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Abstract 
The aim of this study was to explore and increase understanding of how a team of colleagues 

at an upper-secondary school in Sweden works with students with special education needs. The 

team works with a group of students where the majority have experienced school failure in 

elementary school. The focus of the study has been to analyze a project that the school 

undertook 2013 to improve students’ results and improve their chances to successfully graduate 

from their program. Data was collected from relevant documents and interviews with members 

of the project at hand. The data was analyzed using a model based on theories about school as 

an institution and perspectives on special education. The result shows that the team, much due 

to the project, has developed a method to facilitate success for their students. The project has 

helped them put words on their unspoken strategies to support students with special education 

needs. This study shows that their method is based on the relationship between the student and 

the teacher and that the student’s success lies in that relationship.  

Key words: special education in upper secondary school, special educational perspectives, 

thought communities, style of thinking, school as an institution, school reforms 
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1. Inledning 
Skolan är under ständig debatt i Sverige och senast 2011 kom en ny skollag (2010:800) som på 

sikt skulle stärka det svenska skolväsendet. I den nya skollagen anser sig regeringen ha vidtagit 

reformer som ska säkerställa att kvalitén höjs i svenska skolor och att alla elever ska ha 

tillräckliga kunskaper efter grundskolan för framgångsrika gymnasiestudier. Elever som har 

svårigheter med att nå målen ska uppmärksammas och tidiga insatser och adekvat stöd ska 

sättas in och detta stöd ska vara individuellt (Proposition 2008/09:199). Dock är det fortsatt fler 

och fler ungdomar som inte går ut grundskolan med fullständiga betyg (Skolverket 2012:279). 

På sikt kan det ha digra konsekvenser för individen eftersom otillräckliga betyg i skolan och 

därmed otillräcklig utbildning försvårar etableringen på arbetsmarknaden och då även 

livsvillkoren i övrigt. Ekonomi, hälsa och möjligheten till makt och inflytande är kopplande till 

individens utbildningsnivå och en bristfällig sådan kan leda till ett ekonomiskt och socialt 

utanförskap (SOU 2013:13). Ett viktigt steg på vägen för den enskilde individen blir därför att 

avsluta sina gymnasiestudier. 

För många elever är vägen in på de nationella programmen på gymnasiet långt ifrån spikrak, 

särskilt om de saknar fullständiga betyg från grundskolan. Tidigare gick många av de elever 

som inte var behöriga till gymnasiet det Individuella programmet (IV). Syftet med IV var att ge 

elever som behövde stöd extra tid för att hämta in nödvändiga kunskaper för att komma in på 

ett nationellt program (Myndigheten för skolutveckling 2007). När den nya gymnasiereformen 

kom hösten 2011 avskaffades IV och ersattes med fem Introduktionsprogram (IM). Syftet med 

bytet var att skapa utbildningsvägar som bättre möter elevernas behov och ge dem en grund för 

vidare studier på de nationella programmen, både högskoleförberedande program och 

yrkesprogram. IM-programmen ska även kunna förbereda eleverna direkt för arbetsmarknaden. 

På så vis skulle fler elever nå målet med en komplett gymnasieutbildning (Skolverket 

2012:279). 

Dessvärre visade det sig att antalet elever som behövde plats på IM-programmen ökade i 

jämförelse med antalet elever som hade gått IV. Hösten 2011, efter gymnasiereformen, var det 

totalt 13 % av nybörjareleverna som började på introduktionsprogrammen (Skolverket 

2012:279). Det var en ökning från hösten innan då 8 % av kullen nybörjarelever startade på IV 

(Skolverket 2012:279). En trolig anledning till detta kan vara att de nya högre 

behörighetskraven till de nationella programmen bidrog till att öka antalet elever som inte var 

behöriga till gymnasiet. Detta kan tyda på att den skolreform som skulle höja skolprestationerna 

hos svenska elever hade motsatt effekt eller fördröjd verkan. Färre elever tar sig hela vägen 

fram till ett nationellt program trots att de nya IM-programmen har som syfte att bättre kunna 

möta elevers olika behov och då möjliggöra för dem att bli en nationella elev (Skolverket 

2012:279).  

Att bli antagen till ett nationellt program på gymnasiet betyder inte automatiskt att 

skolsvårigheterna är över. Bland elever som påbörjar sina gymnasiestudier finns det individer 

som upplever att tempot och kraven är högre än i grundskolan och att tröskeln mellan 

grundskolan och gymnasiet är högre än väntat. I en del fall resulterar de upplevda kraven i 

studieavbrott. Skolverket menar att de ungdomar som går gymnasiet och upplever svårigheter 

i många fall inte får det stöd de behöver och att de åtgärder som ges ofta fallerar eftersom de 

bygger på elevens eget ansvar, en färdighet som många elever i behov av särskilt stöd behöver 

utveckla (SOU2013:13). Gymnasieskolan måste fråga sig om dessa elever har de rätta 

förutsättningarna att ta det ansvar som krävs och om de har kapacitet att planera sina studier i 

den omfattning som behövs för framgångsrika studier på gymnasiet (Runström-Nilsson 2013).  
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I skenet av situationen beskriven ovan har jag intresserat mig för gymnasieskolans IM- 

program. I min framtida roll som specialpedagog på gymnasiet kommer jag att arbeta för att så 

många elever som möjligt ska fullfölja sin gymnasieutbildning och särskilt elever i behov av 

särskilt stöd. I min strävan efter fördjupad kunskap om det specialpedagogiska uppdraget på 

gymnasiet har jag i mitt examensarbete valt att göra en kvalitativ studie på en gymnasieskola i 

norra Sverige. Gymnasieskolan har lång erfarenhet av att arbeta med elever inom det 

individuella programmet (IV) och har i dagsläget ett flertal IM-program i sin verksamhet. 

Studien kommer att beröra det projekt skolan genomförde i samarbete med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten under 2013.  Projektets främsta mål var att alla elever på två av skolans IM-

program skulle få ökade förutsättningar att nå nationell behörighet under året på IM- 

programmen och därmed gå vidare till det nationella program de önskade (Projektrapport 

2013). Projektet finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och är därför av 

specialpedagogisk relevans. Mitt främsta fokus i studien är att kunna dra slutsatser kring hur 

den undersökta gymnasieskolan arbetar med elever i behov av särskilt stöd och beskriva ”det 

som sitter i väggarna”.  

Antalet undersökningar om gymnasieskolors arbete med särskilt stöd till elever är få till antalet 

men de som ändå genomförts visar att många gymnasieskolor brister i sitt arbete med att alla 

elever ska fullfölja sin utbildning (Helldin 2007; Runström-Nilsson 2013). Det finns därmed 

utrymme för mer forskning om gymnasieskolan och därmed utrymme för detta examensarbete. 

1.1. Syftet 
Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur en utbildningsenhet på en 

gymnasieskola arbetar med elever i behov av särskilt stöd på två IM- program. Studiens 

undersökning tar sin utgångspunkt i ett projekt som skolan drev under 2013.  

1.1.2 Forskningsfrågor 

- Hur upplever aktörerna ramarna i gymnasieskolans styrdokument när det gäller arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd på IM-programmen? 

- Hur formulerar aktörerna sitt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd? 

- Vilka specialpedagogiska perspektiv blir synliga i aktörernas beskrivning av projektet? 

1.2 Definitioner av centrala begrepp 

1.2.1 Elever i behov av särskilt stöd 
Skolverket beskriver elever i behov av särskilt stöd som elever, oavsett om de har en 

funktionsnedsättning eller inte, behöver stöd för att nå skolans kunskapsmål. Behovet av särskilt 

stöd kan uppstå under specifika omständigheter och vara tillfälliga, övergående eller bestående 

(Rapport 270 2005 s-20-21). 

1.2.2 Tankekollektiv 
En grupp personer inom en verksamhet eller en institution som tänker likartat kring ett fenomen 

och som utbyter tankar och idéer är ett tankekollektiv (Fleck 1997 s. 48). Till exempel kan ett 

lärarlag på en skola ha ett gemensamt sätt att tänka kring elever i behov av särskilt stöd. I den 

här kvalitativa studien utgörs tankekollektivet av de individer som var inkopplade i projektet.  

1.2.3 Tankestil 
Varje tankekollektiv har en egen tankestil och den innehåller värderingar och tankar kring 

fenomen som tankekollektivet möter i sin vardag. Tankestilen hjälper medlemmarna i 

tankekollektivet att varsebli fenomen och att tänka och förstå sin omvärld. Den är i regel 

kontextbunden och socialt beroende vilket innebär att den är förankrad hos varje individ i 

tankekollektivet. Om det försvinner en person eller tillkommer en person påverkar det 

tankestilen så till vida att nya perspektiv tillförs (Fleck 1997 s. 100). 
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1.2.4 Esoteriska grupp och exoteriska grupper i tankekollektivet  

I ett tankekollektiv finns det en inre cirkel av individer som kan sägas vara upphovsmän till 

tankestilen. Denna inre cirkel kallas för en esoterisk grupp. Den esoteriska gruppen består av 

individer som formulerar tankestilens innehåll och sedan förmedlar den vidare till resten av 

tankekollektivet. De individer som står utanför den esoteriska gruppen tillhör den exoteriska 

gruppen. Det innebär att de är medlem av tankekollektivet och bärare av tankestilen men att de 

inte deltar i att formulera tankestilen (Persson & Persson 2012 s. 77-78). 

2. Bakgrund 
Det här avsnittet är indelat i två delar. Den första delen beskriver vägen fram till dagens 

gymnasieskola under senare halvan av 1900-talet och början på 2000-talet. Detta för att sätta in 

studien i ett större sammanhang och ge analysen en vidare kontext. Lgy 11, gymnasieskolans 

styrdokument, är ett resultat av sina föregångare och de riktlinjer och ambitioner som beskrivs 

där är speglingar av gymnasieskolans utveckling över tid. Den andra delen beskriver kortfattat 

den studerade gymnasieskolans projekt för elever i behov av särskilt stöd och ger en bakgrund 

till projektets olika delar. Detta för att ge en bild av undersökningsobjektet i studien. 

2.1 Från arbete till en skola för alla 
I efterkrigstidens Sverige gick unga snabbt ut i arbete efter avslutad skolgång och detta i spåren 

av den snabba välfärdsutvecklingen. För drygt 40 år sedan fanns det fortfarande goda chanser 

för en 15-åring att välja mellan att arbeta eller fortsätta sina studier på gymnasiet (Myndigheten 

för skolutveckling 2007).  Men tiderna förändrades och under 1980- talet kom tröskeln till 

arbetsmarknaden att höjas och kraven på både ålder och utbildning blev vanligare hos Sveriges 

arbetsgivare. Detta ledde till att ungdomsarbetslösheten ökade och arbetsmarknadsanpassade 

stödinsatser sattes in för att öka möjligheterna för ungdomarna att få ett arbete (Myndigheten 

för skolutveckling 2007). Tyngdpunkten kom under 1980-talets slut att skifta från 

arbetsmarknadsanpassade insatser till utbildningsinsatser och i början av 1990-talet blev 

ambitionen att alla ungdomar skulle ha en fullständig gymnasieutbildning (Myndigheten för 

skolutveckling 2007).  

2.1.2 1991 års gymnasiereform 

1991 tog regeringen beslut om en ny gymnasiereform (Myndigheten för skolutveckling 2007). 

Skolverkets rapport Risk för IG (2010)  visar tydligt att antalet ungdomar som fullföljde sin 

gymnasieutbildning efter reformen sjönk med flera procentenheter. Det nya betygssteget icke 

godkänd blev en tydligare markering att eleven inte klarade av kraven på gymnasiet och hade 

större inverkan på elevernas motivation än det tidigare betygssystemet (Skolverket 2010). En 

annan förändring var att eleven nu fick betyg efter varje avslutad kurs och att kurserna delades 

in i olika steg, till exempel Engelska A, B, C. En kurs som gick över två terminer fick värdet 

100 poäng och en kurs som gick över en termin fick värdet 50 poäng. Tidigare kunde en kurs 

sträcka sig över flera terminer och eleverna hade längre tid på sig att arbeta för ett högre betyg. 

För eleverna innebar detta även att den gamla klassorganisationen försvann och de fick större 

frihet att själva sätta ihop sitt studieprogram efter egna intressen och mål med utbildningen. 

Tanken var att reformen skulle ge dem möjligheten att vara mer flexibel i sina val av kurser 

under gymnasietiden ifall deras mål med utbildningen skulle förändras. En annan vinst med 

reformen skulle vara att eleverna, med mer flexibilitet i utbildningsformen, skulle bli mer 

motiverade (Regeringens proposition 1992/93:250). I gymnasiereformen 1991 introducerades 

även det Individuella programmet (IV) och dess syfte var att ge elever som behövde stöd ett 

extra år för att inhämta de kunskaper som fattades från grundskolan för att komma in på önskat 

nationellt program (Myndigheten för skolutveckling 2007). 
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2.1.3 2011 års gymnasiereform 

2011 kom nästa gymnasiereform och IV ersattes av det som kom att kallas 

Introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen (IM) delades in i fem spår, alla med syftet att 

möta de olika kategorier av elever som ännu inte var behöriga till gymnasiet. De fem spåren på 

introduktionsprogrammen har som mål att de elever som går där ska bli nationella elever och 

kunna söka in på önskat program, eller komma ut i arbetslivet (Skolverket 2011). De nya 

introduktionsprogrammen syftar till att göra eleverna klara för gymnasiet samt att 

utbildningsvägarna, högskoleförberedande utbildning eller yrkesutbildning, ska bli tydligare 

för eleven. Den tydligaste skillnaden mellan IV och IM programmen är att innan reformen 2011 

tog IV emot alla elever som inte kommit in på den utbildning de sökt eller om de avbrutit sina 

studier på gymnasiet. IM programmen å andra sidan är avsedda för elever som inte är behöriga 

eller behöver läsa upp sina betyg för en specifik behörighet. Det betyder att de som hoppat av 

gymnasiet eller inte har tillräckliga betyg för den utbildning de önskar gå inte längre har en 

plats på IM programmen. Detta har i realiteten inneburit att när tillgängligheten på IM-

programmen begränsats har skolorna blivit bättre på att arbeta med stöd till eleverna för att 

undvika avhopp (Skolverket 2012:279).  

