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ABSTRACT 
 
 

The Swedish school law says that students who need special education should have all the 

support they need to reach the qualification that is set up. The arrangements have to be written 

down in an Individual education plan (IEP). Before the IEP is set up there has to be an 

investigation about what kind of support and measures the student needs to reach the 

qualification that is set up. The aim of this study is to examine student’s participation in 

school and in the progress with their own IEP.  

 

I have accomplished  a qualitative study by interviewing eight students during the letter part  

in the nine-year school. Each student has an IEP. My study has been accomplished in a first 

person perspective where I have rendered the student’s own stories as I understood them. The 

result shows that the student’s participation varies between active and passive participation 

independent of whether the participation is  social or task-orientated. The main reason for the 

students to come to school is to join their friends. The result also shows that the students 

describe that they are participating in school and in the progress with their IEP even if their 

participation often is described as a passive involvement. Connecting to earlier researches 

shows that participation is more often recognised when the respondents are adults in school 

than if the respondents are students. 

 

My conclusion of this study is that students have to participate earlier and more often in the 

junior school. That will lead to more engagement and motivation and the students will take 

more responsibility for learning in school. In that way they will get more knowledge 

according to our curriculum which is necessary for the examination in the ninth year.  
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SAMMANFATTNING 
 

 

I skolans styrdokument står att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd som krävs för att 

de ska ha möjlighet att nå målen. Detta stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram där mål 

och åtgärder ska beskrivas. Innan själva åtgärdsprogrammet upprättas ska det göras en 

kartläggning av vilket behov av stöd som krävs för att eleven ska ges möjlighet att nå målen.  

I denna studie vill jag undersöka hur några elever i grundskolans senare år upplever skolan 

och då med särskilt fokus på hur de ser på sin delaktighet i skolan och i arbetet med sitt 

åtgärdsprogram.. 

 

Jag har genomfört en kvalitativ studie genom att intervjua åtta elever i grundskolans senare år 

med upprättade åtgärdsprogram. Studien har genomförts ur ett elevperspektiv där jag har 

återgett elevernas beskrivningar så som jag har uppfattat dem. Resultatet visar att elevernas 

delaktighet varierar mellan aktiv och passiv delaktighet oberoende av om delaktigheten är 

social eller uppgiftsorienterad. Aktiv delaktighet kräver motivation och engagemang. Med 

passiv delaktighet avser jag ett deltagande utan engagemang eller motivation. Resultatet visar 

också att eleverna i första hand kommer till skolan för att träffa och umgås med kamrater. När 

det gäller delaktighet i skolan och i arbetet med sitt åtgärdsprogram visar studien att eleverna 

anser att de varit delaktiga även om delaktighet ofta beskrivs som ett passivt deltagande. Vid 

jämförelser med tidigare forskning framkommer att elevers delaktighet beskrivs större i de 

studier som genomförts med skolpersonal som informanter än i de studier som genomförts 

med elever som informanter.  

 

Min slutsats av denna studie blir att elever behöver göras delaktiga oftare och tidigare i 

skolåren för att eleverna ska känna motivation och engagemang för sitt lärande. Därmed får 

eleverna den kunskap som är nödvändig för att efter nionde skolåret nå de mål som beskrivs i 

läroplan och kursplaner. 
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FÖRORD 
 

Att skriva denna C-uppsats har varit en inspirerande och spännande upplevelse. Tankar på den 

har funnits med varje dag och ibland även på nätter under det halvår som gått sedan arbetet 

påbörjades.  Jag har haft fördelen att arbeta som speciallärare och specialpedagog under hela 

min studietid så jag kan säga att jag har haft dubbel utbildning. Jag har lärt mig i teori och 

praktik.  Nu hoppas jag på är att det arbete som jag lagt ner tid, engagemang och glädje i 

under utbildningen ska ge mig det utvecklingsarbete som jag så gärna önskar. 

 

Jag har många personer att tacka för att jag kunnat genomföra min utbildning och denna 

uppsats. Jag vill tacka mina rektorer som har gjort det möjligt för mig att studera med stöd av 

skolans ekonomi. För hjälp och stöd med denna uppsats vill jag tacka min fantastiska 

handledare Kerstin Bladini som med sin uppmuntran, och kreativa kritik inspirerat mig att 

skriva vidare. Jag vill också framföra ett stort tack till de elever som medverkat i intervjuer 

och gjort denna uppsats möjlig.  

 

Till mina vänner som tålmodigt lyssnat till mitt tjat om uppsatsen och att jag måste skriva - 

tack för att ni har stått ut med mig och att ni har tagit med mig ut på upplevelser. Ett extra 

tack till min vän som hjälp mig med korrekturläsning. 

 

Mina barn, ni har en mamma som studerat precis som ni. Jag hoppas att jag inte har varit allt 

för frånvarande utan har funnits till för er när ni behövt mig och att vi har hunnit med att göra 

roliga saker tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

Varberg januari 2008 

Anna Herting 
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1. INLEDNING 
 

 

Jag vill inleda denna C-uppsats men ett citat från Skolverkets antologi ”Att arbeta med 

särskilt stöd – några perspektiv”  

 

Det är särskilt angeläget att beakta skolmiljön i arbetet med att ge alla barn och 
ungdomar en likvärdig utbildning. Det gäller både hur den stödjer och utgör ett särskilt 
hinder för enskilda elevers lärande. Barnens och ungdomars trivsel, trygghet och lust att 
lära avgörs i hög grad av deras relation till personal och kamrater, skolpersonalens 
förhållningssätt och förväntningar samt elevers möjligheter till delaktighet och 
inflytande (Skolverket, 2001a, s. 7) 
 

Citatet belyser mina egna tankar om elever och skolan. Jag vill visa hur viktigt det är att vi 

som arbetar i skolan verkligen ser varje enskild elev utifrån dennes speciella behov. Hur vi 

bemöter eleven kan bli en möjlighet till utveckling och lärande men lika väl bli ett hinder för 

eleven i dennes skolgång. Att förstå varje enskild elevs behov är nödvändigt för att skapa en 

god relation och förtroende mellan läraren och eleven. Med en sådan relation finns goda 

förutsättningar för eleven att utveckla lärande och kunskap.  

 

I de kommande avsnitten vill jag ge en bakgrund till varför jag har valt att studera elevers syn 

på sin delaktighet i skolan och i arbetet med sitt åtgärdsprogram. Jag presenterar också syftet 

med studien och redogör för centrala begrepp. 

