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Abstract  

The starting point of this study is the regulations in the Swedish Education Act of 2014 about how 

support for students can be given in the form of extra adaptations and special support 

(Prop.2013/14:160; SFS 2010:800). According to a survey about the Swedish upper secondary 

school, there is a need for more knowledge on the practical application of these regulations (SOU 

2016:77). The aim of this study was to analyze and describe how teachers perceive the work with 

supportive actions for students in upper secondary schools. As a method for data collection, 

qualitative interviews were chosen and ten teachers were interviewed. The teachers stated that the 

responsibility for extra adaptations lies with regular teachers and mentioned examples of adaptation 

such as access to read material and adjusted study material and tasks. Special support was 

mentioned, among other things, as a support for teaching outside of the regular teaching. The result 

showed that one difference between the two schools where the teachers work is the organization of 

this support teaching. The study found that relationships and communication between students and 

teachers, and as well as between teachers and other school staff, are important factors in the work 

around suppoortive actions.  
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Abstrakt  

Studiens utgångspunkt var skollagens bestämmelser sedan år 2014 om att stöd till elever kan ges i 

form av extra anpassningar och särskilt stöd (Prop.2013/14:160; SFS 2010:800. Enligt 

gymnasieutredningen behövs mer kunskap kring den praktiska tillämpningen av dessa 

bestämmelser (SOU 2016:77). Studiens syfte var att beskriva och analysera hur lärare upplever 

arbetet med stödinsatser för gymnasieelever. Som metod för datainsamling valdes kvalitativa 

intervjuer och tio lärare intervjuades. Lärarna uttryckte att extra anpassningar ansvarar ordinarie 

lärare för och de består exempelvis av uppläst material samt anpassade läromedel och uppgifter. 

Som särskilt stöd uppgavs bland annat stödundervisning utanför den ordinarie undervisningen. 

Resultatet visade att de två skolorna där lärarna arbetar skiljer sig bland annat genom 

organiseringen av stödundervisning. Studien fann att relationer och kommunikation mellan elever 

och lärare samt lärare och övrig skolpersonal är betydelsefulla faktorer i arbetet kring stödinsatser.  

Nyckelord  
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Inledning  
  

Enligt en rapport från Lärarförbundet (2013) finns en frustration bland gymnasielärare att hinna 

med sina arbetsuppgifter och att ge den hjälp elever är i behov av då både resurser och tid anses 

saknas. Många lärare i rapporten ger också uttryck för att andelen elever i behov av 

specialpedagogiska insatser har ökat samt att en del av de uppgifter som de ägnar sig åt skulle 

elevhälsan och specialpedagoger kunna göra i stället. Samtidigt noteras att Hattie (2012) i en stor 

metastudie slår fast att betydelsefullt för elevers utveckling och lärande är just enskilda lärare samt 

deras förväntningar, engagemang, undervisningsförmåga och förmåga att sätta sig i elevers sätt att 

lära och tankar. Därtill ser Hattie det som viktigt för lärare och elever att de vistas i skolmiljöer där 

misstag ses som en möjlighet till ny kunskap och förståelse samt där analys och återkoppling 

genomförs.  

År 2014 kom nya bestämmelser i skollagen kring stödinsatser. Tanken med de nya bestämmelserna 

är enligt regeringen bland annat att underlätta lärarnas jobb. Stödinsatser kan ges som extra 

anpassningar och som särskilt stöd. Extra anpassningar är stöd, utöver ledning och stimulans, som 

skall genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och av ordinarie lärare. Lärare har 

alltså ett betydande ansvar för att genomföra sådant stöd i sin undervisning. Särskilt stöd är 

stödinsatser som är mer varaktig och omfattande än de insatser som ges i form av extra 

anpassningar och ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Särskilt stöd föregås 

av en utredning kring elevens behov av stöd och att ett åtgärdsprogram upprättas 

(Prop.2013/14:160; SFS 2010:800).  

Även gymnasieskolan berörs av de nya bestämmelserna kring stödinsatser. I dag börjar nästan alla 

ungdomar gymnasiet och behovet av stöd i denna skolform har ökat (SOU 2016:77; Ramberg, 

2015). Emellertid är forskning kring specialpedagogik och stöd till elever på gymnasienivå är 

begränsad (se exempelvis Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001; Ramberg, 2015; Skolverket 

2010). Gymnasieutredningen uppmärksammar att bristande stödinsatser kan medföra studieavbrott 

och ofullständiga studier. Vidare ser utredningen att bestämmelser om stöd i skollagen och 

gymnasieförordningen inte alltid är samordnade samt att ytterligare kunskap behövs kring 

användning och utformning av exempelvis extra anpassningar (SOU 2016:77).  I sammanhanget 

noteras att utveckla arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat är ett komplext arbete. 

Viktiga ingredienser för att lyckas med utvecklingsarbete är bland annat att arbetet tar utgångspunkt 

i det vardagliga arbetet, att rektorer har ett tydligt ledarskap samt att det råder öppenhet och 

samarbete bland lärare (Jarl, Blossing & Andersson, 2017). Detta kan jämföras med Hattie (2012) 

som menar att det viktiga i att förbättra elevers studieresultat och lärande är inte att tillföra 
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exempelvis resurser eller undervisningsmetoder. Istället anser Hattie att det är lärares och skolors 

förhållningssätt som gör skillnad och formulerar detta på följande vis:  

… vi måste sluta hitta ”grejen” – programmet, resursen, undervisningsmetoden eller strukturen. När vi blir 

”utvärderare av vår påverkan”, då har vi grunden för den enskilt största förbättringen på våra skolor. (Hattie, 

2012, s. 219).  

 

Den föreliggande studien kommer att undersöka närmare det stöd som ges på gymnasieskolor 

utifrån lärares perspektiv samt forskning och övriga publikationer inom området. Förhoppningsvis 

kommer studien att utvidga kunskap och förståelse hos skolpersonal och andra om lärares arbete 

och erfarenheter kring olika stödinsatser i en gymnasial kontext. I denna förhoppning ligger inte 

minst en önskan om att specialpedagoger kan vidga sin kännedom om arbetet kring stödinsatser 

eftersom deras examensordning gör gällande att de ska kunna agera rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor samt medverka till att det pedagogiska arbetet utvecklas (SFS 2011:688).  
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur lärare upplever arbetet kring stödinsatser för 

gymnasieelever.  

Forskningsfrågorna är 

- Hur beskriver lärare olika insatser som sätts in för elever i behov av stöd? När blir en stödinsats ett 

särskilt stöd?  

- Vad har lärare för tankar och erfarenheter om arbetet kring och organisering av stödinsatser?   

- Vilka tankar och erfarenheter uttrycker lärare om förutsättningar och kompetens för att ge stöd till 

elever i behov av det? 
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Bakgrund  

I detta avsnitt beskrivs först bestämmelserna om stödinsatser i skollagen som började år 2014 med 

hjälp av bland annat Skolverkets vägledningsmaterial för skolor (2014a, 2014b) och 

gymnasieutredningen (SOU 2016:77). Därefter uppmärksammas gymnasieskolans utformning samt 

publikationer från Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2015) om stöd inom gymnasieskolan. 

 

Bestämmelserna om extra anpassning och särskilt stöd 

 

Det har redan berörts i inledningen att sedan år 2014 omnämns i skollagen stödinsatserna extra 

anpassning och särskilt stöd (SFS 2010:800). Tanken med bestämmelserna om extra anpassning och 

särskilt stöd är enligt regeringens proposition att reglerna ska bli tydligare samt att lärarnas arbete 

med åtgärdsprogram och annan dokumentation ska underlättas. Regeringen konstaterar likt 

remissinstanserna att det är angeläget att personer med specialpedagogiska kompetensen på skolor 

nyttjas i det förebyggande arbetet och att de bidrar till att eliminera hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer samt stödjer lärarna (Prop.2013/14:160). Det noteras även av regeringen att med den 

dåvarande lagstiftningen skrevs åtgärdsprogram och beslut fattades om särskilt stöd även om eleven 

kunde få sitt behov av stöd tillgodosett inom den ordinarie undervisningen. Följaktligen 

dokumenterade lärare och rektorer i viss utsträckning mer än vad som var tanken med lagstiftningen 

(Prop.2013/14:160).   

Bestämmelserna om stödinsatserna har sedan år 2014 kompletteras ytterligare. Exempelvis att stöd 

ska ges med beaktande av ”elevens utbildning i dess helhet” (SFS 2018:749 kap.3 5a §) och att 

exempelvis information om stödinsatser ska överlämnas när elever byter skola (SFS 2018:749).  

Extra anpassningar  

Enligt skollagens tredje kapitel har varje elev rätt till ledning och stimulans efter behov och 

förutsättningar (SFS 2010:800). Vid bedömning att ledning och stimulans inte ses räcka för att 

eleven ska utvecklas i riktning mot utbildningens mål eller nå kunskapskraven ska extra 

anpassningar skyndsamt ges, framförallt av lärare  och övrig skolpersonal i den ordinarie 

undervisningen. Något formellt beslut för denna stödinsats behövs inte. Skolverket (2014a, 2014b) 

redogör även i sitt vägledningsmaterial för skolor vikten av att skolor ser över exempelvis hur den 

aktuella elevgruppen fungerar och hur lärmiljön är organiserad innan stödinsatser riktade till 

enskilda elever genomförs. Följande är enligt Skolverket (2014a) exempel på extra anpassningar:  

-  Hjälp med att planera och strukturera sina studier/skoldag. Exempelvis ett eget schema. 

- Extra tydliga instruktioner  
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- Stöd att påbörja arbetet  

- Anpassade läromedel 

- Färdighetsträning 

- Enstaka specialpedagogiska insatser. 

Det finns inga lagkrav på att extra anpassningar inom gymnasieskolan ska dokumenteras 

(Skolverket, 2014a). 

Särskilt stöd och stödåtgärder  

Särskilt stöd är benämningen på de stödinsatser ”av mer ingripande karaktär som normalt inte är 

möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas 

omfattning och varaktighet måste beaktas” (Prop.2013/14:160, s. 21). Som exempel ges att enstaka 

specialpedagogiska insatser under en kortare tid, till exempel två månader, kan betraktas som en 

extra anpassning. Dock, är de specialpedagogiska insatserna mer omfattande och regelbundna 

betraktas de istället som särskilt stöd (Prop.2013/14:160). Enligt Skolverket (2014a) är ytterligare 

exempel på särskilt stöd inom gymnasieskolan reducerat program, studiehandledning på modersmål 

och elevassistent. De två senare exempel anges också som exempel på särskilt stöd inom 

grundskolan tillsammans med placering i särskilt undervisningsgrupp, enskild undervisning och 

anpassad studiegång.  

När det befaras att en elev inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås i en eller flera kurser 

även om extra anpassningar genomförts, alternativt inte bedöms tillräckliga, ska behovet av särskilt 

stöd utredas. Utredning i behov av stöd kan också vara aktuellt när eleven uppvisar andra 

svårigheter i skolan men oavsett anledning är det rektorns ansvar att utredningen sker skyndsamt 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2014a). Regeringen anser likt flera remissinstanser att samverkan bör 

ske med elevhälsan och den del av elevhälsan som har specialpedagogisk kompetens i händelse av 

utredning (Prop. 2013/14:160).  Skollagen gör dock gällande att om det är ”uppenbart obehövligt” 

ska inte samverkan med elevhälsan ske (SFS 2010:800 kap.3 7 §). Om utredning visar att en elev är 

i behov av särskilt stöd skall ett sådant stöd sättas in och beslut fattas av rektor. Vidare ska det 

särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram, vilket också senare ska följas upp och 

utvärderas (SFS 2010:800; Skolverket, 2014a).  

Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) konstaterar att varken förarbeten till skollagen eller skollagen 

själv redogör för exempel på insatser som kan vara särskilt stöd inom gymnasieskolan förutom att 

omfattande specialpedagogiska insatser även i denna skolform utgör särskilt stöd (jämför med SFS 
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2010:800). Dock noterar gymnasieutredningen i likhet med Skolverket (2014b) att 

gymnasieförordningens kapitel nio fastslår några stödåtgärder som bland annat:   

- Att elever har rätt att gå om kurser om denne har fått betyget F i en eller flera kurser.  

- Att reducerat program kan beslutas av rektor om en elev inte läser en eller flera kurser eller 

gymnasiearbete samt har märkbara studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Vid ett 

sådant beslut ska även ett åtgärdsprogram upprättas. Noteras kan att Skolverket (2014a) 

uppmärksammar att reducerat program är särskilt stöd.  

- Att elever har rätt till förlängd undervisning om dessa elever läser ett reducerat program 

eller om det finns särskilda skäl för att ge en elev rätt att gå gymnasiet över längre tid än tre 

år. Beslut tas i ett sådant ärende av skolans huvudman. Noteras kan att gymnasieutredningen 

anser det är oklart huruvida förlängd undervisning är att betraktas som särskilt stöd eller 

inte.  

- Att elever kan gå ett individuellt anpassat program, det vill säga att elevers utbildning 

avviker från ett nationellt program genom att kurser byts ut. Enligt gymnasieutredningen 

förekommer det att i stället för att ge det stöd som eleven har rätt till beslutar rektorer om 

förändring i studieplan och ett individuellt anpassat program.   

- Studiehandledning på modersmål erbjuds i ett eller flera ämnen när elever har svårigheter 

med undervisning på svenska och om de har svenska som ett andraspråk (SFS 2010:2039; 

SOU 2016:77).  

Gymnasieutredningen konstaterar även att det finns en del att utveckla inom gymnasieskolan 

gällande stödinsatser. Exempelvis är uppfattningen hos utredningens referens- och fokusgrupper att 

samverkan mellan lärare rörande elevers behov av liknade extra anpassningar i flera ämnen har 

utvecklingspotential liksom att ta tillvara elevhälsans kompetens. Vidare uppmärksammas att 

eftersom gymnasieutbildningen består av kurser kan det medföra att stödinsatser sätts in först när 

merparten av en kurs har gått och sen följer inte stödet med i andra kurser (a.a.).  