Faktum är att gymnasieskolan har gått från en urvalsskola till en skola där i det närmaste 99 

procent börjar på gymnasiet efter grundskolan, vilket ställer helt nya krav på det pedagogiska 

arbetet (Hugo 2007). Det individperspektiv som växer fram i ljuset av Lgy 11 har utvecklats till 

att bli ett socialt dilemma. Alla elever i svensk skola har inte tillgång till den utbildning de 

önskar och alla som behöver stöd för att klara kraven kan inte få obegränsat med hjälp (Hjörne 

& Säljö 2008). Enligt Runström-Nilsson (2013) lämnar 30 000 ungdomar gymnasieskolan utan 

att ha slutfört sin utbildning. Gymnasieförordningen (SFS 2010:2 039) påvisar dock att när 

elever riskerar att inte nå målen ska de få stödundervisning. Å andra sidan visar det sig att 

gymnasieskolorna ofta brister i den pedagogiska kartläggningen av elever, i dokumentationen 

av åtgärder och i uppföljning av åtgärder. Vidare tenderar gymnasieskolorna att lägga 

svårigheten hos eleven och inte på skolans egna åtaganden att anpassa sin verksamhet efter 

elevens behov (Runström-Nilsson 2013). För att klara av att möta uppdraget i styrdokumenten 

behöver gymnasieskolan goda skolledare, engagerade lärare och specialpedagogisk kompetens 

som aktivt jobbar med elever i behov av stöd (Runström Nilsson 2013). Runström-Nilsson 

(2013) menar att ”Skolpersonalens engagemang i eleverna och deras studiesituation är av stor 

vikt för att på ett framgångsrikt sätt möta elever som riskerar att få icke godkända betyg” (s.34). 

2.2 Projektet 
I det här avsnittet beskrivs det projekt som studien undersöker. Avsnittet syftar till att 

introducera projektets bakgrund och organisation, vilka elever projektet hade som målgrupp 

och slutligen projektets tre delar: arbetsminnesträning och lärstilar, motiverande samtal och sist 

formativ bedömning.  

2.2.1 Projektets bakgrund, syfte och mål 
Gymnasieskolan sökte pengar till projektet hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

och drev projektet under hela 2013. Projektet var ett steg i att utveckla ett eget arbetssätt lämpat 

för elever i behov av särskilt stöd på de aktuella IM-programmen. Målsättningarna för projektet 

uttrycks som följer: 

Målsättningarna är att vi vill öka elevernas möjligheter att nå måluppfyllelsen för betygen E-A i 

alla ämnen och därmed öka antalet elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. Vi vill även 

medvetandegöra elevernas inlärning och ge lärarna effektiva verktyg för bedömning. Genom att 

stärka arbetsminnet få eleven att öka koncentrationsgraden och uthålligheten. Genom formativ 

bedömning och bedömningsmatriser föra strukturerade samtal om skolgången, med syfte att stärka 

känslan av delaktighet och se progression i lärandet (Projektrapport s. 5 2013) 
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Aktörerna i projektet utgjordes av arbetslaget för de två IM-programmen som består av sex 

lärare. Vidare deltog en specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare med kompetens inom 

motiverande samtal samt ansvarig rektor (Projektrapport 2013).  Projektpengarna från SPSM 

skulle ersätta en heltidstjänst. Pengarna fördelades genom att specialpedagogen fick rollen som 

projektledare och därmed 45 % avsatt i sin tjänst till projektet, två av lärarna fick vardera 20 % 

avsatt i sin tjänst som arbetsminnescoacher och en av skolans studie- och yrkesvägledare fick 

15 % avsatt i sin tjänst för genomförande av motiverande samtal med eleverna i projektet. Alla 

utom rektor deltog i regelbundna projektmöten för att ta projektet framåt (Projektrapport 2013). 

2.2.3 Elevgruppen 
På IM-programmen i studien läste eleverna in ämnen som de inte hade betyg i från grundskolan 

och målet för tiden på IM-programmen var att de ska bli nationella elever1 snabbast möjligt. De 

läste gymnasiekurser för den inriktning de valt, de läste de grundskoleämnen de saknade samt 

att de läste gymnasiegemensamma ämnen (Projektrapport 2013). Flera av eleverna i projektet 

var diagnostiserade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 

autismspektrumtillstånd, ADHD eller ADD, vissa var dyslektiker, andra hade läs-och 

skrivsvårigheter. Det fanns även elever med social problematik som gjorde att de haft svårt att 

orka med grundskolan. Den gemensamma faktorn var dock att eleverna inte var klara med 

grundskolan och att många av dem var i behov av särskilt stöd (Projektrapport 2013). 

2.2.4 Projektets tre delar 

Arbetsminnesträning var projektets första del sedan elevgruppen bedömdes var i behov av att 

träna upp arbetsminnet. Projektgruppen ville se om arbetsminnesträningen skulle underlätta för 

eleverna att bli uthålligare och orka mer i skolan, om den skulle underlätta i läs- och 

skrivträningen och vidare höja studiekapaciteten. Den första delen innehöll även studieteknik 

och lärstilar som var ett komplement till arbetsminnesträningen. Den andra delen var 

motiverande samtal (MI) som är en metod som fokuserar på klientens motivation och vilja till 

förändring. MI skulle stärka elevens motivation och ge dem möjlighet att hitta egna mål och 

strategier för sin skolgång. Den tredje och sista delen var formativ bedömning för att utveckla 

lärandet hos eleverna (Projektrapport 2013). I det här avsnittet kommer projektets tre delar att 

beskrivas kortfattat för att ge en kontext till studien. 

2.2.4.1 Del 1: Arbetsminnesträning och lärstilar 

Elevgruppen i projektet bedömdes överlag ha en nedsättning i arbetsminnet som påverkade 

skolarbetet. Elevgruppen genomförde arbetsminnesträning via ett datorprogram som har 25 

olika träningstillfällen. Varje träningstillfälle följdes upp av arbetsminnescoachen som gav stöd 

i processen. Projektgruppen valde att lägga arbetsminnesträningen som det första steget i 

projektet för att ge eleverna bättre förutsättningar för kommande skolarbete. Detta eftersom ett 

bättre arbetsminne underlättar för eleven att tillgodogöra sig undervisningen (Projektrapport 

2013).  

Projektgruppen hade goda skäl att välja arbetsminnesträning som en del i projektet. Forskning 

visar att dagens skola utsätter arbetsminnet för hårda prövningar för den elev som av olika 

anledningar har nedsatt arbetsminne (Holmes & Gathercole 2014; Dunning, Holmes & 

Gathercole 2013; Dunning, Holmes & Gathercole 2009). Det är ytterst krävande för dessa 

elever att hantera längre instruktioner, att utföra uppgifter som kombinerar kognitiv bearbetning 

och lagring av omfattande information i arbetsminnet samt att genomföra långa och komplexa 

uppgifter. Att ha en nedsättning i arbetsminnet sätter eleven i riskzonen för skolmisslyckanden. 

Flertalet undersökningar visar att det är möjligt att genomföra arbetsminnesträning i skolan och 

                                                           
1 En nationell elev läser på ett nationellt program på gymnasiet. Eleverna på IM-programmen är inte behöriga att 

söka in på gymnasiets nationella program sedan de saknar grundläggande behörighet. 
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att elevernas förbättring av arbetsminnet är bestående över tid (Holmes & Gathercole 2014). 

Eleverna i undersökningarna var utvalda på grund av låga skolresultat eller dokumenterade 

svårigheter att till exempel läsa och räkna och de allra flesta förbättrade sina skolresultat efter 

genomförd träning (Holmes & Gathercole 2014; Dunning, Holmes & Gathercole 2013; 

Dunning, Holmes & Gathercole 2009; Alloway 2012). Arbetsminnesträningen kan, förutom att 

förbättra just arbetsminnet, även leda till en ökad medvetenhet hos eleven om både vilka 

strategier som är effektiva för just den individen men även ökad självkännedom om sina egna 

behov. Detta utökar elevens strategier att hantera skolsituationer som är krävande för 

arbetsminnet (Dunning, Holmes & Gathercole 2009).  

Som nämnt tidigare var projektets primära mål var att öka elevernas möjligheter att nå 

måluppfyllelse i alla ämnen och ge dem ökade möjligheter att i förlängningen fullfölja sina 

gymnasiestudier. Ett sätt att nå målet var att medvetandegöra elevernas inlärning och för att 

göra det blev en del av projektet arbete med lärstilar. Samtliga elever fick göra en enkel 

lärstilsprofil och fick sedan studietekniska tips i samband med deras lärstil (Projektrapport 

2013). Den modell som lärstilsprofilen baserades på var Rita Dunns lärstilsmodell som 

kartlägger individens lärstil med syfte att stärka varje individs möjligheter att lära. Dunns 

lärstilsmodell omfattar fem områden med totalt 20 faktorer som påverkar individens lärande. 

Dessa fem områden är miljömässiga faktorer (ljud, ljus, temperatur och val av lärmiljö), 

känslomässiga faktorer (motivation, uthållighet, anpassningsbarhet, och struktur), sociala 

faktorer (att arbeta ensam, i par, i lag, med en lärare eller med variation), fysiska faktorer, 

(auditiv, visuell, taktil, kinestetisk, tid på dygnet, behov av mat och dryck och behov av rörelse) 

och sist psykologiska faktorer (analytisk eller global tankestil, impulsiv eller reflekterande) 

(www.learningstyles.net).  

Forskning om lärstilar i svenska sammanhang visar att skolan skulle vinna på att hjälpa elever 

att förstå sitt eget lärande. Det är ett led i att göra eleverna mer medvetna om sitt lärande och 

ge dem möjligheter att utvärdera det som de har lärt sig (Kroksmark & Boström 2005). Vinsten 

för skolan, att identifiera och möta en elevs lärstil, är att elevernas lärande blir effektivare 

(Boström 2002). Eleven får verktyg för att förstå och reflektera över sitt eget lärande och 

verktyg att lösa uppgifter, ta sig an sina läxor och orientera sig i informationsflödet i skolan 

(Boström 2004). Boström (2013) lyfter fram att den elevgrupp studien berör är betjänta av en 

lärstilsanpassad undervisning eftersom de blir medvetna om sitt lärande och att de förbättrar 

sina metakognitiva förmågor. Boström (2010) påvisar i sin forskning att det är en viktig faktor 

att även lärarna har kunskaper och förståelse för sin egen lärstil. Läraren kommer att undervisa, 

uppfostra och leda eleverna som de själva lär sig och lärarens lärstil kommer således att påverka 

eleverna.  

2.2.4.5 Del 2: Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) 

Syftet med att motiverande samtal (MI) var en av delarna i projektet var att hjälpa eleverna att 

hitta motivation till skolarbetet och för att klargöra valet av nationellt program följande höst 

(Projektrapport 2013). Motiverande samtal är ett klientcentrerat handledningssamtal som syftar 

till att nå förändring hos klienten, att stärka klientens positiva beteenden och begränsa 

destruktiva beteenden (Sheldon, 2010). Motiverande samtal bygger på den inre motivationen 

hos klienten och vill väcka intresset för förändring hos klienten att de faktiskt kan driva sin 

egen utveckling framåt. Sheldon (2010) menar att det som skiljer en framgångsrik elev från en 

elev som befinner sig i skolsvårigheter är förmågan att tackla de svårigheter som uppkommer 

och i förlängningen svårigheten att hålla motivationen under utbildningen gång. Sheldon (2010) 

framhåller att motiverande samtal kan utgöra skillnaden för en elevs studieframgång. 

Varsamma guidande samtal med elever kan hjälpa dem att komma ur frustrerande och kämpiga 

stunder under sin skolgång och hitta motivation att arbeta vidare (Sheldon, 2010). Kittle och 
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Atkinson (2009) menar att ett enda MI samtal kan göra skillnad för en elev som har svårigheter 

i skolan. MI samtalen ger samtalsledaren information om eleven som hjälper till i processen att 

identifiera vari svårigheterna ligger och vad eleven behöver och vad den är villig att förändra 

och hur det ska ske. Detta ska, menar Kittle och Atkinson (2009), underlätta för skolan att hitta 

individuella lösningar för eleven. Sheldon (2010) anser även att tekniken i motiverande samtal 

kan göra en lärare till en bättre lyssnare som mer effektivt kan handleda eleverna mot framgång.  

2.2.4.6 Del 3: Formativ bedömning 

Den sista delen i projektet som ämnade öka elevernas möjligheter att nå målen var formativ 

bedömning (Projektrapport 2013). Olika sätt att bedöma elevers insatser i skolarbetet får 

konsekvenser för elevens lärande och under senare tid har bedömning kommit att bli ett medel 

för att förbättra elevernas lärandestrategier. Bedömningen ska fokusera på lärandeprocessen 

och på resultatet av lärandet. Eleverna ska vara delaktiga i bedömningsprocessen och den är 

inte längre enbart lärarens ensak. Detta betyder att när bedömningen blir en integrerad del av 

undervisningen ska den även stimulera lärande och inte bara mäta den (Korp 2003). Denna 

form av bedömning ska hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och se sin egen 

utveckling över tid. Den syftar även till att eleven ska kunna beskriva sina svårigheter och behov 

för att möjliggöra progression (Marsh 2007).  

Den formativa bedömningen ska stärka elevens motivation då elevens delaktighet i 

bedömningen är stor (Korp 2003). Eleven ska genom den formativa bedömningen få kvalitativ 

återkoppling från sin lärare som föreslår förbättringar och som betonar förståelse snarare än 

ytliga kunskaper (Korp 2003). Den formativa bedömningen stöder även eleven i att fokusera på 

den uppgift de jobbar med och målet med uppgiften (Marsh 2007). Korp (2003) menar att när 

eleverna har förståelse för bedömningsproceduren och förståelse för målen kan de se sitt eget 

lärande och därmed utveckla sin förmåga. Marsh (2007) lyfter fram att den formativa 

bedömningen stärker även läraren och dennes kunskaper om vart eleven befinner sig i sitt 

lärande. Läraren kan med hjälp av den kunskapen anpassa sitt stoff och sina instruktioner efter 

det eleven behöver utveckla vidare. Den formativa bedömningen kan även hjälpa läraren att 

uppmärksamma elever som behöver mer stöd i sitt lärande (Marsh 2007).  

3. Forskningsöversikt 
I arbetet med forskningsöversikten har jag bland annat letat aktuell forskning på databaserna 

SwePub, ERIC, DiVA och Google Scholar. För att hitta relevant material som svarar mot 

studiens syfte att öka förståelsen för hur en utbildningsenhet på en gymnasieskola arbetar med 

elever i behov av stöd på två IM- program har jag använt sökord eller teman som 

gymnasiereformer, individuella programmet (IV), introduktionsprogrammen (IM), samt elever 

i behov av stöd på gymnasiet. Renodlad forskning om gymnasieskolans IV och IM program är 

knapp, ofta fann jag inte det jag letade efter. Jag gick då vidare till litteratur och rapporter från 

till exempel Skolverket och Skolinspektionen och deras angivna referenser för att hitta relevant 

forskning. Det går att dra slutsatsen att eleverna som gick på IV innan 2011 och eleverna som 

idag går på IM programmen har liknande bakgrund från grundskolan, det vill säga att de saknar 

behörighet till de nationella programmen och att de är i behov av särskilt stöd med tanke på 

tidigare skolmisslyckanden.  Svårigheten att hitta aktuell forskning om IM programmen beror 

troligtvis på att gymnasiereformen ligger nära i tid. I mitt urval har jag därmed primärt valt 

forskare som i sina undersökningar berör IV och/eller elever i behov av stöd på gymnasiet. 