 

1.1. En personlig återblick 
 

Mitt intresse för barn och unga i behov av särskilt stöd finns både privat och i min profession. 

Privat har jag kommit i nära kontakt med hur ett barn kan få svårigheter i skolan. I skolan har 

ledning och personal försökt anpassa verksamheten utifrån det som har varit möjligt inom de 

ramar som funnits. Jag skulle önska att skolan hade ännu bättre verktyg och ännu större 

möjligheter att möta alla barn och unga oavsett funktionshinder.  

 

Under alla år som lärare har jag varit intresserad av att stötta och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd i skolan. I våra skolor i Sverige finns många elever i behov av särskilt stöd. Min 

erfarenhet är att för några av dessa elever finns en diagnos som vägleder skolans personal men 

för de flesta elever i behov av särskilt stöd saknas diagnos. Även elever utan diagnos behöver 
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anpassningar i skolsituationen utifrån sina behov. Att komma i personlig kontakt med de 

svårigheter som uppstår i skolan ökar givetvis intresset för elever i behov av särskilt stöd. 

Genom min skolbakgrund som lärare för tonåringar i grundskolans senare år har jag mött 

lärarnas svårigheter i samarbete kring elever. Skoldagen är indelad i olika lektionspass där 

varje lärare fokuserar på sin del. Ämnesinnehållet på lektionen är prioriterat. Det blir många 

personer som bara ser en liten del av varje elevs behov. Helhetsbilden av eleven saknas. Att 

samlas kring en elev för att upprätta ett åtgärdsprogram ser jag därför som en viktig del i 

verksamheten. I samtalet ges möjlighet att dela med sig av erfarenheter och tillsammans finna 

lösningar som förbättrar skolans verksamhet och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. 

För att få mer kunskaper och kunna bemöta elever i behov av särskilt med bättre förståelse har 

jag valt att utbilda mig i specialpedagogik. Jag har tidigare läst mindre kurser och kortare 

utbildningar inom ämnet. Dessa kurser har varit inriktade mot att möta elever med socio- 

emotionella problem och neuropsykiatriska diagnoser. 

 

Jag har under några år arbetat som speciallärare på min nuvarande skola och har sett hur 

lärarna upprättar åtgärdsprogram. De gör ett förslag som sedan presenteras för föräldrar och 

elev. Ibland har flera lärare i arbetslaget varit delaktiga i förslaget. Åtgärdsprogrammet 

hamnar sedan i arkivet och i en pärm hos den lärare som skrivit åtgärdsprogrammet. Med 

denna hantering blir det svårt att nå alla som berörs av åtgärdsprogrammet. I många fall är 

inte alla lärare informerade om att det finns ett åtgärdsprogram. Utifrån denna hantering av 

åtgärdsprogrammet har jag blivit intresserad av att undersöka hur man arbetar med 

delaktigheten i åtgärdsprogram på andra skolor. Min uppfattning är att större delaktighet 

under hela arbetsprocessen med åtgärdsprogrammet skapar större intresse och engagemang 

hos lärare, elev och föräldrar som berörs av åtgärdsprogrammet. Därmed tror jag att 

måluppfyllelsen för eleven ökar. Jag har precis som alla andra som arbetar med elever i behov 

av särskilt stöd en förhoppning om att det skrivna åtgärdsprogrammet ska användas som ett 

stöd och arbetsverktyg för alla som möter och arbetar med eleven i skolan.  

 

Hösten 2006 genomförde jag (Herting, 2006) en studie om delaktighet i åtgärdsprogram. I 

studien deltog olika yrkeskategorier i skolan så som rektor, lärare och specialpedagoger. 

Däremot deltog inga elever. Resultatet av studien visade att många medverkar i arbetet med 

åtgärdsprogram. Skolans personal såväl som föräldrar och elever var med och arbetade fram 

åtgärdsprogrammet. Under arbetet med denna studie väcktes en tanke om att studera elevernas 

syn på hur de upplever sin delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. Jag var nyfiken på att se 
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hur överensstämmelsen kring delaktighet var i en jämförelse mellan vuxen- och 

elevperspektiv. Nu har jag fått tillfälle att genomföra en studie utifrån elevers perspektiv och 

göra denna jämförelse.  

 

1.2. Syfte  
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur några elever i grundskolans 

senare år upplever skolan. Jag vill sätta särskilt fokus på hur de ser på sin delaktighet i skolan 

och i arbetet med sitt åtgärdsprogram. Vidare vill jag studera hur eleverna upplever att 

åtgärdsprogrammet påverkat deras skolsituation samt hur de tänker kring delaktighet i en 

förändrad skola. 

 

1.3. Centrala begrepp 
 

I detta avsnitt redogör jag för två centrala begrepp: elever i behov av särskilt stöd och 

delaktighet. Jag belyser några forskares syn på begreppen och beskriver hur jag använder 

begreppen i min studie. 

 

1.3.1. Elever i behov av särskilt stöd  
Vilka är dessa elever?  I utredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa” (SOU 2000:19) uppges 

att ungefär 10–20 procent av alla elever på en skola, har behov av särskilt stöd. Eleverna har 

det gemensamt att de inte klarar sin skolgång på ett sätt som omgivningen förväntar sig. 

Jeppsson (2002) skriver att utredningen om elevhälsa medvetet har valt att inte närmare 

definiera begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” eftersom elever kan ha tillfälliga 

svårigheter. Detta innebär att begreppet kan användas för elever som behöver allt ifrån en 

timmes stöd till elever som går i särskild undervisningsgrupp. Denna uppfattning finner vi 

också i Salamancadeklarationen.    

      

Barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om 
allt från ett minimum av stöd i det vanliga klassrummet till kompletterande program för 
inlärningsstöd inom skolan som vid behov kan utvidgas till assistans från speciallärare 
och extern personal (Salamancadeklarationen 2001, s. 32). 
 

Öhlmér (2004) resonerar kring begreppet elever i behov av särskilt stöd. Hon kommer i 

resonemanget fram till att det skulle kunna gälla alla elever. Elever som utvecklas fort 



 

 - 4 -   

behöver stöd likväl som de elever som har en långsammare utveckling. Man kan också dela in 

elever i behov av särskilt stöd i två olika grupper, de som behöver stöd då och då och de som 

behöver kontinuerligt stöd under hela skolgången. I den första gruppen finns elever med olika 

sjukdomar eller allergier samt de med svåra sociala förhållanden. I den andra gruppen finns 

elever som har svårigheter med t.ex. impulskontroll, uppmärksamhet, motorik, perception, 

social interaktion, kommunikation samt de elever som har olika inlärningssvårigheter. Asp 

Onsjö (2006) skriver att behovet av stöd är kontextbundet och uppstår under särskilda 

förhållanden. En elev kan i vissa sammanhang definieras som elev i behov av särskilt stöd 

man i andra sammanhang och under andra förhållanden fungera väl i sin klass utan något 

stöd. För andra elever kan behovet av särskilt stöd vara en förutsättning för deltagande i 

skolan under alla omständigheter. I sin studie har hon använt begreppet i relation till de elever 

som har åtgärdsprogram.  