Gymnasieskolans utformning  

 

Under senare delen av 1900-talet genomgick gymnasieskolan en rad förändringar. Bland annat i 

början av 1990-talet blev alla gymnasieprogram treåriga och utformad i kurser. Dessutom togs 

besluts om alla ungdomar ska ges en plats på ett nationellt program eller, om behörighet saknas, på 

individuellt program (se exempelvis Hellberg, 2007; Möllås, 2009; Skolverket, 2008). Flera studier 

konstaterar att numera påbörjar nästan alla ungdomar gymnasiet. Dock har gymnasiet, jämfört med 

grundskolan, varit och är differentierade för elever sett till att de läser olika program och kurser (se 

exempelvis Emanuelsson et al.; Hellberg, 2007; Möllås, 2009).  
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 År 2011 reformerades gymnasieskolan på nytt med syftet att bland annat tydliggöra 

behörighetskraven samt öka elevernas möjlighet till att vara väl förberedda för arbetsmarknaden 

eller högskolestudier efter avslutad gymnasietid. Gymnasieskolan består numera av 18 nationella 

program varav tolv stycken är yrkesprogram och sex stycken är högskoleförberedande program. 

Inom yrkesprogrammen finns även lärlingsutbildning. För elever som inte når behörighetskraven till 

ett nationellt program finns möjlighet att söka till fem olika introduktionsprogram (SFS 2010:2039; 

Skolverket, 2011).  

Gymnasiet är en frivillig skolform. Emellertid finns enligt gymnasieutredningen ett långtgående 

ansvar hos samhället att ungdomar i gymnasieåldern påbörjar och klarar målen för utbildningen 

samt att det ska råda likvärdighet inom gymnasieskolan (SOU 2016:77). Hellberg (2007) för ett 

liknande resonemang i sin avhandling om intentionerna med gymnasieskolan. Emellertid har det 

under åren varit sisådär med genomströmningen, det vill säga att elever slutför och uppnår för 

utbildningen. När Skolverket (2008) undersökte studieavbrotten och genomströmningen år 2008 

hade andelen eleven som inte fullföljde gymnasieskolan sjunkit från 37 % till 31 %. Sifforna kan 

jämföras med att gymnasieutredningen år 2016 redogör för att cirka 35% av eleverna inte når målen 

för gymnasieutbildningen på tre år. För de elever som inte når målen för gymnasieutbildningen 

finns en ökad risk för bland annat ekonomiskt och socialt utanförskap (SOU 2016:77).  

Skolverket och Skolinspektionen om stöd inom gymnasieskolan  

Enligt en studie av Skolverket (2010) är öppen stödundervisning i kärnämnena1 ett av de vanligaste 

stöden som erbjuds till elever som riskerar att inte nå målen inom gymnasieskolan. Detta stöd sker 

mellan en eller några timmar utanför elevens ordinarie undervisning. Ett annat vanligt stöd är att 

lärare gör anpassningar i ordinarie undervisning. Dock, anser rektorer att elever inte använder det 

stöd de behöver för att uppnå utbildningens mål, vilket förklaras med att elever inte tar emot det 

stöd som erbjuds dem. Orsaker till att elever inte tar emot stöd anses vara att elever har bristande 

motivation, att de skäms för att ta emot stöd eller har dåligt självförtroende. Vidare förekommer det 

att ansvaret förläggs på elever, att de ska ta ansvar och ta emot stödet i form av exempelvis öppen 

stödundervisning annars uteblir stödet. Skolverket ser därmed att en betydelsefull faktor för de 

elever som riskerar att inte nå målen är skolans förmåga att anpassa krav på ansvar efter elevers 

förutsättningar och förmågor. Det uppmärksammas även att lärares och mentorers engagemang 

samt uppföljningar är framgångsfaktorer i arbetet omkring elever som riskerar att inte nå godkända 

betyg.  

                                                 
1
 Benämns numera som de gymnasiegemensamma ämnena (Skolverket, 2011).  
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Även Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015) ser att lärares engagemang är en faktor som kan 

bidra till att elever fullföljer gymnasiet och når examen. Lärares förmåga att skapa förtroendefulla 

relationer med elever ser också som betydande för elevernas skolgång. Betydelsen av struktur i 

arbetet och samverkan mellan skolpersonal kring stöd och att förebygga studieavbrott redogörs det 

också för i granskningen. Ett annat resultat är att utbudet av olika stöd på de undersökta skolorna 

ofta är begränsad. Ofta tenderar stödet att bestå av möjligheter till mer tid eller att innehållet i 

undervisning och liknande avgränsas eller görs enklare. Förutom att skapa mer variation i utbudet 

av stöd ser Skolinspektionen fler utvecklingsområden för gymnasieskolor såsom samordning och 

samverkan bland lärare samt mellan lärare och elevhälsa. Ytterligare ett exempel på 

utvecklingsområde enligt Skolinspektionen är att elevers egna åsikter uppmärksammas i större 

utsträckning vid kartläggning och uppföljning av deras behov av stöd.  
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Tidigare forskning  

Här presenteras forskning generellt om stödinsatser inom det allmänna utbildningssystemet. 

Därefter beskrivs forskning mer specifikt om stöd till äldre elever och stöd inom gymnasieskolan.   

Frågor om hur stöd ges på ett lämpligt sätt och om stödinsatser bör ske inom ramen för den 

ordinarie undervisningen eller någon form av specialundervisning är omdiskuterad enligt 

Sandström, Lindqvist och Klang (2017). Exempelvis har forskarna Kurth och Keegan (2014) samt 

Florian (2008) olika ståndpunkter i frågan om hur stöd ges på ett lämpligt sätt. Enligt Kurth och 

Keegan tenderar anpassningar gjorda av speciallärare vara av högre kvalitet och vara mer tydliga 

för elever i behov av särskilt stöd jämfört om anpassningarna görs av ordinarie lärare. Florian 

hävdar motsatsen. Det exempelvis en speciallärare gör för en elev i behov av stöd kan likväl 

tillämpas inom den ordinarie undervisningen om det i undervisningen finns en acceptans för 

olikheter mellan elever och att läraren har insikter i specialpedagogik. Vidare ses det enligt Florian 

viktigt att läraren har tillit till sina kunskaper och förmågor gällande att hjälpa elever som upplevs 

ha svårigheter.  

Sett till Sandströms et al. (2017) studie om stödinsatser med beaktande av de nya bestämmelserna 

redogörs att det råder exempelvis delade meningar om vilken yrkesgrupp som ska göra vad. Flera 

lärare i studien tenderar att se specialpedagoger eller speciallärare som dem som är mest lämpad att 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Vidare uttryckte många läraren en osäkerhet kring 

stödinsatser och genomförandet av dessa. Detta kan jämföras med speciallärare och 

specialpedagoger samt rektorer som menar att det är lärarna som är ansvariga för att ge stöd till 

elever i behov av det. Dock finns det hos dessa yrkesgrupper en viss skepsis kring huruvida alla 

lärare har kunskap och förmåga att tillämpa stödåtgärder i ordinarie undervisning. Ett annat resultat 

från denna studie är endast en grupp av lärarna som anses av forskarna arbeta i en inkluderande 

miljö eftersom de samarbetar med varandra samt andra professioner (a.a.). 

Även Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso (2011) har undersökt skolpersonals syn på arbetet 

med stödinsatser men till skillnad från Sandströms et al. studie (2017) ligger fokus mestadels på 

specialpedagoger och rektorer. Enligt Lindqvist et al. anser lärare och andra yrkesgrupper att 

specialpedagogers arbete ska inriktas på undervisning av enskilda elever och handledning för 

arbetslag. Bland de tillfrågade yrkesgrupperna är det vidare endast specialpedagogerna själva som 

anser att de också bör arbeta med utveckling av organisationen.  
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Stöd och specialpedagogik inom gymnasieskolan  

Likt svenska skolmyndigheter i bakgrundsavsnittet ovan noterar kring betydelsen av lärares relation 

och engagemang konstaterar även en norsk studie att relationen mellan elev och lärare kan ha en 

positiv inverkan på elevers engagemang och prestationer i skolan om läraren visar engagemang och 

upprättar en god kontakt med elever (Ottosen, Bjørnskov Goll & Sørlie, 2017). Samtidigt 

konstateras att norska lärare upplever att relationen elev-lärare har komplicerats sedan införandet av 

utbildningsreformen år 1994, vilket innebar att alla ungdomar fick möjlighet att gå gymnasiet och 

utbildningen blev mer teoretisk. Det uttryckts även att många elever har svårigheter i skolan såsom 

läs- och skrivsvårigheter och/eller psykosociala aspekter i deras liv som påverkar deras skolgång. 

De medverkande i studien efterlyser exempelvis ökad samverkan mellan grundskola och gymnasiet 

samt studievägledning till elever i försök att förhindra studieavbrott (a.a.).  

Det finns inte mycket kunskap och forskning om vilka stödåtgärder som fungerar väl när 

gymnasieelever behöver stöd (se exempelvis Emanuelsson et al, 2001; SOU 2016:77). Enligt en 

forskningsöversikt av Vetenskapsrådet (2015) tycks emellertid följande arbetssätt kunna ge positivt 

resultat för äldre elever som har svårt att nå kunskapsmålen: kamratlärande, explicit undervisning 

och metakognitiva strategier. Att elever undervisar varandra är kortfattat kamratlärande och explicit 

undervisning handlar om att elever får träna olika färdigheter utifrån exempelvis en modell och att 

deras lärande fortlöpande följs upp av lärare. Metakognitiva strategier handlar bland annat om att 

elever lär sig om sitt eget lärande och övar sig i att planera, analysera och se följder av sitt lärande 

(a.a.).    

Enligt Ramberg (2015) har behovet av stöd från specialpedagoger och speciallärare sannolikt ökat 

inom gymnasieskolan då en stor majoritet av alla ungdomar i en årsgrupp numera påbörjar 

gymnasiet. Vidare konstateras att det finns utbildade specialpedagoger och/eller speciallärare på 

62,5 % av Sveriges alla gymnasieskolor. Kommunala gymnasier har ungefär tre gånger så mycket 

specialpedagogiska resurser jämfört med fristående gymnasier.  Dock råder ingen större skillnad 

mellan kommunala och fristående gymnasier i tillämpningen av nivågruppering, vilket används 

bland nästan hälften (43,6%) av skolorna i någon omfattning. Nivågruppering tillämpas i större 

utsträckning i kärnämnena. Ytterligare resultat från Rambergs studie är att särskilt stöd, 

tillhandahållen av specialpedagoger/speciallärare eller övrig skolpersonal, sker i mycket stor eller 

stor utsträckning utanför elevers ordinarie lektioner. Andra arbetsuppgifter för 

specialpedagoger/speciallärare i den svenska gymnasieskolan är bland annat att undervisa i 

stödundervisning, skriva åtgärdsprogram och genomföra tester samt handleda lärare.   
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Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt fokuserar på studiens teoretiska utgångspunkter. Begreppet inkludering kommer även 

att kort beröras i detta avsnitt.  

Det finns olika perspektiv som förekommer i specialpedagogisk forskning (jämför med Nilholm, 

2015). I denna studie kommer kategoriskt och relationellt perspektiv användas för att tolka och 

skapa förståelse för informanternas arbete och erfarenheter kring stödinsatser. Detta eftersom dessa 

två perspektiv utgör en slags tankekonstruktion, vilken kan användas som verktyg för att försöka 

förstå delar av verkligheten enligt Emanuelsson et al. (2001). Vidare känns det lämpligt att i denna 

studie uppmärksamma relationellt perspektiv eftersom det ses ha koppling till begreppet 

inkludering. Denna studie ser nämligen likt studien av Sandström et al. (2017) att tillkomsten av 

2014 års bestämmelser om stödinsatser i skollagen kan tolkas som en ambition av staten om ökad 

inkludering eftersom bestämmelserna föreskriver att elever i behov av stöd ska ges stöd främst i 

ordinarie undervisning (SFS 2010:800). Kopplingen mellan relationellt perspektiv och inkludering 

samt inkluderande undervisning hänger samman med att perspektivet exempelvis anser att elevers 

svårigheter kan kopplas till lärmiljön, att särskiljande lösningar för stöd inte är att föredra samt att 

lärare har ett ansvar för att stödja alla elever (Emanuelsson et al., 2001; Lindqvist, 2013)  

Inkludering har blivit ett centralt begrepp inom utbildningssektorn, både politiskt och 

forskningsmässigt. Inkludering kan definieras på en rad olika sätt. Det är vanligt förekommande att 

forskning om inkludering handlar om var elever med funktionshinder genomför sin utbildning. 

(Nilholm & Göransson, 2017). I denna uppsats står inkludering för att olikheter är en tillgång i 

utbildning och alla elever, oavsett deras behov av stöd, ska ges möjligheter att utvecklas såväl 

socialt som kunskapsmässigt (jämför med Göransson, Nilholm, & Karlsson, 2011). 

Sett till forskning har kategoriskt perspektiv dominerat över tid men det blir allt vanligare med 

forskningsprojekt som har ett huvudsakligt inslag av relationellt perspektiv (Emanuelsson et al., 

2001). I kategoriskt perspektivet ligger fokus på enskilda elever. Förklaringar till elevers behov av 

stöd berör exempelvis bristande hemförhållande eller låg intellektuell förmåga hos individen. Stödet 

anpassas till individen ofta i segregerade former såsom specialundervisning i klassrummet eller 

enskild/gruppvis undervisning utanför ordinarie undervisning. Det specialpedagogiska arbetet 

handlar enligt detta perspektiv om att hantera mer eller mindre akuta problem (Emanuelsson, et al., 

2001; Persson, 1998).  