4.1 Forskning om gymnasieskolan 
I det här avsnittet sammanfattas viktiga aspekter av gymnasieskolan som verksamhet med 

särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet. Översikten tecknar en bild av 

gymnasieskolans organisation, eleven som del i den organisationen samt olika perspektiv på 
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IV. Forskningsöversikten berör även framgångsfaktorer för elever i behov av särskilt stöd i 

gymnasieskolan. Samtlig forskning berör svenska förhållanden. 

4.1.1 Differentiering och reformer i den svenska gymnasieskolan 
Hultqvist (2001) menar att gymnasieskolan har en lång tradition av urval och differentiering. 

Innan 1990- talet var gymnasieskolan tydligt uppdelad i två spår med tvååriga yrkesutbildningar 

och treåriga högskoleförberedande utbildningar och det fanns ett tydligt val mellan skola och 

arbete för eleverna i grundskolan. Motiverade och högpresterande elever hade sin naturliga 

plats på de treåriga utbildningarna medan elever som ansågs vara omotiverade eller skoltrötta 

ofta gick de tvååriga yrkesutbildningarna. Differentieringen blev stark i den här strukturen och 

steget till högre utbildning reserverades till den studiemotiverade gruppen. Under första delen 

av 1990-talet genomfördes en gymnasiereform som ville bryta upp den differentierade 

gymnasieskolan och göra rekryteringsunderlaget för utbildning bredare (Hultqvist 2001). 

Helldin (2007) tillägger att det bredare rekryteringsunderlaget, till följd av den mindre 

differentierade strukturen, har inneburit att fler elever definieras ha skolsvårigheter och att 

behovet av specialpedagogiska insatser i gymnasieskolan därmed har ökat. 

Hultqvist (2001) lyfter även fram att införandet av allmänna kärnämnen för alla elever var den 

mest genomgripande förändringen eftersom det innebar att gymnasieskolan då skulle möta alla 

elever, även de skoltrötta och omotiverade. De tvååriga yrkesprogrammen förlorade sin position 

som fristad för skoltrötta och omotiverade elever. Förändringarna resulterade i att 

undervisningsgrupperna blev mer heterogena och det blev svårare för lärarna att anpassa 

undervisningen till elevernas olika behov. I detta sammanhang tillkom även IV. IV fångade upp 

de elever som inte hade tillräckliga betyg från grundskolan, hade hoppat av gymnasiet, tagit ett 

sabbatsår mellan nian och gymnasiet eller invandrat till Sverige (Hultqvist 2001). Hultqvist 

(2001) och Johansson (2009) menar båda att det individuella programmet intog en särställning 

i gymnasieskolan och detta för att IV saknade programmål. På IV utgick undervisningen från 

varje elevs individuella studieplan vilket innebar att det inte fanns någon gemensam ram för 

utbildningen (Hultqvist 2001).  

Hultqvist (2001) betonar att motivet för IV främst var kompensatoriskt just för att det inte var 

målstyrt av gemensamma mål. Undervisningen utformades efter antaganden om elevens behov 

och målet för tiden på IV stod i relation till elevens förkunskaper. Eleven blev på så vis sin egen 

måttstock och elevens framsteg och utveckling bedömdes i relation till eleven själv och inte 

mot mål som var gemensamma för alla elever på IV. Möllås (2009) hävdar att efter 1990-talets 

reformer var gymnasieskolan illa rustad för de nya heterogena grupperna. Behovet av mer 

kompetens i skolan för att förstå och hantera elevernas olikheter blev tydligt och krav på flexibla 

arbetsformer och alternativa vägar till bedömning och utvärdering växte fram. I skolan 

konstruerades nya uppdrag som kartläggning av elevers behov och upprättandet av dokument i 

samband med detta (Möllås 2009). 

Gymnasieskolans differentierade struktur påverkar inte bara elevens prestationer utan även 

elevidentiteten. Johansson (2009) visar i sin avhandling att de olika krav som eleven ställs inför, 

beroende på valt gymnasieprogram, är faktorer som väger tungt när eleven bygger sin egen 

identitet som just elev. Varje gymnasieskola har en mall för ”den perfekta eleven” och att 

eleverna, med olika mycket motstånd, utvecklar en identitet som försöker möta de normer som 

gör sig gällande. Programmen på gymnasiet skapar olika villkor och möjligheter för eleven att 

nå den idealbild av eleven som skolan förmedlar. Gymnasieskolans struktur formar elevens 

självbild och att det kan komma att påverka hur eleven tar sig an sin framtid (Johansson 2009). 
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4.1.2 Framgångsfaktorer i gymnasieskolan för elever i behov av stöd 
Det är även viktigt att redogöra för de framgångsfaktorer som nämns i den forskning som ligger 

till grund för det här avsnittet. Möllås (2009) har i sin undersökning av elever i behov av stöd 

på nationella program visat att motivationen och viljan att lära stärks när undervisningen gör 

eleverna aktiva i sin lärandeprocess och när målet och kraven synliggörs. Detta framkommer 

även i forskning om elever på IV (Hugo 2007). Att lyssna på eleverna och ge positiv feedback 

och uppbackning är en viktig faktor för att skapa en positiv skolupplevelse hos eleverna. Många 

av eleverna i Möllås (2009) undersökning uttrycker behovet av en katalysator som hjälper dem 

i gång med processen att lära och i rollen som katalysator har läraren en central roll för elevens 

förståelse av ämnet. Hugo (2007) visar i sin undersökning att om eleverna upplever att de kan 

påverka innehållet i undervisningen ökar motivationen. Vidare menar både Möllås (2009) och 

Hultqvist (2001) att elever i behov av stöd vill ha samma krav på sin egen prestation som de 

krav som ställs på högpresterande elever och det är viktigt att inte differentiera dem ytterligare 

med krav som de upplever är för låga. Detta går att koppla till Johanssons (2009) tankar om 

elevers vilja att nå normen och inte differentieras från den. 

Hellbergs forskning (2007) visar att elever på IV i många fall upplever tiden på programmet 

som positiv. Det stöd IV ger dem skapar inte samma känsla av exkludering från det ordinarie 

arbetet i klassrummet och från klasskamraterna, något som de ofta upplevt tidigare. Många hade 

upplevt att utformningen av stödet på grundskolan gett en känslan av utanförskap (Hellberg 

2007). Hellberg (2007) och Andersson (2013) lyfter vidare att eleverna på IV upplever att de 

har en närmare relation till sina lärare än tidigare. Eleverna känner att lärarna bättre förstår deras 

behov av stöd och att de insatser skolan ger dem passar dem bättre. Eleverna känner sig 

respekterade av sina lärare och menar att de lär sig mer då de i en mindre grupp får en bättre 

och djupare kommunikation med lärarna. Ofta upplever eleverna att de går från 

skolmisslyckande till skolframgång under sin tid på IV (Hellberg 2007). Eleverna upplever att 

lärarna på IV har mer tid för dem och att de ofta arbetar proaktivt med de svårigheter som 

eleverna har (Andersson 2013).  

Även Möllås (2009) lyfter fram relationen till läraren som en central framgångsfaktor hos elever 

i behov av stöd. Eleverna uppskattar samtal som leder till anpassning och flexibilitet i en 

situation som de har svårt att hantera. De upplever det även som positivt att uppföljningarna är 

täta och att läraren tar dem på allvar. Detta framkommer även i Anderssons forskning (2013). 

Hugo (2007) menar vidare att en god relation till läraren är avgörande för elevens närvaro om 

eleven har långtgående erfarenheter av skolmisslyckanden. Det är därför extra viktigt att 

gymnasielärare strävar efter att skapa en positiv attityd till skolan hos eleven och att det 

möjliggör lärande.  Möllås (2009) betonar att elevens egen delaktighet i åtgärder och 

utvärderingar spelar en nyckelroll för elevens framgång och lärande. Den här delaktigheten är 

kopplad till att lärarna tror på elevens förmåga att lyckas. Lärarnas tillit till elevens möjligheter 

att lyckas skapar självtillit hos eleven i skolsituationen (Andersson 2013). 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Studien har sin utgångspunkt i att gymnasieskolan har ett spektrum av uppgifter att betänka i 

sitt arbete med eleverna. Betoningen i styrdokumenten ligger vid att gymnasieskolan i största 

möjliga mån ska anpassa verksamheten till varje elevs förutsättningar och behov. Extra 

uppmärksamhet ska ges till elever med funktionsnedsättningar och elever som har svårigheter 

att nå målen för programmet de läser (Lgy 11). Gymnasieskolan ska ta i beaktning varje elevs 

kunskapsnivå och ge eleverna förutsättningar att tillägna sig kunskaper, att utveckla kunskaper, 

stärka sitt självförtroende och att lita till sin egen förmåga. Gymnasieskolan ska utveckla nya 

metoder att omsätta i praktiken och sedan utvärdera sitt arbete och sträva mot vidare utveckling. 

Den ska arbeta för att varje elev ska få redskap för att kunna reflektera över sina erfarenheter 
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och att de kan reflektera över sitt sätt att lära. En röd tråd genom styrdokumenten är att 

gymnasieskolan ska ge särskilt stöd till elever i svårigheter (Lgy 11). Styrdokumenten ger 

därmed en ram för skolan att verka inom och denna ram gör att skolan blir en institution. Det 

är i ljuset av skolan som institution som den teoretiska utgångspunkten för den här studien tar 

avstamp. I det kommande avsnittet redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter samt 

redovisar en analysmodell som bygger på dessa teorier. 

5.1 Skolan som institution och att verka inom den 

5.1.1 Institutionens tre pelare 
Scott (2008) menar att en institution består av tre element, det regulativa elementet, det 

normativa elementet och det kulturellt-kognitiva element och att i en robust institution finns 

alla tre representerade. Dessa tre element samverkar för att skapa stabilitet och mening i sociala 

strukturer som till exempel skolan. I analyserna i denna undersökning används bara två av dessa 

men för att ge en balanserad bild av Scotts idé berörs här alla tre. Scott (2008) betonar att alla 

institutioner är mångfacetterade och relativt bestående över tid och över generationer. De 

bibehålls och reproduceras av aktörerna i institutionen och i skolan är det personalen som bär 

institutionen vidare. Institutionens tre element skapar den elastiska ram som definierar dess 

struktur och som gör den motståndskraftig för förändringar (Scott 2008). Scott (2008) benämner 

de tre olika elementen som pelare i institutionen och den första pelaren, den regulativa, består 

av element som reglerar genom övervakning, etableringen av regler och kontroll att 

institutionens medlemmar följer dem samt strävan efter konformitet. Till den regulativa pelaren 

kan till exempel Diskrimineringslagen (2008:567) räknas och att bryta mot lagen kan leda till 

bestraffning.  

Den andra pelaren, den normativa pelaren, innehåller både normer och värderingar och har 

tydliga eftersträvansvärda mål. Förutom att den beskriver målen stakar den ut vägen mot målet 

och redogör för reglerna som ska följas på vägen dit (Scott 2008). I skolans värld representeras 

den normativa pelaren av skolans styrdokument Ett mål i den normativa pelaren för 

gymnasieskolan skulle till exempel kunna vara examensmålen för att visst nationellt program. 

I den normativa pelaren finns det fastställda regler. Vissa regler gäller alla och andra regler 

gäller endast en del av de som är verksamma inom institutionen. Detta skapar olika roller i 

institutionen där varje roll kan ha en egen uppsättning mål och regler och förväntat beteende 

(Scott 2008). Till exempel har en rektor inte samma uppgifter och ansvarsområden som en 

lärare eller en specialpedagog, eller elev för den delen. Persson och Persson (2012) menar att 

skolan som institution skapar ett ramverk för de individer som ska vara verksamma inom den. 

I detta ramverk finns ett klassifikationssystem och en begreppsapparat som är specifika för 

institutionens kontext och som hjälper aktörerna i institutionen att beskriva sin verklighet. 

Exempel på klassifikation kan vara begrepp som ”elev i behov av särskilt stöd” eller ”elev i/med 

skolsvårigheter”. Detta klassifikationssystem grundas på förståelsen av det mål som finns 

beskrivet i den normativa pelaren (Scott 2008). 

Det tredje elementet, den kulturellt-kognitiva pelaren, beskriver hur aktörerna i institutionen 

förstår det ramverk som den normativa pelaren ställer upp (Scott 2008). I den här kvalitativa 

studien innebär det hur aktörerna i projektet skapar förståelse för uppdraget i gymnasieskolans 

styrdokument. Aktörerna inom en institution gör kognitiva tolkningar av ramverket och skapar 

liknande klassifikationssystem som nämnts tidigare för att förstå sitt uppdrag. På så vis skapar 

aktörerna sin egen förståelse av den institution de befinner sig i (Scott 2008). Persson och 

Persson (2012) lyfter fram att aktörerna i skolan ofta påverkas av de mönster och traditioner 

som sedan länge funnits på skolan och att det färgar deras agerande. Det kan vara gamla 

läroplaner eller kursplaner som ”sitter i väggarna” (Persson & Persson 2012 s. 75) och som 

därmed följer med in i till exempel en läroplansreform. 
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5.1.2 Tankekollektiv och tankestil hos aktörerna i institutionen 
För att kunna göra kopplingen mellan skolans aktörer i den kulturellt-kognitiva pelaren och 

deras förståelse av styrdokumenten i den normativa pelaren har jag valt att använda två begrepp, 

tankekollektiv och tankestil. Begreppen har tidigare definierats i uppsatsens inledning 1.2. De 

beslut och val som aktörerna gör i sin process att tolka kraven och målen i den normativa 

pelaren, styrdokumenten, kan kopplas till aktörernas tankekollektiv2. I tankekollektivet finns 

en tankestil3 och den är avgörande för tankekollektivets uppfattning och tolkning av den 

institution de befinner sig i (Douglas 1987). Det är tankestilen som lyfter fram ”det som sitter i 

väggarna”. 

I ett tankekollektiv finns aktörer som är bärare av samma tankestil och i en institution är 

tankekollektiven stabiliserade i tydligt organiserade sociala grupper. I skolan kan det vara ett 

arbetslag eller till exempel ett elevvårdsteam. Tankestil innebär att det som en enskild individ i 

en institution tänker sällan gör sig gällande enbart för den individen utan är en del av en 

tankegemenskap tillsammans med andra individer (Fleck 1997). Tankestilen hjälper aktörerna 

i en institution att varsebli, tänka och förstå sin omvärld och den är socialt beroende, 

kontextbunden, och i ständig förändring. Tankestilen leder ofta till social förstärkning av 

ståndpunkter i olika frågor. Enkelt uttryckt finns det modeller för hur kollektivet tänker kring 

ett fenomen som till exempel elever i behov av särskilt stöd eller specialpedagogiska insatser. 

Det betyder dock att andra perspektiv på nämnda fenomen undanträngs (Fleck 1997).  

Detta innebär inte nödvändigtvis att ett tankekollektiv automatiskt avfärdar ett annat 

tankekollektivs tankestil utan en individ kan vandra mellan olika tankekollektiv och tankestilar 

och olika tankekollektiv kan utbyta tankar med varandra (Fleck 1997). Arbetslag kan utbyta 

erfarenheter med varandra och elevvårdsteam kan inspireras av andra likande team i sitt arbete. 

