inkludering.  

Det finns skolor som anses ha en hög grad av inkludering. Ett exempel på detta ges i en studie 

av Nilholm och Alm (2010). 15 elever med diagnosticerade svårigheter följdes under år 5 och 

6 i en fallstudie och data insamlades genom intervjuer, sociogram, enkäter, observationer samt 

elevernas poesi. I den skolan var elever med oförmågor eller handikapp delaktiga i vanliga 

aktiviteter, även om de var mindre socialt inkluderade. Detta visade sig genom att elever med 

diagnoser valdes sist när eleverna själva fick välja. Eleverna i studien tyckte att rättvisa är att 

få lära sig utifrån sin förmåga, känna trygghet som medlem i gruppen, rätten att ha en åsikt, 

att få uttrycka den och bli lyssnad på. Studien visar att tillhörighet, delaktighet och acceptans 

är nödvändig för inkludering. Dessutom hade lärarna vissa regler som inte var 

förhandlingsbara. 

Det finns skolor som lyckats vända den negativa utvecklingen från sjunkande resultat till en 

ökad måluppfyllelse. Ett exempel på detta är Essunga kommun (Persson & Persson, 2012). 

Där har man genom ett inkluderande arbetssätt gett elever i svårigheter möjlighet att öka sitt 

självförtroende och sin kunskap i en klassgemenskap. Utgångspunkten för förändringsarbetet 

var att genom inkluderande arbetsformer ge alla elever möjlighet att lyckas i sin ordinarie 

klass. Man övergav tron på det positiva i nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper. 

Dessutom tillfördes de specialpedagogiska resurserna de ordinarie klasserna så att 

lärarresurserna dubblerades i kärnämnena. Elever i behov av särskilt stöd deltog i den 

ordinarie undervisningen men fick vid behov tillgång till en-till-en-undervisning eller liten 

grupp. På så sätt fick eleverna också tillgång till interaktion och dynamik i gruppsamtal och 

diskussioner, både mellan elever och elever och lärare, i den vanliga klassen eftersom 

elevernas olikheter medvetet användes som resurser i undervisningen. Men den viktigaste 

framgångsfaktorn förmodas vara elevernas förändrade inställning till skolan. Skolan har 

lyckats skapa motivation för skolarbetet och eleverna har förstått att skolan är viktig både nu 

och för framtiden, skriver författarna. 

Skolverkets nya riktlinjer (Skolverket, 2014) med inriktning för ökad inkludering påverkar 

lärares dagliga arbetssituation. En del lärare har kanske aldrig arbetat inkluderande och 

kanske saknar de också utbildning för ett sådant arbetssätt. Eftersom reglerna är nya i Sverige 

och inte implementerats till fullo på alla skolor uppkom en fundering över hur det kan se ut i 

andra länder. Detta visar en del av internationell forskning: 
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3.2 Internationell forskning om lärares attityder 

Att lärares attityder till inkludering är viktiga visas genom en australiensisk studie där man 

genomfört enkäter med lärarstudenter (Woodcock, 2013). Respondenterna var 652 

lärarstudenter på tre olika universitet i New South Wales och kom från städer, förorter och 

landsbygdsområden. Studenterna genomgick en ettårig påbyggnadsutbildning. Under 

utbildningen hade eleverna verksamhetsförlagd utbildning under 2-3 veckor i början av 

kursen och 4-5 veckor i slutet. Enkäten besvarades efter dessa perioder. Man konstaterade att 

studenterna var mera positiva till elever med särskilda inlärningssvårigheter och ett 

inkluderande arbetssätt efter genomgången specifik utbildning på området. Mest positiva var 

studenter som skulle bli lärare för elever i yngre åldrar.  

 

Att lärarnas attityder är viktiga och spelar stor roll visar också en studie från Nordirland där 

man använt frågeformulär för att undersöka om utbildning förändrar attityder gentemot 

inkludering (Lambe, 2007). Syftet med studien var att identifiera nyckelfaktorer och 

erfarenheter som kan influera attitydförändringar. Deltagarna var 125 studenter vid Ulster 

University. De valdes eftersom de ämnen de studerade brukar anses som svåra när det gäller 

inkludering. Artikeln beskriver fas 3 i en studie som pågick under 12 månader. Fas 1 och 2 var 

initierande studier i början av respondenternas utbildning och fas 3 gick ut på att se om 

attityderna förändrats under själva utbildningen. Man ville se om attityderna förändrades 

mellan tiden när studenterna började skolan och saknade undervisningserfarenhet fram till 

utbildningens slut när alla elever hade egen erfarenhet av att undervisa. Även där menar man 

att lärarnas inställning är nyckeln till lyckad inkludering. Den är viktig för social interaktion, 

för att bygga självkänsla, upprätthålla mänskliga rättigheter och för en ökad förståelse för 

olikheter. Målet är att alla lärare i varje skola ska kunna ta emot elever med olika speciella 

behov, oavsett problematik eller om eleverna har engelska som andraspråk. Effektivare 

utbildning behövs för att möta ett bredare spann av elever. Studien visar också att tron på att 

arbeta inkluderande ökar efter utbildning och att unga lärarstudenter är mera positiva till detta 

än erfarna lärare. 

 

Fastän många lärare är medvetna om att inkluderade undervisning egentligen är att föredra, så 

kan det finnas orsaker till att undvika det.  Studien från Hong Kong visar också hur man 

möter behoven hos elever med speciella inlärningssvårigheter (Yuen, m.fl., 2005). Lärarna 

uppgav att de hade dåligt självförtroende när det gäller förmågan att hjälpa elever med 

inlärningssvårigheter. Man var medveten om att undervisning i små grupper kan skada 

självkänslan hos eleverna och att grupperingar medför minskad social interaktion, smalare 

kunskaper och lägre motivation bland dessa elever. Trots detta fanns ett motstånd mot 

inkludering. Attityden till att arbeta inkluderande förändras så sakteliga, men lärarna i studien 

uppgav att de kände sig stressade av att arbeta på detta sätt. 

 

Det finns också andra hinder för inkludering. Ett antal exempel visas i en kvantitativ israelisk 

studie (Gal, Schreur & Engel- Yeger, 2010). Studiens syfte var att identifiera hinder bland 

barn, lärare och omgivning för inkluderande undervisning. 53 förskollärare deltog i studien. 

Lärarna fick besvara frågor om demografi, attityder till barn i svårigheter och vad de ansåg sig 

behöva för inkludering i förskolan. Studien fastställer hur lärares attityder till inkluderande 

undervisning av barn med svårigheter påverkas av lärarnas personliga egenskaper samt 

sambandet till nödvändiga anpassningar för barn i förskolan. Resultatet visar att det dessutom 

kan röra sig om missuppfattningar, fördomar, rädsla för det okända och brist på insikt om vad 
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varje elev behöver. Det kan också finnas administrativa hinder i form av brist på ekonomiska 

resurser, för stor arbetsbörda, brist på inkluderande träning och brist på utrustning. De lärare i 

studien som var mest positiva till inkludering var de som kände någon med svårigheter privat 

och de som hade erfarenheter från sin egen familj var dessutom medvetna om hur viktigt det 

är med anpassningar. Den mest positiva inställningen fanns bland personalen i förskolan, men 

då hade dessa lärare fått filosofisk utbildning i inkludering. Studien visade också att äldre 

lärare var mera oroliga än yngre för att eleverna inte fick det de behövde.  

 

I Indien har man lagstiftat om rätten till inkluderande utbildning, enligt en kvantitativ studie 

som genomförts av Das, Kyuini och Desai (2013). Studiens syfte var att se och beskriva det 

verkliga läget av om lärarna var förberedda för inkluderande undervisning. Deltagarna var 

349 tidigarelärare och 318 senarelärare från Delhi som utvaldes slumpvis. Data insamlades 

genom frågeformulär. Resultatet visar att inkluderande undervisning oroade många föräldrar 

som uttryckte rädsla för att den ordinarie undervisningen skulle påverkas negativt och att 

elever utan svårigheter skulle få sämre utbildning. Författarna skriver att skolor har ett 

motstånd mot förändringar och nya idéer, speciellt när lärarna saknar kunskap och färdighet 

för det som ska förändras. Individer känner sig hotade och tenderar att undvika situationer 

som de saknar kompetens för. Man har insett att det är en stor diskrepans mellan lärares 

kunskaper och det faktiska behovet av inkluderande undervisning, enligt författarna. 

 

Varje land har sitt eget svar på de rättigheter som UNESCO föreskriver, enligt en 

fenomenologisk studie bland 241 studenter i specialpedagogik från Finland, Norge och 

Sverige (Takala, Sarromaa Hausstätter, Ahl & Head, 2012). Studenterna fick besvara enkäter 

som skulle spegla både positiva och negativa aspekter av inkludering. Positiva effekter av 

inkludering var till exempel att eleverna fick samma förutsättningar från början, ökad tolerans 

och positiv skolerfarenhet. Bland de negativa effekterna framkom bland annat att eleverna kan 

känna sig annorlunda, mindre kapabla och ensamma i klassen. Studien visar också att 

studenterna menar att elever som ingår i den ordinarie undervisningen men som avviker på 

något sätt riskerar att bli utsatta eller kanske till och med mobbade av andra elever. 

Studenterna såg inkluderande undervisning som svåruppnåelig av olika orsaker; förutom att 

de saknade utbildning och träning så saknas ekonomiska resurser. Studien visar också att 

lärarna behöver förstå fördelarna med inkluderande undervisning. 

Sammanfattningsvis så visar ovanstående nationell och internationell forskning vad som är 

viktigt ur ett elevperspektiv för att ett lärande ska äga rum i skolan och att det är lärarnas be-

mötande, intresse, progression, vänskap, frihet och att ha roligt i skolan. Ett exempel ges från 

en studie där man vänt den negativa trenden med minskad måluppfyllelse genom ökande in-

kludering. Det ges också en rad exempel på hinder för inkludering, till exempel lärares attity-

der, brist på kunskap, fördomar, rädsla, brist på ekonomiska resurser och att lärare behöver 

förstå fördelarna med inkluderande undervisning. 

 

Min studie kommer att bidra med kunskap om vuxna elevers erfarenheter av bland annat stöd 

och anpassningar i olika former, och lärares syn på inkludering är intressant i sammanhanget 

eftersom Skolverket (2014) föreskriver att inkluderingen nu ska öka för just dessa elever. 

Kombinationen av elevernas erfarenheter och lärares uppfattningar kan användas för att skapa 

bättre förutsättningar för lärande, inte minst ur ett speciallärarperspektiv.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Valet föll på det sociokulturella perspektivet på lärande eftersom syftet med studien är att 

undersöka hur respondenterna själva upplevt sitt lärande under grundskoletiden. Dessutom har 

det sociokulturella perspektivet följt mig genom både lärarutbildningen och min 

yrkesverksamma tid. Jag tror på att vi lär oss saker i samspel med andra. Asp- Onsjö (2011) 

menar att vi lär oss genom att använda språket som verktyg och att vi med hjälp av språket 

konstruerar vårt sätt att livet. Partanen (2007) skriver att lärandet konstrueras i samspel mellan 

eleven och lärandemiljön samt i sociala och kulturella sammanhang. Han menar att lärandet 

kan konstrueras genom att eleverna får utgå från sina egna vardagsbegrepp, erfarenheter och 

att dessa behöver göras begripliga genom språket. För att detta ska vara möjligt behöver 

eleverna känna delaktighet, enligt mitt sätt att se det. Delaktighet och inkludering är två 

faktorer som tas upp i studiens frågeställningar och detta är ytterligare en orsak till att detta 

perspektiv passade för studiens syfte.  