Relationellt perspektiv fokuserar på att undervisningsmiljöer bör anpassas för att tillgodose alla 

elevers behov och förutsättningar. Förklaringar till elevers behov sökes kring elever och olika 
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företeelser i miljön såsom samspel och interaktion mellan olika aktörer.  Det finns en idé om att all 

skolpersonal har ansvar för de specialpedagogiska aktiviteterna. Rörande specialpedagogik har 

relationellt perspektivet en längre tidshorisont och ser att det specialpedagogiska arbetet inte bara 

innefattar att lösa aktuella problem. Det specialpedagogiska arbetet ska exempelvis problematisera 

behov av specialpedagogik samt föreslå strategier på lång sikt, vilka exempelvis kan innefatta 

lokala och kommunala utbildningsplaner (Emanuelsson et al., 2001; Persson, 1998).   

De två perspektivens tankar om behov av stöd och specialpedagogisk verksamhet illustreras nedan 

med hjälp av en figur av Persson (1998, s.31).2 

Uppfattning/Perspektiv Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Pedagogisk kompetens  Förmåga att anpassa 

undervisningen och stoff till skilda 

förutsättningar för lärande hos 

eleverna.  

Kompetensen ses ämnesspecifik 

och undervisningscentrerad.  

Specialpedagogisk kompetens  Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff  

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till elevens uppvisade svårigheter.  

Orsaker till specialpedagogiska 

behov  

Elever är i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i undervisningsmiljön.  

Elever med svårigheter, vilka är 

antingen medfödd eller på annat 

sätt individbundna.  

Tidsperspektiv  Långsiktighet  Kortsiktighet  

Fokus för specialpedagogiska  

åtgärder  

Elev, lärare och lärandemiljö  Eleven  

Ansvar för specialpedagogisk 

verksamhet  

Arbetsenheter och lag samt lärare 

med aktivt stöd från rektor.  

Speciallärare, specialpedagoger 

och elevhälsopersonal.  

 

För att ytterligare kunna tolka, resonera och skapa förståelse för informanternas utsagor om arbetet 

med stödinsatser på deras arbetsplatser uppmärksammar studien även Skritics tankegångar (1991, 

1995). Skritc beskriver skolor exempelvis som professionella byråer där personalen jobbar efter 

standardiserade arbetsformer och rutiner samt varje profession arbetar separat och utifrån sina 

specialiserade kunskaper och förmågor. Häri kan förklaringen finnas till varför lärare formellt tar 

sig till sig nya reformer men ibland rent praktiskt fortsätter jobba såsom de finner nödvändigt enligt 

Skrtic (1995). Vidare ses specialpedagogik som ett parallellt system till den ordinarie 

undervisningen och så länge professionella byråer finns kommer inte ordinarie undervisning 

utvecklas och förnyas när avvikelser och osäkerheter uppkommer rörande elevers progression. Det 

                                                 
2
 Figuren är något språkligt och layoutmässigt ändrad sett till originalet som förekommer i Persson (1998) sid 31. 
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senare blir föremål för specialpedagogik (Skrtic, 1991; Skrtic, 1995).  De professionella byråerna 

förhindrar även inkludering. Emellertid menar Skrtic att i en adhokratisk organisation kan 

utbildning bli mer likvärdig och inkluderande eftersom det i en sådan organisation prioriteras 

flexibilitet och dialog i syfte att olika professionsgrupper ska samverka. Vidare anses det i en 

adhokratisk organisation att utveckling ideligen bör pågå och nya lösningar ska sökas utifrån varje 

enskilt fall.  
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Metod  

Nedanstående stycken kommer att beskriva datainsamlingens metod, urval av informanter, 

genomförande samt bearbetning och analys. Därefter kommer studiens kvalité, trovärdighet och 

generaliserbarhet att uppmärksammas liksom hur forskningsetik har beaktats.   

Val av metod  

Den kvalitativa metoden används när ett fenomen i ett sammanhang studeras och människors syn, 

tankar och liknande kring detta ska synliggöras (Kvale & Brinkmann, 2014). Mer kvantitativa 

metoder används enligt Bryman (2011) när forskare vill få fram en statisk bild över mer storskaliga 

fenomen och relationer mellan variabler samt använder sig av siffermässiga nätmetoder. Då 

studiens syfte och forskningsfrågor är intresserad av lärares tankar, uppfattningar och beskrivningar 

rörande stödinsatser och arbetet kring stödinsatser faller valet på den kvalitativa forskningsintervjun 

för kommande insamling av data. Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) samt Bryman (2011) en lämplig metod för att utforska och studera människors 

uppfattningar, tolkningar och liknande.   

Utifrån den kvalitativa forskningsintervjun valdes den semistrukturerade intervjuformen, vilket 

innebär en flexibel intervjuprocess. Det innebär att intervjuerna kommer att utgång från en 

intervjuguide (bilaga 1). Dock, kommer frågorna inte alltid att ställas i samma ordning som i 

intervjuguiden eftersom fokus kommer ligga på hur informanterna uppfattar och tolkar frågor samt 

formulerar sina svar. Det kan också bli så att fler frågor ställs än de som förekommer i 

intervjuguiden för att beröra ytterligare något som informanten sagt. Grundtanken är dock att för det 

mesta ska de frågor som uttrycks ställas i samma följd och i samma ordalydelse som frågorna i 

intervjuguiden (Bryman, 2011).  

Urval  

Urvalet inför intervjuerna präglades av det så kallade målinriktade urvalet (Bryman, 2011) då  

tänkbara informanter kontaktades med tanke på studiens syfte och forskningsfrågor i kombination 

med valet att avgränsa till stödinsatser inom gymnasieskolan och de gymnasiegemensamma 

ämnena, det vill säga ämnen som läses av alla elever oavsett vilket nationellt program de går. 

Exempelvis svenska, matematik, samhällskunskap, engelska och naturkunskap (Skolverket, 2011). 

Urvalet präglades också av att skolor i samma geografiska del av Sverige där jag bor och arbetar 

kontaktades, det vill säga landsbygdskommuner i mellersta och övre Norrland (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2016). Alla skolorna kontaktades per mail (bilaga 2). Detta mail följdes upp med 

påminnelse till rektorer. Emellertid var intresset svalt, vilket kan bero på en rad olika orsaker. 
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Rimliga orsaker kan vara att det är ganska enkelt att neka en förfrågan via mail, rektorer och lärare 

som kontaktades kanske också upplever ämnet som känsligt och/eller att de hade fullt upp med det 

dagliga arbetet. På grund av det svala intresset togs även personlig kontakt via mail och/eller samtal 

med gymnasielärare arbetandes på ett par skolor i norrländska landsbygdskommuner för att hitta 

lärare som skulle kunna tänka sig att medverka i studien. I dessa kontakter var jag mån om att inte 

fråga lärare jag känner väl från jobb- och/eller privata sammanhang om medverkan. Min strävan var 

att ha en så objektiv distans till informanterna och deras arbete som möjligt. För hade jag och 

informanterna känt varandra väl, på ett privat och/eller professionellt plan skulle deras uttalanden 

kunna upplevas som sannolikt påverkad av vår relation och eventuell kännedom om mina studier 

och upplägget för examensarbetet vid Specialpedagogprogrammet. 

Nedanstående stycke presenterar de tio lärare som intervjuades. De arbetar på två olika skolor som 

fortsättningsvis kommer benämnas skola E samt skola A. Skola A är mindre än skola E i den 

bemärkelsen att skolan har exempelvis färre elever och ett mindre programutbud. De lärare som 

benämns med ett fiktivt namn som börjar på bokstaven A arbetar på skola A och de vars namn 

börjar på bokstaven E arbetar på skola E. Bägge skolorna har högskoleförberedande program, 

yrkesprogram samt introduktionsprogram. Därtill har skolorna kommunala huvudmän.   

Astrid: Arbetat som lärare i lite mer än ett år.  

Ella: Arbetat som lärare i 3 år. 

Amelia: Arbetat som lärare i 10 år.  

Evelina: Arbetat som lärare i 15 år.  

Erik: Arbetat som lärare i 17 år.  

Agnes: Arbetat som lärare i 19 år.  

Edith: Arbetat som lärare i 19 år.  

Ester: Arbetat som lärare i 19 år. 

Egon: Arbetat som lärare i 24 år.  

Emma: Arbetat som lärare i 25 år.  

 

Genomförande  

Innan de tio intervjuerna genomfördes, gjordes även en pilotintervju med en lärare i syfte att testa 

och utvärdera intervjuguiden samt försöka göra mig som intervjuare säkrare med intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Dock ingår ej den lärare som medverkade i pilotintervjun i studien då denna lärare 

har en liknande bakgrund och arbetssituation men inte identisk med studiens urval.  Efter 
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pilotintervjun omformulerades ett par frågor och det skedde även en viss ändring i ordningsföljden 

av frågorna i intervjuguiden. 

Parallellt med utformandet av intervjuguiden, pilotintervjun och omarbetning av intervjuguiden 

kontaktades gymnasieskolor enligt ovan urval med hjälp av mail för att på så sätt försöka få kontakt 

med lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen (bilaga 2). Efter att lärare hörde av sig 

och visade intresse för medverkan skickades ett följebrev med information om studiens syfte samt 

att intervjun transkriberas, frivilligt deltagande råder och att information anonymiseras (bilaga 3). 

Denna information följdes sen upp vid intervjutillfället och informanterna gav sitt samtycke. 

Intervjuerna varade mellan cirka 40 till 75 minuter.  Vissa intervjuer har genomförts på 

informanternas arbetsplats och andra intervjuer har skett över videolänk. En av dessa intervjuer fick 

dock övergå till att ske över telefon på grund av bristande internetuppkoppling. 

För att underlätta analys av intervjuerna spelades intervjuerna in. Detta gjordes via en 

inspelningsfunktion på en mobiltelefon och dator, den senare var att ses som back-up ifall det skulle 

ske något med inspelningen/ljudfilen på telefonen. Vid ett tillfälle kom också inspelningen att inte 

fungera och det var vid ovan nämnda intervju som fick övergå från videolänk till att göras över 

telefon. Trots högtalarfunktion på telefonen fungerade inte upptagningen men eftersom intervjun 

även spelades in med hjälp av en funktion på datorn fanns hela intervjun ändå på fil och ingen data 

gick förlorad.  

Bearbetning och analys   

Efter respektive intervju transkriberades intervjun så snabbt som det var möjligt. För att underlätta 

läsningen av det som framkom under intervjuerna omvandlades det mesta till skriftspråk där 

innebörden inte sågs gå förlorad samt pauser, ”ehm”, ”liksom” och liknande skrevs inte ut.  

I transkriberingen har hänsyn tagits till att en del i ett forskningsetiskt förhållningssätt är att 

anonymisera data och behandla data konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017). Detta har medfört att 

skolspecifika detaljer, benämningar och viss information som bedöms som känslig och/eller lätt för 

utomstående att känna igen har skrivits om utan att andemeningen ändrats på, utelämnats helt eller 

fått andra benämningar. Sett till det senare har exempelvis lokala benämningar av möten där elevers 

progression och lärmiljö behandlats fått benämningen klassmöten och lokala benämningar av 

tillfällen då elever får hjälp med sina studier utanför ordinarie undervisningstid av diverse 

skolpersonal har ersatts med benämningen stödundervisning.  

Efter transkriberingen har materialet från intervjuerna bearbetats och analyserats utifrån vad Hjem, 

Lindgren och Nilsson (2014) beskriver som kodning på bredden. Med beaktande av 
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forskningsfrågorna har intervju för intervju lästs igenom ett par gånger samt färgkodats utifrån de 

teman som har hittats. Därefter undersöktes innehållet i de olika teman och teman preciserades 

något, vilket gav upphov till resultatets rubriker: Olika stöd till elever, När en stödinsats betraktas 

som särskilt stöd, Organisering av arbetet kring stödinsatser, Interaktion med elever och 

skolpersonal rörande stödinsatser, Förutsättningar och kompetens för att arbeta med stödinsatser 

samt Mentorskap och specialpedagoger samt speciallärare.  

Kvalité, trovärdighet och generaliserbarhet 

För att öka trovärdigheten och kvalitén i studier anser Kvale och Brinkmann (2014) att syftet och 

forskningsfrågorna bör uppmärksammas under datainsamlingen. Därmed utvärderades 

intervjuguiden efter de inledande intervjuerna och under bearbetningen av datainsamlingen kom på 

nytt syftet, forskningsfrågorna, centrala begrepp och liknande att beaktas. Under intervjuerna har 

det också eftersträvats att tolka och verifiera informanternas uttalande genom att följdfrågor har 

ställts och intervjuerna har avslutats med en kort sammanfattning där informanterna fått möjlighet 

att bekräfta eller tillägga något gällande intervjuns huvuddrag. Enligt Kvale och Brinkmann är detta 

kvalitetsgivande i en intervjustudie.  

I intervjuer kan det vara vanskligt med den så kallade intervjueffekten. Med detta menas att 

exempelvis informanten svarar utifrån vad denne tror är önskvärt med tanke på intervjuarens 

identitet (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). För att försöka minimera intervjueffekten har jag i 

enlighet med rekommendationer av Bryman och Descombe strävat att skapa en atmosfär i 

intervjusituationerna så att informanterna känt förtroende och min lyhördhet för deras tankar och 

erfarenheter. Sett till det senare har jag försökt uppmuntra informanterna till att utveckla sina 

tankegångar och erfarenheter. I sammanhanget har även jag med hjälp av icke-verbal 

kommunikation, såsom ögonkontakt, försökt förmedla mitt intresse och lyhördhet för det 

informanterna säger eftersom även den icke-verbala kommunikationen inverkar under intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2014).   

Denna studie har inte syftat till att vara generaliserbar för andra gymnasieskolor och deras lärare. 