I formandet av en tankestil är den så kallade esoteriska gruppen viktig. Där förs diskussioner, 

förhandlingar och överenskommelser om tankestilen och det är där den faktiska 

tankebildningen, skapandet av tankestilen, sker. I tankekollektivet finns förutom den esoteriska 

gruppen en exoterisk grupp som förlitar sig på den esoteriska gruppens expertis i skapandet av 

tankestilen (Fleck 1997). Om ett stabilt tankekollektiv är varaktigt över en längre tid fixeras 

tankestilen och den antar en mer formell struktur. Detta gör att när omvärlden förändras möter 

de nya strömningarna ett visst motstånd hos tankekollektivet. Det nya passar inte automatiskt 

in i den rådande tankestilen.  Tankekollektivet har därmed utvecklat en sorts tankesolidaritet, 

en cementerad uppfattning om sakers natur (Fleck 1997).  

5.3 Specialpedagogiska perspektiv 
Min ambition med studien är att lära mig mer om hur aktörerna i projektet tar sig an uppdraget 

i gymnasieskolans styrdokument. För att ”sätta ord på det som sitter i vägarna” vill jag ställa 

Scotts (2008) och Flecks (1997) teorier i relation till specialpedagogiken. Jag redogör därför 

även för specialpedagogiska perspektiv i mina teoretiska utgångspunkter. Som visat ovan är 

skolan i mångt och mycket en kulturbärande institution som återger sociala och politiska 

förhållanden i det samhälle som den verka i (Assarsson 2007). Klassifikationer och kategorier 

är nödvändiga i skolan institutionella sammanhang (Hjörne & Säljö 2008). De hjälper skolan 

att analysera och benämna skolsvårigheter och de har som syfte att lösa upplevda problem. För 

                                                           
2 En grupp personer inom en verksamhet eller en institution som tänker likartat kring ett fenomen. De har gemensamma tankar och idéer och 

bildar tillsammans ett tankekollektiv (Fleck 1997). 
3 Varje tankekollektiv har en egen tankestil och den innehåller värderingar och tankar kring fenomen som tankekollektivet möter i sin vardag. 

Tankestilen hjälper medlemmarna i tankekollektivet att varsebli fenomen och att tänka och förstå som omvärld (Fleck 1997). 
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att förstå dessa kategoriseringar av skolsvårigheter och för att kunna beskriva arbetet med 

särskilt stöd till elever går det att applicera en rad olika specialpedagogiska perspektiv. De 

beskriver hur och om skolan skapar vägar till delaktighet och gemenskap för skolans elever 

oavsett deras förutsättningar och behov (Assarsson 2007). Specialpedagogiska perspektiv kan 

beskrivas som olika sätt att förstå och förklara det som sker i klassrummet (Tegström 2013). 

Nilholm (2012) påpekar att de olika perspektiv som finns kommer att placera problemen olika.  

5.3.1 Kompensatoriskt perspektiv 
Det kompensatoriska perspektivet är förankrat i det individkaraktäristiska hos eleven (Nilholm 

2005). Det innebär att det är de inneboende egenskaperna hos eleven som gör att eleven befinner 

sig i skolsvårigheter. Eleven blir därmed ett objekt, som avviker från det normala, som skolan 

ska ge särskilda hjälpinsatser (Skolverket Rapport 270 2005). Det kompensatoriska 

perspektivet konstruerar därför individen som bärare av problemen (Nilholm 2005). Ofta 

används olika kategorier för att beskriva elever som är i svårigheter och dessvärre är 

kategoriseringarna i många fall negativa, eleverna lever helt enkelt inte upp till förväntningarna 

som finns i skolan (Hjörne & Säljö 2008). Vidare är de åtgärder som tas fram ämnade att 

kompensera de brister som eleven anses ha. Det leder till att skolan tränar eleven att anpassa 

sig till omgivningens krav och att detta kan ha motsatt effekt och leda till ytterligare 

marginalisering (Nilholm 2012). I det kompensatoriska perspektivet är diagnostisering centralt 

och det sökts ofta en neurologiskt eller psykologisk förklaring till elevens svårigheter. 

Normalitetsbegreppet har stort utrymme i detta perspektiv där fokus ligger på att skilja det 

normala från det som anses onormalt, att skilja den avvikande eleven från normen (Nilholm 

2012). I skolor där det kompensatoriska perspektivet är tongivande är det ofta viktigt att 

identifiera grupper av elever i verksamheten som har gemensam problemprofil, till exempel en 

funktionsnedsättning, och hitta ett sätt att hantera dessa elever (Nilholm 2005).  

5.3.2 Kritiskt perspektiv 
Det kritiska eller relationella perspektivet fokuserar inte på elevens tillkortakommanden som 

individ utan på elevens interaktion med pedagogiken och verksamhetens utformning 

(Skolverket Rapport 270 2005). Här ligger betoningen på sociala faktorer i skolan och om dessa 

faktorers betydelse för de skolsvårigheter eleven befinner sig i (Nilholm 2005). I fokus står med 

andra ord hur skolan anpassar och utformar verksamheten för att eleven ska kunna nå de på 

förhand bestämda målen (Skolverket Rapport 270 2005). Specialpedagogiken ska därmed 

underlätta för skolan att möta barns olika behov i klassrummet (Nilholm 2005). Det kritiska 

perspektivet ställer sig kritisk till specialpedagogik och menar den dels framhäver 

föreställningen om det som är normalt och onormalt men även att den pekar ut elever och agerar 

förtryckande (Nilholm 2012). I det kritiska perspektivet är det centralt att skolmisslyckanden 

ska sökas i skolmiljön och inte hos eleven själv. Den kritik som riktats mot det kritiska 

perspektivet gäller främst att det gör anspråk på att kunna lösa de komplexa dilemman som 

finns i dagens utbildningssystem (Nilholm 2012). 

5.3.3 Dilemma perspektiv 
Svensk skola har ambitionen och uppdraget att alla elever ska möta en likvärdig utbildning. I 

denna ambition ligger även uppdraget att möta varje elevs behov. Detta skapar ett centralt 

dilemma genom hela utbildningssystemet när situationer uppstår där det inte finns något 

entydigt svar på hur skolan ska agera (Nilholm 2005). Detta ger utrymme för ytterligare ett 

perspektiv, dilemmaperspektivet, som syftat till att lyfta fram komplexiteten i en skolsituation 

och i utbildningssystemet som sådant (Nilholm 2012). Dilemmat innehåller motstridiga krav, 

målkonflikter och förhandlingar om hur skolan ska hantera elevers olikheter och 

förutsättningarna omförhandlas ständigt (Nilholm 2005). Det uppstår en spänning mellan 

anpassningen för den enskilda eleven och det gemensamma för alla elever i sammanhanget och 
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dilemmat blir därmed situerat, i stunden och i situationen (Nilholm 2012). Dessa dilemman blir 

extra tydliga när elever inte klarar av att nå de krav som skolan ställer. Skolan skapar då 

lösningar som ska hantera det faktum att alla elever har rätt till en utbildning samtidigt som 

varje elev har olika förmåga, erfarenhet och bakgrund (Hellberg 2007). 

6. Metod  
I det här avsnittet beskrivs de överväganden och val som ligger bakom val av metod och 

undersökningens forskningsansats. Undersökningens struktur redovisas för att beskriva de olika 

stegen i genomförandet. En analysmodell presenteras för att beskriva hur den insamlade 

empirin bearbetats. Studiens generaliserbarhet och trovärdighet diskuteras och de etiska 

övervägandena berörs. 

6.1 Kvalitativ studie 
Sedan syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur en utbildningsenhet på en 

gymnasieskola arbetar med elever i behov av särskilt stöd på IM- programmen har jag valt att 

göra en kvalitativ studie. Det är en kvalitativ metod som används av forskare för att få förståelse 

och insikt i en begränsad kontext till exempel en viss situation, företeelse eller händelse och hur 

de inblandade aktörerna tolkar den (Merriam 1994). Metoden hjälper forskaren att tolka 

observationer av pedagogiska skeenden och pedagogiska företeelser och den bottnar i induktiva 

resonemang. Det betyder att forskaren inte har en förutbestämd teori som denne vill testa utan 

att forskaren går in med ett öppet sinne och låter resultaten av undersökningen vara grund till 

eventuella hypoteser och teorier. Den kvalitativa studien är i regel av deskriptiv karaktär och 

lyfter fram komplexiteten i en situation och påvisar de många faktorer som spelar in. Kvalitativa 

studier på pedagogiska processer kan både påverka och förbättra den studerade praktiken 

(Merriam 1994). Empirin till den här studien har samlats in via kvalitativa intervjuer och 

dokumentstudier. Intervjuerna har genomförts med projektdeltagarna. Det dokument jag valt 

att analysera är den projektrapport som skrevs vid projektets slut. 

6.1.1 Kvalitativ intervju 
I denna typ av studie är den kvalitativa intervjun ett effektivt verktyg sedan den på ett bra sätt 

hjälper forskaren att få ta del av informantens uppfattningar om det som studien undersöker 

(Merriam 1994). En lämplig intervjuform för den kvalitativa studien är den semi-strukturerade 

intervjun. Den har som mål att lyfta fram beskrivningar om informantens livsvärld för att sedan 

tolka innebörden av de fenomen som intervjun vill belysa. Intervjun utförs enligt en tematisk 

intervjuguide som leder intervjuaren och informanten in i det fenomen som undersöks (Kvale 

& Brinkmann 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att noga tänka igenom 

alla intervjuns stadier från planering till genomförande till analys. Därför beskriver jag i mitt 

metodavsnitt hur jag har gått till väga i arbetet med intervjuerna. 

Det finns dock tydliga invändningar mot kvaliteten i intervjuforskning att betänka. Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp ett par standardinvändningar mot det de kallar ”intervjuproducerad 

kunskap” (s.184). Sammantaget går att säga att kritiken mot den kvalitativa forskningsintervjun 

är att den inte är vetenskaplig utan baserad på sunt förnuft, den saknar kvantitativa element och 

är subjektiv, den testar inte hypoteser utan är endast explorativ, den är personberoende och 

öppen för läsarens tolkningar och avslutningsvis anses den av vissa varken valid, generaliserbar 

eller tillförlitlig (Kvale & Brinkmann 2009). Dock anser Kvale och Brinkmann (2009) att det 

mesta av kritiken går att bemöta genom att vända på den och hävda att de element som kritiken 

utgörs av är just de styrkor som den kvalitativa intervjuforskningen har. Till exempel är 

kvalitativa studier lämpade för att beskriva processer, att beskriva aktörer i olika kontexter och 

att se något från en enskild individs livsvärld. Dess explorativa karaktär gör att forskaren snabbt 

kan följa de spår som uppkommer under undersökningens gång (Bryman 1997). En annan 
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styrka är den induktiva ansatsen där nya teorier kan ta sin start i undersökningens empiri 

(Bryman 2008). 

6.1.2 Dokumentstudie 
Det finns metodologiska överväganden att göra då jag har valt att ta med ett dokument i min 

kvalitativa studie. Det första är att ta ställning till dokumentets autencitet, sedan att betänka dess 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman 2008). Dokumentet utgör delar av 

en kontext och det är viktigt att även se till dokumentets intertextualitet (Bryman 2008). I det 

här fallet är projektrapporten ett dokument som ämnar sammanfatta ett års arbete i ett projekt 

och skriven för den Specialpedagogiska skolmyndigheten och dess autencitet och trovärdighet 

kan bedömas som god. Projektrapportens struktur och upplägg följer gängse rapportstruktur 

och kan sägas vara representativ för sin genre. När det gäller meningsfullhet för forskaren är 

innehållet tydligt och konkret (Bryman 2008). När det gäller projektrapportens intertextualitet 

så är den författad i en skolkontext där innehållet färgats av den verklighet vars förutsättningar 

styr innehållet i texten (Bryman 2008). Analysen av projektrapporten gav mig 

bakgrundskunskaper om projektet, en förståelse för projektets mål och fokusområden samt en 

insikt i projektets resultat. Projektrapporten var en bra grund till intervjuerna, men satte även in 

intervjuerna i en kontext. Den förståelse för eleverna och projektet som projektrapporten gav 

mig hjälpte mig i kontakten med informanterna och i min förståelse av intervjuerna.    

6.1.3 Forskningsansats 

Den här studien har som ambition att samla empirisk kunskap om informanternas erfarenheter 

och antar en fenomenologisk ansats (Kvale & Brinkmann 2009). Det innebär att jag som 

intervjuare strävar efter att vara öppen och objektiv inför informanternas livsberättelser och 

perspektiv och att jag eftersträvar att beskriva världen som de uppfattar den (Kvale & 

Brinkmann 2009). Det jag önskar uppnå kan benämnas som fenomenologisk reduktion och 

innebär att den som intervjuar strävar efter att sätta sin tidigare förståelse och förutfattade 

meningar inom parantes och på så vis filtrera bort så mycket av den egna subjektiva 

världsbilden som möjligt (Bryman 1997). Att genomföra intervjuer i en kvalitativ studie är en 

kunskapsproducerande process och styrs av forskarens epistemologiska utgångspunkt (Kvale 

& Brinkmann 2009). Den här studien syftar till samla kunskap som ligger hos de personer jag 

intervjuar och jag förutsätter att kunskapen finns hos dem och att den är beroende av den kontext 

de befinner sig i. Det är aktörernas egna tolkningar av sina egna handlingar och drivkrafter som 

är centrala (Bryman 1997).  Den här studien har ett induktivt angreppssätt där analysen av 

empirin sker via teoretiska utgångspunkter och där resultaten tolkas utifrån dessa teoriers ram. 

Studien ämnar inte att deduktivt testa en teori eller hypotes utan sätta in resultatet i ett teoretiskt 

sammanhang (Bryman 2008).  Studien ontologiska inriktning är konstruktionistisk vilket 

innebär att sociala företeelser (skola) och dess innebörd skapas av sociala aktörer (informanter) 

och att kontexten de befinner sig i återskapas kontinuerligt av aktörerna och är på så vis 

föränderlig över tid (Bryman 2008). 
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6.2 Studiens struktur 

 

Figur 1: Modell över studiens struktur. 

Modellen ovan ska skildra hur jag genomfört min kvalitativa studie. Modellen ska förstås från 

pyramidens botten och uppåt genom de olika nivåerna till dess topp. Jag började med att skapa 

studiens bas och formulera ett syfte för att veta vad jag ville att den skulle undersöka. Jag 

beslutande vilken metod jag skulle använda i min undersökning och läste på om de etiska 

överväganden jag behövde ta ställning till. Jag redogör för detta längre fram i detta avsnitt. För 

att samla empiri till studien genomförde jag åtta kvalitativa intervjuer med aktörer i projektet. 