 

Gemensamt för tolkningar av begreppet elever i behov av särskilt stöd är att det finns 

svårigheter för eleven att klara den aktuella situationen. I skolan handlar det om att eleven inte 

når målen i läroplan och kursplaner. Eleven behöver extra hjälp och uppmärksamhet för att få 

större förutsättningar att klara denna situation och nå målen.  

 

I min studie har jag har valt begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” för att beteckna en 

grupp av elever som av någon anledning får svårt att nå målen i läroplan och kursplan. Jag har 

valt detta begrepp istället för begreppet ”elever i svårigheter”. Dessa båda begrepp används 

synonymt i litteraturen. För mig känns det bättre att tänka att eleven behöver stöd i situationen 

än att eleven är i svårigheter. Att använda benämningen stöd innebär för mig att det sker en 

utveckling medan innebörden av svårigheter för mig är mer en konstant situation. Jag anser att 

en elev har stora möjligheter till utveckling och måluppfyllelse om den får tillräckligt och 

relevant stöd i en organisation som möter elevens behov. Med en elev i behov av särskilt stöd 

menar jag att eleven ska vara i behov av särskilt stöd i den aktuella situationen. För att ge 

eleven möjligheter att nå målen behövs åtgärder på organisations-, grupp- och/eller 

individnivå. Jag anser att elevens behov av stöd är kontextbundet1.  

 

1.3.2. Delaktighet   
I svenska ordböcker Nationalencyklopedin (2007) och Bonniers Svenska Ordbok (2002) 

definieras delaktighet som aktiv medverkan, medansvar, ha del i eller ha medinflytande. Det 
                                                 
1 Beroende av sammanhang och miljö 
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engelska ordet för delaktighet är participation och inrymmer både betydelsen deltagande och 

delaktighet.  

 

Molin (2004) har gjort en genomgång av hur delaktighetsbegreppet används i litteraturen och 

samhället. Han har studerat delaktighetsbegreppet tillämpning för vetenskapliga syften. Molin 

lyfter fram att det finns en skillnad i delaktighetsbegreppet som han beskriver som 

interpersonella och intrapersonella former. Den interpersonella delaktigheten handlar om 

delaktighet som kräver sociala sammanhang och handlar om egenskaper utifrån interaktionen 

mellan människor. Den intrapersonella delaktigheten handlar om delaktighetens karaktär 

genom att den beskriver en egenskap hos individen. Delaktigheten kan handla om aktivitet 

och tillgänglighet såväl som tillhörighet och identitet. Den handlar också om inflytande och 

interaktion. Molin skriver vidare att delaktighet kan vara subjektiv eller objektiv. En objektiv 

delaktighet är mätbar i olika statistiska mätningar. Den subjektiva delaktigheten betraktas som 

en känsla eller upplevelse. Molin skriver att enligt WHO:s2 nya klassifikationssystem ICF3 

beskrivs delaktighetsbegreppet (eng. ”participation”) som ”En persons engagemang i en 

livssituation” (2004, s. 18).  Han skriver vidare att FN:s4 22 standardregler syftar till att ge 

människor med funktionshinder rätt till delaktighet och jämlikhet. Standardreglerna är 

uppdelade i tre kategorier: förutsättningar för delaktighet, viktiga huvudområden för 

delaktighet och hur reglerna ska omsättas i praktiken. Sthen (2005) skriver att enligt 

klassifikationssystemet ICF svenska version används delaktighetsbegreppet för att beteckna 

en persons engagemang i sin livssituation. Hon skriver också att delaktighetsbegreppet har 

många olika dimensioner och att de ofta kopplas till fysisk tillgänglighet och mer sällan till 

själva känslan och viljan av delaktighet.  

 

Asp Onsjö (2006) beskriver i sin avhandling delaktighet som en möjlighet för föräldrar och 

elev att medverka i utarbetandet av åtgärdsprogram. Som ett första steg krävs då att de är 

närvarande när åtgärdsprogrammet utarbetas. Dessutom krävs att deras uppfattningar och 

synpunkter vävs in i processen. Hon skriver vidare att fysisk närvaro kan ses som ett första 

steg och att inflytande över hur problem definieras och vilka mål och åtgärder som formuleras 

ses som ett andra steg. Asp Onsjö sammanfattar begreppets definition genom att säga att 

delaktighet ger eleven möjlighet till engagemang i sin livssituation. I en rapport utgiven av 

                                                 
2 Världshälsoorganisationens 
3 International Classification of Functioning, Disability and Health 
4 Förenta Nationernas 
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Specialpedagogiska Institutet (2007) har Hägnesten undersökt elevers uppfattning om 

delaktighet. Hon delar upp elevernas utsagor av delaktighetsbegreppet i social delaktighet och 

uppgiftsorienterad delaktighet. För eleverna i hennes studie har delaktighet flera betydelser. 

Delaktigheten kan innebära att: få vara med i ett sammanhang och på aktiviteter, få vara med 

och bestämma, bli lyssnad på, få sin åsikt lyssnad på, inte bli åsidosatt, hur man känner sig 

och att känna engagemang. Eleverna i hennes studie uttalar också att delaktigheten innebär 

krav, åtagande och ansvar. Även Szönyi (2005) använder uppdelningen social och 

uppgiftsorienterad delaktighet när hon beskriver elevers utsagor om delaktighet. I hennes 

studie kunde de flesta beskrivningar av delaktighet placeras i endera social delaktighet eller i 

inom uppgiftsorienterad delaktighet.  I hennes studie beskrevs även fler former för delaktighet 

så som elevinflytande, känsla av tillhörighet och gemenskap.  