Således kan det förekomma liknande som såväl annorlunda uppfattningar bland andra lärare 

och/eller skolor. Förhoppningsvis kan studien ändå få läsaren att fundera kring och fördjupa sina 

kunskaper om arbetet kring stödinsatser i en gymnasial kontext. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det viktigt att kontext och genomförandet för studien redovisas noggrant så att läsare kan 

bedöma om resultatet från denna studie är användbart för andra kontexter, vilket varit ambitionen 

för denna studie.  
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Forskningsetiskt förhållningssätt 

 

Med beaktande av Vetenskapsrådets (2017) publikation om god forskningssed informerades 

informanterna om att den insamlande informationen skulle behandlas på så sätt att skolspecifika 

detaljer och individer skulle anonymiseras i så stor utsträckning som möjligt.  Därför finns inte 

heller någon närmare presentation av de kommuner, skolor och lärare som deltagit i 

datainsamlingen. Ytterligare ett försök att värna om informanternas anonymitet är att det i 

ovanstående beskrivning om genomförande inte anges exakt vilka intervjuer som genomförts på 

informanternas arbetsplats respektive över videolänk. Enligt Vetenskapsrådet är det viktigt att 

informanter både skriftligt och muntligt informerats om exempelvis inspelningens syfte, vad den 

kommer användas till  och hur länge inspelningen kommer sparas, vilket även skedde både skriftligt 

(bilaga 3) och muntligt.   
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Resultat  

I nedanstående stycken presenteras resultatet utifrån de genomförda intervjuerna. Först redovisas 

exempel och tankar om olika stöd som ges till elever samt hur begreppen ledning och stimulans, 

extra anpassningar samt särskilt stöd tolkas. Därefter följer tankar och upplevelser om hur arbetet 

med stödinsatser organiseras samt om interaktion med elever och skolpersonal rörande stödinsatser. 

Resultatavsnittet avslutas med informanternas tankar och upplevelser om förutsättningar och 

kompetens för att arbeta med stödinsatser samt en sammanfattning över resultatet.  

 

 Olika stöd till elever 

Informanterna uppger sammantaget flera exempel på stöd som ges till eleverna för att de ska 

utvecklas i enlighet med utbildningens mål. Bland annat:  

- Uppläst material 

- Studiestöd på modersmål  

- Stödundervisning som kan vara frivillig eller obligatorisk (bokade tider)  

- Mer tid för genomförandet av uppgifter  

- Struktur i lektionspassen 

- Anpassade läromedel och uppgifter  

- Individuella instruktioner (exempelvis upprepning och tydlighet i kommunikation lärare – 

elev)  

- Tät återkoppling  

- Diverse kompensatoriska hjälpmedel  

- Enskilt rum  

- Undervisning i halvklass  

- Eget schema 

- Mer tid till uppgifter  

- Förlängd studiegång  

- Reducerad studieplan  

- Elevassistent/klassassistent. 

  
Sett till frågor när och vilket stöd som ges till elever visar resultatet att det är individuellt vilket stöd 

som ges, både sett till elevers svårigheter och mående samt vilken informant som tillfrågas. Några 

informanter betonar att de försöker finna lösningar utifrån elevers enskilda behov och 

förutsättningar samt att det är deras ansvar som lärare att är hitta stödinsatser och strategier åt 

eleverna. Detta kan tydliggöras av Edith som säger att ”Det kan ju se olika ut för olika elever 

beroende på vad de behöver hjälp med”. Edith betonar även vikten av att hitta fungerande strategier 
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för eleverna även om strategierna kan vara  ”väldigt provokativa för andra lärare”. Detta 

exemplifieras av Edith med elever som blir hjälpta av att få sitta med hörlurar på och/eller se film 

under lärargenomgång. Ediths utsaga kan jämföras med ett par andra informanter som inte betonar 

flexibilitet i sina utsagor på samma sätt. De beskriver i stället ett antal stödinsatser såsom 

individuella instruktioner och anpassat material som tillämpas av dem och att syftet med stödet är 

att elever ska nå kunskapskraven för E, vilket följande citat kan förtydliga:   

… då gör vi individuell anpassning. Då blir det helt enkelt ett annat projekt eller en annan planering. 

Då nöjer jag mig med det allra minsta krav. Då vänder jag mig till en lättare bok och har boken kvar 

och säger de här tre uppgifterna efter det här då blir det för mycket. För de här uppgifterna i vår bok är 

lite svårare i den boken. Gör tio uppgifter i den här boken och sen några i den så tror jag du kan klara 

E-nivå. Då blir det extra anpassning i den meningen att vi byter material, vi är mycket tydligare med 

kravet att det räcker med E-nivå och då hoppas jag att eleven gillar det här tydligare och enklare 

kravet. (Egon) 

 

Gällande frågan om hur informanterna först blir uppmärksammad på elevers behov av stöd varierar 

svaren något dock med en gemensam nämnare i att kontakten och relationen med enskilda elever är 

vägledande. Detta kommer beröras mer under rubriken Interaktion med elever och skolpersonal 

rörande stödinsatser. I varierad utsträckning redogör informanterna att överlämningar från elevens 

tidigare skolor kan ge vissa identifikationer på elevers behov av stöd och vilka insatser som bör 

sättas in. Även kontakter med vårdnadshavare, examinerande uppgifter och/eller diagnostiska prov 

ger några informanter vägledning kring stödbehovet hos elever. Nedan följer ett citat som klargör 

att överlämningar och diagnostiska prov blir en vägledning för några informanter kring vilket stöd 

som ska ges till elever:  

Vi har ganska bra rutiner inom de ämnen jag undervisar i: att man gör diagnostiska prov för att ta reda 

på var eleven är just nu, vad den kan och sen försöker man anpassa undervisningen efter det. Då blir 

det oftast utifrån de proven att man försöker nivåanpassa lite grann, kan man säga. Men sen är även 

överlämningar som man har varje år när man får nya elever där man får reda på ifall eleverna har 

särskilda behov och det kan vara alltifrån inläst material till möjligheter att jobba i grupprum, sitta 

med skärmar eller behöver muntliga instruktioner. (Evelina) 

 

Resultatet visar vidare att huvuddelen av informanterna inte använder begreppen ledning och 

stimulans för att beskriva aspekter av deras arbete för att elever ska utvecklas och få stöd utifrån 

deras olika behov och förutsättningar. Emellertid när begreppen uppmärksammas görs det främst 

genom att informanter resonerar kring att uppgifter ska utformas så elever har möjlighet att nå även 

kriterierna för de högre kunskapskraven, vilket citatet tydliggör:  

… det gäller att göra uppgifter där man kan nå olika långt. Verkligen. Handlar det om att det är samma 

uppgift ska ju en E-elev kanske fixa det utifrån sina förutsättningar men också att det finns ett djup 

eller frågeställning så att även den bästa får något att tugga i. (Edith)  

 

Astrid är den informant som explicit berör begreppen ledning och stimulans upplever detta som 

något proaktivt arbete denne gör, för att elever inte ska behöva annat stöd. Begreppen ses även 
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innefatta en rad olika aspekter i informantens arbete såsom hur kunskapsområden struktureras av 

henne som lärare. Detta citat förtydligar informantens tankar: 

… allt stöd de kan få så att extra anpassningar inte ska behövas stöttas in. Då tänker jag att det kan ha 

att göra med min pedagogiska förmåga att göra liksom – hur jag pratar med eleverna, tempo och vad 

jag väljer för ord och hur jag planerar hur eleverna får informationen och allting. Jag tänker det är 

stort. (Astrid)  

 

När en stödinsats betraktas som särskilt stöd 

 

Alla informanter ger uttryck för att extra anpassningar är det stöd som ges inom ramen för ordinarie 

undervisning och att denna stödinsats ansvarar ordinarie lärare för. Exempelvis att  

enskilda elever redovisar muntligt istället för skriftligt eller att uppgifter anpassas utifrån elevers 

behov av tydlighet och struktur. Annat exempel är att elever med läs- och skrivsvårigheter kan få 

uppläst material. Det uttrycks även att vissa av ovanstående exempel av stöd (s. 19) såsom uppläst 

material inte alltid riktas till enskilda individer. Det förekommer även att detta stöd tillämpas på 

gruppnivå, vilket följande citat tydliggör:  

Ofta kan det bli så att man gör en anpassning som egentligen många i gruppen kan ta del av och ingen 

tar ju skada av att få det. (Evelina)  

Det blir mycket på gruppnivå att alla får välja, alla kan välja att göra muntligt om de vill. Alla kan 

välja så det inte blir utpekande. Sen brukar vi tillsammans också gå igenom och göra en övning där 

alla gör det såsom inläsningstjänst. Vi gör en liten övning att lyssna som vi provar allihopa så då dem 

som kan behöva det känner man att man vet hur man gör och man har det i sin bokhylla och så. 

(Agnes)  

 

Alla informanter har en likvärdig bild över att särskilt stöd är något mer än stöd inom ramen för 

ordinarie undervisning i form av exempelvis stödundervisning och något lärare inte alltid är 

ansvariga för. Informanterna ger även uttryck för att elevhälsans professioner såsom 

specialpedagoger och/eller speciallärare involveras när det kommer till stödinsatser i form av 

särskilt stöd. Denna bild tydliggörs av följande två citat: 

Jag kan tänka mig att särskilt stöd är mer att om jag måste sätta mig enskilt med en elev eller en grupp 

av elever och så kanske förklara på ett annat sätt eller att man kanske behöver gå till speciallärare för 

att få hjälp och strukturera om det är så att jag inte kan hjälpa till. Medan extra anpassningar är vad jag 

överlag gör när jag är i ett klassrum för att de ska funka i vardagsmiljön och inte behöva plockas ut. 

(Edith)  

Att de (elever, intervjuarens anmärkning) får tid hos elevassistent eller specialpedagog, att de får extra 

undervisningstid men inte av undervisande lärare. Vi har stödundervisning. Om det blir ännu större 

grejor så att man justera i deras studieplan, att man måste förlänga kurser. Det är väl sådana saker eller 

att de måste, att de har såna problem att de inte kan vara i klassrummet utan de måste sitta enskilt i 

eget rum. Det skulle jag klassa som särskilt stöd. När det inte är inom ramen för den vanliga ordinarie 

undervisningen på något sätt i klassrummet utan när det behövs någonting extra. (Amelia)  

Emellertid är det endast några informanter som i resonemang om särskilt stöd också noterar att 

åtgärdsprogram upprättas när det kommer till stödinsatser i form av särskilt stöd. Detta omnämns 

när infomantanter själva deltagit i att skriva åtgärdsprogram eller i liknande fall som Ester. Hon 
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nämner åtgärdsprogram på tal om att stödundervisning kan ges i form av särskilt stöd: ”då har 

man gjort ett åtgärdsprogram och sett att det är mer saker, det är inte bara i mitt ämne det inte 

fungerar…”.  

Organisering av arbetet kring stödinsatser 

Bägge skolorna har elevhälsoteam, stödundervisning och rutiner kring elever som riskerar att inte 

nå kunskapskraven. Resultatet synliggör emellertid skillnader i organisering av arbetet rörande 

stödundervisning och fokus på möten samt hur väl rutiner kring stödinsatser är implementerade.  

Sett till det senare upplever informanterna på skola A tydliga rutiner för arbetet medan 

informanterna som arbetar på skola E synliggör differentiering i tillämpning av rutinen. 

Sammantaget utifrån informanternas utsago konstateras att på skola E har lärare ansvar för vad som 

händer i undervisningen. I händelse av att en elev exempelvis riskerar att inte nå de kunskapskrav 

som minst ska nås trots stöttning av läraren, tas elevärendet vidare till berört elevhälsoteam. Det 

finns på skola E en blankett som undervisande lärare ska fylla i och överlämna till berört 

elevhälsoteam när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. Samtidigt varierar det hur denna del 

av rutinen följs och vad som händer därefter med ärendet, inte minst beroende på vilka 

elevhälsoteam informanterna har erfarenhet av. Följande citat tydliggör:   

Det är väldigt olika, det är flera olika skolenheter så jag kan jämföra och på en del skolenheter är 

specialpedagogerna, höll jag på att säga, så långt ute i verksamheten att de har redan klart sig samtidigt 

som mig, kanske ibland tidigare… Medan andra  gånger får man verkligen hålla på och banka på och 

skriva och skriva och anmäla och anmäla och vad har du gjort och fråga om det händer något. Har det 

kommit – när ska elev få stöd? (Emma)  

 

Vissa rektor på vissa program är väldigt noga med blanketten medan andra är mer att man kan ta det 

på mötena, ta det liksom muntligt.  (Erik) 

 

Erik berättar vidare om sin upplevelse kring att det förefaller olika vad som sedan händer när 

blanketten lämnas in eller att elevärenden tagits upp på möten. Ibland mynnar det ut i att någon 

insats sätts in, såsom att stödundervisning ordnas och ibland upplever Erik att det inte händer något 

med elevärendet.  