Jag kompletterade intervjuerna med en analys av den projektrapport som skrevs vid projektets 

slut.  Projektrapporten4 gav kompletterande information om projektet och gav intervjuerna ett 

djupare sammanhang. Efter att jag genomfört intervjuerna och analysen av rapporten 

sammanställde jag empiri och gjorde en första analys. Efter den inledande analysen, när jag fått 

en bättre överblick på empirin, letade jag reda på teorier som skulle hjälpa mig att göra en 

djupare analys av empirin och besvara mina frågeställningar. Detta skildras i modellens andra 

nivå. Jag valde teorier som kunde hjälpa mig att lyfta fram ”det som sitter i väggarna” hos 

aktörerna för att sedan redovisa det i mina slutsatser som finns i pyramidens topp. 

6.3 Inledande kontakt med gymnasieskolan  
Mitt arbete med examensarbetet tog sin början i att jag läste en tidningsartikel i den lokala 

dagstidningen om projektet på de två IM-programmen i juni månad. Artikeln väckte min 

nyfikenhet och jag tog kontakt med den specialpedagog som stod angiven i artikeln via ett mejl.  

Jag presenterade mig och uppgav mitt intresse av att skriva mitt examensarbete om projektet. 

                                                           
4 Jag inhämtade först författarens tillstånd att ta med projektrapporten i min uppsats (mejl 2014-10-11). 

Slutsatser

Specialpedagogiskt 
perspektiv hos arbetslaget 

Resultat och analys

Informanternas berättelse om 
projektet till förmån för elever i behov 

av särskilt stöd ställs i relation till 
teorier om skolan som insitution, 

arbetslaget som tankekollektiv och 
specialpedagogiska perspektiv

Studiens bas

Intervjustudie/projektrapport: insamling av empiri till 
studien
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Specialpedagogen återkopplade efter semestern och mejlet följdes upp med ett telefonsamtal. 

Specialpedagogen och arbetslaget var villiga att ställa upp i min undersökning. Jag fortsatte 

mitt arbete med att kontakta ansvarig rektor via mejl för att förankra min undersökning med 

denne. Rektor gav klartecken för undersökningen och i början av september besökte jag vid ett 

tillfälle rektor och vid ett annat tillfälle arbetslaget för att presentera mig själv. Då presenterade 

rektor och lärarlag de två IM-programmen och gav mig en första inblick i verksamheten. Under 

denna tid säkerställde jag att rektor, IM-arbetslagets lärare och specialpedagogen var öppna för 

att ställa upp på en intervju. Den Studie- och yrkesvägledare som var med i projektet 

kontaktades via mejl med förfrågan om en intervju som utmynnade i en sådan. Jag tog 

fältanteckningar vid mina möten med rektor och lärarlag vid mina första besök som en del i 

min förståelse av min studies kontext. 

6.4 Urval 
Jag har gjort ett målinriktat urval av informanter baserat på det jag vill förstå i den kontext jag 

valt (Merriam 1994). Jag valde att intervjua åtta av nio aktörer i projektet. En lärare i arbetslaget 

var föräldraledig vid tiden för intervjuerna varav det återstod åtta informanter att intervjua. 

Informanterna var fem lärare från arbetslaget för två av skolans IM-program, en 

specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare med kompetens inom motiverande samtal, samt 

ansvarig rektor. 

6.5 Intervjuer 
En semi-strukturerad intervjuundersökning behöver en intervjuguide (Kvale & Brinkmann 

2009). När jag hade gjort mitt urval av informanter och beslutat vilka teman jag vill intervjua 

respektive informant om, baserat på mitt syfte och mina frågeställningar, skapade jag 

intervjuguider utifrån det. Jag valde att göra flera intervjuguider för de olika grupperna av 

informanter för att underlätta för mig under intervjuerna. Sammanlagt blev det fem 

intervjuguider, en till rektor, en till specialpedagogen, en till MI- coachen, en till 

arbetsminnescoacherna och en till lärarna. Intervjuguiderna ligger i Bilaga 1. I intervjuerna med 

informanterna har jag valt ut teman baserat på den kunskap som jag tror informanterna har och 

som är relevanta för mina frågeställningar. Urvalet går att se i tabellen som följer: 

 

Tabell 1: Översikt över intervjuguidens teman samt berörda informanter 

Informant Styrdokument Eleverna på 

de två IM-

programmen 

Projektet Motiverande 

samtal 

Arbetsminnes-

träning och 

lärstilar 

Formativ 

bedömning 

Rektor X X X    

Specialpedagog X X X X X X 

AM- coach 15 X X X  X  

AM-coach 2 X X X  X  

MI – coach6 X X  X   

Yrkeslärare 1 X X X   X 

Yrkeslärare 2 X X X   X 

Yrkeslärare 3 X X X   X 

 

                                                           
5 Arbetsminnescoach förkortas i texten till AM-coach 
6 Coachen för de motiverande samtalen benämns i texten som MI-coach. Informanten är karriärcoach på skolan 

och utbildad studie- och yrkesvägledare. 
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6.5.1 Genomförande av intervjuer 

Jag besökte skolan vid två tillfällen för intervjuer. Vid det första tillfället genomförde jag tre 

intervjuer och vid det andra tillfället genomförde jag fem intervjuer. Intervjuerna var av olika 

längd beroende på omfattningen av intervjuguiden. Informanterna fick själva välja tid och plats 

för sina intervjuer för att de skulle känna sig bekväma och trygga i situationen och att det skulle 

passa verksamheten. Innan intervjuerna hade jag skickat ut ett mejl där jag informerade 

informanterna om det generella syftet med intervjun och min studie för att det inte skulle vara 

obekant för dem vid intervjutillfället. Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen av 

materialet. 

6.5.2 Bearbetning av insamlat material  

Jag har transkriberat materialet för att lättare kunna bearbeta det och möjliggöra analys. I 

bearbetningen av det insamlade materialet, både data från projektrapporten och intervjuer, har 

jag kategoriserat empirin utifrån de teman som intervjuerna innehöll (Merriam 1994). Jag 

skapade ett schema där jag kunde föra in data från intervjuerna och data från projektrapporten 

och på så vis jämföra aktörernas berättelser och synliggöra relevant information i rapporten.  

6.6 En analys i två steg 

För att analysera det insamlade materialet använde jag i det första skedet av analysen den 

analysmetod som Kvale och Brinkmann (2009) kallar bricolage. Det innebar att jag använde 

olika ad hoc metoder för att kunna röra mig fritt mellan olika analytiska tekniker och hitta 

mönster och fenomen i informanternas berättelser. Efter den inledande analysen, när jag fått en 

bättre överblick över och förståelse för empirin, letade jag reda på teorier som skulle hjälpa mig 

att besvara mina frågeställningar. Inför min andra analys av empirin skapade jag en 

analysmodell baserad på min studies teoretiska utgångspunkter om institutionen (Scott 2008; 

Douglas 1987) och tankestil och tankekollektiv inom institutioner (Fleck 1997; Persson & 

Persson 2012) och specialpedagogiska perspektiv (Nilholm 2005; 2012). Analysmodellen har 

som mål ”att sätta ord på det som sitter i väggarna” och därmed synliggöra det förhållningssätt 

aktörerna har till elever i behov av stöd.  
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Figur 2: Analysmodell. 

Analysmodellen tar sin start i den innersta cirkeln, den normativa pelaren. Där finns skolans 

styrdokument som ställer upp ramar och spelregler för lärare och elever. Den innersta ringen 

innehåller de faktorer som är avgörande för vad som händer i nästa ring, den kulturellt kognitiva 

pelaren. Där befinner sig aktörerna i det undersökta projektet och det är där aktörerna försöker 

att hantera de förutsättningar som styrdokumenten ger dem. För att hantera sin uppgift skapar 

aktörerna en tankestil kring det uppdrag de har i styrdokumenten. Denna tankestil går sedan att 

jämföra med de olika specialpedagogiska perspektiv som ligger i den näst yttersta ringen. 

Modellen vill undersöka om aktörerna i sin tankestil har skapat ett eget specialpedagogiskt 

perspektiv utifrån ”det som sitter i väggarna”. Det blir i så fall synligt i den yttersta ringen av 

analysen. 

6.7 Forskningsetiska principer 

6.7.1 Forskarens roll 
En kvalitativ studie kräver hög integritet hos forskaren sedan det är genom forskaren som 

kunskap om det undersöka skapas. Det är dock viktigt att komma ihåg att en intervjustudie 

innebär, oavsett forskarens goda avsikter, en asymmetrisk maktrelation där forskaren är i 

maktställning och informanten i underläge. Forskaren är den som har den vetenskapliga 

kompetensen och som har definierat intervjusituationen. Forskaren har valt intervjuämne, 

frågor och är den som leder samtalet. En annan aspekt är att det är bara informanten som talar 

och att det inte är en dialog eller en interaktion mellan forskare och informant, där ett mer 

jämlikt samtal skulle kunna tänkas äga rum (Kvale & Brinkmann 2009). I ljuset av detta har jag 

varit noga med att berätta vad intervjun kommer att handla om för informanterna, jag har 

beskrivit mitt syfte med undersökningen och förankrat den hos intervjupersonerna innan 

intervjun, dels genom fysiska möten men även via mejl innan intervjun. Det var viktigt för mig 

att informanterna inte upplevde att frågorna var överraskande eller att jag hade en dold agenda 

med intervjuerna. Jag har i min kontakt med informanterna strävat efter en jämbördig relation 

"Det som sitter i 
väggarna"

Specialpedagogiska 

perspektiv

Kulturellt-konitiva

pelaren/

informanterna

Normativa pelaren

Styrdokument
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där de ska känna att jag är en objektiv part att samarbeta med. Jag är medveten om att 

maktasymmetrin påverkar den information som informanterna delade med mig under 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009). Detta har jag haft i åtanke när jag analyserat empirin.   

6.7.2 God forskningssed 
Varje enskild forskare förväntas att göra sitt yttersta för att den genomförda forskningen ska 

hålla god kvalitet (Vetenskapsrådet 2011). Det tillhör även god forskningssed att forskaren står 

fri från yttre påverkan och verkar i syfte att nå nya kunskaper och inte verka för egna intressen 

eller andra intressenters intressen (Vetenskapsrådet 2011). För att säkerställa att det här 

examensarbetet möter kraven för god forskningssed har jag målmedvetet arbetat med att nå 

precision i mitt syfte och mina frågeställningar och i arbetet med textens alla delar arbetat mot 

att besvara dem. I mitt metodval har jag strävat efter att välja en metod som har så få 

konsekvenser för informanterna som möjligt (Vetenskapsrådet 2011). För att säkerställa att 

intervjuerna i undersökningen följer de forskningsetiska principer som ska ta tillvara på 

informanternas intressen redogör jag i detta avsnitt för Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning (2002) och God forskningssed 

(2011). Jag redogör även för hur jag har mött kraven i intervjuprocessen. 

6.7.3 Samtyckeskravet 
Informanterna som tillfrågas i en undersökning har själva rätt att bestämma om de vill medverka 

i intervjun eller inte. Därför bör forskaren inhämta informantens samtycke (Vetenskapsrådet 

2002). Vid den första kontakten med specialpedagogen över telefon tillfrågades denne om hen 

ville delta och hen gav sitt samtycke (augusti 2014). Vid första mötet med rektor tillfrågades 

även denne och gav sitt samtycke (september 2014). Även lärarna i arbetslaget tillfrågades om 

de ville ställa upp på intervjuer då jag besökte dem för att presentera mig själv gav sitt samtycke 

(september 2014). MI-coachen tillfrågades via mejl och gav sitt medgivande (oktober 2014). 

6.7.4 Informationskravet 
Forskaren ska vara tydlig med undersökningens syfte och detta ska göras i samband med att 

intervjuer påbörjas eller i samband med ett enkätutskick (Vetenskapsrådet 2002). Jag 

informerade samtliga i projektet vid den inledande kontakten att mitt syfte var att undersöka 

hur de arbetat i projektet och att jag var intresserad av att veta mer om projektets tre delar. Vid 

intervjutillfället, då syftet klarnat ytterligare, delgav jag samtliga informanter vad syftet med 

intervjun var. Som beskrivet ovan intervjuades inte alla informanter om alla teman, utan jag 

hade innan gjort ett urval baserat på deras roll i projektet och på IM-programmen som studien 

berör.  

6.7.5 Konfidentialitetskravet 
Forskaren har ett ansvar att behandla det insamlade materialet som konfidentiellt och det är 

viktigt att informera informanterna om detta. Personuppgifter ska anonymiseras och förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte har möjligheten att ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002). 

Jag informerade mina informanter om detta innan intervjuerna och i samband med intervjuerna 

för att de skulle känna sig trygga. I ett led att möta de forskningsetiska principerna har jag har 

jag valt att anonymisera såväl informanterna som verksamheten med förhoppningen att det inte 

går att identifiera dem i min text (Vetenskapsrådet 2011). 

6.7.6 Nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet (2002) är tydliga med att insamlade data och andra uppgifter endast får 

användas till forskning och dess ändamål. Den får inte lämnas vidare till externa aktörer för att 

användas till icke-vetenskapliga syften. Jag informerade mina informanter om detta innan 

intervjuerna och i samband med intervjuerna för att de skulle känna att jag inte hade någon dold 

agenda. 
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6.7.7 Övriga etiska överväganden 
Övriga etiska överväganden jag gjort under resans gång är att jag hela tiden strävat efter att 

underökningen ska vara transparant och att alla steg i min undersökning ska vara tydliga. Jag 

har även strävat efter att ha en objektiv hållning till skolan och projektet för att säkerställa att 

mina subjektiva erfarenheter inte färgar mitt möte med informanterna eller skolan. Jag strävar 

efter att redovisa mina resultat och min analys med klarhet och struktur och tydligt rapportera 

belägg för mina slutsatser. Jag strävar även efter att göra en systematisk och kritisk analys av 

empirin (Vetenskapsrådet 2011). Jag kommer att återkoppla mina resultat av studien till de 

personer som deltagit i intervjuerna. Det innebär att jag i min studie valt mitt syfte och mina 

frågeställningar med omsorg för att den ska ge gymnasieskolan nya infallsvinklar på sitt arbete 

med elever i behov av stöd. Mitt mål har även varit att på bästa sätt göra en uppsats som möter 

kraven på reliabilitet och validitet och att tillförlitligheten ska vara så god som möjligt. 