 4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2012) utvecklades denna syn på lärande och utveckling av Lev Vygotskij och 

handlar om hur människor utvecklar förmågor som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt 

och lösa problem för att nämna några. Det handlar om hur människor approprierar, det vill 

säga tar till sig medierande redskap. 

När vi människor förstår omvärlden och agerar i den kan man säga att vi medierar (Säljö, 

2012). Redskap medierar, förmedlar, verkligheten för människor. Vi står inte i direkt, 

omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Vi hanterar den med hjälp av intellektuella 

och fysiska redskap. Mediering innebär alltså att vår kultur och dess intellektuella och fysiska 

redskap färgar vårt tänkande och vår föreställningsvärld (Säljö, 2000). Utmärkande för 

människor är att vi använder både språkliga och materiella redskap. Ett språkligt redskap kan 

också kallas mentalt eller intellektuellt. Det sistnämnda kan vara en symbol, ett tecken eller 

något annat som vi använder för att kommunicera eller tänka med. De språkliga redskapen har 

alltid en historia, en sociogenes, och sitt ursprung i den kulturella utvecklingen. Mediering 

sker också genom fysiska redskap. Människor använder sig av kulturella redskap för att förstå 

och analysera omvärlden genom att tänka och kommunicera (Säljö, 2012).  

Vygotskij menade att det mänskliga språket har en särställning som medierande redskap 

(Säljö, 2012). Det är genom språket som vi kan kommunicera med andra människor och 

uttrycka oss. De språkliga begreppen hjälper oss att organisera vår omvärld. Genom det talade 

och skrivna språket kan vi kommunicera om världen och etablera en förståelse med andra 

människor. Strandberg (2006) skriver att tänkande, talande, läsande, problemlösning, lärande, 

emotioner och vilja, det vill säga psykologiska processer, kommer inte från en mental 

idévärld, utan måste förstås som aktiviteter. Psykologiska processer har sin grund i 

människors praktiska och faktiska liv och därför är det avgörande för barn och ungdomars 

utveckling vad de gör i förskolor och skolor, menar författaren vidare. 

Inom det sociokulturella perspektivet så ses språket som ett dynamiskt och ständigt 

utvecklingsbart teckensystem som också samspelar med andra uttrycksformer, till exempel 

bilder, formler och kroppsspråk (Säljö, 2012). Han skriver vidare att Vygotskij menade att det 

är genom kommunikation med andra som vi formas som tänkande varelser. Språket finns 
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också inom människor. Vi använder språkliga redskap när vi tänker. Om vi inte får utveckla 

dessa färdigheter så påverkar det vårt tänkande, menar Säljö (2012). Partanen (2007) skriver 

också att språket är ett verktyg för tänkandet och poängterar att det också måste vara 

funktionellt för den sociala situation som det ska verka i. 

För att förstå och beskriva lärande används inom det sociokulturella perspektivet uttrycket 

appropriering (Säljö, 2012). Det innebär att en person lär sig bruka kulturella redskap och hur 

de medierar världen: vi lär oss skriva, räkna, cykla, rita och att uttrycka oss på andra sätt. 

Vardagsmediering sker ofta utan regelrätt undervisning och vi blir bekanta med kulturella 

redskap också på andra sätt. Det kan ske genom till exempel lek. Barnets tidiga appropriering 

kallas den primära socialisationen och är betydelsefull. Den sekundära socialisationen är när 

arbetsdelningen och komplexiteten i samhället ökar, skriver författaren. 

Vygotskij skiljde på primär och sekundär socialisation (Säljö, 2012). Den förstnämnda är de 

vardagliga begrepp man lär sig genom dagligt samspel och sekundär är de vetenskapliga 

begrepp som kommer från vetenskapen och är mer abstrakta. De vetenskapliga begreppen 

möter vi inte till vardags och vi behöver få dem förklarade för oss. Det kan vara till exempel 

grammatik eller geometriska figurer. Vygotskij ansåg att skolan var den plats som man skulle 

lära sig denna kunskap, alltså att den sekundära socialisationen bör ske i skolan. Han menade 

att undervisningen och läraren var nyckeln till kunskaper som i sin tur skulle ge 

förutsättningar att förstå olika processer i samhälle och natur på ett mer principiellt sätt 

skriver Säljö (2012). Vygotskij (1934/2001) menade att för att lärande ska ske så behöver 

barnen involveras i en grupp. 

Vygotskij menade att lärande och utveckling ska ses som ständigt pågående processer (Säljö, 

2012). När människor behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de nära att också 

behärska något nytt. När nya erövringar är inom räckhåll är människor känsliga för 

förklaringar och instruktioner. Vygotskij kallade detta för den närmaste proximala 

utvecklingszonen. I detta läge är den lärande beroende av stöd från någon mera erfaren och 

kunnig. Den personen ställer frågor till den lärande och leder på så sätt vidare och så 

småningom så klarar den lärande sig själv. Den engelska termen för detta är scaffolding 

(Säljö, 2012). På svenska kan det motsvaras av stöttning. 

Sammanfattningsvis så innebär detta perspektiv att lärandet konstrueras genom 

kommunikation och samspel med andra. Därför är det viktigt att man är en del av en grupp. 

Människor utvecklar olika förmågor genom mediering, bland annat genom språket som 

hjälper oss organisera vår omvärld. Samtidigt behöver språket vara funktionellt för den 

sociala situationen. Den sekundära socialisationen bör ske i skolan med tillgång till någon 

mera kunnig som kan stötta eleven. Undervisning och läraren är nyckeln till kunskaper. 

Detta synsätt kommer att användas för att besvara studiens frågeställningar. Analysen kommer 

att visa om informanterna haft möjlighet att lära genom samspel och kommunikation med 

andra, utvecklat sina förmågor, om språket varit funktionellt i sammanhanget, om den 

sekundära socialisationen hjälpt dem att utvecklas och om de har blivit stöttade i den 

proximala utvecklingszonen.  
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
Nedan kommer en redogörelse för valet av metod för studien, hur urvalet av respondenter 

gjordes, själva genomförandet, de forskningsetiska principerna, god forskningssed samt 

reliabilitet och validitet. 

5.1 Kvalitativ metod 

Studiens fokus är elevernas erfarenheter av undervisningen i svenska i grundskolan och därför 

har en kvalitativ metod valts. En kvalitativ undersökningsmetod går mera på djupet än på 

bredden (Holme & Krohn Solvang, 1997) och därför var det lämpligt för studien att använda 

denna metod, eftersom syftet är att ta del av de vuxna elevernas erfarenheter.Författarna 

skriver att utmärkande drag för den kvalitativa metoden är också en följsamhet där forskaren 

strävar efter bästa möjliga återgivning av den kvalitativa variationen, där man intresserar sig 

för det unika, sammanhang och strukturer samt har en jag-du-relation mellan forskaren och 

respondenten. Öberg (2013) menar att det är viktigt att relationen mellan intervjuaren och 

informanten är god och att intervjuaren har empatisk förmåga. 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå ämnen från vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). De skriver vidare att den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun försöker få beskrivningar av intervjupersonens levda 

värld genom en tolkning av innebörden hos de fenomen som beskrivits. Att intervjun är 

halvstrukturerad innebär att den inte är vare sig ett slutet frågeformulär eller ett öppet 

vardagssamtal. Intervjun utförs utifrån en guide som fokuserar på vissa teman men som också 

kan innehålla förslag till frågor, enligt författarna. 

5.2 Urval 

När man ska genomföra livsberättelseforskning är det ofta relevant att använda medvetet 

selektiva, teoretiska eller strategiska urval när det gäller informanter, enligt Öberg (2013). 

Han menar vidare att det dessutom behövs en god relation mellan de intervjuade och den som 

intervjuar. Därför har jag låtit mina före detta elever på introduktionsprogrammen bli 

informanter.  Många gånger är forskaren en främling för informanterna, men jag använde mig 

av strategiskt urval eftersom jag visste från tidigare erfarenheter på IM att informanterna 

kunde ha jobbiga upplevelser att berätta om. Jag tyckte att det var väsentligt för studiens syfte 

att de skulle våga berätta öppet under intervjuerna. Dessutom känner jag dem lite och jag vet 

vilken bakgrund de har. Det var viktigt för studiens syfte. 

För att kunna komma igång med intervjuerna så fort som möjligt gjordes också ett bekväm-

lighetsurval: de sex elever som är myndiga erbjöds att delta i studien, eftersom de inte behöv-

de vårdnadshavares skriftliga godkännande utan själva kunde bestämma om de ville vara med.  

En av eleverna hade hög frånvaro och jag fick ingen kontakt och inget svar på min fråga om 

hen ville delta i min studie. En annan elev var positiv till att delta, men när intervjun skulle 

genomföras så var hen inte på skolan. Hen avvek och kom inte tillbaka till skolan mera. En 

tredje elev tackade, som sagt, nej direkt. Detta innebar att tre elever slutligen återstod och det 

är genom intervjuer med dem som jag samlat data till min studie. 

 

Informanterna är i tjugoårsåldern. Jag har valt att ge dem könsneutrala namn: Alex, Robin och 

Charlie. Detta för att minska risken för igenkänning och för att könet inte har någon betydelse 

för själva resultatet i studien. 
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5.3 Genomförande 

Först inhämtade jag rektorns tillstånd för att få genomföra studien på informanternas skola. 

Sedan delades ett skriftligt informationsbrev ut till de potentiella deltagarna (bilaga 1).   

 

Innan jag började med de tre samtalen så genomfördes en pilotstudie med en elev som inte har 

godkänt betyg i engelska från grundskolan. Detta för att få bland annat en insikt i hur mina 

frågeställningar fungerade (Boréus, 2011). Efter att ha modifierat och fördjupat mina fråge-

ställningar så började jag genomföra intervjuerna. 

 

Gymnasieskolan ligger i en stad i Mellansverige.  Intervjuerna genomfördes på skolan i två 

olika omgångar med varje respondent, totalt sex intervjuer, i en lokal där vi fick vara ostörda 

och ingen kunde höra vad som sades under samtalen. Samtliga intervjuer inleddes med en 

påminnelse om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. I min frågemall hade jag skrivit upp några 

punkter som jag ville att respondenterna skulle berätta om (bilaga 2). I första omgången av 

varje intervju så fick informanterna börja med samma frågeställning: vill du berätta om hur du 

upplevde undervisningen i svenska i år 9? Under intervjuerna gjordes anteckningar på nya 

frågeställningar och trådar som dök upp. Dessa följdes sedan upp. Det första samtalet, med 

Robin, var ca 15 minuter långt. Det andra samtalet, med Alex, ca 25 min, det tredje samtalet, 

med Charlie, var ca 60 min långt, men fick avbrytas på grund av tidsbrist. Samtal nummer två 

med Robin var mindre än 5 minuter långt, med Alex 20 minuter och med Charlie drygt 16 

minuter. När den första omgången av intervjuer var genomförd transkriberades samtalen. Då 

dök nya frågeställningar upp och dessa utgjorde grunden för de uppföljande intervjuerna. Jag 

ville göra de tre första intervjuerna färdiga innan jag transkriberade för att inte få idéer eller 

uppslag till nya frågor, vilket skulle kunna ge skilda förutsättningar för informanterna under 

intervjuerna. Det skulle kunna innebära en risk att jag eftersökte något speciellt. Jag bedömde 

att det skulle ge mera rättvisa förutsättningar om jag utgick från den frågemall som jag hade 

från början under alla intervjuer.   