På skolan A har rutinen med stödinsatser uppmärksammats i stor utsträckning på diverse möten och 

tillfällen för kompetensutveckling de senaste åren. Sammantaget innebär rutinen på skola A att 

undervisande lärare genomför och dokumenterar extra anpassningar som görs för elever. Vid oro 

för att eleven exempelvis inte ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås trots de genomförda 

extra anpassningarna kommunicerar den undervisande läraren med den berörda elevens mentor som 

i sin tur fyller i en blankett som lämnas till elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet behandlar dessa 

ärenden tillsammans med elevassistenterna och återkopplar till mentor. I händelse av att rektor 
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beslutar om ett åtgärdsprogram är det mentorn som är ansvarig för att ett sådant upprättas. Mentorn 

har även till uppgift att följa upp och utvärdera beslut. Detta gäller även beslut som innefattar att 

åtgärdsprogram inte upprättas. Det framkommer därtill att rutinens utformning gör att mentorer 

utöver kommunikation med andra undervisande lärare samverkar exempelvis med 

specialpedagog/speciallärare, elev och vårdnadshavare samt rektor i frågor om stödinsatser. Med 

andra ord har mentorer en central roll i arbetet för stödinsatser på skola A, vilket nedan citat 

förtydligar:   

Min roll som mentor är att ha koll på min mentorselevs hela studiesituation… då samlar jag in allt om 

mina elevers studiesituation från undervisande lärare och ber dem skicka med dokumentet på vilka 

extra anpassningar de gör för den här eleven och så samlar ihop det och ser hur det går för dem. Vad 

görs? Görs det tillräckligt? Om nja, att jag ser att det inte fungerar riktigt så är det mitt ansvar att 

anmäla det här till elevhälsoteamet. Där tar de beslut – jag kan ge förslag på vad de ska besluta om 

men de kan även ha egna förslag och sedan får jag beslut på om jag fått igenom förslaget annars ger de 

förslag på vad som ska göras. Sen är det rektorn som beslutar vem som ska göra vad. Där kan jag som 

mentor få ganska mycket tillbaka… (Astrid) 

 

Rörande de två andra skillnaderna mellan skolornas organisering av arbetet kring stödinsatser visar 

resultatet att i skola A:s stödundervisning arbetar elevassistenter och är tillgänglig för elever med i 

förväg bokade tider. På skola E är stödundervisning tillgänglig för  alla elever som har exempelvis 

håltimmar men också för elever som fått tider i stödundervisningen inbokade då detta står i deras 

åtgärdsprogram. I denna skolans stödundervisning arbetar både speciallärare/specialpedagoger och 

ämneslärare. Totalt sett är det endast Amelia som för ett längre resonemang med åsikter om 

stödundervisningens organisering. Resonemangets utgångspunkt är hennes tanke om att det skulle 

vara bra om lärare, istället för elevassistenter i stödundervisning, fick mer tid att hjälpa elever på 

grund av att det är lärarna som har ämneskompetensen. Amelia säger bland annat:  

Det är en svårighet med elever som behöver särskilt stöd eftersom det i många kurser är en sån hög 

nivå att det är bara ämnesläraren som har den kunskapen och kunskap krävs för att kunna anpassa och 

kunna förklara på andra sätt så det är en stor utmaning i gymnasieskolan…. det borde ju i såna fall 

finnas ett utrymme i våra tjänster för att ge elever mer tid. 

 

Gällande mötenas innehåll och fokus framhåller informanter på skola A att under klassmöten där 

elevhälsans professioner och elevassistenter medverkar behandlas i första hand enskilda grupper 

och exempelvis deras sammanställning och behov av stöd, vilket klargörs av:  

Så det andra benet i det här är att vi har klassmöte kring grupper. Där har vi jobbat med att istället för 

att lyfta fram alla gånger – det var också förra året vi började med det – alltså individer – det här och 

det här fungerar inte med den här eleven i den här gruppen. Så vi började i början av läsåret att lyfta 

vad har vi för grupp, vad har vi för funktionsnedsättningar i den här gruppen, ja vad har vi för behov i 

den här gruppen… (Agnes)  

 

Ett liknande fokus på grupper på klassmöten beskrivs inte av informanterna som arbetar på skola E. 

Dessa informanter uttrycker istället att den mesta samverkan kollegialt sker inom arbetslag och då 

ligger inte fokus enbart på frågor rörande elever och stödinsatser utan en rad andra ärenden också. 
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Klassmöten förekommer även på skola E men då är inte alla professioner från elevhälsan 

medverkande utan endast rektor, speciallärare/specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Detta 

tycker Evelina skapar osäkerhet kring vad som händer med elevärendena, vilket förtydligas av 

följande citat:   

Jag tycker det vara bättre hur det var förut att de kom när vi hade klassmöten för då fanns alla 

instanser med och man kunde lyfta frågor och fick direkt veta vem som hade koll på vad och så vidare 

och vad som skulle göras kring den här eleven. I stället som nu, då förmodligen de tas upp nästa möte 

men sedan vet man inte vad som händer. (Evelina)  

Interaktion med elever och skolpersonal rörande stödinsatser 

 

När det kommer till frågor om organisation och ansvar utkristalliserar sig en bild över att 

kommunikation och interaktion med elever och skolpersonal är aspekter av arbetet med och kring 

stödinsatser. Detta kommer att i nedanstående stycken med början i hur rektorer kan underlätta 

arbetet med stödinsatser. 

Informanterna uttrycker varierade goda erfarenheter kring rektorers arbete och roll kring 

stödinsatser med beröringspunkt att desto aktivare rektor i kommunikation och beslutsfattande desto 

bättre för arbetet kring stödinsatser. Detta klargör följande citat:  

… sedan har vi haft en superduper duper rektor … som varit grym på sådant här då hen har varit 

jättetydlig med direktiv och det har varit jätteskönt för då har man vetat: Okej nu kommer hen att – Nu 

ska jag skriva åtgärdsprogram… (Amelia)  

 

Ytterligare ett exempel på positiv erfarenhet av rektors beslutsfattande uttrycker Edith i form av att 

hon varit med om ärenden där rektor i hög utsträckning samverkar med lärare och även beslutar om 

att delegera uppgifter till lärare i frågor rörande stödinsatser. Fördelen enligt Edith med detta 

förfarande är att det är tidseffektivt och ”så händer det mer”.  

 

Sammantaget uttrycker informanterna att kommunikation och interaktion mellan elev/elever och 

lärare påverkar arbetet med eventuella stödinsatser i en grupp och/eller för enskilda elever på tre 

sätt: individuell kontakt med elever, elevers agerande under lektioner samt klassens storlek och 

sammansättning. Flera informanter betonar att enskild kontakt och relation med elever är 

betydelsefullt för att exempelvis kunna prata om stöd samt utmana och motivera eleven att göra det 

eleven är ålagd att göra. Bland annat upplever Emma att det först när det gått några månader i 

kursen och eleverna inte längre ser henne ”som den där hotfulla kontrollanten” som hon får hjälpa 

alla elever inklusive de elever som drar sig undan och exempelvis inte självmant påkallar hjälp.  På 

samma tema förklarar Astrid att det är lättare att prata med elever om exempelvis skolans oro för 

deras progression och mående om det finns en relation med tillit etablerad. Några informanter 

uttrycker även att ju mer informanten känner elever, kan det medföra att deras förhållningssätt och 
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språk ändras beroende på vilken elev de kommunicerar med. Detta tydliggöras av citat från när 

Amelia och Ester resonerar kring samverkan med elever:  

Det kan skilja sig på så sätt att om jag vet om det är någon som behöver en väldigt väldigt tydlig 

struktur, jag har lätt att för att prata ganska mycket, men då vet jag att någon som behöver väldigt 

väldigt tydlig struktur så pratar jag inte lika mycket. I sådana fall gör jag bara det i korta stötar så att 

jag inte går för långt fram i tanken heller… (Ester)  

Är jag trygg i relationen då kan man vara ganska hård mot eleven och är lite mer auktoritär: Nu sätter 

du dig ner och nu skriver du det här och så läser du den här texten och sammanfattar du det i två 

meningar. Försök hitta orden som är centrala.  Ja  då kan man vara mer auktoritär. En annan elev 

kanske då jag får bygga … upp det här förtroende under längre tid och man kanske inte lägger sig i så 

mycket i deras första uppgift och ger allmän feedback. Sen kanske man är mer försiktigt. (Amelia) 

 

Rörande elevers agerande under lektioner uttrycker ett par informanter att om de märker god 

studieteknik och att eleven har verktyg/strategier sedan tidigare för att underlätta skolarbetet klarar 

de ofta kurserna och är inte i behov av ytterligare stöd. Vidare noterar några informanter att om 

eleven inte genomför en uppgift under lektionstid indikerar detta att någon form av stöd kan 

behövas sättas in, vilket tydliggörs av följande citat:  

Förutom att man märker vilka förkunskaper eleven har i början kan man märka det under lektionstid. 

Alltså på eleven själv, att eleven tar till andra åtgärder som ofta tas till när de inte finner situationen 

meningsfull. Man kanske blir extra stökig för att man försöker hitta andra sätt att göra dagen 

meningsfull till exempel. Då kan man ju verkligen få en signal om att den här eleven, att antingen är 

det kanske för lätt för eleven eller att eleven tycker det är för svårt och då hittar på annat för att ha 

något att göra. Man ser ju det för elevens beteende, man kan ju se det på flyktbeteende:  ta upp 

telefonen eller göra andra saker på datorn. (Evelina) 

 

Några informanter berör att deras arbete med stöd till enskilda elever kan påverkas av lärmiljön och 

klassernas storlek. Ju större klasser desto svårare kan det vara att ge stöd är uppfattningen. I detta 

sammanhang påpekar informanter att samläsning är vanligt förekommande på bägge skolorna. Det 

vill säga att ett par eller fler klasser läser en kurs tillsammans och utgör en större grupp. Detta 

upplevs av några informanter medföra att det kan bli många elever i en samläsningsgrupp som är i 

behov av stöd och det kan vara svårt för lärare att hinna stötta alla elever. Det senare klargörs av 

nedan citat av Ester. Det ska noteras att Ester är den enda informant som lyfter fram att samläsning 

även kan vara positivt för eleverna, vilket även citatet klargör:  

 Sen kan det vara bra just det här att de kanske blir lite fler, det kan bli lite andra tankegångar, kan bli 

lite andra diskussioner, vilket kan lyfta eleverna. Så det är lite både och med samläsningsgrupperna 

men det viktiga är att det inte blir för stora grupper för de har en tendens till bli väldigt stora i 

storleken, 25- 30 elever, och där det kan finnas många som behöver anpassning eller någon form av 

stöd. (Ester)  

 

Ytterligare en tanke som framförs gällande gruppsammansättningar är att större grupper brukar ha 

ett stökigare klimat. Enligt Emma tar ett stökigare klimat fokus från att enskilt hjälpa elever. Bland 

annat uttrycker hon sig såhär:  
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Jag menar en stor grupp som är väldigt lugn och där alla är kompisar och det är frid och fröjd och alla 

jobbar och det är som inga problem där kan jag gå runt och titta på enskilda elever redan för start 

också. Men nu brukar ju storleken på gruppen och storleken på stöket hänga ihop så att säga. (Emma) 

 

Gällande informanternas kontakter med elevhälsans professioner eller andra lärare och skolpersonal 

såsom elevassistenter ter sig i frågor rörande stödinsatser visar det sig att sådana kontakter oavsett 

vilka skola informanterna arbetar på varierar. Som skäl anger informanter bland annat att de inte har 

mentorsuppdrag, att någon profession bara jobbar enstaka dagar och/eller att kontakten beror på 

vilka elever de undervisar. Vad gäller specifik kontakt med specialpedagoger och/eller speciallärare 

ges en bild av en god kontakt och den/dem som finns tillgänglig för att exempelvis rådfråga när en 

eller flera elever har det svårt i informanternas kurser. Det senare klargör följande citat:  

… mina resurser inte räcker och här behövs det någon anpassning som jag inte har tillgång till eller 

inte har kunskap om. Då tar jag kontakt med specialpedagog på programmet eller om kan det vara 

något speciella hjälpmedel som behövs. (Ester)  

 

Resultatet visar på tämligen sporadiska uttalanden bland informanterna kring deras samarbete med 

andra lärare. Det sker ofta med koppling att de kommunicerar med mentor om elevers progression 

och behov av stöd, möten av olika slag och/eller samtal för att utbyta erfarenheter. Desto tydligare 

beskrivningar ges om samverkan med elevassistenter, vilka verkar som stöd åt elever enskilt eller 

gruppvis. När samverkan med denna yrkesgrupp omnämns i positiva termer finns en god dialog och 

etablerad samarbete mellan elevassistent och lärare, att elevassistenten är trygg i sin yrkesroll samt 

kan stötta fler elever vid lämpliga tillfällen även fast denne är ålagd att hjälpa enskild elev. Följande 

citat synliggör detta:  

Jag har haft elevassistenter som är helt fantastiska som även jobbar som klassassistent när eleven inte 

behöver, hjälper hela klassen... Men det gäller för en elevassistent eller en klassassistent att inte vilja 

ha ensamrätt på kontrollen, alltså det är bra att de har en relation med elever om saker och ting men 

det får inte stanna där utan att klassföreståndare och lärare släpps in och får bygga en relation. (Edith)  

 

Förutsättningar och kompetens för att arbeta med stödinsatser 

Sett till informanternas förutsättningar att ge stöd och få eleverna att utvecklas i enlighet med 

utbildningens mål visar resultatet att faktorn tid påtalas av flera informanter, om än i varierad 

omfattning med betoning på att  

- Informanters tjänster lämnar lite utrymme till att arbeta tillsammans kollegialt, inom och 

mellan professioner, med frågor rörande stödinsatser till elever.  

- Med arbetslivserfarenhet kommer även kompetens att anpassa och exempelvis utforma 

tydliga uppgifter.  