6.8 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
När det gäller studien reliabilitet så är det svårt att mäta i kvalitativa undersökningar (Merriam 

1994). Det är svårt att garantera att om undersökningen genomfördes igen skulle resultatet bli 

det samma. Det jag har valt att göra för att stärka min undersöknings reliabilitet är att i detalj 

beskriva hur empirin samlats in och hur processen har sett ut. Detta för att andra forskare ska 

kunna gå i mina fotspår och upprepa studien (Merriam 1994). Sedan är det inte troligt att 

resultatet skulle bli det samma sedan studiens kontext snabbt kan förändras. Vidare kan de 

genomförda intervjuerna sätta ingång nya tankar och idéer hos informanterna vilken kan göra 

att de inte skulle svara likadant om intervjuerna gjordes igen. Då skulle resultatet ohjälpligt bli 

annorlunda. Gällande studiens validitet, om studiens resultat möter det som står beskrivet i 

syftet, bedömer jag att den är tillfredsställande. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en 

kvalitativ intervjustudie har god validitet om den ”undersöker det den är avsedd att undersöka” 

(s. 118). Vidare undersöker den här studien ett redan genomfört projekt bundet till en bestämd 

kontext på en enda skola. Det innebär att dess resultat inte är generaliserbart i den bemärkelsen 

att det skulle vara giltig i en större kontext (Kvale & Brinkmann 2009). Däremot kan det tänkas 

att de slutsatser och kunskaper som dras av analysen av empirin skulle kunna gå att föra över 

till liknande kontexter och där skapa ett mervärde. 

6.9 Metoddiskussion 
Sedan syftet med min studie är att öka förståelsen för hur en utbildningsenhet på en 

gymnasieskola arbetar med elever i behov av särskilt stöd på IM- programmen valde jag att 

göra en kvalitativ studie för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag genomförde 

intervjuerna väldigt tidigt i min studie vilken gjorde att jag valde väldigt öppna teman till 

intervjuerna. Mina frågor i intervjuerna var öppna och inte styrande vilket gav informanterna 

möjligheten att berätta fritt. Jag ställde följdfrågor till informanterna och sammanfattade deras 

berättelser med jämna mellanrum för att säkerställa att jag uppfattat dem rätt. Jag spelade in 

alla intervjuer, dessvärre försvann en inspelning vilket sänker studiens tillförlitlighet. Å andra 

sidan var intervjuerna slående lika varandra och mina anteckningar från den försvunna 

intervjuns gav ett tillräckligt underlag för analys 

Jag känner att jag var väldigt snabb med att genomföra mina intervjuer. Jag upplever att jag fått 

lämna ute stora delar av empirin på grund av detta. Om jag hade genomfört intervjuerna senare 

under processen hade jag kunnat ha mer preciserande teman. Jag hade även kunnat begränsa 

intervjumallen och istället kunnat fördjupa mig i färre teman. Mer avgränsade teman hade 

troligtvis gett ett mer effektfullt utfall då jag hade haft mer utförlig information att analysera. 

Jag upplever även att jag hade kunnat begränsa min studie till att enbart belysa aktörernas arbete 

med elever i behov av särskilt stöd. Det hade gett en starkare analys och ett mer mångfacetterat 

utfall. 
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Det var först efter jag påbörjat mina intervjuer som det klarnade vilka teorier jag ville använda 

för att ”sätta ord på det som sitter i väggarna”. Jag upptäckte snart att teorierna innehöll många 

komplexa resonemang som jag har upplevt som svåra att förmedla till mina läsare. Jag fick 

fundera länge på hur jag skulle visa kopplingen mellan teorier om institutionen och 

specialpedagogiska perspektiv. Jag valde att visa det i en egen analysmodell som hjälpte mig 

att svara på mina frågeställningar och möta mitt syfte. Jag valde att göra en analys av empirin 

som har genomgått flera olika steg och min analysmodell kändes tidvis otymplig. Detta för att 

det inte finns en smidig övergång mellan teorierna sedan tidigare. Dock känner jag att 

analysmodellen var ett effektivt verktyg i analysen för att lyfta fram ”det som sitter i väggarna”. 

Det hade det varit svårt att presentera några tydliga slutsatser utan den. 

7. Resultat och analys 
I det här avsnittet har jag valt att redovisa resultatet av intervjuerna och av min dokumentstudie 

av projektrapporten parallellt med en analys av sagd empiri. Jag kommer att utgå från mina 

forskningsfrågor och besvara dessa så lång som det är möjligt. Analysen kommer att följa den 

modell som jag beskrivit under rubriken 6.6.  

7.1 Hur upplever aktörerna ramarna i gymnasieskolans styrdokument när det gäller 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd på två IM-program?  
Min analys börjar i analysmodellens innersta cirkel, den normativa pelaren. Som nämnt tidigare 

är gymnasieskolans styrdokument projektets normativa pelare och den innehåller normer och 

värderingar och mål att uppnå som informanterna har att förhålla sig till (Scott 2008). Enligt 

styrdokumenten ska aktörerna i projektet ge eleverna förutsättningar att tillägna sig kunskaper, 

att utveckla kunskaper, att stärka sitt självförtroende och att lita till sin egen förmåga. De ska 

arbeta med utveckling och skapa flexibla lösningar i sina arbetsformer samt utveckla nya 

metoder som sedan ska utvärderas och utvecklas vidare. De ska arbeta för att varje elev får 

redskap för att reflektera över sin erfarenheter och reflektera över sitt sätt att lära (Lgy11).  

Med tanke på projektets mål verkar det som att skolan har haft problem med antingen att för få 

elever når måluppfyllelsen på IM-programmen eller att det är för få elever som avslutar sin 

gymnasieutbildning med fullständiga betyg. Jag har visat tidigare att det kan ha långtgående 

konsekvenser för elever som inte fullföljer sin utbildning och att det på sikt kan innebära ett 

ekonomiskt och socialt utanförskap i vuxenlivet (Myndigheten för skolutveckling 2007). Det 

är av största vikt att en redan känslig grupp, elever i behov av särskilt stöd, får ett relevant och 

långsiktigt stöd. Det är i detta ljus vi ska se aktörernas arbete i projektet. Mot kraven i den 

normativa pelaren har det växt fram ett behov av starkare verktyg i undervisningen för elever i 

behov av stöd. Möllås (2009) lyfter i sin forskning fram att efter nya reformer genomförts växer 

behovet av mer kompetens i skolan för att förstå och hantera elevernas olikheter. Projektet kan 

ses om en del i att öka arbetslagets kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd för att nå 

de krav som finns i den normativa pelarens uppdrag. 

De förändrade förutsättningarna i den normativa pelaren blir synliga i intervjuerna. 

Specialpedagogen lyfter fram att kraven på eleven har hårdnat efter gymnasiereformen 2011 

(00:08:03) och detsamma uttrycks av både rektor och MI- coach. Rektor upplever att strukturen 

på gamla IV var ”mera elevvänligt” (Rektor 00:05:22). MI-coachen menar att gymnasieskolan 

blev sämre för de elever som behöver anpassningar och säger att ”tidigare kunde man ju 

specialutforma ett program och man dög ändå” (MI-coach 00:05:55). AM- Coach 1 berättar 

”Då (innan gymnasiereformen) kunde vi i en långsammare takt jobba med dom som hade något 

från grundskolan borta. De kanske inte blev klara förens trean och vi kunde fortsätta jobba med 

den hela tiden” (00:00:53). Lärare 1 berättar att de efter gymnasiereformen 2011 upplever 
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arbetet med eleverna som mer pressat och att det tydligt känns att det här året på IM-

programmen är extremt viktigt. Informanterna upplever att kraven på eleven höjts efter 

gymnasiereformen och att det i sin tur dels har gjort det svårt för elever i behov av särskilt stöd 

att klara kraven och dels att det är svårt för lärarna att hinna med sitt uppdrag. 

Den normativa pelaren, styrdokumenten, ger aktörerna i projektet ett år att lyfta eleverna till 

att vara nationella elever och detta har skapat en stor press på lärarna. Utrymmet för att låta 

varje elev växa i sin egen takt har krympt och det arbetssätt de haft tidigare upplevs inte som 

tillräckligt. En informant känner att arbetslaget har tappat fart och motivation efter att de nya 

styrdokumenten kom. Reaktionen på de ändrade förutsättningarna i den normativa pelaren 

beskriver AM- coach 2 så här:  

Egentligen är vi som missnöjd samtidigt, att vi tycks blivit neddraget så mycket och det tror jag 

mycket att vi som jobbar med det här försöker jobba som vi gjorde förut, ge dem (eleverna) lika 

mycket fast det tar mer och mer. Det blir jobbigt och vi har stagnerat litegrann känns det mot förut, 

då var det mer glädje i arbetslaget (00:42:00) 

Detta kan tyda på att övergången till IM-programmen har påverkat lärarlaget negativt. Det 

framkom att en del av informanterna upplevde introduktionen av de nya styrdokumenten som 

diffus och otydlig vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att omställningen upplevdes 

som krävande. Det överensstämmer med Douglas (1987) idé om att när den normativa pelaren 

har otydligt uttryckta förväntningar har aktörerna svårare att anpassa sig efter dessa.  

Det finns även ett elevperspektiv att lyfta fram när det gäller de ramar som den normativa 

pelaren ställer upp i de nya styrdokumenten. Detta framkommer i Specialpedagogens berättelse 

om elevernas möjligheter att under året på IM-programmet bli nationella elever: 

Om de nu lyckas bli färdiga, de har ju fortfarande sina inlärningssvårigheter. Så det följer ju med 

och tidigare så var det så att det fanns en peng som följde eleven hela vägen för man tänkte att de 

här behöver extra resurser. Men nu är det så att man ger den där pengen första året tills de blir klar, 

sedan är det enkel ersättning helt enkelt under resten av tiden. Det är lite kännbart för oss att vi inte 

har lika mycket resurser längre att bolla med. (00:09:22) 

För att ytterligare belysa det beskrivet ovan berättar Rektor vad det innebär för eleven att bli 

klar med grundskolans kurser under året på IM-programmet ”Men sen när de är klara med 

grundskolan så förväntar man sig ju att de ska vara en vanlig nationell elev och fixa det. Och 

det kanske man inte gör, man kanske behöver extra stöd och extra hjälp hela vägen och det är 

ju något skolorna måste liksom hantera självklart” (00:05:46). Detta kan ses som ett uttryck 

för ett dilemma för aktörerna i projektet. De står med ena foten i den normativa pelaren och 

med den andra i verkligheten. I verkligheten finns en grupp elever som behöver mer stöd och 

särskilt stöd för att klara gymnasiet och som inte passar in i ramarna för den normativa pelaren. 

Detta blir föremål för nästa steg i analysen. Hur arbetar aktörerna i projektet för att lösa detta 

dilemma? 

7.2 Hur formulerar aktörerna sitt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd? 
Gymnasiereformen 2011 ställde upp nya spelregler för aktörerna i studien och den normativa 

pelaren antog en ny skepnad vilket påverkar hur aktörerna i studien formulerar sina tankar kring 

sitt uppdrag. Analysen går nu in i den cirkel i analysmodellen som kallas för den kulturellt 

kognitiva pelaren. Här undersöks aktörernas tankestil i relation till elever i behov av särskilt 

stöd. Som jag beskrev tidigare utgör aktörerna i projektet ett tankekollektiv som tolkar och 

förstår sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd utifrån sina styrdokument (Fleck 1997). 

Analysen inleds med att identifiera den esoteriska gruppen inom projektets tankekollektiv och 

vad tankestilen innehåller. I analysens andra del beskrivs tankekollektivets förhållningssätt till 

elever i behov av särskilt stöd. Sist sammanfattas de resultat som framkommit i analyserna.  
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Den esoteriska gruppen formulerar tankestilen genom diskussioner, förhandlingar och 

överenskommelser om dess innehåll (Fleck 1997). Utifrån intervjuerna och projektrapporten 

sammantaget framträder att projektets esoteriska grupp utgjordes av Specialpedagogen, MI-

coachen och AM- coach 1. Det var dessa tre aktörer som initierade projektet och skrev ansökan 

till SPSM. Specialpedagogen berättar ”själva målet var att vi ville ge dem (eleverna) en bra 

start, vi har det här året på oss att hjälpa dem komma vidare” (00:16:17). Innan de skrev ansökan 

tittade de på vilka kunskaper var och en av dem hade som kunde bidra till att hjälpa eleverna 

att lyckas bättre för att sedan ta dessa kunskaper och applicera dem i projektet på ett strukturerat 

sätt (AM-coach 1 00:14:18). Målsättningen i den esoteriska gruppen var att hitta starkare 

verktyg för lärarna och skolan att ge ett bättre stöd till elever i behov av särskilt stöd på de två 

IM-programmen. Specialpedagogen uttrycker tanken med projektet som följer; 

Så vi tänkte att vi väver ihop de här tre bitarna (projektets tre delar) då måste det ju skapa 

sammanhang, att man är delaktig och man får jobba med sin motivation och så sen det här med 

arbetsminnet och studieteknik. Om man liksom får lära sig det och träna upp det får man en bra 

grund (00:18:45) 

AM-coach 1 berättar vidare att ”Om vi sätter in extra insatser för en elev, varför inte reparera 

sånt som är trasigt. Det vill säga höja studieförmågan, höja förmågan att ta in kunskap också 

med tanke på att nu har vi kanske bara ett år på oss. Vi måste ju göra allt för det här året och 

för att man ska kunna ta in så mycket som möjligt sen också” (00:17:36). 

Det som beskrivs i stycket ovan kan sammanfattas i en tankestil formulerad av den esoteriska 

gruppen. Tankestilen sätter ord på hur tankekollektivet kan möta sitt uppdrag i den normativa 

pelaren, genom att på bästa sätt förbereda eleven för att kunna hantera de krav som finns där. 

Om tankekollektivet arbetar med att höja elevernas studieförmåga genom projektets tre delar 

kommer elevernas möjlighet att nå framgång i skolan att öka. De tankar som den esoteriska 

gruppen ger uttryck för finns även hos de andra aktörerna i projektet, vilket kan tyda på att de 

tankar och idéer som ges uttryck för i den esoteriska gruppen endast förstärker den tankstil som 

redan är etablerad i tankekollektivet. Den esoteriska gruppen ”sätter ord på det som sitter i 

väggarna”. AM- coach 2 säger att projektet har inneburit att ”Vi har satt mer på pränt vad vi 

gör och hur vi gör det” (00:33:59). Lärare 1 uttrycker sig liknande ”Jag tror väl att det här blev 

ett sätt att tydliggöra vad vi håller på med, för vi har haft så mycket som är tyst och ingen har 

sett hur vi jobbar, det här var ett sätt att få det på papper” (00:15:58). Rektor berättar att projektet 

har gett arbetslaget en struktur att jobba efter, de har genom projektet identifierat behov hos 

eleverna och utforskat en metod att arbeta med eleverna (00:13:47). Detta kan innebära att 

tankekollektivet genom projektet satt ord på sin tankestil och satt ord på den metod de använder 

i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Tankekollektivet har en tydlig tankestil kring elever i behov av särskilt stöd. Det som ”sitter i 

väggarna” hos arbetslaget är ett förhållningssätt till eleven som baseras på vikten av en god 

relation mellan lärare och elev. De sätter alltid relationen först, relation lärare-elev, lärare- 

grupp, elev-grupp och elev-elev. Det har utmynnat i ett tydligt förhållningssätt som ger eleverna 

trygghet, tydlighet och struktur i undervisningen. Detta förhållningssätt blir extra viktigt i ljuset 

av elevernas attityd till lärare. Eleverna har många gånger haft problematiska relationer till 

lärare (Specialpedagog 00:31:13). Lärare 1 berättar att: 

Många gånger har de dåliga erfarenheter av lärare, det är många som i stort sett är hatisk till lärare 

när de kommer, vår del är i första hand att få förtroende och att de ser att vi är vanliga människor 

och att vi vill dem väl. Och får man det förtroendet som vi jobbar ganska mycket på då kan man 

ställa kraven på ett bra sätt, de förstår att vi vill dom väl. (00:12:28) 

Lärare 1 och lärare 2 delar mentorskapet i en av grupperna och de är båda noga med att vårda 

sin relation med eleverna och samarbetar nära de andra lärarna för att eleverna ska hinna klart 
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sina kurser. Mycket av det här arbetet bygger på goda relationer till eleven och respekten för 

varandra. Lärare 3 och AM- coach 2 jobbar på liknande sätt och eleverna anförtror sig gärna 

till lärarna när de stöter på problem både i skolan och utanför skolan. Även klimatet i gruppen 

är viktigt. AM- coach 2 berättar ”De lär sig om de får visa någon annan, då måste man ha ett 

bra klimat i gruppen, att det är ok att inte kunna, så att de törs säga vad som helst och att ingen 

säger ´Kan du inte det där?´” (00:24:10). Lärare 1, Lärare 2 och AM- coach 2 beskriver alla tre 

hur den goda relationen gör att de kan ställa krav på eleverna i skolarbetet och att utan goda 

relationer skulle det vara svårt. AM- coach 1 berättar att ”Alla våra utvecklingsdagar och 

gemensamma träffar så kommer vi alltid fram till samma sak, att det viktigaste är att vi får 

eleverna att känna sig trygga och därifrån kan vi jobba med att bygga andra saker” (00:32:02). 