 
I en studie som genomförts inom Forskningsprogrammet CHILD5 har Granlund, Eriksson, 

Almqvist, Björck-Åkesson och Luttropp (2003) studerat delaktighet i skolmiljöer för barn och 

ungdomar med funktionshinder. De menar att begreppet delaktighet får olika betydelser 

beroende på vilken situation som studeras. Om det är individens direkta livsmiljö som 

studeras ges delaktighet betydelsen engagemang och motivation. Studeras en relation mellan 

individens olika livsmiljöer får delaktighet betydelsen inflytande och i officiella miljöer får 

delaktighet betydelsen demokrati. Man skriver vidare att delaktighetsbegreppet har tre 

dimensioner: upplevelsen av delaktighet, att vara aktiv och förutsättningar för individen i 

miljön. Granlund m.fl. skriver vidare att i FN:s standardregler beskriver delaktighet som 

tillgänglighet till olika samhällsområden och i olika omgivningar. Författarna gör en 

jämförelse mellan FN:s standard regler och WHO:s klassifikationssystem ICF och 

hälsodeklarationen och finner att det endast är i ICF som delaktighet innebär en personlig 

känslokvalitet.  

 

Ovanstående genomgång visar att begreppet delaktighet har flera innebörder allt ifrån att vara 

fysiskt delaktig i sammanhang och aktiviteter till medbestämmande och engagemang.  

Delaktighetsbegreppets indelas i termer som social delaktighet och uppgiftsorienterad 

delaktighet eller som interpersonell delaktighet och intrapersonell delaktighet. Med begreppet 

delaktighet menar jag en aktiv delaktighet. Det sker ett samarbete, man blir lyssnad på och 

synpunkter beaktas. Delaktigheten ger inflytande, möjlighet att påverka och att ta ansvar. 

Delaktigheten uppstår genom närvaro eller på distans genom muntliga eller skriftliga samtal. 
                                                 
5 Children Health Intention Learning Development 
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2. BAKGRUND 
 
 
I detta kapitel kommer jag att fördjupa mig i studiens ämne, elevers delaktighet i arbetet med 

sitt åtgärdsprogram. Jag redogör för syftet med och användandet av åtgärdsprogram i svenska 

skolor genom att studera vad som skrivits i utredningar, lagstiftning och i tidigare forskning. 

Jag tar också upp hur åtgärdsprogram används i några andra länder. Sist i detta kapitel 

redogör jag för mitt perspektivval genom att beskriva mina egna och några forskares tankar 

om elevperspektiv och hur detta används vid forskningsstudier. 

 

2.1. Åtgärdsprogram 
 

Åtgärdsprogram kan beskrivas som en arbetsmetod, en plan och ett dokument. Nelson skriver 

att ”åtgärdsprogram skall vara ett pedagogiskt instrument som syftar till att strukturera arbetet 

för var och en som har behov av särskilda insatser” (2007, s. 18).  Åtgärdsprogrammet är en 

viktig insats för elever i skolan som är i behov av särskilt stöd.  

 

2.1.1. Åtgärdsprogram i lagstiftning och styrdokument 
I grundskolan har länge funnits ett krav att upprätta åtgärdsprogram. När och hur detta ska 

utarbetas regleras i grundskoleförordningen 5 kap. § 1 (SFS 1994:1194) och i skollagen 4 kap. 

§ 1 (SFS 1985:1100). Sedan 2001 omfattas även gymnasieskolan och särskolan av ett 

lagstadgat krav att utarbeta åtgärdsprogram (SFS 2000: 1108). Den 1 juli 2006 gjordes en 

skärpning av förordningstexten. Skärpningen innebär att ett åtgärdsprogram ska föregås av en 

utredning som visar att eleven är i behov av särskilt stöd. 

 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 
annat sätt har framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall rektor se till 
att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska rektor se 
till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, 
hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och dess 
föräldrar ska ha möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas (SFS 2006:205, 5 
kap. § 1).  

 
 
I grundskoleförordningens 5 kap. § 4 påtalas att eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Elevens delaktighet och inflytande 

över sin arbetssituation ska bidra till ett ökat lärande. Ett fungerande åtgärdsprogram ska 
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kunna användas av lärare som ett praktiskt verktyg i skolarbetet och ska stärka elevens 

självtillit och självförtroende (SOU 2000:19).   

 
Skolverket anger att åtgärdsprogrammet är hela skolans ansvar. De menar vidare att den 

enskilde elevens behov ska stå i fokus i arbetet med åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet 

ska innehålla långsiktiga och kortsiktiga mål för elevens verksamhet i skolan. Det ska också 

beskriva åtgärder för måluppfyllelse och vilka som är ansvariga för mål och åtgärder. Till 

grund för åtgärdsprogrammet ska det finnas en pedagogisk kartläggning och en analys av 

denna. Målen i åtgärdsprogrammet ska vara konkreta och utvärderingsbara och relaterade till 

läroplanens och kursplanens mål. Arbetet med att formulera mål kan underlättas genom att 

lärare, elev och föräldrar gör detta tillsammans. Åtgärdsprogrammen undertecknas ofta av 

föräldrar som därmed bekräftar att de har deltagit och ställer sig bakom åtgärderna 

(Skolverket, 2001b) 

 

2.1.2. Åtgärdsprogram – kort historik 
Enligt Höstfäldt (2006) introducerades åtgärdsprogram redan i SIA – utredningen om skolans 

inre arbete i början av 1970 – talet, SOU 1974:53. Man införde begreppet åtgärdsprogram för 

de särskilda åtgärder som skulle ske kring en elev som behövde specialpedagogiskt stöd för 

att klara skolgången. I SIA – utredningen beskrivs åtgärdsprogram som en arbetsmetod i fem 

steg: problemet preciseras, syfte med åtgärdsprogrammet bestäms, insamling av 

bakgrundsinformation om elevens förutsättningar, planering av åtgärder mål och resurser samt 

utvärdering. Även Wingård (2007) beskriver åtgärdsprogrammens historik. Hon skriver att i 

läroplanen 1980, (Lgr 80) infördes krav om åtgärdsprogram i enlighet med SIA – utredningen. 

Nu skulle åtgärderna inte bara riktas mot eleven utan även beskriva vilka åtgärder som skulle 

vidtas i skolans verksamhet och i skolan som organisation. Åtgärderna skulle också behandla 

undervisning, arbetssätt och arbetsformer. I förarbetena till den nu gällande läroplanen för 

obligatoriska skolformer (Lpo 94, 2006) betonas en tydlig dokumentation av 

åtgärdsprogrammet men i själva läroplanen nämns åtgärdsprogram inte alls. Där talar man 

istället om att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.  