- Det finns svårigheter med att hitta tid för att ge enskilt stöd till elever. Både sett till tid i 

stödundervisning och tid för elev och undervisande lärare att mötas. Följande citat 

förtydligar det senare:  
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… jag vill ha tid att vara med mina elever. Då säger jag inte att jag inte vill ha undervisningstid, det 

vill jag inte heller ha. Tid till sådana här saker – nu gör man ju det ändå  - jag gör det ändå som nu jag 

har en mentorselev som har en restuppgift då sitter jag en timme med henne i veckan och det gör jag 

bara. Jag vågar inte ens säga det till rektor – jag har ju inte tid till det egentligen men vem annars ska 

göra det? (Amelia)  

 

Därtill visar resultatet skillnader i informanternas uttalande beroende skola gällande förutsättningar 

och utvecklingsområden. Informanterna på skola A uttrycker att skolan har överlag goda 

förutsättningar att hjälpa elever men att några saker kan förbättras såsom kommunikation mellan 

mentor och undervisande lärare, utökning av specialpedagogiskt tjänst på skolan och att stötta 

elever som vill nå kunskapskrav för högre betyg. Det senare klargör följande citat:  

Vi har på den här skolan, det kan jag tillägga om det elevunderlag vi har, en grupp högpresterande 

elever där vi behöver jobba mer för att dem ska lyckas och få verktyg att nå dem allra högsta 

betygsnivåerna i ännu större utsträckning, B till A alltså. (Agnes)  

 

På skolan E uttrycker huvuddelen av informanterna inte alltför positiva omdömen kring 

förutsättningarna i deras tjänster att exempelvis arbeta tillsammans med stödinsatser, vilket följande 

citat tydliggör:  

Det är ju mycket annat, vi har arbetslag och där ska det följas upp enkäter, dit och hit och ekonomi och 

inköp och vi ska följa upp elever – det är så mycket annat. Det måste skalas ned till fokusering på 

undervisning, mentorskap och hur vi kan anpassa. (Edith)  

 

Flera informanter på skola E anser även att samarbetet mellan lärare rörande frågor om stödinsatser 

bör utökas och utvecklas, vilket följande citat tydliggör:  

… jag tror det skulle vara väldigt bra för eleverna om vi skulle ha haft sådana där träffar och diskutera 

lite olika stöd för det finns lärare som känner sig osäker, inte har lust och känner att det här är inte mitt 

uppdrag. Att man har en dialog där man kanske kan få luckra upp föreställningarna om att det inte är 

mitt uppdrag. Det får eleverna göra i stödundervisningen eller specialpedagogen eller specialläraren 

får ge stöd - det ska du inte göra. Jo det ska du, jag visar här. (Ester) 

 

Samtidigt ses samarbete och skolutveckling av informanter på skola E ta tid och möjligheterna i 

tjänsterna att ägna sig åt detta är begränsad, vilket sammantaget nedan citat tydliggör:  

Ja tiden är begränsad och man är ofta splittrad eftersom man kan vara på flera program, särskilt som 

lärare i gymnasiegemensamma ämnen är det så. Oftast på väldigt olika program. (Erik)  

Det är mycket bland ledarskapet de tycker att vi ska hålla på med skolutveckling men det ges inte tid 

och resurser för det. Det fylls på, våra tjänster fylls till bredden och sen så tycker de att det är jättebra 

med skolutveckling, det kan man göra på sidan bara så där. (Ester)  

 

Gällande kompetens synliggör resultatet att informanterna har kompetens kring exempelvis olika 

diagnoser och hur man kan hjälpa elever på olika sätt beroende på svårigheter. Det är endast ett par 

informanter som uppger specifika kompetensutvecklingsområden rörande stödarbete på elev- och 

gruppnivå. I dessa fall handlar det uteslutande om informantens enskilda vilja att utveckla mer 

kunskap om och strategier för att hjälpa elever med specifika svårigheter såsom språkstörning och 

psykisk ohälsa. Vidare uttrycker flera informanter, oavsett skola, att kompetens och strukturen kring 
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respektive rutin kring arbetet med stödinsatser kan förbättras. Informanterna på skola A konstaterar 

emellertid att kompetensläget kring rutinen i dagsläget är relativt bra och att det inte behövs allt för 

mycket kompetensutveckling. Detta klargörs i följande citat av Astrid: ”Vi har ju redan fått mycket 

kompetensutveckling på det här redan så det känner jag att det är vi i så fall behöver är att friska 

upp det.” 

Mentorskap och specialpedagoger samt speciallärare  

På tal om förutsättningar och kompetens för att ge elever möjlighet att utvecklas i enlighet med 

utbildningens mål visar resultatet på flera tankar om kompetens för att vara mentor samt om 

specialpedagogers och speciallärares tjänster. Gällande mentorskap finns en variation i 

informanternas omdömen kring att vara mentor. Några informanter upplever både att de har 

kompetens och intresse för att vara mentor och hjälpa elever utifrån en helhetsbild om studierna. 

Medan andra informanter upplever att de inte har kompetens och/eller intresse av att ha 

mentorsuppdrag, vilket nedan citat klargör:  

Jag känner inte att jag har den kompetens eller att man ska vara någon form av kurator och man ska 

samtidigt vara någon form av administratör och ha koll på vilka kurser de har läst. Ja, det är liksom 

inte det som jag mest vill göra. (Erik)  

 

Gällande informanternas tankar om specialpedagogers och speciallärares arbete synliggörs att på 

skola A jobbar en person deltid som kombinerad specialpedagog och speciallärare. På skola E 

arbetar totalt sju stycken specialpedagoger/speciallärare med varierande tjänstgöringsgrad och 

arbetsuppgifter. Exempelvis arbetar inte alla specialpedagoger/speciallärare i skolans 

stödundervisning. Oavsett skola visar resultatet att det inte är alltid denna yrkesgrupp har 

förutsättningar att samarbeta nära och ofta med lärare, vilket nedan citat klargör:     

Sedan kan det ju också hända att det hänger på att många specialpedagoger har ganska splittrade 

tjänster med en liten del av sin tjänst som specialpedagog medan dem som jobbar på 

stödverksamheten jobbar heltid som specialpedagoger. Men oavsett vad det beror på är det väldigt 

dåligt rättssäkerhet för eleverna och det bidrar till en dålig arbetsmiljö för lärarna. För det blir väldigt 

tungt när man inte får den här kontakten. (Emma)  

 
… hen upplevde att deras specialpedagog var väldigt aktiv och väldigt mycket med i 

klassrumssituationer och jobbade väldigt nära pedagogerna och så är det inte här. Det kanske också 

har att göra med kultur, gymnasielärare vill kanske inte jobba nära specialpedagoger, gymnasiet är ju, 

ja det finns en sån kultur men på en grundskola… Hen beskrev ett helt annat sätt och det är ju så jag 

har tänkt att en specialpedagog ska jobba men jag har inte sett det på gymnasiet. Att de är så aktiva i 

klassrummen, det har jag aldrig sett. (Amelia)  
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Resultatsammanfattning  

I nedanstående stycken sammanfattas resultatet utifrån studiens forskningsfrågor. 

Sett till lärarnas beskrivningar av stödinsatser i form av extra anpassning och särskilt stöd kan 

konstateras att extra anpassning är stöd som ges av lärare inom ordinarie undervisning och kan vara 

exempelvis uppläst material, muntlig redovisning och anpassade läromedel. Särskilt stöd ses av 

informanterna som något mer än det stöd de kan erbjuda inom ordinarie undervisning och där 

exempelvis specialpedagoger/speciallärare involveras gällande särskilt stöd. Gällande att identifiera 

elevers behov av stöd ges sammantaget en bild över att elevers agerande i undervisningen, 

överlämningar, kontakter med vårdnadshavare och diagnostiska prov ger information om vilket stöd 

som kan behövas till enskilda elever. Resultatet synliggör även att det inte är alla informanter som 

uttrycker tankar, erfarenheter eller liknande gällande begreppen ledning och stimulans eller att 

åtgärdsprogram upprättas vid särskilt stöd till elever.  

Rörande organisation av stödinsatser framkommer skillnader mellan de två skolorna där 

informanterna jobbar. Bland annat hur väl rutiner kring stödinsatser är utformade och tillämpas 

samt hur stödundervisning är utformad på respektive skola. Resultatet visar även att i 

informanternas utsagor om arbetet kring stödinsatser uttrycks att kontakter med såväl rektor som 

specialpedagog/speciallärare varierar. Dessutom ser informanter att kommunikation och interaktion 

med enskilda elever påverkar deras arbete med att ge stöd. Desto bättre lärare känner eleven desto 

lättare uttrycker informanter det är att prata om stöd samt ge stöd.  

Utifrån frågeställningen om vilka tankar och erfarenheter som uttrycks gällande förutsättningar  och 

kompetens synliggörs i resultatet att tid på olika sätt är en faktor som inverkar på arbetet att ge stöd 

till elever. Exempelvis att det finns svårigheter att hitta tid för kollegialt samverkan bland lärare och 

mellan lärare och andra professioner samt att finna tid för att hjälpa elever utanför ordinarie 

undervisning. Gällande kompetens är det få informanter som uttrycker att deras kompetens behöver 

utvecklas inom specifika områden med koppling till stödinsatser. Däremot förekommer det att 

informanter inte ser sig ha kompetens att vara mentor. Dessutom är det flera informanter oavsett 

skola som ser utvecklingsområden på skolorna där de jobbar. Bland annat att arbetet med och 

kompetens kring respektive skolas rutin bör förbättras. 

  



30 

 

Analys  

I detta avsnitt återfinns den analys som gjorts av resultatet. Analysen utgår främst ifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter; kategoriskt och relationellt perspektivet (Emanuelsson et al., 2001; 

Persson, 1998). samt Skrtics tankar om skolorganisationer (1991, 1995).  

Stödinsatser utifrån kategoriskt och relationellt perspektiv  

Utifrån att informanter på bägge skolorna nämner exempelvis stödundervisning och tid hos 

speciallärare och specialpedagog som särskilt stöd dras slutsatsen att det förekommer ett relativt 

kategoriskt perspektiv på stödinsatser i form av särskilt stöd. I kategoriskt perspektiv anses 

nämligen elever bli hjälpta av olika former av specialundervisning och att denna undervisning bör 

utföras av speciallärare/specialpedagog och elevhälsopersonal (Emanuelsson et al., 2001; Persson, 

1998). Gällande särskilt stöd konstateras även att det inte är alla informanter som uppmärksammar 

att särskilt stöd även innefattar att åtgärdsprogram upprättas (SFS 2010:800). Detta skapar 

funderingar kring hur pass implementerad bestämmelserna om extra anpassning och särskilt stöd är 

och/eller om intervjuaren har brustit i sin frågeteknik. Rimligen finns det flera och olika skäl till 

varför inte samtliga informanter i någon utsträckning berör åtgärdsprogram i deras uttalanden. 

Utifrån kategoriskt perspektiv ses det möjligt att frånvaron av resonemang kring åtgärdsprogram 

hänger samman med att informanter inte ser särskilt stöd som huvudsakligen lärares ansvarsområde. 

Därigenom är det rimligt att tro att informanterna, mer eller mindre, inte heller ser upprättandet av 

åtgärdsprogram som något de eller andra lärare ska ägna tid och reflektion kring. Samtidigt utifrån 

de beskrivningar som görs av informanterna på skola A kring rutinen för stödinsatser är denna 

slutledning tveksam för skola A. På skola A är det lärare med mentorsuppdrag som upprättar 

åtgärdsprogram. Utifrån rutinen ska därtill undervisande lärare, mentor och elevhälsoteam samverka 

rörande elevers behov av särskilt stöd. Detta kopplas mer till kännetecken för relationellt 

perspektiv, vilka berör just bland annat gemensamt ansvar för stödinsatser oavsett vilket yrke 

(Persson, 1998).  

Adhokratisk skolorganisation och relationellt perspektiv  

En adhokratisk skolorganisation kännetecknas enligt Skrtic (1991) av flexibilitet, dialog och 

samarbete mellan yrkesgrupper samt ett fokus på utveckling. Detta ses kunna leda till en mer 

likvärdig och inkluderande skola. Sett till de två skolorna konstateras att skola A har drag av att 

vara en adhokratisk skolorganisation eftersom informanterna på denna skola ger uttryck för att hela 

skolan har arbetat en hel del med stödinsatser. På skola A upplevs även informanterna vara av 

inställningen att samverkan mellan olika professioner på är god och att de vill fortsätta utveckla 
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arbetet med elever i behov av stöd. En ständig utvecklingssträvan är som redan skrivet ett 

kännetecken för en adhokratisk skolorganisation enligt Skritc (1991). I sammanhanget uppkommer 

funderingar om det är lättare för såväl personalgrupper som enskilda individer att ha ett relationellt 

perspektiv om skolledning och skolans huvudmän i sin syn och arbetsstruktur arbetar utifrån de ord 

som är väsentliga i en adhokratisk skolorganisation. Skola A upplevs nämligen inte bara ha likheter 

med en adhokratisk skolorganisation utan även präglas av ett relationellt perspektiv i den mån att 

yrkesgrupperna när de möts försöker se på undervisningen och stöd utifrån gruppnivån samt att det i 

rutinen är inskrivet kommunikation undervisande lärare, mentor och elevhälsoteam. Därtill 

konstateras att på skola A är det inte bara elevhälsans professioner som har hand om eleverna i 

behov av särskilt stöd eftersom exempelvis mentorn är högst involverade i sådana elevärenden 

också.  

Funderingar om en mer adhokratisk skolorganisation i sig kan understödja och verka för att 

verksamheten präglas av ett relationellt perspektiv förstärkts vid en blick på hur Edith resonerar i 

frågan om vilket stöd som kan ges. Citat av informanten (s. 19 och 21) tolkas ligga i linje med ett 

relationellt perspektiv eftersom hon anser att det inte bara är elevhälsan som är ansvarig för att ge 

stöd samt att lärare ska anpassa stöd efter förutsättningar och behov hos elever.  Emellertid vid en 

blick på resonemanget som förs kring rutinen som finns kring stödinsatser där Edith arbetar 

konstateras att skola E i sin organisering kring stödinsatser inte är särskilt relationellt inriktad. 