Här blir det tydligt hur tankekollektivet resonerar kring vikten av att ha en bra relation till eleven 

för att överhuvudtaget nå målen i den normativa pelaren. De ser relationen som den främsta 

framgångsfaktorn. Detta överensstämmer med tidigare forskning om elever i behov av stöd 

(Hellberg 2007; Hugo 2007; Möllås 2009; Andersson 2013). Rektor framhåller att de tre delarna 

i projektet skulle ha varit overksamma om aktörerna i projektet inte hade skapat en bra relation 

med eleverna först (00:10:42). 

Varför är då denna relation mellan läraren och eleven centralt för tankekollektivet? En tolkning 

är att det beror på elevgruppens tidigare skolerfarenheter och de komplexa skolsvårigheter 

eleverna har sedan innan som arbetslaget måste hantera. I intervjuerna och i projektrapporten 

framkommer det att eleverna i projektet haft problem i grundskolan med frånvaro och sociala 

svårigheter. Flertalet av eleverna är i behov av särskilt stöd sedan många har dyslexi och/ eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och många av eleverna upplevdes ha ett lågt 

självförtroende gällande skolprestationer (Projektrapport 2013). Samtliga informanter 

beskriver eleverna som ungdomar med en ryggsäck full med skolmisslyckanden och ungdomar 

vars självförtroende som elev är mycket lågt. Specialpedagogen lyfter fram att alla har 

inlärningssvårigheter och behöver extra resurser (00:09:22). Många av dem har suttit i liten 

grupp i svenska, engelska och matematik på grundskolan (Specialpedagog 00:02:24). AM- 

coach 1 berättar att många elever kan ha gått utan stöd i grundskolan, eller att de har fått stöd 

som inte har varit effektivt (00:05:59). AM- coach 2 berättar att ”nästan ingen av de här eleverna 

vill ha klassrumsundervisning” (00:08:08) och beskriver att eleverna arbetar bättre med 

individuella uppgifter som de följer upp tillsammans med läraren. Lärare 3 berättar att eleverna 

ofta har knappa studiestrategier och att de inte har tillräckligt med studietekniska färdigheter 

(00:05:17). I relation till det som beskrivits ovan utmynnar en av tankestilens centrala element 

i att en god relation till eleven behövs dels för att restaurera elevens förtroende för lärare men 

även för att restaurera elevernas elevidentitet och förtroendet för sin egen studieförmåga.  

Det framkom i intervjuerna att många av lärarna i arbetslaget har arbetat tillsammans i ett flertal 

år. Det kan innebära att arbetslaget som tankekollektiv har skapat en tankestil som fixerats över 

tid och antagit en formell struktur (Fleck 1997). Den formella strukturen kan beskrivas som ”att 

det sitter i väggarna” och lärarna själv beskriver att projektet satt ord på den tysta eller kanske 

osynliga kunskaperna de har som arbetslag. En tolkning är att arbetslaget har ett tydligt 

förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd och detta förhållningssätt präglar deras 

tankestil. Det kan innebära att andra perspektiv på den normativa pelaren, uttryckt av andra 

tankekollektiv trängs undan (Fleck 1997). Detta mönster kan tänkas finnas på hela skolan och 

Specialpedagogen berättar att deras projekt fått större uppmärksamhet hos SPSM och i den 

lokala pressen än på den egna skolan (00:34:45). Detta kan tyda på att det finns flera 

cementerade tankekollektiv på skolan som i liten utsträckning utbyter erfarenheter med 

varandra.  
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Dock ser informanterna vikten av att föra sina kunskaper vidare till andra. I projektrapporten 

står det ”Slutligen vill vi kunna inspirera andra till att våga prova nya arbetssätt och vi får börja 

med att redovisa våra resultat för övriga på /…/skolan” (Projektrapport 2013 s. 39) I 

intervjuerna upplever vissa av informanterna att kunskapsöverföringen till andra lärarlag i 

organisationen som knapp. Specialpedagogen berättar tydligt vikten av att tankestilen 

uppmärksammas i andra delar av verksamheten: 

De här lärarna som har tagit emot dem (eleverna från projektet) har ju inte hunnit lika långt, de har 

också börjat lära sig och pröva lite olika saker, men de har ju inte fått samma möjlighet som lärarna 

i ettan. Så den biten skulle jag vilja jobba vidare med. Men sen också att det här X- laget7, alltså de 

är så otroligt duktiga, de har gått hur mycket fortbildningar som helst om allt möjligt. Så att deras 

sätt att jobba, och deras medvetenhet om hur viktigt det är att skapa relationer, den biten skulle jag 

vilja föra vidare till resten av skolan också. (00:32:44) 

Lärare 1 påpekar att det är många elever med liknande problematik som på IM-programmen 

ute på de nationella programmen, elever som har liknande svårigheter men som klarat av att bli 

nationella elever. Lärare 1 berättar ”Den här elevformen finns snart på alla linjer och då gäller 

det att man måste ta bort den här prestigen att jag ska vara lärare och jag ska lära ut. Man måste 

först lära sig hur jag ska lära eleverna att lära” (00:24:40). Jag tolkar detta som att det finns en 

vilja och en önskan att sprida sin tankestil till andra tankekollektiv till förmån för elever i behov 

av särskilt stöd. 

7.3 Vilka specialpedagogiska perspektiv blir synliga i aktörernas beskrivning av 

projektet? 
I den här avslutande delen av analysen kommer jag att röra mig ut till den tredje delen cirkeln 

av analysmodellen nämligen specialpedagogiska perspektiv. Analysen vill koppla tankestilen 

hos aktörerna i projektet till specialpedagogiska perspektiv. Den vill även fånga upp uttryck för 

specialpedagogiska perspektiv i informanternas berättelse om projektet. Analysen avslutas 

sedan i den sista cirkeln och vill reda ut om det som ”sitter i väggarna” kan röra sig om ett 

specialpedagogiskt perspektiv unikt för tankekollektivet. 

Tankestilen hos aktörerna i projektet går att omsätta i de specialpedagogiska perspektiv som 

tidigare beskrivits (Nilholm 2005; 2012). Uppdraget på IV och nu på IM är ett kompensatoriskt 

sådant, främst för att det inte är en målstyrd undervisning utan att elevens individuella 

studieplan styr upplägget på undervisningen (Hultqvist 2001). Detta framkommer även i denna 

studie och att uppdraget för arbetslaget är delvis kompensatoriskt. Eleverna ska kompenseras 

för de brister de har i sina kunskaper från grundskolan. Det innebär däremot inte att den 

studerade verksamheten uteslutande har ett kompensatoriskt perspektiv på elever i behov av 

särskilt stöd (Nilholm 2012). Snarare präglas verksamheten av ett inkluderande arbetssätt så till 

vida att de har få individuella lösningar utanför gruppen och att lärarna i största mån ger stöd 

inom ramen för gällande undervisning (AM- coach 1 00:08:49).  

Dilemmat i verksamheten, att hantera elevers olikheter och förutsättningarna inom ramen för 

undervisningen, omförhandlas ständigt och byggs på relationen till eleven. I projektet ville 

aktörerna ta fram breda lösningar och metoder som hjälper alla eleverna de har i undervisning.  

Detta oavsett om de har funktionsnedsättningar eller inte, vilket borgar för ett kritiskt perspektiv 

på specialpedagogik (Nilholm 2012). I projektet har de ställt sig frågan hur de kan förbättra 

lärmiljön på skolan för att eleverna ska lyckas bättre. Målet har varit att hitta en metod som ska 

skapa en lärmiljö där eleverna får utveckla sin förmåga att tillgodogöra sig undervisningen.  

                                                           
7 Specialpedagogen nämner namnet på arbetslaget. Jag väljer att kalla det X-laget för att informanterna ska förbli 

anonyma. 
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Det går att läsa in kompensatoriska drag i informanternas berättelse om projektet. AM-coach 2 

lägger tyngd på att nästan alla elever i projektet har koncentrationssvårigheter och att det är den 

viktigaste faktorn för elevernas svårigheter att klara skolarbetet (00:12.42). Specialpedagogen 

berättar att bristerna i koncentrationen ger låg uthållighet och de orkar minde än andra elever 

(00:17:20). Lärare 3 berättar att eleverna ofta tappar tråden i vissa skolmaterial som kräver 

uthållighet (00:15:05). Detta skulle kunna tolkas som en kompensatorisk beskrivning av eleven, 

att det är eleven som är bärare av svårigheten och att den ska kompenseras för sin brist (Nilholm 

2005). Men det kan även vara ett uttryck för kategorisering, att informanterna har ett behov av 

att beskriva elevens svårigheter för att kunna arbeta vidare med att utforma undervisningen efter 

elevens behov. AM-coach 1 berättar ”Men nånting gör att man inte har tillgodogjort sig så där 

speciellt mycket tid eller kunskap av sin tidigare skolgång” (00:04:57). Den här formuleringen 

kan visa på att faktorer i skolmiljön är mer avgörande för skolmisslyckanden än elevens natur. 

Att betänka är även att IM-programmen har ett kompensatoriskt uppdrag och har ett tydligt 

fokus på varje enskild individ (Hultqvist 2001). Detta kan tänkas påverka informanternas 

beskrivning av elever i behov av särskilt stöd utan att därför betyda att de har ett 

kompensatoriskt perspektiv. 

Det finns dock tydliga kompensatoriska åtgärder i projektet, till exempel 

arbetsminnesträningen, där eleverna brister i sin koncentration och detta ska kompenseras med 

träning. Denna träning sker dock inte i exkluderande former, alla elever gör minnesträningen 

med det gemensamma målet att det ska ge dem bättre förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen under året på IM-programmen, men även ute på de nationella programmen. Det 

gör arbetsminnesträningen till en inkluderande åtgärd så till vida att alla elever har ett 

gemensamt och ett långsiktigt mål, att läsa på ett nationellt program. 

Flertalet studier om elever i behov av stöd på gymnasieskolan (Hellberg 2007; Hugo 2007; 

Möllås 2009; Andersson 2013) visar att relationen mellan lärare och elev är en viktig 

framgångsfaktor för eleverna. Detta framkommer tydligt i intervjuerna med aktörerna i 

projektet och det viktigaste är att skapa trygga elever som kan lita på sina lärare. Studien visar 

inte om informanterna talar i termer om specialpedagogiska perspektiv i sin skolvardag eller 

hur deras perspektivmedvetenhet tar sin form. Studien tyder på att aktörerna i projektet har 

inkludering som det primära och långsiktiga målet och att projektet ämnar skapa självständiga 

och ansvarstagande elever som kan hantera sin skolsituation inom ramen för de program de 

läser. Tankekollektivet kan sägas ha skapat ett eget specialpedagogiskt perspektiv som tidigare 

varit tyst kunskap men som genom projektet tagit sin faktiska form. En tänkbar benämning 

skulle vara ett relationsbaserat specialpedagogiskt perspektiv. 

9. Slutsats och diskussion 
I det här avsnittet kommer jag att sammanfatta min analys och presentera mina slutsatser. Sedan 

kommer jag att sätta in resultatet från min analys i den kontext som beskrivs i bakgrunden och 

i tidigare forskning för att fördjupa resultatet från analysen ytterligare. 

Mitt syfte med den här kvalitativa studien var att öka förståelsen för hur en utbildningsenhet på 

en gymnasieskola arbetar med elever i behov av särskilt stöd på två IM- program. Jag anser att 

min studie har mött sitt syfte och beskrivit hur just den här gymnasieskolan arbetar på två av 

sina IM-program. När det gäller hur aktörerna i projektet upplever ramarna i styrdokumenten 

går det att dra vissa slutsatser. Aktörerna i projektet upplever att gymnasiereformen har gjort 

det svårare att stötta elever i behov av särskilt stöd som går på IM-programmen och de upplever 

att den struktur de arbetar i nu är mindre elevvänlig. De upplever att de inte har samma 

möjligheter att stötta eleven som de hade i den gamla IV strukturen. Intervjuerna visar att det 

har varit en omställning för aktörerna att hitta arbetsformer som passar ramen för IM-
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programmen. Vidare visar analysen att projektet har satt ”satt ord på det som sitter i väggarna”. 

Lärarlaget har ett tydligt förhållningssätt förankrat i en tankestil där relationen mellan lärare 

och elev är den avgörande framgångsfaktorn. Detta går sedan att koppla till olika 

specialpedagogiska perspektiv. Jag har dragit slutsatsen att projektets aktörer kan tänkas ha 

utvecklat ett eget specialpedagogiskt perspektiv med den tänkbara benämning relationsbaserat 

specialpedagogiskt perspektiv. 

Om jag ställer mitt resultat i relation med tidigare forskning kan vi se att Helldin (2007) visar i 

sin forskning att behovet av specialpedagogiska insatser på gymnasieskolan ökade efter 1990-

talet då gymnasieskolan blev en skola för alla. Jag drar slutsatsen efter min studie att 2011 års 

gymnasiereform stärkte behovet ytterligare. Projektet kan ses som en effekt av det ökade 

behovet av specialpedagogiska insatser. Projektet visar även att det på IM-programmen kan 

finnas behov av bättre utvecklade metoder för att strukturera arbetet kring elever i behov av 

särskilt stöd. Det är i min mening av största vikt att dessa ungdomar får bättre möjligheter att 

klara av studier på nationella program för att kunna bli en fullvärdig samhällsmedborgare. 