 

Samtalen transkriberades i två omgångar och för att säkerställa transkriberingsvaliditeten så 

lyssnade jag på samtalen ytterligare en gång samtidigt som jag läste utskrifterna. Min återgiv-

ning av informanternas uttalanden är citat där jag markerat korta pauser med tre punkter och 

långa pauser med parenteser (…) och mina egna tydliggöranden inom hakparentes. Det in-

formanterna särskilt betonat återges i texten med versaler. När deras erfarenheter varit likar-

tade så benämns de i texten bara som informanterna. När någon uttryckt något särskilt återges 

detta med de fingerade namnen .  

 

Öberg (2013) tycker att man inte ska avsluta en intervju med ett ämne som är svårt eller käns-

ligt för informanten. Eftersom en av intervjuerna fick avbrytas när informanten tyckte det var 

jobbigt, så tyckte jag att det var viktigt att vi fick sätta oss ner igen och fortsätta samtala för 

att intervjun skulle få ett positivare slut. När samtalet var slut så var informanten nöjd och 

glad och det blev istället en positiv erfarenhet att någon varit genuint intresserad av att lyssna. 

De andra två intervjuerna följdes också upp genom ytterligare ett samtal.  

 

När utskrifterna var gjorda så märkte jag upp alla papper. Varje informant fick en egen färg 

och jag skrev informantens initial i förnamnet och sidnummer för att lätt kunna hålla ordning 
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eftersom jag inte ville häfta ihop utskrifterna, utan istället kunna lägga dem sida vid sida för 

att få bättre överblick under själva läsningen.  

 

Jag har valt att analysera min empiri utifrån Rennstam och Wästerfors (2013) metod. Det in-

nebar att jag umgicks med mina utskrifter genom att läsa dem flera gånger. För att bringa ord-

ning och överkomma kaosproblemet (Rennstam & Wästerfors, 2013) och för att reducera min 

empiri så fokuserade jag på mina forskningsfrågor när jag började genomföra analysen. Den 

första gången jag läste sökte jag efter olika åtgärder som skolan vidtagit för att främja läran-

det, den andra gången sökte jag efter saker som beskrev elevernas upplevelser och erfarenhet-

er av skolans vidtagna åtgärder, tredje gången efter eventuella egna funderingar bland elever-

nas utsagor, fjärde gången eftersökte jag om eleverna beskrev delaktighet och inkludering och 

slutligen läste jag utskrifterna för att se om det var något ytterligare som var intressant att 

lyfta fram utifrån resultatet. Inledningsvis skrev jag spontana kommentarer och gjorde marke-

ringar när jag läste utskrifterna. När jag hade läst klart så skrev jag ner alla mina kommentarer 

på ett nytt papper och började sortera dem. Jag fokuserade på att det som handlade om lik-

nande saker hörde ihop och skrev det i samma grupp och när jag var färdig så hade jag fem 

olika områden. Därefter valdes rubriker utifrån innehållet i de olika kategorierna: åtgärder 

som vidtagits av skolan, som jag kallade bara ”åtgärder”, ”hinder” som är olika saker som stör 

inlärning, ”framgångsfaktorer” för en lyckad inlärning, ”konsekvenser” av både störnings- 

och framgångsfaktorer. Den sista rubricerades som ”övrigt”.  Det var först och främst att ele-

verna inte nådde målen, elevernas diagnoser och särskoleplaceringen, kommunens och sko-

lans ansvar vid hög frånvaro, hur viktigt det är att inte vara annorlunda, att man parodierade 

placering i liten grupp, att en av informanterna varit mobbare, att det inte var så viktigt att få 

betyg och framförallt avsaknaden av åtgärdsprogram.  

 

5.4 Forskningsetiska principer 

Jag har i mitt arbete följt riktlinjerna i Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 

(2002). Där nämns fyra huvudkrav för det grundläggande individskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidenskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera deltagarna om deras uppgift i 

studien och vilka villkor som gäller. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information 

(bilaga 1) och upplystes om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i studien. Eftersom 

samtliga deltagare är myndiga så har inte skriftligt samtycke från vårdnadshavare inhämtats. 

En av deltagarna tackade nej direkt efter den givna informationen. De andra deltagarna gav 

muntligt samtycke. 

Konfidenskravet skall garantera att deltagarna ges största möjliga konfidens och att den 

lämnade informationen inte är tillgängliga för någon annan än forskaren. Deltagarna har 

avidentifierats i studien för att andra människor inte ska kunna känna igen dem. Jag har valt 

att ge dem könsneutrala namn eftersom det utifrån studiens syfte saknar betydelse vilket kön 

de tillhör. De inspelade samtalen kommer att raderas när mitt arbete är slutfört och det 

skriftliga materialet har avidentifierats genom att namn bytts ut. Orten namnges inte. Det är 

ett högst medvetet val att lämna ut så lite information som möjligt om informanterna för att 

minska risken för att de blir igenkända. 
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Nyttjandekravet har uppfyllts genom att varken data eller empiri har gjorts tillgänglig för 

någon eller något annat än studiens syfte. Data är i detta fall inspelningarna som gjordes och 

empirin är det utskrivna materialet (Svensson & Ahrne, 2013) som legat till grund för själva 

analysen. Empirin kommer att förstöras när arbetet är avslutat. 

Jag anser mig ha uppfyllt de allmänna regler för uppförandekrav som anges i God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011): jag har eftersträvat att tala sanning om min forskning, 

har medvetet granskat och redovisat utgångspunkterna för min studie, öppet redovisat vilka 

metoder jag använt för att åstadkomma mitt resultat, inte stulit forskningsresultat från andra, 

hållit god ordning i min forskning, bland annat genom dokumentation och jag har strävat efter 

att bedriva min forskning utan att skada några människor. Dessutom har jag eftersträvat att 

vara rättvis i min bedömning av andras forskning. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Syftet med min studie var att ta del tre olika elevers berättelser om sina erfarenheter av att inte 

ha nått målen för svenska i årskurs 9. Tre informanter har intervjuats vid två olika tillfällen 

genom en kvalitativ och halvstrukturerad intervju. 

När det gäller tillförlitligheten eller reliabiliteten inom forskning så brukar man säga att någon 

annan ska kunna genomföra undersökningen och komma fram till samma resultat för att 

reliabiliteten ska vara hög (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Detta är inte möjligt eftersom 

de tre informanternas svar är unika, såväl som min relation till dem. Risken finns att 

informanterna skulle förändra sina svar om de ställdes av en annan intervjuare, vilket 

påverkar reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens resultat kommer dessutom att 

påverkas av min tolkning eftersom jag inte kan vara helt objektiv. Jag hade redan före 

studiens genomförande en uppfattning om hur elevernas erfarenheter skulle kunna se ut 

eftersom jag undervisat elever på introduktionsprogrammet under flera år. Därför kan jag inte 

påstå att jag har ”frihet från bias”, som Kvale och Brinkmann (2014, s. 292) uttrycker det. Jag 

har däremot mycket medvetet försökt att inte påverka informanterna på något sätt. Bland 

annat så gjorde jag den första omgången av intervjuerna helt klar innan jag transkriberade 

någon av dem. Detta för att undvika att jag hittade något i materialet som jag skulle försöka 

lyfta i någon av de andra intervjuerna. Min strävan var att de tre informanterna skulle ha så 

likartade förutsättningar som möjligt inför och under intervjuerna. 

Jag gör inget anspråk på att leverera någon absolut sanning med min studie. Informanternas 

upplevelser påverkas av en mängd faktorer och min ambition är att återge den uppfattning 

som de gav uttryck för under själva intervjutillfällena. Resultatet kan inte generaliseras 

eftersom endast tre informanter har deltagit, men det kan ändå ge en djupare förståelse för hur 

informanternas erfarenheter ser ut. 

Däremot så anser jag att frågeställningarna i min studie har besvarats och därmed kan 

validiteten anses vara god. Resultatet överensstämmer i vissa delar väl med tidigare forskning. 

 

Sammanfattningsvis så har jag här redogjort för vilken metod som valdes för studien, hur ur-

valet av respondenter gjordes, hur studien genomfördes, de forskningsetiska principerna, god 

forskningssed samt studiens reliabilitet och validitet. 
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6. Resultat och analys 
Nedan redovisas och analyseras studiens resultat. Resultatet redovisas utifrån kategorierna 

åtgärder, vidtagna av skolan för att målen i svenska skulle nås och informanternas upplevelser 

av åtgärderna som delats upp i kategorierna hinder för det avsedda lärandet och framgångs-

faktorer för att främja lärandet. Därefter följer det som framkommit som konsekvenser av 

både störnings- och framgångsfaktorer samt övrigt: saker som framkommit under intervjuerna 

och som var värda att notera i sammanhanget. Slutligen görs en sammanfattande teoretisk 

analys med koppling till det sociokulturella perspektivet.  

 

Alex, Robin och Charlie är samtliga i tjugoårsåldern.  Det innebär att det nu är några år sedan 

de slutade grundskolan. 

 

Alex har haft en trasslig skolgång med mycket skolk, ständiga skolmisslyckanden, en stor 

social utsatthet och flera skolbyten på grund av olika familjehemsplaceringar. Efter olika tes-

ter som skolan genomförde befanns Alex vara särskolemässig och fick diagnosen ADHD.  

Betyg saknas från grundskolan i samtliga ämnen och Alex kan inte gå i vanlig klass på grund 

av sin känslighet för intryck och koncentrationssvårigheter. 

 

Robin gick fram till årskurs 6 i en liten byskola och fick byta till en annan när det var dags för 

högstadiet. Betygen räckte till att bli antagen på IM:s yrkesintroduktion efter grundskolan, 

men svenska och matematik saknas fortfarande efter fyra år på programmet på grund av 

lärarbrist. Robin tycker att det är jobbigt med stora klasser och vill helst sitta i mindre grupp 

eller ensam för att det blir lättare att koncentrera sig då. Robin har kompisar på skolan. 

 

Charlie beskriver sig själv som barnslig och lat under grundskoletiden, vilket resulterade i att 

hen befanns särskolemässig. För att kunna bli antagen på gymnasiesärskolan och gå det pro-

gram som Charlie helst ville krävdes ett accepterande av utvecklingsstörningen. Den upple-

velsen blev en vändpunkt och skapade stor motivation för att gå i den ordinarie skolan och 

verkligen fixa alla betyg. Charlie har idag åtta betyg och fick betyg i svenska för grundskolan 

på IM förra läsåret. Det är inga problem för Charlie att ha undervisning i större grupper. Char-

lie är populär, socialt utåtriktad och har många kompisar.  

6.1 Åtgärder 

En av de åtgärder som informanterna upplevt att skolan använt för att hjälpa dem nå kun-

skapsmålen i svenska i grundskolan är att alla tre gått i ”liten grupp”. En av informanterna, 

Robin, uppger att hen alltid varit i liten grupp eftersom ”Jag har inte haft betyg i svenska 

sen… ja… aldrig”. Att Robin skulle gå i liten grupp blev beslutat på något utvecklingssamtal. 