 
2.1.3. Åtgärdsprogram internationellt  
Åtgärdsprogram finns i flera länder inom och utom Norden. Persson (2002) har i en rapport 

som tar upp åtgärdsprogrammens innehåll och förekomst, beskrivit några länders intentioner 

med åtgärdsprogram. Han beskriver hur länder som Norge, Storbritannien och USA arbetar 
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med åtgärdsprogram och hur de används i dessa länder. Persson gör en jämförelse mellan 

dessa länder och Sverige och lyfter fram likheter och olikheter i arbetet med åtgärdsprogram.  

 

I en jämförelse mellan Norge och Sverige finner Persson (2002) att i Norge finns, precis som i 

Sverige, en lagstiftning om åtgärdsprogram som ger anvisningar om syftet med 

åtgärdsprogram och hur det ska användas. Precis som i Sverige ska skolan samarbeta med 

elev och föräldrar men i Norge får åtgärdsprogrammet en starkare ställning genom att det ses 

som ett kontrakt mellan skolan och hemmet. I Norge ska skolan rapportera till kommunen om 

vilka åtgärder som genomförts och hur de bidragit till elevens utveckling. I Sverige är 

åtgärdsprogrammet den enskilda skolans ansvar. 

 

 Åtgärdsprogram finns också i Storbritannien men här finns inga bestämmelser om att elev 

eller förälder ska vara delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet.  Åtgärdsprogrammet är 

inriktat på individen och innebär sällan förändringar av skolans organisation. De är ofta 

mycket komplicerade och innehåller mycket medicinsk och psykologisk information. 

Storbritannien får mycket kritik för sina åtgärdsprogram från forskare som bl.a. Banks och 

Cooper på grund av detta och för att elev och föräldrar inte är delaktiga. Person skriver vidare 

att UNESCO tagit fram ett servicematerial där man rekommenderar skolorna att göra 

formaliserade och bindande planer för undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

(Persson, 2002). 

   

Både Persson (2002) och Höstfäldt (2006) beskriver åtgärdsprogrammens tillkomst och 

användning i USA. I USA har åtgärdsprogram använts sedan 70-talet. De var nödvändiga för 

att skolorna skulle förändra synen på eleverna. Under 80-talet fick användningen av 

åtgärdsprogrammen mycket kritik för att många ansåg att de användes på ett felaktigt sätt. 

Skolorna ansåg att det var eleverna som var bärare av problemen som fanns i skolan och 

skolan gjorde inga förändringar av sin verksamhet. Denna typ av åtgärdsprogram 

misslyckades trots stora resursökningar, för att de inte innebar någon förändring i själva 

arbetet med undervisningen i skolan. Numera har man skrivit in regler för specialpedagogik i 

en federal lag (IDEA). Nu upprättar skolorna så kallade Individual Educational Programs som 

kontrakt mellan skolan och hemmet. Detta anses nödvändigt för att skolorna ska förändra sin 

syn på elever i behov av stöd. Därmed tvingas skolorna att ta mer hänsyn och tilldela mer 

resurser till elever i behov av särskilt stöd så att eleverna får det stöd de har rätt till. Våra 

åtgärdsprogram har sin förebild i de åtgärdsprogram som redan på 1970-talet användes i USA. 
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2.2. Delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram 
 

Den litteratur som jag har studerat tar upp åtgärdsprogram utifrån både vuxen- och 

elevperspektiv och beskriver hur ett åtgärdsprogram kan upprättas och användas på ett väl 

fungerande sätt. I detta avsnitt redogör jag för hur delaktighet lyfts fram i Skolverkets 

avvisningar och hur delaktighet framkommer i tidigare forskning.  

 

2.2.1. Vem tar initiativ till åtgärdsprogram 
Asp Onsjö (2006) har i sin studie kommit fram till att initiativ till utarbetande av 

åtgärdsprogram ofta tas vid ett utvecklingssamtal där lärare, elev och förälder träffas för att 

tala om elevens utveckling i skolan. Eleven själv tar sällan initiativ till sitt åtgärdsprogram. 

Det framkom också i hennes studie att det är vanligt att lärare i arbetslagen tar initiativet och 

kontaktar föräldern i andra sammanhang än vid utvecklingssamtalen. Persson (2002) visar att 

föräldrar och elever i 1–9 skolor oftare tar initiativ till åtgärdsprogram än föräldrar och elever 

i skolor med andra åldersindelningar. I hans studie framkommer att det oftast är klassläraren, 

ämnesläraren och/eller specialpedagogen som tar initiativet till åtgärdsprogram. Studien visar 

att föräldrars initiativtagande ofta sker i utvecklingssamtalen. Elevhälsans personal tar i liten 

utsträckning initiativ till åtgärdsprogram.  

 

I en studie som Nilsson och Perilä (2006) har genomfört med fyra elever på en gymnasieskola 

framkommer att tre av fyra elever själva tagit initiativet till upprättande av åtgärdsprogram 

genom att prata med sina lärare eller föräldrar.  I det fjärde fallet var det klassföreståndaren 

som tog initiativet. Min egen studie (Herting, 2006) visar att endast en av åtta informanter 

uppger att eleven eller föräldrar initierar frågan om ett åtgärdsprogram. Studien visar att det 

oftast är lärarna som tar initiativ till åtgärdsprogram. I några fall tas initiativet av 

specialpedagogen eller specialläraren. I studien framkommer också att det ofta är i samband 

med utvecklingssamtalet som frågan om åtgärdsprogram tas upp.  Nelson (2007) har genom 

intervjuer med gymnasieelever studerat elevernas delaktighet arbetet med det åtgärdsprogram 

på grundskolan. I hans studie framkommer att det är den ansvarige läraren och i något fall 

specialpedagogen som tar kontakt med föräldrar och elev för att upprätta ett åtgärdsprogram.  

 

2.2.3. Pedagogisk kartläggning 
I riktlinjer från Skolverket ”Att arbeta med stöd med hjälp av åtgärdsprogram” (2001b) står 

att åtgärdsprogrammet ska omfatta elevens hela skolsituation. Enligt Skolverket är det viktigt 
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att utreda både individ-, grupp- och organisationsnivå för att få svar på skolans attityder och 

förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Skolans organisation och kultur påverkar 

utarbetande och upprättande av åtgärdsprogram. Skolverket skriver att en förståelse för 

elevens hela skolsituation kan fås genom samtal med berörd personal, föräldrar och elev. För 

vissa elever kan kartläggningen behöva kompletteras med en medicinsk eller psykologisk 

utredning. Kartläggningen ska sättas i relation till målen i både läroplan och kursplan. Den 

pedagogiska kartläggningen avslutas med en analys där elevens och föräldrars synpunkter är 

viktiga (Skolverket, 2001b).  