Ekonomi, hälsa och möjligheten till makt och inflytande är kopplade till individens 

utbildningsnivå och att inte fullfölja sina gymnasiestudier kan leda till ekonomiskt och socialt 

utanförskap (SOU: 203:13).  

Detta känns ännu viktigare med tanke på att studier på gymnasiet är en del av gymnasieelevens 

identitetsskapande på väg mot vuxenlivet. Johansson (2009) visar i sin forskning att 

gymnasieskolan har en mall för den perfekta eleven och att eleverna hela tiden mäter sig mot 

denna idealbild. Om eleven bedömer sig vara framgångsrik eller icke framgångsrik elev 

påverkar elevens självbild och hur de kommer ta sig an sin framtid (Johansson 2009). I projektet 

framkommer det tydligt att eleverna har dåligt självförtroende och en ryggsäck av 

skolmisslyckanden när de kommer till IM-programmet. Mitt samlade intryck av projektet och 

arbetslaget är att de är medvetna om vikten av att stärka elevens självbild och att ge dem verktyg 

så att de kan identifiera sig som en framgångsrik gymnasieelev och på så vis ge dem bättre 

förutsättningar för vuxenlivet. De satsar även mycket tid och engagemang på att bygga upp 

elevernas förtroende för vuxna i allmänhet och för lärare i synnerhet. Det framkommer tydligt 

att trygghet är ledordet i arbetslaget och det är när eleverna är trygga som de kan börja sin resa 

mot att bli en nationell elev. 

Det beskrivet ovan går att koppla till tidigare forskning om IV och elever i behov av stöd på 

gymnasiet. Den forskning jag läst visar även den att relationen mellan elever och lärare är ytterst 

viktigt (Hellberg 2007; Hugo 2007; Möllås 2009; Andersson 2013). Min slutsats är att 

relationsskapande processer är det viktigaste element i arbetslagets arbete med eleverna. 

Eleverna får känna att det finns vuxna som tror på dem och deras förmåga. Deras arbete 

stämmer överens med den forskning Andersson (2009) har lagt fram. Andersson (2009) har 

visserligen skrivit om IV men jag anser att resultatet går att applicera även på elever på IM-

programmen. Andersson (2009) menar att eleverna på IV upplever att de har en närmare 

relation till sina lärare och att lärarna bättre förstår deras behov av stöd och att de insatser skolan 

ger dem passar dem bättre. Eleverna känner sig respekterade av sina lärare och lär sig bättre då 

de i en mindre grupp får en bättre och djupare kommunikation med sina lärare. Eleverna 

upplever att lärarna har mer tid för dem och att lärarna ofta arbetar proaktivt med de svårigheter 

som de har (Andersson 2009). Intressant är att Hellberg (2007) lyfter att eleverna på IV upplever 

att de går från skolmisslyckande till skolframgång. 

Intervjuerna har lyft fram fler framgångsfaktorer för eleverna som går att ställa i relation till 

tidigare forskning. Möllås (2009) visar i sin forskning att elever i behov av stöd motiveras av 

att de får vara aktiva i sin lärandeprocess samt när målen och kraven är tydliga. Detta kan 

återspeglas i projektets tre delar. Arbetsminnesträningen och lärstilsanalysen syftade till att öka 
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elevens möjligheter att lära samt att ge kunskaper om hur de lär sig. Denna kunskap ger dem 

förhoppningsvis bättre förutsättningar att tackla undervisningen på det nationella program de 

kommer till. Den formativa bedömningen syftade till att göra eleverna mer aktiva i sitt lärande 

och att målen förhoppningsvis blev tydligare för eleverna. De motiverande samtalen stärkte 

dem i att identifiera hur de skulle nå målen och vilka möjligheter de har för vidare lärande och 

utveckling. De tre delarna strävar efter att ge eleverna sammanhang i sin utbildning och en 

förståelse för hur de ska lära sig och vad de vill uppnå. Något som inte är helt självklart för en 

elev med en ryggsäck full med skolmisslyckanden. 

Runström- Nilsson (2013) ser att gymnasieskolan ofta brister i den pedagogiska kartläggningen 

av elever i behov av stöd och även i sitt arbete med åtgärder och uppföljning. Detta kan ställas 

i relation till det som Möllås (2009) beskriver i sin forskning, att när gymnasieskolan blev ”en 

skola för alla” krävdes mer kompetens att förstå och hantera elevers olikheter och att hitta 

alternativa arbetsformer och bedömning. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt men sätter ord 

på de dilemma som dagens gymnasieskola står inför. Jag ser projektet som ett sätt för den 

aktuella skolan att hantera detta dilemma. Runström- Nilsson (2013) menar vidare att 

gymnasieskolan ofta lägger svårigheten hos eleven istället för i sin egen utformning av 

verksamheten. I min mening symboliserar projektet i den här studien en vilja att motverka dessa 

strömningar och istället att aktivt och på bred front rusta eleverna med färdigheter att klara 

studierna på gymnasiet. 

10. Framtida forskning 
Jag har många uppslag till framtida forskning om både projektet och IM-programmen. För 

projektets räkning skulle det vara intressant att följa upp eleverna för att utvärdera projektet i 

slutet på deras gymnasietid för att se om metoden gett avsedd effekt. Det skulle även vara 

spännande att jämföra den här skolans arbete på IM-programmen med andra skolors arbete för 

att hitta olika strategier att möta elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet. Intressant skulle 

även vara att genom aktionsforskning testa metodiken på fler elevgrupper tillsammans med 

lärare på IM-programmen. Under mina studier till specialpedagog har det blivit tydligt att 

mycket av de specialpedagogiska insatserna ges i grundskolan och att gymnasieskolan får klara 

sig bäst den kan. Det behövs mer forskning på övergången från högstadiet till gymnasiet och 

vad den innebär för elever i behov av särskilt stöd. Min slutsats efter den här studien är att det 

som grundskolan inte klarar av att lösa hamnar på gymnasieskolans ansvar, dock finns det inte 

forskning eller initiativ från samhället att bistå gymnasieskolan med kompetensstärkande 

insatser och medel för att utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide rektor 

Tack för att du kunde ställa upp på den här intervjun som handlar ert projekt. Intervjun är 

frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill. Jag kommer att spela in intervjun men 

inspelningen är mitt eget material och kommer inte att lämnas vidare. I slutet av intervjun får 

du möjlighet att ställa frågor om du vill. 

Inledande frågor: 

- Hur länge har du jobbar här på skolan?  
- Hur länge har du jobbat med IM-programmen? 

Lgy 11 

2011 kom en ny läroplan som förändrade gymnasieskolan och bland annat så försvann IV och 

ersattes med introduktionsprogrammen. 

- Kan du berätta om hur den nya läroplanen påverkade er verksamhet?  

- Kan du se några andra effekter av den nya läroplanen? 

- Hur ser du på övergången mellan IV och IM? 

Eleverna 

Eleverna som kommer till er på IM-programmen i projektet saknar fullständiga betyg från 

grundskolan och går på IM med målet att bli nationella elever. 

- Kan du berätta om eleverna som ni har på IM? 

- Kan du beskriva de svårigheter som eleverna har?  

- Vilket stöd behöver eleverna för att nå målen?  

- Vilken roll spelar elevens individuella studieplan för eleverna på IM? 

 

Projektet 

Ert projekt var finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och pågick under hela 2013. 

- Vilken var din roll i projektet?  

- Kan du beskriva bakgrunden till projektet? 

- Kan du beskriva vilka slutsatser ni dragit av projektet.  

- Hur jobbar ni vidare med de erfarenheter ni fick under projektet?  

Tack för din medverkan, det har varit ett intressant och givande samtal. Har du några frågor till 

mig innan vi skiljs åt? 

Intervjuguide specialpedagog 

Tack för att du kunde ställa upp på den här intervjun som handlar ert projekt. Intervjun är 

frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill. Jag kommer att spela in intervjun men 

inspelningen är mitt eget material och kommer inte att lämnas vidare. I slutet av intervjun får 

du möjlighet att ställa frågor om du vill. 

Inledande frågor:



Berätta om ditt arbete här på skolan. 

Lgy 11 

2011 kom en ny läroplan som förändrade gymnasieskolan och bland annat så försvann IV och 

ersattes med introduktionsprogrammen. 

- Kan du berätta om hur den nya läroplanen påverkade er verksamhet?  

- Kan du se några andra effekter av den nya läroplanen?  

Eleverna 

Eleverna som kommer till er på IM-programmen saknar fullständiga betyg från grundskolan 

och går på IM med målet att bli nationella elever. 

- Kan du berätta om eleverna som ni har på IM? 

- Kan du beskriva de svårigheter som eleverna har?  

- Vilket stöd behöver eleverna för att nå målen? 

- Vilken roll spelar elevens individuella studieplan för eleverna på IM? 

Projektet 

Ert projekt var finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och pågick under hela 2013. 

- Vilken var din roll i projektet?  

- Kan du beskriva bakgrunden till projektet?  

Ni valde att arbeta inom tre områden i projektet. Studieteknik, lärstilar och arbetsminnesträning 

utgjorde ett ben i projektet, motiverande samtal ett andra ben och formativ bedömning ett tredje 

ben. 

- Berätta om varför det blev just de tre delarna i projektet. 

- Kan du beskriva vilka slutsatser ni dragit av projektet? 

- Hur jobbar ni vidare med de erfarenheter ni fick under projektet?  

- Vad vill du utveckla vidare utifrån dina erfarenheter i projektet?  

Tack för din medverkan, det har varit ett intressant och givande samtal. Har du några frågor till 

mig innan vi skiljs åt? 

 

Intervjuguide arbetsminnescoacher 

Tack för att du kunde ställa upp på den här intervjun som handlar ert projekt. Intervjun är 

frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill. Jag kommer att spela in intervjun men 

inspelningen är mitt eget material och kommer inte att lämnas vidare. I slutet av intervjun får 

du möjlighet att ställa frågor om du vill. 

Inledande frågor: 

 

Hur länge har du jobbar här på skolan?  

Hur länge har du jobbat med IM-programmen?  



 

Lgy 11 

2011 kom en ny läroplan som förändrade gymnasieskolan och bland annat så försvann IV och 

ersattes med introduktionsprogrammen. 

- Kan du berätta om hur den nya läroplanen påverkade er verksamhet?  

- Kan du se några andra effekter av den nya läroplanen? 

Eleverna 

Eleverna som kommer till er på IM-programmen saknar fullständiga betyg från grundskolan 

och går på IM med målet att bli nationella elever. 

- Kan du berätta om eleverna som ni har i er undervisning på IM? 

- Kan du beskriva de svårigheter som eleverna har?  

- Vilket stöd behöver eleverna för att nå målen? 

Projektet 

Ert projekt var finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och pågick under hela 2013. 

- Kan du berätta om din bild av ambitionen med projektet? 

En av projektets tre delar var arbetsminnesträning och du var en av de lärare som var 

arbetsminnescoacher i projektet. 

- Berätta om vilka hinder eleverna har när det gäller arbetsminnet. 

- Kan du beskriva hur arbetsminnesträningen utvecklar eleven? 

- Vilka elever upplever träningen som jobbigast? 

Efter ett år avslutades projektet. 

- Kan du beskriva vilka slutsatser ni dragit av projektet.  

- Hur jobbar ni vidare med de erfarenheter ni fick under projektet? 

- Vad vill du utveckla vidare utifrån dina erfarenheter i projektet? 

Tack för din medverkan, det har varit ett intressant och givande samtal. Har du några frågor till 

mig innan vi skiljs åt? 

 

Intervjuguide MI-coach 

Tack för att du kunde ställa upp på den här intervjun som handlar ert projekt. Intervjun är 

frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill. Jag kommer att spela in intervjun men 

inspelningen är mitt eget material och kommer inte att lämnas vidare. I slutet av intervjun får 

du möjlighet att ställa frågor om du vill. 

Inledande frågor: 

 

Berätta om ditt arbete här på skolan. 

 

 



Lgy 11 

2011 kom en ny läroplan som förändrade gymnasieskolan och bland annat så försvann IV och 

ersattes med introduktionsprogrammen. 

- Hur upplever du förändringarna i den nya läroplanen för gymnasieskolan? 

- Har ditt arbete förändrats efter Lgy 11? 

Projektet 

Ert projekt var finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och pågick under hela 2013. 

- Kan du berätta om din bild av ambitionen med projektet? 

Du genomförde motiverande samtal med eleverna i projektet enligt modellen Motivational 

Interviewing. 

- Hur upplever du motivationen hos de elever som deltog i projektet? 

- Vilka hinder upplever eleverna under sitt första år i gymnasieskolan? 

- Vilken är den stora vinsten för eleven med motiverande samtal i din mening? 

- På vilket sätt kan MI vara en åtgärd för elever i behov av stöd? 

- Hur kan skolan utveckla sitt arbete med MI? 

Efter ett år avslutades projektet. 

- Kan du beskriva vilka slutsatser ni dragit av projektet.  

Tack för din medverkan, det har varit ett intressant och givande samtal. Har du några frågor till 

mig innan vi skiljs åt? 

 

Intervjuguide lärare  

Tack för att du kunde ställa upp på den här intervjun som handlar ert projekt. Intervjun är 

frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill. Jag kommer att spela in intervjun men 

inspelningen är mitt eget material och kommer inte att lämnas vidare. I slutet av intervjun får 

du möjlighet att ställa frågor om du vill. 

Inledande frågor: 

 

Hur länge har du jobbar här på skolan?  

Hur länge har du jobbat med IM-programmen?  

Lgy 11 

2011 kom en ny läroplan som förändrade gymnasieskolan och bland annat så försvann IV och 

ersattes med introduktionsprogrammen. 

- Kan du berätta om hur den nya läroplanen påverkade er verksamhet?  

- Kan du se några andra effekter av den nya läroplanen? 

Eleverna 

Eleverna som kommer till er på IM-programmen saknar fullständiga betyg från grundskolan 

och går på IM med målet att bli nationella elever. 



 

- Kan du berätta om eleverna som ni har i er undervisning på IM? 

- Kan du beskriva de svårigheter som eleverna har?  

- Vilket stöd behöver eleverna för att nå målen? 

Ert projekt var finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och pågick under hela 2013. 

- Kan du berätta om din bild av ambitionen med projektet? 

Ni har jobbat med formativ bedömning under projektet och prövade olika nya sätt att ge 

feedback. 

- Hur upplevde du att det var att jobba med formativ bedömning? 

- Kan du berätta om hur eleverna svarade på formativ bedömning? 

- På vilket sätt har projektet påverkat arbetslagets sätt bedöma elever?  

Efter ett år avslutades projektet. 

- Kan du beskriva vilka slutsatser ni dragit av projektet.  

- Hur jobbar ni vidare med de erfarenheter ni fick under projektet?  

Tack för din medverkan, det har varit ett intressant och givande samtal. Har du några frågor till 

mig innan vi skiljs åt? 