Charlie och Alex säger att de blev placerade i liten grupp för att de hade svårt att ”fokusera på 

lektionerna” och Alex beskriver det som ”jag hade svårt att koncentrera mig”. Robin ser bara 

fördelar med liten grupp: alla kände varandra och de kunde ”jobba tillsammans”. Charlie sä-

ger att hen var permanent placerad i den lilla gruppen och att det till en början var bra: ”jag 

fick liksom extrahjälp, lite extra skola” och det var bra så länge hen kunde ”fokusera”. Men 

eftersom det var flera elever i gruppen som hade svårt med koncentration och fokus så blev 

det ”ju extra mycket ofokuserat och så där…” Alex har samma erfarenhet och i den lilla grup-

pen placerades alla elever som hade koncentrationssvårigheter: ”Jag mådde dåligt… Ingen 

lärare eller lugn person kunde… sätta sig ner och ta sig tid… med mig”. Alex menar att hög-

ljudda elever ”som visar ÅHEJ-ÅHÅ” får mycket tid, men om man är lite mer tystlåten så blir 

IM:s
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man lätt bortglömd. Alex säger att under de tillfällen undervisningen var i den ordinarie klas-

sen så var det betydligt lugnare och mera arbetsro där än i den lilla gruppen. 

 

Arbetsuppgifterna som informanterna minns från undervisningen i liten grupp var lite olika: 

Robin säger att det de gjorde i lilla gruppen aldrig var detsamma som i övriga klassen. Det 

enda som de gjorde samtidigt var ”nationella” [proven]. Charlie uppger att uppgifterna var av 

samma sort och på för låg nivå. Charlie ”gjorde ALDRIG någonting som dom gjorde” [i klas-

sen], utan hade ”egna böcker och papper” att arbeta med. Charlie upplevde att det var saker 

”som man gjort bara för att ha något att göra för att fylla tiden, typ…” och minns att det var 

uppgifter ”som jag trivdes med, typ…” Under en period fick Charlie uppgifter som utgick 

från det stora intresset, musik. Alex minns inte om uppgifterna var anpassade, utan de stark-

aste minnena är hög frånvaro och att ligga långt efter de andra kunskapsmässigt. När det var 

dags att jobba så kunde Alex inte så mycket, utan ”fastnade” och vågade inte be om hjälp. 

Alex säger att ”bara för att jag inte har vågat… säga till om hjälp… har jag fått suttit där jag 

gjort… och inte fått nåt… någonting gjort...” 

 

När eleverna varit i liten grupp så har det för samtliga varit i en permanent lokal. Under en tid 

på en annan skola fick Alex eget rum och det var en orsak till att uppleva trivsel:  

 
Dom gedde [sic!] mig mycket också… så mycket som jag aldrig har fått (…) Jag fick ett eget rum, för 

dom såg att jag hade svårt att koncentrera mig… Jag fick måla om det själv, till och med…  

Alex fick två speciallärare och fick ibland sitta i rummet ”för att jobba ikapp” och det besk-

rivs så här: 

 
Det var väldigt fantastiskt… Ja, jag såg själv att det fanns en möjlighet att komma någonstans… och 

jag fick liksom gå… göra på det sättet som jag klarar av i skolan… 

Skolan genomförde tester på två av informanterna vilket medförde att båda två klassades som 

särskolemässiga. En av dem berättar: ”Jag var på gränsen till… utvecklingsstörd” och en an-

nan: ”Jag blev klassad som SÄR” och fortsätter: 

 
Det var ju en jag öh… träffade… Vi hade ett möte, mamma, jag och den här tjejen. Hon… jag vet inte 

vad det var för någonting riktigt...  Det var ju, som sagt, väldigt länge sen… Hon konstaterade att jag 

aldrig skulle få en lägenhet, eller ens kunna sköta om mig på något vis… att jag aldrig kommer att 

klara av en lägenhet eller ett riktigt jobb (…) Då får man ju JÄVLIGT mycket livsvilja [ironiskt]. 

Därefter fick Charlie gå om ett år på mellanstadiet. Skolan uppmanade hen att tänka på tiden 

efter grundskolan och vad som skulle hända då. Eftersom det saknades betyg så kunde Charlie 

välja att gå på särgymnasium. Det skulle ge möjlighet att gå en eftertraktad utbildning, trots 

att betyg saknades. Charlie accepterade att bli inskriven på särskolan för att kunna gå på ”sär-

gymnasium” som det uttrycktes under intervjun. 

 

Ingen av eleverna har något minne av att de fått åtgärdsprogram under sin tid i grundskolan. 

 

Sammanfattningsvis så visade det sig att de åtgärder som skolan använde sig av för att ett 

önskat lärande skulle äga rum var liten grupp i egen lokal, anpassade och förenklade uppgif-

ter, uppgifter utifrån intresse, tester/diagnosticering och kvarsittning. 
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6.2 Hinder 

Det informanterna uppger som hinder för deras lärande i grundskolan är en rad olika saker. 

Till viss del så tycker informanterna att det beror på dem själva att de inte nådde målen. Robin 

anser att ”jag gjorde ju inte det jag skulle” och att intresse saknades för att få slutbetyg i 

svenska. Charlie beskriver sig själv som att ”jag var omogen” och att ”det var lätt att komma 

undan” själva undervisningen och det var mycket trams och ”joll”. Andra hinder förknippas 

med skolan och organisationen av undervisningen: att ha koncentrationssvårigheter när lekt-

ionspassen var långa upplevdes som både svårt och jobbigt. Ett annat störningsmoment var att 

det var för mycket prat i de små grupperna. Charlie tyckte att det var för låg svårighetsnivå på 

arbetsuppgifterna och att det inte gavs tillräckligt med utmaningar. Andra hinder för lärande 

som uppdagades var att lärarna ibland använde svårförståeligt språk under sina genomgångar.  

 

Två av informanterna uppger att skolan inte lyssnade på dem och att de inte känt sig delakt-

iga. De upplever att andra bestämt över huvudet på dem. De uttrycker en känsla av att inte 

passa in och att vara annorlunda. En av dem har suttit tyst, varit rädd för att göra fel och bli 

skrattad åt. Dessa båda uppger att ingen frågat dem om vad de tycker utan att de till viss del 

bara suttit av tiden i skolan. De tycker heller inte att de ”fått så mycket gjort”.  

 

Ytterligare ett hinder var att informanternas bakgrund och livsstil gjorde att skolan hade 

förutfattade meningar om dem som personer och negativa förväntningar på hur det skulle gå 

för dem i skolan. Alex uppgav att det kändes ”meningslöst” att försöka satsa på en skola när 

hen ändå visste att den skulle bli tvungen att byta skola. Två av informanterna sade att de 

kände att de inte ”passade in” för att de hade för dåliga förkunskaper och att det gav dem en 

känsla av otillräcklighet. Det gjorde att de kände ett utanförskap i skolan. De tyckte att de inte 

fick tillräcklig hjälp av lärarna men vågade inte säga till om det.  Att visa att man inte förstod 

framkallade rädsla för att bli klassad som dum, dålig eller värdelös. Alex hade omfattande 

frånvaro och Charlie annan uppger att hen ”sov i bänken” och att ”det gjorde jag VÄLDIGT 

mycket”. Det är också faktorer som försvårar lärandet i skolan. En annan berättar om en 

speciallärare som ”inte var så påpluggad” och inte visste så mycket om det hon skulle hjälpa 

eleven att lära sig. Det främjar inte heller lärandet. 

Två av eleverna genomgick tester, som sagt, och en befanns vara ”lätt utvecklingsstörd” och 

en annan ”sär”. Båda två menar att de stämplades av detta på ett negativt sätt. De upplevde att 

skolan trodde att de inte kunde lära sig när det i själva verket berodde på att de, enligt dem, 

inte fått den hjälp de behövde från början.  En av dem berättar: 

Jag visste att jag inte kunde… det var ingen som försökte få mig att… fatta, liksom. De trodde väl att 

jag liksom… att jag inte… mest ville, bara… att jag var lat (…) men jag kunde ju inte särskilt mycket. 

Det var ju lite svårt… 

De tycker att när de missat massor av undervisning så är det väl självklart att de befinner sig 

på en lägre kunskapsnivå än de som varit i skolan och lärt sig allt som man ”skulle”. Den ena 

säger ”Det är vansinne att jag ska sitta och hänga med i deras [klasskamraternas] tempo”.   

Sammanfattningsvis så visar informanternas upplevelser av skolan att långa pass, mycket prat, 

brist på delaktighet, att lärarna inte lyssnade, förutfattade meningar bland lärarna, 

svårförståeligt språk, utanförskap, osäkerhet, lärare med bristande kunskaper och att tempot 

ibland var för högt som olika former av hinder för lärande. Det framkommer också att 

informanterna tycker att de inte själva tog det ansvar de borde och att de var ointresserade. 



 

23 

 

6.3 Framgångsfaktorer 

Informanterna uppgav flera olika hinder för lärande, men hade också egna funderingar kring 

vad de tycker att skolan kunde ha gjort för att främja lärandet och för att de i slutändan skulle 

nå målen i svenska. De berättade bland annat om både organisatoriska faktorer och 

förhållningssätt hos lärarna. 

Lugn och ro framhölls. Alla tre talar om att det var störande när det var ”pratigt” i gruppen. 

Har man därtill koncentrationssvårigheter och är känslig för intryck så blir det ännu svårare, 

tillägger en av dem. Korta pass och täta pauser är viktigt för att kunna koncentrera sig och 

tillgodogöra sig undervisningen. 

Alex tycker att det var bra att ha ett mindre antal lärare, som det var i den lilla gruppen och i 

det egna rummet. Alla tre talade om hur viktigt det är med bra lärare också. Robin tycker att 

en bra lärare ”hjälper en då… när man behöver hjälp och… undervisar bra”. Alla tre kunde 

lättare förstå lärarens förklaringar om genomgången gjordes på tavlan med figurer och så 

vidare. Alex uttryckte att det var lättare att lära sig muntligt än att sitta och läsa in text på egen 

hand. Lärarna behöver också vara utbildade och det framhölls som viktigt att läraren ”… är 

lite påpluggad… i det nya systemet…” Charlie tycker att lärarna ska kunna förklara på ett 

enkelt sätt och inte ”vara så invecklad (…) i ordförrådet”. Om läraren säger det på ”ooh, ett 

högre och elegantare sätt” så blir det svårare för alla elever, inte minst för de som inte har 

svenska som förstaspråk. ”Om man inte förstår vad läraren säger så lär man sig ingenting”. 

Charlie tycker också att det är viktigt med struktur. Det är bra att veta vad som ska hända 

under lektionen. Alex är inne på samma sak: ” en som sitter och stöttar och… hjälper lite i 

det… och hålla ihop” och ”den håller lite ordning och reda…” 

Två av informanterna tog upp utmaningar. En av dem tyckte att man som elev utmanades för 

lite och att uppgifterna ofta var av samma typ. Informanten ville ha större utmaningar med 

tydliga mål och delmål för att känna att den lyckades och att det ”fanns möjlighet att komma 

någonstans” i lärandet och utvecklingen. 