 

Helldin (2002) menar att när ett problem för en elev uppstår måste man undersöka grunden till 

problemet. Man måste göra en granskning av hela verksamheten för att avgöra om 

svårigheten beror på skolans verksamhet eller om den finns hos eleven. Även Emanuelsson 

(2001) anser att det är viktigt att se individen i relation till den aktuella situationen. Han 

betonar att elevens egenskaper bara är en del av situationen och att det därför är viktigt att 

inhämta all tillgänglig kunskap och erfarenhet.  

 

I en studie av Nelson (2007) framkom att det var mindre än hälften av de elever som deltog i 

hans studie som uppgav att de hade varit med och samtalat om hur de ser på sina 

skolsvårigheter. Herting (2006) skriver att berörda lärare och pedagoger alltid är delaktiga i 

den pedagogiska kartläggningen och inom grundskolan medverkar alltid elever och föräldrar. 

Både Wingård (2007) och Jeppsson (2002) kommer i sina studier fram till att 

åtgärdsprogrammen ofta saknar en pedagogisk kartläggning. Wingård menar att åtgärderna 

fokuserar på elevens individuella svårigheter och att man sällan ser att skolans organisation, 

skolsituationen, arbetssätt och arbetsformer anpassas.  

 

2.2.4. Vilka deltar när åtgärdsprogrammet upprättas 
I SIA – utredningen som kom 1974 påtalades att eleven och föräldrarna skulle delta i 

diskussioner om vilka åtgärder som behövdes för att underlätta elevens skolsituation. 

Föräldrar och elev skulle också underteckna åtgärdsprogrammet (Wingård, 2007). Skolverket 

skriver att utvecklingssamtalet kan vara en bra start för utarbetandet av åtgärdsprogram. Där 

möts eleven, föräldrar och läraren i samtal om elevens skolsituation. Utvecklingssamtalet blir 

därmed ett viktigt forum för att formulera mål för eleven så att hon eller han ges möjlighet att 

nå skolans mål. Man skriver också att utarbetandet av åtgärdsprogram ska ske i samverkan 

med lärare, föräldrar och elev. Eleven ska ges en aktiv roll i utarbetandet och genomförandet 
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av åtgärdsprogrammet. När målen i åtgärdsprogrammet ska formuleras underlättas detta 

genom samtal mellan lärare, elev och föräldrar (Skolverket, 2001a). Emanuelsson (2001) 

menar att ett åtgärdsprogram för en individ bör vara en ömsesidig överenskommelse mellan 

skola, föräldrar, elev och eventuellt annan expertis. Eleven själv liksom föräldrarna är viktiga 

samarbetspartners. Han betonar att man gör ett program med eleven och inte för eleven.  

 

Öhlmér (2004) menar att eleven får större förståelse för åtgärder när han/hon har varit med 

och upprättat sitt åtgärdsprogram. Hon påtalar att det är viktigt för skolans personal att lyssna 

på föräldrarna för de är bra på att tolka sina barn och har stora kunskaper att förmedla. 

Föräldrarnas upplevelse av sina barns situation i skolan och på fritiden är betydelsefull för 

helhetsbilden av barnets vardag. Därför anser Öhlmér att föräldrar och elev ska vara delaktiga 

när åtgärdsprogram upprättas. Hon skriver också att det kan vara bra om lärarna först har gått 

igenom hur de ser elevens behov och vilka åtgärder som de tror skulle nå framgång. Hur 

mycket eleven är delaktig är anser Öhlmér beror på ålder och mognad.  

 

I sin studie visar Nilsson och Perilä (2006) att samtliga elever varit delaktiga i upprättandet av 

åtgärdsprogrammet. Tre av fyra av eleverna uppger att de själva fått bestämma mycket i 

åtgärdsprogrammets utformning. Elevernas föräldrar var också delaktiga i arbetet med att 

upprätta åtgärdsprogrammet tillsammans med lärarna. Nelsons (2007) studie visar att alla 

elever och deras föräldrar hade varit delaktiga på något sätt vid upprättandet av 

åtgärdsprogrammet. Två av fyra elever anser att de fått bestämma innehållet i sina 

åtgärdsprogram medan de andra två eleverna överlät till lärarna att bestämma för de visste 

bäst. I sin studie av tio elever på Individuella programmet kommer Jeppsson (2002) däremot 

fram till att eleverna inte visste så mycket om det åtgärdsprogram som de haft på grundskolan 

trots att de undertecknat åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen hade ofta upprättats i slutet 

av grundskoletiden ibland i samband med en elevvårdskonferens. Om skolan hade en åsikt 

och föräldrar och elev en annan så upplevde eleverna att det var skolans åsikt som gällde. 

Även föräldrarnas hade liten kunskap om vilka mål och åtgärder som tagits upp i 

åtgärdsprogrammet trots att alla föräldrar undertecknat detta. 

 

Persson (2002) kommer i sin studie av åtgärdsprogram fram till att elevernas deltagande är 

stort och deras aktiva medverkan i upprättandet ökar med stigande ålder. Upprättande av 

åtgärdsprogram sker i stor utsträckning i samband med utvecklingssamtalen där elev och 

föräldrar är delaktiga. Persson betonar att föräldrarna känner barnen bäst och bidrar därmed 
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med viktig information i upprättandet av åtgärdsprogrammet. Klassläraren och ämnesläraren 

är viktiga i arbetet med åtgärdsprogram men även specialpedagogen har en central roll och 

deltar aktivt i upprättandet. Även Asp Onsjö (2006) har i sin studie funnit att elevens 

delaktighet är större i de senare skolåren åren än i de tidigare. I genomsnitt under skolåren 

medverkar elever ganska mycket eller mycket i drygt en tredjedel av de fall hon undersökt. 

Föräldrars delaktighet är större i de tidiga skolåren jämfört med de senare åren i grundskolan. 

Ungefär hälften av föräldrarna medverkar inte alls eller i liten grad. Asp Onsjö skriver att 

utarbetandet inte bara är klasslärarens uppgift utan många personalkategorier i skolan är 

delaktiga. Andra lärare är delaktiga i 89 % av fallen och specialpedagogen i hälften av fallen. 

Hon uppger också att annan personal och personal inom elevhälsan samt skolledning kan vara 

delaktiga. För en tredjedel av eleverna med åtgärdsprogram har ett resurscentrum kontaktats.  