Enligt resultatet råder det en viss åtskillnad i uppfattningen bland lärare på skola E kring vem som 

ska göra vad när det kommer till att stötta eleverna i form av olika insatser. Extra synligt blir detta 

när Ester citeras (s. 27) om att samarbetet på skolan borde utvecklas för där nämns även att det finns 

lärare som anser att det är inte deras uppdrag att ge olika stöd till elever. Därtill när informanter på 

skola E pratar om rutiner visar resultatet att en del i rutinen är att undervisande lärare gör 

elevhälsoteam uppmärksamma på elever som, trots stöd, riskerar att inte nå de kunskapskrav som 

lägst ska nås. En professionell byrå kännetecknas bland annat av att skolans yrkesgrupper har 

differentierade uppgifter och att när det exempelvis är bekymmer med elevers lärande och 

progression ses dessa ärenden vara något för specialpedagogiken (Skrtic, 1991). Emellertid visar 

resultatet att informanterna på skola E nämner både specialpedagoger och speciallärare samt 

elevhälsoteam och deras möten rörande elever som bedöms vara i behov av ytterligare stöd. Detta 

ses bero på att tjänsterna för specialpedagoger och speciallärare skiljer sig på denna skola och att 

rutinen gör gällande att lärare ska meddela elevärenden till berört elevhälsoteam. Sammantaget 

leder detta till slutledningen att skola E, på organisatorisk nivå, har likheter med en professionell 

byrå och ett tämligen kategoriskt perspektiv medan det förekommer på individnivå såsom i Ediths 

fall en mer relationell syn på stödinsatser.   
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På individnivå konstateras vidare att oavsett vilken skola informanterna arbetar på tolkas de stå 

närmare relationellt perspektiv än kategoriskt perspektiv om de uttalar sig positivt kring 

kommunikation och relationsbyggande mellan olika aktörer för att kunna hjälpa eleverna i deras 

progression. Relationellt perspektiv kännetecknas av att orsaker till elevers stödbehov sökes i 

undervisningens miljö och åsikten att det tillhör lärarens kompetens att kunna anpassa undervisning 

och stoff utifrån olika förutsättningar (Persson, 1998). Exempelvis ses Emma ge uttryck för det 

relationellt perspektiv i denna aspekt när hon pratar om att gruppens storlek och klimat påverkar 

hennes arbete med enskilda elever (s. 25-26). Ett annat exempel är Amelia som menar att hon 

ändrar språk och förhållningssätt beroende på hur väl hon känner eleverna och har kännedom om 

deras progression (s. 25).  

Skolornas rutiner kring stödinsatser och personalens förutsättningar för samarbete  

Sett till att kategoriskt perspektiv ser en kortare tidslängd gällande stöttning av elever än relationellt 

perspektiv som har en lång tidslängd kring stöttning av elever, uppkommer funderingar hur lätt det 

är inom gymnasieskolan att ha en långsiktighet i arbetet kring stödinsatser. Detta eftersom 

gymnasieutbildningen är uppbyggd av kurser (se exempelvis Hellberg, 2007;  Skolverket, 2008; 

SOU 2016:77). Emellertid har detta inte explicit undersökts i intervjuerna utan dessa funderingar 

har uppkommit vid bearbetning och analys av resultatet. Sett till skolornas rutiner upplevs skola A 

ha goda förutsättningar för att informationsöverföring sker mellan undervisande lärare och annan 

skolpersonal även när eleverna börjar nya kurser i exempelvis årskurs två och tre. Visserligen 

nämns även av Evelina (s. 20) som arbetar på skola E att de har överlämningar när de får nya 

elever. Dock, på skola A är mentorer en centralpunkt rörande information kring elever på så sätt att 

deras uppgifter bland annat är att insamla information hur det går i elevers olika kurser. Detta leder 

till slutledningen att skola A bedöms goda förutsättningar att långsiktigt samla och utbyta 

information om elevers lärande och progression.  

Slutledningen förstärks även av att informanter på skola A ses ha en mer implementerad rutin än 

skolan E då informanter på skola A ger en samstämning bild över rutinens innehåll och 

förutsättningar att stötta elever. Sammantaget bidrar detta, likt tidigare avsnitt redan varit inne på, 

till slutledningen att skola A präglas mer av ett relationellt perspektiv och skola E präglas av ett mer 

kategoriskt perspektiv på arbetet kring stödinsatser. Vidare ger detta upphov till tankar om att  

fungerade kommunikationsvägar och välkänd rutin på skolor och för dess personal kring 

stödinsatser är en väsentlig del för att arbetet med och omkring stödinsatser till elever ska fungera 

även på längre sikt. Därigenom ses det positivt att informanter oavsett skola anser att det finns en 

rad utvecklingsområden rörande arbetet med stödinsatser såsom ökade möjligheter till samarbete 
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och utvecklingsarbetet (skola E) och mer kommunikation mellan mentor och undervisande lärare 

samt mer stöd åt högpresterande elever (skola A). I dessa områden ses nämligen ett längre 

tidsperspektiv än ett par kurser och beaktande av stöd utifrån en helhetsbild (SFS 2018:749) kunna 

uppmärksammas och på så sätt utveckla skolornas arbete kring stödinsatser ytterligare.   

Avslutningsvis i analysen av resultatet konstateras att det generellt finns kunskap hos informanterna 

om hur elever kan stöttas på olika sätt och om inte tycks det finnas en vilja till att fråga 

specialpedagog/speciallärare om hjälp. Iögonfallande är emellertid att flera informanter ger uttryck 

för specialpedagoger/speciallärare inte alltid i sina tjänster har förutsättningar att arbeta nära 

lärarna. Detta tolkas som att det ses som något mindre positivt hos några informanter, i alla fall 

utifrån citaten av Emma och Amelia. Emma uttrycker (s. 28) att det är jobbigt att inte ha kontakt 

med speciallärare/specialpedagog och Amelia uttrycker att denne tänker sig att specialpedagoger 

ska arbeta nära lärare (s. 28). Detta känns beklämmande både utifrån specialpedagogernas 

examensordning (SFS 2011:688) om specialpedagogers rådgivande roll och utifrån Skrtics tankar 

(1991, 1995) om hur likvärdighet och inkludering skapas. Parallellt som det upplevs, likt 

ovanstående stycke, positivt att informanter bland annat ser just samarbete och kommunikation som 

utvecklingsområden för arbetet kring stödinsatser. Förhoppningsvis kan informanterna även få 

gehör hos rektor för sina tankar eftersom en ingrediens i ett lyckat utvecklingsarbete är rektors 

ledarskap (Jarl et al.,  2017).   
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Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet med utgångspunkt i forskning och publikationer som berör  

ämnet för studien. I dessa stycken finns även vissa sammanfattande inslag såsom vad studiens syfte 

är och vad resultatet har visat. Därefter följer reflektioner kring metod, genomförande och teoretiska 

utgångspunkter samt förslag på fortsatta studier.  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare upplever arbetet med stödinsatser för 

gymnasieelever. Utifrån syftet har fyra forskningsfrågor formulerats:  

- Hur beskriver lärare olika insatser som sätts in för elever i behov av stöd? När blir en 

stödinsats ett särskilt stöd?  

- Vad har lärare för tankar och erfarenheter om arbetet kring och organisering av stödinsatser?   

-  Vilka tankar och erfarenheter uttrycker lärare om förutsättningar och kompetens för att ge 

stöd till elever i behov av det? 

Sett till de två första frågeställningarna konstateras att informanternas beskrivning av extra 

anpassning och särskilt stöd stämmer med skollagens föreskrifter på följande vis att:  

- Extra anpassningar är det stöd informanterna tillämpar till elever i ordinarie undervisning 

och huvudsakligen med elevers individuella behov av stöd i fokus.  

- Särskilt stöd är en mer omfattande och varaktig stödinsats (SFS 2010:800).  

Gällande extra anpassningar uppmärksammas vidare att ett par exempel på extra anpassningar som 

informanterna uppger är exakt identiska med Skolverkets (2014a) material, exempelvis anpassade 

läromedel. Ett par andra exempel på extra anpassningar som informanterna uppger ses ha likhet 

med  de exempel Skolverket uppmärksammar. Detta kan illustreras av en jämförelse mellan det 

Skolverket benämner som extra tydliga instruktioner och stöd att påbörja arbetet samt 

informanternas exempel som tät återkoppling och individuella instruktioner. Bägges exempel berör 

kommunikation mellan lärare och elever med syftet att elever exempelvis kan fortsätta med en 

uppgift.  

Rörande särskilt stöd noteras att skollagen inte är specifik kring var det särskilda stödet ska ges 

(SFS 2010:800). Resultatet i denna studie visar att särskilt stöd är förknippad med stöd som ges 

utanför ordinarie undervisningen i stödundervisning och inte alltid tillhandahålls av lärare.  Även 

gymnasieförordningen är fåordig rörande fysisk placering av särskilt stöd. Samtidigt framgår i 

förordningen att vissa stödåtgärder ligger utanför lärares beslutfattande som exempelvis reducerat 

program, vilket beslutas av rektorn samt förlängd studiegång som beslutas av skolans huvudman  

(SFS 2010:2039). Det senare kanske bidrar till tolkningen hos informanter av stödinsatsen särskilt 
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stöd att denna form av stöd inte ingår i deras läraruppdrag och att särskilt stöd ligger utanför 

ordinarie undervisning. 

Iögonfallande i lärarnas beskrivning av stödinsatser är att ingen informant nämner kamratlärande 

och explicit undervisning som något de ägnar sig åt. Detta är arbetssätt som Vetenskapsrådet (2015) 

funnit har positiv effekt för elevers lärande, vilket ger uppkomst till en fundering kring varför inte 

dessa arbetssätt användas på respektive skola. Emellertid kan det vara så att bara för att det inte 

nämns av informanterna, kan ändå dessa arbetssätt eller aspekter av dessa tillämpas på skolorna. 

Eventuellt använder informanter andra ord för sådana arbetssätt såsom struktur för lektionspass 

och/eller att dessa arbetssätt ses som något mer ämnesdidaktiskt än elevstödjande. Liknande tankar 

om att informanterna eventuellt har kunskap men inte framför det just i intervjun uppkommer även 

vid informanternas utsagor kring stöd till alla elever i form av begreppen ledning och stimulans. 

Detta eftersom endast Astrid som ger en längre beskrivning av hur denne tolkar dessa begrepp och 

explicit tar begreppen i sin mun.  I övrigt nämns ledning och stimulans mer indirekt av 

informanterna och att det handlar om att ge eleverna möjlighet att uppnå kriterier för samtliga 

kunskapskrav i genomförande av uppgifter.   

Utifrån Skolinspektionens tankar (2015) om att mer variation kring vilket stöd som ges är önskvärt 

tillsammans med mer samarbete på skolor mellan lärare och elevhälsa ser denna studie att stöd i 

form av ledning och stimulans skulle kunna utvecklas och ges på flera olika sätt till eleverna. Dock, 

ses det betydande att lärare och annan skolpersonal får ökade förutsättningar för att stötta eleverna i 

sin progression på differentierade sätt. I åtanke finns närmast att specialpedagoger och speciallärare 

har kompetens och sannolikt vilja att handleda och samarbeta med lärare i denna typ av frågor kring 

stöd (SFS 2011:688). Dessutom enligt regeringens proposition ses det angeläget att personer med 

specialpedagogisk kompetens stöttar lärare i sitt arbete (Prop.2013/14:160). Dock, enligt resultatet 

ovan, är förutsättningarna för detta begränsade. Samtidigt ser minst ett par informanter mer 

samarbete med specialpedagoger och speciallärare som gynnsamt samt önskvärt för elever och 

lärare. I alla fall tolkas exempelvis Amelia och Emmas uttalande om 

specialpedagoger/speciallärares arbete (s. 28) på detta sätt. Enligt studie av Lindqvist et al. (2011) 

är det fler lärare i Sverige som uttalar sig på liknande vis som Amelia och Emma.  

Gällande frågeställningen om arbetet kring och organisering kring stödinsatser synliggör resultatet 

ett par skillnader mellan skola A och skola E. Exempelvis vad undervisande lärare ska göra enligt 

rutinen på respektive skola när elever riskerar att inte nå kunskapskrav efter att stöd getts, vilka som 

arbetar i stödundervisning och hur stödundervisning är utformning. På skola E är stödundervisning 

både tillgänglig för alla elever och för elever som har bokade tider. Där arbetar både 
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specialpedagoger/speciallärare och ämneslärare. På skola A:s stödundervisning finns elevassistenter 

tillgängliga i stödundervisningen och den är endast för elever med bokade tider. Vid en titt på 

Rambergs studie (2015) uppmärksammas att både skola A och E har likheter med hur 

stödundervisning, som särskilt stöd, ordnas nationellt på så sätt att det inte bara är 

specialpedagoger/speciallärare som ansvarar för stödundervisning och att det inte sällan sker utöver 

ordinarie undervisning. Även Skolverkets studie (2010) visar att stödundervisning utanför ordinarie 

undervisning är ett förekommande stöd inom gymnasieskolan. Detta ger uppslag till förslag på 

vidare studier, vilket kommer beröras mer nedan under rubriken Förslag på fortsatta studier.   

Sett till informanternas utsagor om kompetens och förutsättningar för att ge stöd till elever dras 

slutsatsen att relationer och kommunikation påverkar informanternas arbete med och kring 

stödinsatser. Detta ses ligga i linje med resultat från tidigare studier (se Hattie, 2012; Ottosen et al., 

2017; Skolinspektionen, 2015) om att lärares förmåga att bygga relationer med elever är 

betydelsefull för elevers progression och vistelse på skolan. Noterbart här är dock att det inte är alla 

informanter som uttrycker betydelsen av relation med elever och kännedom om dem. Några 

informanter säger sig exempelvis i likhet med Erik, inte ha kompetens och/eller intresse att ägna sig 

åt mentorskap och uppmärksamma elevers hela studiesituation.  