En annan sak som framkom som viktig för att främja lärande var att undervisningen 

utformades efter elevens behov och kunskapsnivå. Informanten tycker också att det är viktigt 

med tillgång till extra hjälp, för att när man fastnar, ”då sitter jag verkligen fast och kommer 

ingenstans”, men om ”det är någon som säger det till mig… hur det fungerar, då ser jag det 

själv också”. 

Två av informanterna berättade mycket om hur de tycker att lärare ska förhålla sig till 

eleverna. En av de saker som framkom var att läraren behöver ha ett positivt bemötande 

gentemot eleverna. Det är oerhört viktigt att bli sedd och bekräftad, menade en av dem. Alex 

beskrev hur det kändes att få uppmuntran av en lärare: ”… hon var positiv mot mig” och sa: 

”Även om du har problem, så har du en talang”. Alex berättade att hen ”aldrig fått höra nåt 

bra”, utan själv trodde att hen ”bara var dålig”. ”Alltså, jag vart [sic!] så glad!”. En lärare såg 

Alex och ”det lyfte väldigt mycket” och det gjorde att krafterna kom tillbaka samtidigt som 

viljan att gå tillbaka till skolan igen: 

Det är så viktigt… även om det är bara en gång i veckan… Det gör att man känner att man orkar och 

om man inte får det så blir det att man känner sig bara värdelös då. 

Trygghet var en annan viktig sak. Känner man trygghet med läraren och med gruppen så 

vågar man prata, menar en av informanterna. Då är man inte rädd för att någon ska skratta 
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eller tycka att man är dum. Alex tyckte att om man vågar prata och göra fel så lär man sig 

bättre också. 

Charlie menar att motivationen ökar om man får jobba med saker som man är intresserad av: 

Det är lättare att lära sig det man är intresserad av, men det inte kan pågå hur länge som helst… När 

man blir äldre… så inser man hur mycket man borde ha lärt sig… egentligen… under åren i skolan… 

och då saknar man en massa saker … som till exempel hur samhället fungerar… hur man lägger upp 

en budget och så vidare… 

Att få hjälp hemma med skoluppgifter främjar också lärandet i skolan. En av informanterna 

berättade att det är till stor hjälp om man kan jobba hemma. En av föräldrarna beskrivs så här: 

”Hon är ju väldigt sådär… jättelägga sig i och man får… då är det liksom bara att följa 

henne”. När mamman var inblandad så hände det saker som främjade det lärandet eftersom de 

satt tillsammans hemma och tränade på det som skulle läras in. 

 

En av frågorna i studien var om eleverna känt sig inkluderade och delaktiga när det gäller 

skolans åtgärder för att de skulle kunna nå målen och att ett lärande skulle äga rum. En av 

informanterna kände delaktighet när det gällde placeringen i den lilla gruppen. Den lilla grup-

pen gjorde det möjligt att arbeta tillsammans med uppgifterna, vilket kan vara en förutsättning 

för att ett lärande ska ske.  

 

Sammanfattningsvis så tar informanterna upp arbetsro, kortare pass och täta pauser, mindre 

antal lärare, utbildade lärare som kan förklara på ett enkelt sätt, gärna gemensamt på tavlan, så 

att eleverna förstår, struktur, utmaningar, uppgifter som anpassats efter kunskapsnivå, lärares 

förhållningssätt, trygghet, motivation och möjlighet att få hjälp hemma som faktorer som 

främjar lärandet i skolan. En av dem har känt delaktighet i de åtgärder som skolan vidtagit för 

att målen skulle nås. 

6.4 Konsekvenser 

Både hinder och framgångsfaktorer har påverkat informanterna på olika sätt och genom detta 

gett vissa konsekvenser. Det har påverkat alla informanters synsätt på skolan. En del har varit 

negativa och en del positiva. 

Negativa konsekvenser för informanterna är att alla tre bär på en känsla av skuld och 

misslyckande. En av dem uttrycker det så här: ”Det var ju inte så svårt, bara på 

grundskolenivå. Det skulle man ju ha klarat…” En annan säger så här: ”Jag är väldigt 

stresskänslig...” och när det har blivit jobbiga situationer så ”… har jag nästan haft panik”. Då 

gick vederbörande från skolan med en känsla av att inte ”klara av” situationen.  Den tredje 

säger:  

Man har ju lärt sig att det… man ska egentligen ta tag i skolan… och liksom försöka satsa på 

riktigt…(…) Det var verkligen viktigt… men det fattade jag ju inte då… 

Informanterna uppger också att deras självförtroende har påverkats negativt av att de inte 

”klarat” den grundläggande och obligatoriska skolan. 

En annan negativ konsekvens är att utbildningstiden har blivit längre för alla tre. En av dem är 

inne på sitt fjärde år på gymnasienivå, mycket beroende på avsaknaden av grundskolebetyg. 

Efter 13 år i skola har ännu inte målen för grundläggande gymnasiebehörighet nåtts. En annan 

har idag fått sitt betyg i svenska och kämpar vidare mot flera betyg. Den tredje har just bara 
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påbörjat sina studier och har en lång studietid framför sig. Samtliga tycker att en stor del av 

studietiden är bortkastad eftersom den inte gett något konkret resultat. 

Positiva konsekvenser för de båda som befanns särskolemässiga har varit att deras 

diagnosticering medfört att de blivit mera motiverade för skolarbete eftersom båda två tycker 

att deras diagnos är felaktig. Från början upplevde de diagnosen som negativ för dem som 

individer, men de vände det till något positivt istället. En av dem säger att ”jag har absolut 

ingenting emot särskoleelever, men jag tycker inte att jag är det”. Det upplevs som oroande att 

det kommer att följa med i dokumentationen under resten av livet. ”Det kan jag INTE leva 

med… ”.  Under tiden på särskolan bestämde sig informanten att det var dags för en 

förändring: ”Jag tänker satsa på MITT LIV, jag tänker inte sitta här och mögla, börja på ICA 

eller nåt!” Det negativa vändes till en stor motivation för att visa att informanten kan, precis 

som alla andra och att diagnosen var fel:  

Idag kan jag sitta ner och… liksom lära mig (…) Matte är ju jävligt tråkigt, men… när man 

klarar av det… är det jävligt roligt… då blir man jävligt stolt… Jag alltså… kommer 

någonstans, äntligen! 

Charlie beskriver glädjen och stoltheten över att lyckas och känner sin egen progression. Idag 

har målen nåtts i flera ämnen under tiden på preparand och målsättningen är att klara 

behörigheten för studieförberedande program, alltså tolv betyg, när detta läsår är slut. 

Utbildningen ”får ta den tid det tar” eftersom hen också insett att det är dags att ”göra om och 

göra rätt” för att nå sina mål längre fram i livet och få sitt drömjobb. 

Ökad motivation har också Alex fått genom att inse att det finns brister i kunskaperna och att 

det är dags att råda bot på det. Genom en större tro på sig själv och sin egen förmåga så finns 

idag en stor motivation för studier. Idag läser Alex individuellt alternativ och har anpassad 

studiegång med ett studieupplägg som är helt utformat utifrån egna önskemål och behov. 

Robin har också förstått vikten av att ha betyg i svenska. Hen har jobbat för detta under flera 

år, men hoppas och tror på att nå sitt mål nu under vårterminen. Lärdomen från den särskilda 

lilla undervisningsgruppen är att förmågan att jobba i grupp nu blivit bättre. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är flera faktorer som påverkat det informan-

terna tagit med sig från tiden i grundskolan. En del har varit positiva, till exempel att alla kän-

ner större motivation för skolarbetet idag. Andra faktorer har påverkat dem negativt, som till 

exempel en känsla av misslyckande och att deras utbildningstid blivit längre eftersom de inte 

nådde kunskapsmålen för svenska i grundskolan. Gemensamt för alla tre är de kommit till 

insikt och nått en vändpunkt där de insett värdet av betyg och utbildning. 

6.5 Övrigt 

Slutligen, åter till de saker som noterades som intressant för studiens syfte och kategorisera-

des som övrigt: att eleverna inte nådde målen trots skolans åtgärder, diagnoserna och särsko-

leplaceringen, kommunens och skolans ansvar vid hög frånvaro, hur viktigt det är att inte vara 

annorlunda och sticka ut, att man parodierade placering i liten grupp, att en av informanterna 

varit mobbare, att det inte var så viktigt att få betyg och frånvaron av åtgärdsprogram. 

 

Skolan vidtog flera olika åtgärder för att hjälpa eleverna att nå målen i svenska för årskurs 9. 

Skolan placerade dem i mindre undervisningsgrupper, anpassade materialet och arbetsuppgif-

terna, genomförde tester och utgick från en av informanternas intresse för att avsett lärande 

skulle äga rum. Eleverna nådde inte målen ändå.  
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Diagnoserna och särskoleplaceringen har redan nämnts ovan.  En annan sak är hur skolans 

agerande vid hög frånvaro. Alex berättar att till exempel i årskurs 7 så var frånvaron omfat-

tade och närvaron bara ”I kanske någon dag… på ett helt år. Inte mycket alls… ” och när in-

formanten bytt skola: ” då hade jag ingen skola nånting [sic!]… på ett halvår…” Det kändes 

bortkastat att gå till skolan när det ändå var dags att byta: ”Jag visste ju redan att… jag kom-

mer inte att hamna där…(…) Jag ville ju inte lägga någon energi liksom heller då… med be-

kantskapen och så...” 

 

Charlie betonar vid ett flertal tillfällen att hen vill vara som alla andra, inte behöver något 

”special” längre för ”att kunna klara någonting” utan att det är bara att göra det som alla andra 

gör och tycker att ”det är väl bara att anpassa sig, liksom”. Och när det gäller Charlies sätt att 

lära sig så blir svaret: ”Det är väl som åt många andra, man läser och får det att fastna” men 

hen kan ändå tänka sig någon form av anpassning för att underlätta sitt eget lärande: ”lite såna 

där småmetoder ibland, man lyssnar och läser samtidigt”. 

 

Det beskrivs också en jargong bland både de övriga eleverna och informanterna när det gällde 

en av de små grupperna. ”Vi jollade [fjantade] oss ju bara” när det gällde vilka som gick till 

den gruppen. De parodierade den lilla gruppen och eleverna som gick där. De kunde till ex-

empel säga: ”Äh, nu ska jag dra på särlektion, jag! Vi hörs sen!” Man skojade om det och pra-

tade ibland bakom ryggen på den det gällde samtidigt som man accepterade att några elever 

behövde mer hjälp än andra. En av informanterna visste att det pratades bakom ryggen på den, 

men tycker inte att det påverkade vare sig kompisar eller synsättet på den som person.  En 

annan säger att det var aldrig var några konstigheter från övriga klassen när de som jobbade i 

lilla gruppen lämnade den ordinarie undervisningen. Här går alltså informanternas uppfatt-

ningar isär. 

 

En av informanterna beskriver sin tid i skolan som ganska meningslös, utan utmaningar, utan 

bekräftelse och en rad av uppgifter som skulle göras för ”att ha något att göra för att fylla ti-

den, typ”. Informanten beskriver att den inte fick någon uppmärksamhet, inte kunde eller ville 

lära sig, var ”jätteliten och avundsjuk på det mesta”. Det gjorde inte så mycket om man ”slap-

par efter” för att det var ”bara lek, liksom”. Det medförde att informanten kom efter allt 

längre i lärandet, upplevde att lärarna tyckte att hen var lat, inte riktigt utvecklad och omogen. 