 

I sin studie kommer Wingård (2007) fram till att eleverna är delaktiga när åtgärdsprogrammen 

upprättas i ungefär hälften av fallen. Lärarna är de som oftast deltar i upprättandet. Därefter 

kommer föräldrarna som deltar i knappt tre fjärdedelar av fallen. Specialpedagogen är med 

vid en tredjedel och rektorn vid bara en tiondel av fallen när ett åtgärdsprogram ska upprättas.. 

Resultatet visar att det finns åtgärdsprogram där varken föräldrar eller elever varit delaktiga.  

Hon menar att det finns en bakomliggande ideologisk tanke att de som berörs ska vara 

delaktiga. I den studie som genomfördes av Herting (2006) framkommer att elever, föräldrar 

ansvarig lärare och specialpedagog/speciallärare finns med när åtgärdsprogrammet upprättas. 

Ibland är eleven och föräldrar inte med förrän ett förslag till åtgärdsprogram har arbetats fram 

av skolans personal. När mer omfattande åtgärder tas upp i åtgärdsprogrammet medverkar 

rektor och då träffas alla berörda på en elevvårdskonferens. Fogel Markskog och Jakobsson 

(2006) visar i sin studie att samarbetet mellan skola, förälder och elev för att komma överens 

om mål och åtgärder ofta fungerar bra. Föräldrar är ofta delaktiga i arbetet med att upprätta 

åtgärdsprogram men i vissa fall medverkar föräldrar först när ett färdigt förslag till 

åtgärdsprogram presenteras för dem.  

 

2.2.5 Ansvar och genomförande 
Skolverket (2001b) skriver att när man kommer till genomförandet av åtgärdsprogrammet är 

det viktigt att inom arbetslaget fundera över hur detta påverkar arbetet i arbetslaget. Det är 

viktigt att man diskuterar både i arbetslaget och med föräldrar vad individens behov av 

särskilt stöd innebär i verksamheten. Man behöver också samtala med eleven om hur stödet 

ska ges. I planeringen av genomförandet av åtgärdsprogrammet kan det finnas behov av 
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kompetens från specialpedagog eller annan elevhälsopersonal. Emanuelsson (2001) betonar 

elevens egen medverkan och ansvarstagande är en viktig kvalitetsfaktor i arbetet med 

åtgärdsprogrammet. Han framhåller också att alla i arbetslaget har ansvaret för elevens 

åtgärdsprogram. Öhlmér (2004) påpekar att eleven har ett eget ansvar och detta ska 

tydliggöras i åtgärdsprogrammet. Hon påtalar vikten av ansvar och ansvarsfördelning för 

åtgärder i åtgärdsprogrammet. Hon menar att man ska utse huvudansvarig och delansvariga.  

 

Persson (2002) skriver att berättigandet av åtgärdsprogram kräver att de åtgärder man kommit 

överens om blir utförda i praktiken. Hans studie visar att rektor och pedagoger är mer nöjda 

med genomförandet av åtgärdsprogrammet än övriga delaktiga. I sin studie har Fogel 

Markskog och Jakobsson (2006) kommit fram till att det kan vara svårt att få elever och 

föräldrar delaktiga i användandet av åtgärdsprogrammet. I Jeppssons (2002) studie framkom 

att elevernas upplevde att de inte fått den hjälp som de ville ha och behövde. De uttalade att 

lärarna hade svårt att förstå att de hade speciella behov och varför undervisningen skulle 

anpassas. Lärarna hade inte tid att hjälpa till och sitta ner för att förklara för eleven. Eleverna 

uttrycker vidare att deras eget inflytande var väldigt litet och att lärarna ofta ville bestämma. 

De önskar att lärarna hade lyssnat mer på dem och gett mer hjälp. Föräldrarna till eleverna 

uttalade att skolan ansåg att det var eleven och hemmet som var ansvariga för åtgärderna och 

att lärarna lastar över ansvaret på föräldrarna.  

 

Herting (2006) skriver i sin studie att eleven och föräldrarna oftast får var sin kopia av 

åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet finns oftast tillgängligt för alla lärare och personal 

som är berörda. I studien framkommer att den ansvarige läraren/kontaktläraren har ansvaret 

för att sprida information om åtgärdsprogrammet.  

 

Wahlund (2002) och Persson (2002) ger uttryck för att själva arbetet med åtgärdsprogram har 

positiva effekter genom att ansvarsfördelningen runt barn i behov av särskilt stöd blir klarare. 

Med ansvarsfördelning menar Wahlund fördelning av ansvar mellan personalen inom skolans 

verksamhet, mellan hemmet och skolan samt mellan skolan och kommunen centralt. Person 

menar att det sker en utveckling genom att personal, elever och föräldrar samlas, samtalar och 

formulerar åtgärder som underlättar elevens skolsituation.  
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2.2.6 Delaktighet i uppföljning och utvärdering 
Dokumentationen av åtgärdsprogrammet spelar stor roll för uppföljning och utvärdering. För 

uppföljningen kan det behövas täta kontakter inom personalen och med föräldrar och eleven. 

Man behöver ställa frågor som: Hur har vi lyckats med måluppfyllelsen? Vilka är orsakerna 

till resultaten? Vilka ändringar behöver göras för en fortsatt utveckling? (Skolverket, 2001b) 

Wahlund (2002) lyfter fram målstyrningen i arbetet med åtgärdsprogram för barn i behov av 

särskilt stöd. Han menar att det är viktigt för barnens och ungdomarnas utveckling och 

framsteg. Målen ska utformas så att de går att följa upp och utvärdera. Åtgärdsprogrammen 

innehåller viktig information om arbetet kring eleven och är därför värdefulla i övergångar 

mellan olika skolor.  

 

Eleverna i Jeppssons (2002) studie har ingen tydlig bild över att åtgärderna följdes upp eller 

att man utvärderade åtgärdsprogrammet. De hade varit på möten där man pratade om 

åtgärderna men ingen av dem kom ihåg om det skrevs något papper. Inte heller finns det 

någon tydlig bild av uppföljning och utvärdering i Nilssons och Periläs (2006) studie bland 

gymnasieelever. De skriver att samtliga elever uppger att det varken görs uppföljning eller 

utvärdering men samtidigt uttalar eleverna att de pratar med lärarna om hur det går. Även i 

Nelsons (2007) studie framkommer att eleverna har en diffus uppfattning om uppföljning och 

utvärdering av deras åtgärdsprogram.  