Denna studie visar att även tid inverkar i informanternas arbete att ge stöd till elever. Å ena sidan 

kan tiden i betydelsen antal år i yrket underlätta arbetet enligt ett par informanter. Å andra sidan ger 

flera informanter uttryck för ett begränsat tidsutrymme i tjänster rörande stöd till elever och 

samarbete exempelvis mellan lärare och specialpedagog/speciallärare. Både analys och ovanstående 

diskussion har redan varit inne på att förutsättningar för samarbete mellan professioner skulle kunna 

förbättras, vilket även gymnasieutredningen vidrör, sett till stödinsatser i form av extra anpassningar 

(SOU 2016:77). Sandström et al. (2017) menar att inkludering hänger samman med samarbete 

bland lärare och mellan professioner, vilket liknar de tankar Skrtic fört fram om skolorganisationer 

(1991, 1995). Detta väcker frågan kring hur samarbetet inom och mellan professioner praktiskt 

skulle kunna realiseras i högre utsträckning på gymnasieskolor och hur det skulle påverka elevers 

möjligheter till social och kunskapsmässig progression oavsett deras individuella behov av stöd. 

Med andra ord, skulle mer samarbete mellan lärare och exempelvis specialpedagoger leda till ökad 

inkludering samt vad skulle behövas för att en ökning av samarbete kommer till stånd? Slutsatsen 

skulle kunna bli att om mer tid ägnades i tjänsten åt exempelvis samverkan bland lärare och mellan 

professioner skulle förutsättningarna för att genomföra stödinsatser bli bättre. För flera informanter 

är, som ovanstående nämner, inne på att tiden skapar begränsningar i arbetet rörande stödinsatser. 

Dock, är det inte bara tiden som inverkar på informanternas arbete. Exempelvis nämner även 

informanter samläsningsgrupper och rektors beslutsfattande, vilket i sin tur ses hänga samman med 
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en rad olika faktorer såsom skolans ekonomi och personaltillgång. Med intryck av Hattie (2012) 

kan informanternas arbete även ha påverkats av rektorers och övrig skolpersonals förhållningssätt 

till misstag och utvärdering. Dock är detta sammantaget faktorer som ligger utanför studiens syfte 

och som inte undersökts i intervjuerna. Därmed får resonemanget stanna vid konstaterandet att 

arbetet med stödinsatser är ett komplext arbete som inte bara rör vad som händer när en elev vill ha 

hjälp i klassrummet. Utifrån resultatet dras emellertid slutsatsen att ska något förbättras vad gäller 

skolornas arbete med stödinsatser krävs det ansträngningar på skolorna. Förbättringar sker inte 

”bara så där”, för att låna uttryck från Ester. Utifrån vad som skett på skola A kring stödinsatser ses 

det snarare föregås av kompetensutveckling och kollegialt arbete med rutiner samt en rektor vars 

kommunikation är tydlig.  

Reflektion kring metod, genomförande och teoretiska utgångspunkter 

Datainsamlingen består av intervjuer på två gymnasieskolor, vilket gör att resultatet inte kan ses 

som något generellt men det har inte heller varit avsikten. Dock hade det varit önskvärt med ett mer 

jämnt fördelat antal intervjuer mellan skolorna men samtidigt är ena skolan mindre, vilket också ger 

en färre antal potentiella informanter. Vidare ses kvalitativa intervjuer ha varit en lämplig metod för 

insamlande av data kring lärares upplevelser av arbetet med stödinsatser för gymnasieelever. För 

som Kvale och Brinkmann (2014) samt Bryman (2011) redogör är det fördelaktigt att använda 

kvalitativa intervjuer när människors upplevelser och tankar om ett fenomen ska studeras. Samtidigt 

kan det vara vanskligt, att som intervjuare, ställa fråga och skapa en stämning så att de som 

intervjuas inte påverkas i stor utsträckning av den som intervjuar.  Sett till detta, kan jag i efterhand 

grubbla över de frågor som ställts då det upplevts som svårt att emellanåt tolka deras svar gentemot 

studiens teoretiska utgångspunkter. Exempelvis rörde frågorna i intervjuguiden inte specifikt deras 

uppfattningar om inkludering, tidsperspektiv gällande elevers behov av stöd samt orsaker till behov 

av stöd och särskilt specialpedagogisk stöd. Andra frågor i intervjuguiden och följdfrågor ses kunna 

ha gett andra svar och kanske ett djupare resultat. Samtidigt ses frågor om exempelvis orsaker till 

stödbehov kunna ha styrt in informanterna på liknande resonemang som Person (1998) och Skrtic 

(1991,1995). Intervjuguiden utformades med tanke på att försöka få förutsättningslösa svar.  

Studien hade möjligen kunna göras mer trovärdig genom att intervjua även 

specialpedagoger/speciallärare och rektorer och/eller genomföra exempelvis en enkätstudie i syfte 

att få fler människors upplevelser av att arbeta med stödinsatser på gymnasiet. Emellertid valdes 

ytterligare intervjuer och/eller andra mer kvantitativa datainsamlingsmetoder bort på grund av 

tidsskäl. Ytterligare datainsamling fanns det helt enkelt inte tidsmässigt utrymme för.   
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Förslag på fortsatta studier 

I fortsatta studier hade det varit intressant att undersöka mer specifika stödinsatser för som 

inledningen konstaterar behövs mer kunskap om det praktiska arbetet rörande bestämmelser kring 

olika stödinsatser (SOU 2016:77). På basis av denna studie ses framför allt stödundervisning och 

det stöd som i gymnasieförordning omnämns som stödåtgärder ge uppslag till förslag på fortsatta 

studier (SOU 2010:2039).  

Gällande stödundervisning noteras att de två skolorna som informanterna arbetar vid har gjort olika 

val gällande denna undervisning. Exempelvis kring vilka som arbetar i stödundervisningen. Detta 

väcker frågor som: Hur resonerar gymnasieskolor kring deras val av profession/professioner som 

ska arbeta inom stödundervisning? Hur upplever personal som arbetar inom stödundervisning deras 

arbete och elevers lärande inom denna typ av undervisning? I vilken utsträckning anser skolor likt  

Kurth & Keegan (2014) att undervisning av specialpedagoger/speciallärare är av högre kvalitet?  

Eller är det mer förekommande att skolor uppger andra skäl till för varför en profession/ett par 

professioner arbetar inom stödundervisning? Dessa frågor och liknande hade varit intressant att 

undersöka närmare eftersom det endast är Amelia av studiens informanter som uttrycker sig mer 

subjektivt än beskrivande kring stödundervisningens organisering och då om att det vore lämpligt 

att ge lärare mer tid att stödja elever för det är dem som besitter ämneskompetensen (s.23). Om 

stödundervisning hade det därtill utifrån inkludering och likvärdighet varit intressant att undersöka 

vilka elever som lärare och övrig skolpersonal anser vara i behov av denna insats sett till faktorer 

såsom årskurs, kön, program, ämne och typ av svårighet. Här ses både kvalitativa som kvantitativa 

undersökningar som relevanta samt att elever får komma till tals om hur de exempelvis upplever 

möjligheterna att delta och utvecklas kunskapsmässigt inom ramen för stödundervisning.  

Sett till de stödåtgärderna som omnämns i gymnasieförordningen (SOU 2010:2039) 

uppmärksammas när informanter ger exempel på stöd anges bland annat studiestöd på modersmål, 

förlängd studiegång och reducerad studiegång. Dessa tre exempel på stöd benämns i 

gymnasieförordningen som stödåtgärder. Utifrån citatet av Amelia (s. 21) kan utläsas att hon ser 

förlängning av kurser som något stort och därmed klassas det som särskilt stöd. Detta väcker en 

nyfikenhet kring hur lärare och skolor i en större omfattning än denna studie resonerar både om 

själva stödåtgärderna och vad som sker före och efter ett beslut om exempelvis förlängning av kurs. 

Häri ligger även en nyfikenhet kring hur specialpedagoger och speciallärare resonerar och arbetar 

kring dessa frågor. Denna studie har fokuserat mer på arbetsgången generellt kring stödinsatser 

samt lärares upplevelser och arbete kring olika stödinsatser.  
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Samtidigt indikerar denna studie alltså att en viss tillämpning av gymnasieförordningens kapitel nio 

om stödåtgärder sker men att vissa stödåtgärder som omnämns där ses som särskilt stöd på skolor. I 

sammanhanget konstateras att även Skolverket (2014a) ser reducerat program som ett stöd till 

elever. Detta tillsammans med andra uppfattningar om de stödåtgärder som omnämns i 

gymnasieförordningen ses kunna undersökas närmare på skolor tillsammans med ett fokus på 

rutiner kring tillämpning av samtliga stödåtgärder. Sådana studier skulle bli extra intressanta om de 

har sin teoretiska utgångspunkt i tankegångar om inkludering och likvärdighet eftersom det finns en 

andel gymnasieelever som inte klarar att nå målen för utbildningen på tre år. Enligt 

gymnasieutredningen ska likvärdighet råda inom gymnasieskolan och samhället har ett omfattande 

ansvar för att elever klarar målen för gymnasieexamen (SOU 2016:77).  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor  

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka skolor har du arbetat på? 

 Vilka ämnen undervisar du i? Vilka behörigheter har du? 

 Vilka klasser/program undervisar du detta läsår?  

 Ingår det något mer i din tjänst förutom att undervisa? Om ja, vad?  

 
Stödinsatser  

 Vad tänker du när du hör ordet stödinsats? 

 Vilka olika former av stöd är förekommande i din undervisning? På skolan där du arbetar?  

 Utifrån de exempel på stöd som nämnts vad ser du som:  

- stöd till alla elever (ledning och stimulans)  

- extra anpassning  

- särskilt stöd?   

 Vad upplever du är skillnaderna mellan de olika stödinsatserna?  

 
Organisering och genomförande  

 Hur skulle du sammanfatta de rutiner finns på skolan rörande att kartlägga, tillämpa och 

utvärdera olika stödinsatser? Hur upplever du dessa?  

 Hur brukar det uppdagas att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås 

och/eller att eleven har andra svårigheter i skolan?   

 Vad är dina erfarenheter kring att samverka med elev i frågor rörande stöd (ex. ge stöd)? I 

vilken utsträckning upplever du att din arbetsinsats som lärare skiljer sig beroende på 

vilken/vilka stödinsatser det är frågan om?  

 Vad tänker du om arbetet med att följa upp och utvärdera det stöd som ges?  

 Vilka erfarenheter har du kring att och vårdnadshavare om frågor som rör stödinsatser? 

 Hur upplever du samarbetet med annan skolpersonal i frågor rörande stödinsatser? Exempelvis 

lärarkollegor, skolledning, elevhälsans olika professioner och elevassistenter.  

 
Förutsättningar och kompetens  

 Vad tänker du om förutsättningarna för skolans personal att samarbeta kring stödinsatser? 

 Hur upplever du förutsättningarna för lärare att arbeta med stödinsatser (att identifiera, ge stöd 

och utvärdera)?  

 Vilka kompetensområden ser du för att arbetet med stödinsatser ska kunna utvecklas?   

 Vad tänker du om skolans kompetens och förutsättningar att ge elever det stöd de behöver för 

att utvecklas utifrån skolans mål?  

 
Avslutningsvis  

Vi har pratat om…  

Vill du tillägga något sett till det vi pratat om? 

Stort TACK för din medverkan!   
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Bilaga 2  

Mail till rektorer och lärare  

 

Till rektor/lärare i gymnasiegemensamma ämnen,  

Jag heter Stina Årebrand och är gymnasielärare som läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Anledningen till detta mail är att jag den här 

terminen skriver mitt examensarbete som kommer att presenteras i form av en uppsats. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur lärare upplever arbetet med stödinsatser för gymnasieelever. 

Konkret kommer min undersökning att bestå av kvalitativa intervjuer med 8-10 lärare på olika 

gymnasieskolor. Det ska betonas att undersökningen inte på något sätt har intentionen att vara 

kritiskt granskande av någon skola eller någons arbete. Intervjuerna kommer att behandlats 

konfidentiellt, det vill säga i uppsatsen kommer det inte framgå vilka skolor eller lärare som har 

deltagit. Vidare är deltagandet naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Med denna information som bakgrund är min fråga till dig om du som rektor skulle kunna 

förmedla denna information till lärare på din skola som undervisar i gymnasiegemensamma 

ämnen. Jag skulle bli mycket tacksam och glad för detta.   

Om du vill veta mera och/eller vet om lärare som är intresserad av att delta kan du eller dem 

kontakta mig, gärna så snart som möjligt.  

Min e-postadress: xxx 

Mobilnr: xxx- xxx  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Stina Årebrand  
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Bilaga 3  
 

Följebrev till informant  

Hej,  

Då du har visat intresse för att medverka som informant i min undersökning om hur lärare 

upplever arbetet med stödinsatser för gymnasieelever följer här ytterligare information.  

Jag vill betona att intentionen med undersökningen inte på något sätt är att vara kritiskt 

granskande av någon skola eller någons arbete. Din medverkan skapar möjligheter att utveckla 

kunskaper inom området då det finns lite forskning om dagens gymnasieskola och stödinsatser.   

Undersökningen kommer att presenteras i en uppsats vid Umeå Universitet. Ditt deltagande 

behandlas konfidentiellt och materialet från intervjuerna kommer att anonymiseras. Därmed 

kommer varken namn på lärare eller skolor att namnges i uppsatsen.  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering och 

utan några konsekvenser för dig.   

Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer utgå ifrån frågeställningar som belyser 

uppsatsens syfte. Intervjun kan ske via telefon eller på plats. Oavsett kommer intervjun att spelas 

in med hjälp av en inspelningsapp för att försöka möjliggöra ett aktivt och flytande samtal utan 

avbrott för anteckningar. Det blir också lättare och säkrare för mig att sedan hantera och 

sammanställa materialet. Intervjun kommer att transkriberas av mig och efter godkänd och 

avslutad kurs raderas inspelningen. Du kommer att få ta del av hela examensarbetet när arbetet är 

färdigt om du vill. 

Stort TACK för din medverkan!  

Vänliga hälsningar  

Stina Årebrand    

Mail: xxx     

Mobilnr: xxx – xxx  

 