Den ryggsäcken bar informanten med sig och började då mobba andra. Orsaken var en önskan 

att vilja ”vara cool” och som det uttrycktes i en av intervjuerna: ”Man försöker kanske få 

uppmärksamhet eller har något slags bekräftelsebehov…” Idag säger informanten att det var 

”idiotiskt” och att det inte går att förlåta sig själv för att ha mobbat och tillägger att ”man mår 

ju inte bra, om man mobbar någon annan”. 

 

En annan sak som stack ut i empirin var informanternas attityder till att få eller inte få betyg i 

svenska när de slutade grundskolan. En av dem uppger att betyget spelade en viss roll och en 

annan att den ”sket i det” för att det hade absolut ingen betydelse då om det blev ett betyg 

eller inte. 

 

Ingen av informanterna har något minne av att de haft åtgärdsprogram. Det borde de 

rimligtvis ha, om de hade haft det, eftersom arbetet med programmen kräver täta 

uppföljningar och ett antal träffar med skolan där både elev och föräldrar deltar.  
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Här har en redogörelse för studiens resultat gjorts genom den kategorisering som tidigare 

förklarats utifrån studiens frågeställningar: åtgärder som skolan vidtog, elevernas upplevelser, 

egna funderingar, delaktighet och inkludering som utmynnade i kategorierna hinder, 

framgångsfaktorer, konsekvenser och övrigt. Nedan följer en sammanfattande teoretisk analys 

utifrån det sociokulturella perspektivet. 

 

6.6 Sammanfattande teoretisk analys 

Informanterna tar upp en rad saker som kan knytas till det sociokulturella perspektivet, till 

exempel undervisning i liten grupp, anpassade uppgifter, mycket prat, svårförståeligt språk, 

stöttning, utanförskap och lärare med bristande kunskaper. 

 

Liten grupp i egen lokal var en åtgärd för att främja lärandet från skolans sida. Detta innebär 

att de sociala kontaktytorna minskade, vilket i sin tur minskade chanserna för eleverna att lära 

genom att appropriera och mediera genom samspel och kommunikation med andra (Säljö, 

2012). Det innebär också minskad chans att utveckla psykologiska processer: tänkande, 

talande, läsande, problemlösning, lärande, emotioner och vilja (Strandberg, 2006). Det 

minskade också förutsättningarna att etablera förståelse för andra (Säljö, 2012). 

 

En annan åtgärd var anpassade uppgifter. Om uppgifterna låg inom den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2012) så ökade det informanternas förutsättningar för att komma 

vidare i sitt lärande med hjälp av någon kunnig person som kunde stötta dem. Om uppgifterna 

var av samma typ hela tiden, som Charlie uppgav, så sker ingen utveckling och inget lärande. 

Därför är det viktigt att uppgifterna verkligen ligger på rätt nivå för eleverna. 

 

En sak som informanterna såg som ett hinder för lärande var att det var ”mycket prat” i de 

små grupperna. Mycket prat är inte synonymt med lärande, sett ur det sociokulturella perspek-

tivet. Språket behöver också vara funktionellt för den sociala situationen (Partanen, 2007). 

Svårförståeligt språk ger heller inget lärande. Läraren behöver kunna förklara och stötta ele-

verna så att de kommer vidare i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2012). Det är också vik-

tigt att läraren verkligen är ”påpluggad” i sitt ämne för att kunna förklara, gärna gemensamt 

och med hjälp av bilder, när eleverna inte förstår. En av informanterna uttrycker särskilt vik-

ten av att ha någon som hjälper när hen har fastnat. 

 

Vygostkij ansåg att den sekundära socialisationen, utvecklandet av abstrakta och vetenskap-

liga begrepp, bör ske i skolan (Säljö, 2012). I studien ligger fokus på svenska, och sett till 

faktorerna ovan så hade informanterna begränsade möjligheter att lära sig till exempel ab-

strakta och vetenskapliga begrepp. Eftersom svenska är vårt språk så påverkas ju alla ämnen i 

skolan av att eleverna inte har utvecklat den förståelse som de borde. Dessutom så har elever i 

behov av stöd ofta lågutbildade föräldrar (Giota m.fl, 2009) vilket kan innebära att de inte 

heller lärt sig den primära socialisationen, de vardagliga begreppen, i det dagliga samspelet. 

Om elever inte får möjlighet till socialisation varken hemma eller i skolan ökar utanförskapet 

och då är det logiskt att de heller inte når kunskapsmålen. 

 

Sett ur det sociokulturella perspektivet så har informanterna haft begränsade möjligheter för 

sitt lärande under sin tid i grundskolan. 
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7. Resultatdiskussion 
Här följer en diskussion utifrån studiens resultat och frågeställningar genom kategorierna 

åtgärder, hinder, framgångsfaktorer, konsekvenser och övrigt. 

7.1 Åtgärder 

En av frågeställningarna i studien var att undersöka hur informanterna upplevt skolans försök 

för att hjälpa dem nå kunskapsmålen i svenska i årskurs 9. Svaren visar att de åtgärder som 

vidtogs var liten grupp i en permanent lokal, anpassade uppgifter, uppgifter utifrån intresse, 

olika tester och kvarsittning.  

Informanternas små grupper har varit mer eller mindre permanentade och erfarenheterna av 

detta var delade. Samtliga informanter uppgav att den lilla gruppen hade en permanent lokal. 

Att informanterna visste vart de skulle gå och att de hade sina platser kunde skapa en viss 

trygghet. Nilholm och Göransson (2013) menar att eleverna behöver känna att de har en plats 

i skolan och att det är en förutsättning för inkludering. Men små grupper kan också medföra 

negativa konsekvenser för eleverna, till exempel minskad tilltro till sig själva (Giota m.fl, 

2009). 

Placeras eleverna i liten grupp så blir deras möjlighet till utbyte med andra begränsat. Hugo 

(2011) menar att mindre undervisningsgrupper gör det möjligt för skolan att skapa en 

meningsfull relation med eleverna. Då kan skolan också möta varje elev där den är och då kan 

eleven få växa utifrån sina egna och gruppens förutsättningar.  I själva verket minskade 

chansen för att lärande ska äga rum, sett ur det sociokulturella perspektivet. Det minskade 

chansen för informanterna att lära sig medierande redskap, appropriera och lära sig genom 

sekundär socialisation (Säljö, 2012). Det finns alltså både för- och nackdelar med små 

grupper, precis som mitt resultat visar: en tyckte att det var bra och två tyckte att det var 

mindre bra. Genom inkluderande undervisning med större resurser, till exempel i form av 

speciallärare, så skulle skolan kunna åstadkomma båda varianterna: både undervisning i den 

ordinarie gruppen och enskild undervisning vid vissa tillfällen. Det gjorde man i Essunga och 

skapade då ökade förutsättningarna för lärande (Persson & Persson, 2012). Men blir eleven 

placerad helt ensam mot sin vilja så minskar chansen ytterligare för att ett lärande ska äga 

rum. Utifrån dessa premisser så är det lätt att förstå att skolan upplevs som meningslös och att 

man som elev blir osäker, ensam och upplever ett utanförskap. Det är långt ifrån att känna sig 

delaktig. Studiens resultat visar att informanterna hade flera olika funderingar kring vad som 

fungerade bra eller mindre bra för dem. Skolans personal borde ha lyssnat på eleverna för att 

kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för deras lärande. Om eleverna hade fått komma till 

tals så hade deras känsla av delaktighet ökat. 

Det har också framgått att det ibland blev oroligare i de små grupperna eftersom alla eleverna 

som hade svårt att koncentrera sig blev placerade där. Det blev mycket prat om andra saker 

och lärandet blev lidande. Informanterna säger att det ”blev inte så mycket gjort” och en av 

dem uppger att det var ”de stökiga eleverna” som fick uppmärksamheten. När det i de små 

grupperna blev oroligt så hade de på sätt och vis en kontraproduktiv funktion: man placerade 

elever med koncentrationssvårigheter och liknande där för att de skulle få lugn och ro men i 

själva verket så blev det mera oroligt än i den ordinarie klassen eftersom elever i behov av 

stöd koncentrerades till den gruppen. Då blev arbetsron sämre och det tänkta lärandet 

minskade istället för att öka. Att skolan väljer att låta eleverna sitta i liten grupp innebär att 

skolan intagit det kompensatoriska perspektivet enligt Nilholm (2007) eller det Ahlberg 



 

29 

 

(2013) kallar för det kategoriska: man har bestämt sig för att det är eleverna som äger 

problemet och därför väljer man denna lösning. Nu framgår det ju inte om skolan försökt med 

andra metoder, men det är i alla fall ingenting som informanterna minns. 

En av informanterna satt tyst och vågade inte be om hjälp, trots att den insett att det var lättare 

att förstå och komma vidare om läraren hjälpte till genom stöttning (Säljö, 2012). Om elever 

inte får denna hjälp tidigt när de fortfarande har en positiv inställning till skolan och till att 

lära sig så kan det vara svårt att reparera skadan i efterhand. Om eleverna ger upp, tappar 

sugen och kanske till och med väljer att stanna hemma istället för att gå till skolan så kan det 

bli svårt att motivera dem att komma tillbaka. Därför är det viktigt att skolan redan från början 

kan skapa meningsfulla lärandesituationer och möten, menar Hugo (2011). För att 

lärandesituationerna ska bli meningsfulla så behöver lärarna lägga både tid och energi på att 

lära känna eleverna och veta på vilken kunskapsnivå de befinner sig. Utifrån detta så kan 

eleverna få större utmaningar samtidigt som de känner en större delaktighet. Får de dessutom 

tydlig struktur, så att de vet vad de förväntas göra och lära sig och sedan kan få visa det på 

olika sätt så ser de själva att de kan lära sig, precis som Comenius ansåg (Hugo, 2011). Det 

gör det lättare för eleverna att se sin egen progression i respektive ämne. Progression är 

viktigt för motivationen (Szklarski, 2011), vilket i sin tur är viktigt för måluppfyllelsen. 

Charlie minns att uppgifterna inte var tillräckligt utmanande. Det ledde till att skolarbetet blev 

tråkigt, kändes meningslöst och endast ett begränsat lärande kunde äga rum. Charlie uppger 

också att hen inte fick tillräckligt mycket hjälp.  Det är svårt att se logiken i dessa två 

motsägande uttalanden, men det är möjligt att Charlie tänker på olika tillfällen under skoltiden 

där det kanske var för lite hjälp ena gången och inte tillräckligt utmanade uppgifter en annan 

gång. Kanske var de enkla uppgifterna ett sätt att få hen att sitta stilla och ägna sig åt 

skolarbete men att det blev tråkigt i längden när Charlie tyckte att det var meningslöst och inte 

upplevde någon progression? Eller också är det som Charlie säger själv: man kan inte sitta 

och jobba med det man är intresserad av hur länge som helst, utan när man blir äldre så inser 

man att det saknas en massa saker som man borde lärt sig. Klart framgår dock att de uppgifter 

som skolan tillhandahöll inte lockade Charlie. Enligt Portalparagrafen så ska skolan främja 

alla elevers utveckling, ta hänsyn till olika behov och att eleverna ska ges stöd och stimulans 

för att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). Informanterna tycker att de inte har fått 

den hjälp och det stöd som de borde, och två av dem anser att uppgifterna har inte har 

stimulerat dem. Därför så kan det konstateras att skolan inte har fullgjort sitt åtagande, sett ur 

informanternas perspektiv.  

Skolan genomförde olika tester på två av informanterna. Även här kan det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2007) eller det kategoriska (Ahlberg, 2013) tydligt urskiljas: det var 

eleverna som var avvikande från normen, enligt skolan. De var inte som de andra och 

skolarbetet fungerade inte. Testresultaten klassade dem som särskolemässiga. Själva upplevde 

de att de av olika orsaker ”kommit efter” och att det inte gick att ”jobba ikapp”. Båda två 

lägger en del av ansvaret på sig själva, till exempel att en av dem sov bort mycket tid i skolan 

och en annan hade hög frånvaro. Det framgår ändå tydligt att de inte tycker att skolan gjort 

det den hade kunnat, till exempel så upplevde båda två att de inte fick den hjälp de behövde. 

De tycker att de påverkats negativt och de har känt sig ”stämplade” som ”särelever”. En av 

dem menar att det har varit svårt att bli kvitt den stämpeln. En annan uppger att skolan baserar 

en del av sin kännedom om eleven utifrån bakgrund och livsstil istället för att fokusera på vad 

det egentligen vad som var orsaken till hög frånvaro i skolan. Att en av informanterna 

beskriver några dagars närvaro på ett helt år är anmärkningsvärt. Eleven hade då skolplikt och 
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skolan borde ha tagit ett större ansvar för att få skolgången att fungera. Det är också en 

intressant fråga om man fortfarande placerar elever i särskolan för att de kommit efter och 

upplevs ha inlärningssvårigheter. Nilholm och Göransson (2013) skriver om särskola som en 

permanentad stödinsats och då kommer ju denna särskoleplacering i en annan dager. Det 

kanske var en åtgärd som vidtogs av skolan av omtänksamhet för att informanterna skulle få 

lära sig i lugn och ro och på ett mera anpassat sätt? Det är möjligt, men det är inte den bild 

som informanterna har idag. 

Skolan valde också att låta Charlie gå om ett år på mellanstadiet eftersom hen ”inte var 

mogen”. Att gå ett år till var en åtgärd som inte hjälpte. Målen nåddes inte ändå. 

Skolans insatta åtgärder hjälpte inte på det sätt som avsågs. Ingen av informanterna nådde 

målen ändå. Men det är inte helt ovanligt. Giota m.fl (2009) konstaterar att elever som fått 

särskilt stöd generellt sett når målen i lägre utsträckning än de som aldrig haft stöd. 

7.2 Hinder 

En av frågeställningarna var hur informanterna upplevt skolans åtgärder för att de skulle nå 

målen. Upplevelserna delades upp i hinder och framgångsfaktorer under analysen. Faktorer 

som påverkat och hindrat att det önskade lärandet ägde rum var flera, till exempel brist på 

eget ansvar, att det var lätt att komma undan, en känsla av misslyckande, rädsla, långa pass 

och svårförståeligt språk. Det är tydligt också i detta avseende att skolan inte lyckats skapa det 

Hugo (2011) kallar för meningsfulla lärandesituationer. Skolan skulle med ganska enkla 

medel ha kunnat förändra dessa faktorer om de istället fått informanterna att känna 

delaktighet. Detta är lärarnas ansvar (Lundahl, 2011). Om informanterna fått känna att deras 

åsikter och erfarenheter var viktiga redan från början så hade förutsättningarna för lärandet 

varit bättre. Det hade också varit möjligt för skolan att agera på organisationsnivå genom att 

till exempel införa kortare lektionspass för att det inte skulle bli så jobbigt för en del av 

eleverna. Men då hade det krävts en dialog mellan elever och skola, och den fanns inte, enligt 

informanterna.  

Om inte eleverna förstår vad läraren säger så ”lär man sig ingenting”, säger en av 

informanterna. Det är självklart. När lärare använder ett svårförståeligt språk så förlorar 

eleverna möjligheten att lära sig det avsedda. Det är också i strid med barnets rätt till effektiv 

utbildning enligt Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2010). Om eleverna inte får 

förutsättningar att lära sig av skolan, så är det ju inte alls konstigt att målen inte nås. 

I en idealisk skola hade inte dessa störningsfaktorer existerat. Sett ur det sociokulturella 

perspektivet så har det påverkat hur informanterna utvecklat sitt tänkande, talande, läsande 

och sin förmåga till problemlösning (Strandberg, 2006). Det är avgörande för elevernas 

utveckling vad de gör i skolan och om de inte utvecklas så blir det givetvis svårt att nå målen. 

7.3 Framgångsfaktorer 

Det informanterna tror hade gynnat deras lärande är bland annat ett personligt upplägg av 

studierna. Har man svårt att koncentrera sig så kan det underlätta mycket om man får ta en 

paus när man känner att det behövs. Alex beskriver dels behovet av korta pass och dels att det 

var bra att få möjlighet att sitta och arbeta i ett eget rum. Här har man ju hittat ett lyckat 

koncept med bättre förutsättningar för att ett lärande skulle kunna ske. Det hade man kunnat 

använda sig av i större omfattning. Om skolan lyssnat på informanterna och låtit dem få lite 

inflytande så hade dessa känt större delaktighet och då hade kanske resultatet blivit bättre. Det 
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hade i alla fall gett dem bättre förutsättningar för sitt lärande. Men det är olika förutsättningar 

mellan grundskolan och introduktionsprogrammen. Grundskolan har inte samma 

förutsättningar att ha individuella upplägg för eleverna. Ur både elevens och skolans 

perspektiv måste det ändå vara bättre med till exempel en anpassad studiegång som fungerar 

än en reguljär skolgång som inte fungerar och där eleven inte alls kommer till skolan. Det är 

bättre om eleven kommer till skolan två dagar i veckan än några få dagar på ett helt läsår. 

Informanterna talar också en del om lärarnas bemötande, precis som Hugo (2011). Han menar 

att det är viktigt att lärarna har ungefär samma förhållningssätt och regelsystem, i synnerhet 

för dessa elever som samtidigt har ett större behov än andra av kontinuitet i relationerna med 

vuxna. Då kan eleverna lättare växa utifrån sina och gruppens förutsättningar, menar han. 

Vikten av att ha ett mindre antal lärare och hur de bemöter eleverna nämner också en av 

informanterna. Hur lärare bemöter elever kan bero på om de känner sig bekväma och trygga i 

den situationen. Das m.fl.(2013) menar att individer känner sig hotade och tenderar att 

undvika situationer som de saknar kompetens för. Om lärarna känner sig osäkra på hur de ska 

bemöta eleverna, i synnerhet om det är elever i svårigheter av något slag, så behöver de 

stärkas genom utbildning. Efter genomgången utbildning i ett inkluderande synsätt så blir 

pedagogernas attityder mera positiva, enligt Woodcock (2013) och Gal m.fl (2010). Om det är 

orsaken till att informanterna känner sig obekräftade och utanför så det viktigt att lärarna får 

höja sin kompetens för att kunna möta alla elever. Målet borde vara att alla lärare ska kunna ta 

emot elever med speciella behov (Woodcock, 2013). 

Två av dem talar också om vikten att ha struktur. De menar att det är lättare om läraren redan i 

början av lektionen talar om vad som ska hända under timmen. För lärare är det en enkel 

åtgärd att skriva på tavlan och gå igenom mellan vilka tider lektionen pågår, vad man ska 

arbeta med och att man i slutet av lektionen går igenom vad man lärt sig. Då vet eleverna hur 

länge lektionen pågår, vad de ska arbeta med och lära sig, och på slutet får de själva se vad de 

lärt sig under timmen. Det förenklar mycket och dessutom ger det eleverna en möjlighet till 

att se sin egen progression, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att inlärning ska ske 

(Szklarski, 2011). 

7.4 Konsekvenser 

En annan av frågeställningarna var vilka övriga erfarenheter informanterna hade från 

grundskoletiden som varit av betydelse för dem. Några av konsekvenserna av informanternas 

erfarenheter är bland annat längre utbildningstid, sämre självförtroende men också ökad 

motivation.  Alla informanter har nått en vändpunkt och inser idag hur viktigt det är med 

utbildning. Två av dem berättar att ”det får ta den tid det tar” och det är ett klokt 

konstaterande av dem, eftersom de har mycket att ta igen kunskapsmässigt. De tvivlar dock på 

sin egen förmåga, och det är en sak som skolan behöver hjälpa till att förändra. De två som 

varit särskoleelever är nu utskrivna från den och de har istället vänt den negativa erfarenheten 

till motivation för att lyckas i den ”vanliga” skolan. 

7.5 Övrigt 

Det är anmärkningsvärt att ingen av informanterna har något som helst minne av 

åtgärdsprogram. Det borde de rimligtvis ha, om de hade haft det, eftersom arbetet med 

programmen kräver täta uppföljningar och ett antal träffar med skolan där både elev och 

föräldrar deltar. En del av tanken med åtgärdsprogram är att eleverna ska vara delaktiga och 

involverade när åtgärdsprogram skrivs (Skolverket, 2014). Åtgärdsprogrammen borde ha varit 
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ett pedagogiskt hjälpmedel för att samordna, tydliggöra, dokumentera och utvärdera 

pedagogiska möten och insatser (Asp- Onsjö, 2011) för de tre informanterna. Om 

åtgärdsprogram hade utarbetats och informanterna hade fått vara delaktiga i processen så hade 

deras studieresultat kunnat vara bättre. De kanske till och med hade nått de uppsatta målen. 

Programmet ska utarbetas när eleverna riskerar att inte nå målen, enligt skollagen (SFS 

1985:1000) och Skolverkets riktlinjer för åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Enligt 

grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) så skulle skolan ha gjort det när informanterna gick 

i grundskolan, även om dagens riktlinjer är från 2014. Att detta inte gjorts innebär, ur 

informanternas perspektiv, som jag ser det, att skolan brustit i sin skyldighet mot elevernas 

rätt till undervisning som sätter eleven i centrum och tillgodoser elevens behov enligt 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och rätten till effektiv tillgång på 

undervisning och utbildning enligt Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006). 

 

Två av informanterna genomgick tester och befanns vara särskolemässiga. De är idag, som 

sagt, inte längre särskolemässiga. Det kan givetvis vara en tillfällighet eller så kan det finnas 

andra bakomliggande orsaker. Det kan jag inte bedöma utifrån min begränsade grupp av 

informanter.  

Eleverna har skolplikt enligt skollagen (SFS 2010:800). Det framgår inte vad skolan har gjort 

för att få eleven med så hög frånvaro att komma tillbaka, men eftersom det inte lyckades så 

får man se det som ett misslyckande från skolans sida. Informanten ville skicka med mig 

några goda råd till andra lärare vad den tycker att vi ska tänka på, och en sak var just det här 

med frånvaro. Det är viktigt att lärare reagerar direkt på frånvaro, och försöker ta reda på 

orsaken till den, menade informanten. Om inte skolan följer upp frånvaron och ingen reagerar 

på att man som elev är borta så riskerar elevernas känsla av att inte bli sedda att förstärkas, 

vilket ytterligare kan öka känslan av meningslöshet och utanförskap. Det är viktigt för skolan 

att ta fasta på. Det andra rådet som ges är att se och bekräfta eleven för att det är väldigt 

viktigt, tycker informanten.  

För informanterna var det viktigt att inte vara annorlunda än de andra eleverna. De riskerade 

att inte nå målen och därför placerades de i en mindre grupp. Takala m.fl.(2008) skriver i sin 

studie att lärare är oroliga för att elever som ingår i den ordinarie undervisningen men som 

avviker i något avseende riskerar att bli utsatta eller mobbade av andra elever. Paradoxalt nog 

så visar det sig att en av informanterna i min studie blev mobbare själv, på grund av känslan 

att vara annorlunda. Under den permanenta placeringen i en liten grupp, där han inte hade 

möjlighet att utveckla sin förståelse för andra ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2012) 

upplevdes informanten av skolan som ”sen” och ”omogen”. Informanten själv berättar om ett 

utanförskap, en känsla av litenhet och avundsjuka, om att inte få bekräftelse, att inte kunna 

lära sig och en allmän frustration. Då valde den att börja mobba andra ”för att vara cool”. 

Informanten själv tror att det berodde på brist på uppmärksamhet. Genom att mobba blev den 

någon och kunde på så sätt dölja sina egna tillkortakommanden. Om skolan hade lyssnat, 

fokuserat på informantens bästa och försökt främja självförtroendet som Barnkonventionen 

(Utrikesdepartementet, 2006) föreskriver, så hade det kanske aldrig behövt drabba någon 

annan i form av mobbing. Om skolan hade kunnat få informanten delaktig och inkluderad i 

den ordinarie undervisningen så hade den inte behövt mobba för att få uppmärksamhet. 

Informanten i fråga upplevde under tiden i grundskolan att det inte var konstigt att några 

”behövde mer hjälp och så...” och eftersom den toleransen fanns bland de andra eleverna så 

skulle informanten ha kunnat gå i den ordinarie klassen istället för att bli permanent 
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exkluderad. Det spelar ingen roll hur mycket skolan försöker arbeta för demokrati och alla 

människors lika värde om det i själva verket är skolan som exkluderar elever genom att inte 

lyssna till vad de vill och dessutom placerar dem i särskola på grund av dåliga kunskaper. 

Skolan har stor del i informantens mångåriga känsla av utanförskap. Här kan man ju fundera 

på om det inte är skolan som har skapat en mobbare, när det i själva verket borde vara precis 

tvärtom. 

För ett par informanterna var det inte så viktigt att få slutbetyg i svenska i grundskolan. De 

förstod inte hur viktigt det egentligen var. De har insett det nu i efterhand och det har i flera 

avseenden varit en dyrköpt erfarenhet. Att eleverna inte förstått innebörden av att inte nå 

målen är skolans ansvar. Om informanterna under sin skoltid mötts av struktur, tydliga mål 

och tydlig progression så hade de kanske förstått vikten av att få betyg innan det var för sent. 

Om informanterna upplevt meningsfullhet och delaktighet i skolan så hade motivationen ökat 

(Hugo, 2011). Då hade de från början haft helt andra förutsättningar för sin utbildning. Det 

gäller självklart alla ämnen i skolan, men här ligger fokus på svenska. Som sagt, det är viktigt 

vad eleverna gör i skolan (Strandberg, 2006). 

För att skolan ska kunna bli mer inkluderande som styrdokumenten föreskriver behöver 

lärarna utbildas och de behöver också förstå fördelarna med inkluderande undervisning, 

menar Takala m.fl.(2008). Tidigare forskning visar att de lärare som fått utbildning i 

inkludering är mera positiva till detta arbetssätt (Woodcock, 2013) och att det krävs 

effektivare utbildning för att kunna möta ett bredare spann av elever (Lambe, 2007). Det är en 

stor diskrepans mellan lärarnas kunskaper och det faktiska behovet av inkluderande 

undervisning (Das m.fl, 2013). Det finns många hinder för att kunna arbeta inkluderande, till 

exempel brist på ekonomiska resurser och brist på utrustning (Gal m.fl. (2010). Om vi ska 

kunna möta alla elevers behov i en och samma skola så behövs ytterligare resurser och 

framförallt utbildning så att alla lärare känner sig kapabla att möta mångfalden i dagens skola. 

Då kanske vi så småningom om kan leva upp till devisen ”en skola för ALLA” istället för 

”EN skola för alla”.  

7.6 Studiens relevans för speciallärarprofessionen 

Det önskade och avsedda lärandet ägde inte rum under informanternas grundskoletid. De har 

inte känt delaktighet och inkludering. Deras berättelser visar istället på utanförskap och 

exkludering. Sett ur informanternas perspektiv så har skolan brustit i flera avseenden genom 

att inte följa styrdokumenten. Resultatet visar att det inte är någon garanti att skolan fullgör 

sina åtaganden även om dessa är reglerade genom lag och andra styrdokument. Det vi 

dessutom kan ta till oss är vikten av att bekräfta eleverna, ge dem ett positivt bemötande och 

skapa meningsfulla lärandesituationer. Det är oerhört viktigt att skolan lyssnar på eleverna, att 

de får vara delaktiga och i ordets rätta bemärkelse inkluderade. För att detta ska vara möjligt 

så behövs resurser så att lärarna kan utbildas och ha ett gemensamt förhållningssätt. Det 

behövs också resurser i klassrummen i form av ytterligare pedagoger samt funktionell 

utrustning för att alla elever ska få det de har rätt till enligt ovanstående styrdokument. 

Slutligen så kan jag konstatera att jag i mitt arbete som speciallärare kommer att vara mera 

medveten om det jag kommit fram till i studien. Det är också en del av mitt uppdrag att lyfta 

dessa frågor till rektorer och kollegor för att minska risken att någonting liknande drabbar 

andra elever.  
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7.7 Metoddiskussion 

Min tidsplanering för intervjuernas genomförande höll inte på grund av informanternas från-

varo och det har också resulterat i att antalet informanter blev begränsat. Om de omyndiga 

eleverna på min skola hade kunnat delta hade jag fått en större variation och bredd i min em-

piri. Deras erfarenheter från grundskolan är inte lika gamla och det hade kanske kunnat ge ett 

annat resultat.  

 

Jag är medveten om att detta är korta intervjuer ur ett livsberättelseperspektiv. Detta beror dels 

på informanternas koncentrationssvårigheter och dels på schematekniska problem att hitta 

passande tider. Jag arbetar som speciallärare idag och hade bara ett tillfälle varje vecka för att 

genomföra intervjuerna. Att använda ytterligare tid skulle innebära att någon annan elev inte 

fick sin undervisning hos mig om jag valde att prioritera annat.  

 

Ett annat sätt att genomföra undersökningen hade varit observationer, men jag hade ingen 

möjlighet att ta ledigt från mitt arbete för att göra det. Det skulle också kunna bli tvivelaktiga 

resultat om lärarna och eleverna visste i förväg att jag skulle komma och vad jag ville obser-

vera. Det hade också gått att använda en kvantitativ metod om man ville undersöka flera ele-

vers erfarenheter från grundskolan. Då skulle man få en större bredd men mindre djup. 

 

Av sex elever så valde tre att ställa upp som informanter. Jag vet inte om dessa har mera 

positiva erfarenheter än de andra som inte ville delta. Det kommer jag aldrig att få veta heller.  

Det är möjligt att de elever som valde att inte ställa upp har ännu sämre erfarenheter från 

skolan och att de inte ville dela med sig av dem. Om så var fallet hade mitt resultat kunnat 

vara annorlunda om jag fått någon av dem att vilja delta. 

7.8 Vidare forskning 

Studien har väckt min nyfikenhet i flera avseenden: ingår inkluderingsperspektivet i dagens 

lärarutbildning och i sådana fall hur? Hur kan man arbeta för att förändra attityden bland de 

lärare som har ett motstånd mot inkluderande undervisning? Vilken bild av skolan kommer 

elever med dåliga skolerfarenheter förmedla till sina barn- och hur påverkas barnens 

skolresultat av detta? Giota m. fl (2009) visar att elever i behov av stöd ofta har föräldrar med 

låg utbildningsbakgrund. Vad beror det på? Arv eller miljö..? En annan fundering är att elever 

som fått stöd når målen i lägre utsträckning än de som inte fått det (Giota m.fl, 2009). Det är 

mycket intressant, inte minst ur ett speciallärarperspektiv. Vad är det som är avgörande för att 

stödet ska ha avsedd effekt? Hur arbetar man på skolor som lyckas utforma stödet så att 

eleverna når målen? Ytterligare en fundering som väckts hos mig är om den ökade 

individualiseringen inom skolan minskar känslan av gemenskap och delaktighet och därför 

minskar graden av inkludering? Skulle det vara annorlunda om eleverna fick arbeta 

tillsammans för att uppnå gemensamma mål? Och hur skulle måluppfyllelsen påverkas av 

detta? En av informanterna talade om lärarbrist. Är det flera elever som redan drabbats av den 

ökande lärarbristen i Sverige? Kan man se någon koppling mellan lärarbristen och de vikande 

resultaten i svensk skola? Dessutom skulle det vara intressant att ta reda på hur statistiken 

över särskoleplacerade elever ser ut. Vilka utredningar görs? Finns det trender inom detta 

område? Slutligen, det jag inledningsvis tänkte göra i min egen studie: hur implementeras och 

tillämpas Skolverkets nya riktlinjer för arbete med anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram? 
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 Bilaga 1 
 

 

                                                                                                                ………… 2015-01-24 

 

 

Till elever på introduktionsprogrammen 

 

 

Jag går, som du kanske vet, på speciallärarprogrammet. Den här terminen är den sista och jag 

ska genomföra mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka erfarenheter just 

du har av undervisningen i svenska på grundskolan eftersom du saknar betyg i ämnet. 

Jag planerar att genomföra individuella samtal med er elever där du får berätta om vilka 

åtgärder du upplevt att skolan vidtagit för att du skulle nå kursmålen. Samtalen kommer att 

spelas in och sedan skrivas ner. Det viktiga är hur du minns undervisningen och vad som 

fungerade bra eller mindre bra just för dig. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Allt material kommer att 

avidentifieras och ingen annan än jag kommer att veta vilka elever som deltagit. Ingen 

obehörig kommer att ta del av insamlade data. När arbetet är avslutat så kommer mitt 

insamlade material att förstöras. Ingen mer än jag kommer att veta vilken skola informationen 

kommer ifrån. 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig att genomföra studien. Genom att ta del av dina erfarenheter 

så kan förhoppningsvis både jag och skolan utveckla vårt framtida arbete med elever som av 

någon orsak riskerar att inte nå kursmålen i svenska. 

 

Tack på förhand  

//Pia 
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Bilaga 2 
 

Frågemall: 

 

Vill du berätta om dina erfarenheter av undervisningen i svenska i år 9? 

 

Övriga saker att ta upp (om de inte framkommer självmant under intervjun) 

 

Insatser? 

Tankar och känslor? 

Optimal skola? 

Delaktighet och inkludering? 

Åtgärdsprogram? 

Tankar - inte godkänd? 

Varför blev det som det blev, tror du? 

Vad har du tagit med dig från tiden i grundskolan? 