 

I den studie som Asp Onsjö (2006) genomfört i en kommun är det vanligt att uppdatering av 

åtgärdsprogrammet görs i utvecklingssamtalet där lärare, elev och förälder deltar. Rektorerna 

som medverkat i Asp Onsjös studie uttalar att åtgärdsprogrammen omarbetas minst en gång 

per termin. I den studie som Herting (2006) genomfört framkommer att i grundskolan sker 

uppföljning och utvärdering löpande tillsammans med kontaktläraren, elev och föräldrar. 

Uppföljningar kan också ske på en elevvårdskonferens där rektor medverkar.  

 

2.2.7. Delaktighetens betydelse för måluppfyllelse 
Asp Onsjö (2006) har i sin studie också gjort en jämförelse mellan elevens delaktighet i 

arbetet med åtgärdsprogram och måluppfyllelse. Hennes studie visar att när eleven inte 

deltagit alls i arbetet med åtgärdsprogram eller bara i ringa omfattning så har man en låg 

måluppfyllelse. När eleven har varit mycket delaktig eller ganska mycket har målen uppnåtts i 

hög grad. Föräldrars delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram har samma betydelse för 

måluppfyllelsen som elevens delaktighet. Hennes studie visar också att arbetet med 
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åtgärdsprogram underlättar för eleven och bidrar till måluppfyllelse. Även Persson (2002) har 

i sin studie funnit att de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammen i mycket stor utsträckning 

leder till måluppfyllelse. Wingård (2007) menar att genom att öka elevens delaktighet skulle 

möjligheten till motivation för skolarbete öka och därmed skulle svårigheterna i skolan 

minska.  

 

I Jeppssons (2002) studie framkommer att endast en av tio elever hade nått målen och fått 

godkända betyg. Denna elev har haft stort inflytande på åtgärderna i åtgärdsprogrammet och 

att skolan har tagit hänsyn till elevens önskemål. I övriga fall upplevde eleverna inte att de 

blivit hjälpta av sitt åtgärdsprogram. Jeppsson menar att en förutsättning för att elever i behov 

av särskilt stöd ska lyckas är att alla inblandade har inflytande över planering och 

genomförande av åtgärdsprogrammet. Denna uppfattning delas av Nilsson och Perilä (2006) 

som skriver att det är viktigt att elevens delaktighet i arbetet med åtgärdsprogrammet upplevs 

som något positivt. Åtgärdsprogrammet är till för eleven och det ska inte upplevas som ett 

straff. De menar att om eleven känner ett positivt bemötande och fått vara med och utforma 

sitt åtgärdsprogram leder det till att eleven tar ansvar. Nilsson och Perilä kommer fram till att 

elever som själva tog initiativ till och ansvar i sitt åtgärdsprogram upplever att deras 

skolsituation förbättrats och att de klarar arbetet i skolan bättre. De anser att delaktighet och 

eget ansvar är viktigt för att eleven ska utvecklas positivt. Det innebär att eleven blir lyssnad 

på och att han/hon är en betydelsefull person. Även Nelson (2007) kommer fram till att 

elevens vilja, delaktighet och ansvar har stor betydelse för resultatet med av 

åtgärdsprogrammet. Flera av eleverna nämner någon person i skolan som haft stor betydelse 

för deras fortsatta studieresultat. Han drar slutsatsen att en framgång för eleven ligger hos den 

själva.  

 

2.3. Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 

I min genomgång av tidigare forskning finns många överensstämmelser beträffande 

delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. Överensstämmelser finns mellan olika forskares 

resultat och även mellan forskningsresultat och styrdokument,. I nästan samtliga 

forskningsstudier visar det sig att elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan deltar i 

stor utsträckning. Detta framkommer i samtliga av mig genomgångna studier som utgår från 

personal i skolan som informanter. Lärare, föräldrar och elever är delaktiga när 
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åtgärdsprogram upprättas även om elever och föräldrar inte är delaktiga i hela processen. I 

detta finns en stor överensstämmelse med intentionerna i styrdokumenten. En något 

annorlunda bild framkommer i de studier som bygger på elevers och föräldrars utsagor. Dessa 

studier visar ibland brist på delaktighet i delar av arbetet med åtgärdsprogram. I en av de 

studier som utgått från elevens perspektiv uppger eleverna att de inte varit delaktiga alls. 

Även föräldrar uppger att deras delaktighet inte varit så som de önskat. Samtliga forskare är 

eniga om att delaktighet är viktig och avgörande för hur åtgärder efterlevs och för 

måluppfyllelse. 

 

2.4. Perspektivval  
 
Eftersom jag har valt att utgå från elevens beskrivningar av sina upplevelser behöver jag 

belysa hur jag tänker kring mitt perspektivval. I Nationalencyklopedin (2007) har ordet 

perspektiv betydelser som blicka in i, genomseende eller se igenom och i Bonniers Svenska 

Ordbok (2002) får perspektiv betydelser som överblick och synvinkel. Här definierar man 

också perspektivförskjutning i betydelsen ”att något ter sig annorlunda från en annan persons 

synvinkel”. Eliasson (1995) skriver att som forskare är det viktigt att vi är medvetna och klart 

uttalar våra ställningstaganden och perspektivval. I en studie som handlar om att studera 

människors/elevers erfarenheter där även de egna erfarenheterna påverkar, är det viktigt att ha 

ett medvetet perspektivval. Szönyi (2005) använder ordet ”inifrånperspektiv” i sin analys av 

perspektivval. Med det menar hon att man sätter sig in i informantens roll och återger deras 

åsikter så som de upplevs av dem själva. Hon använder begreppet inifrånperspektiv synonymt 

med elevperspektiv. Szönyi lyfter fram att det framförs kritik mot att använda elev- eller 

inifrånperspektiv om forskaren själv inte är elev och det ifrågasätts om inifrånperspektiv kan 

studeras av någon annan än personen själv.  Hon menar att det utförs många studier som säger 

sig vara ur ett inifrånperspektiv men att detta är tveksamt eftersom det är svårt att fullfölja 

denna ambition och att fokus lätt glider bort från detta perspektivval. Det blir lätt att man gör 

tolkningar av informanternas utsagor istället för att återge deras egna erfarenheter. Det är 

viktigt att vara medveten om denna svårighet och tydliggöra vilket perspektiv man avser. För 

detta krävs en tydlig perspektivmedvetenhet. Med ett inifrånperspektiv eller elevperspektiv 

menas att det är informantens eller elevens eget perspektiv. Ett inifrånperspektiv ska sätta 

fokus utifrån informanternas perspektiv.  
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Qvarsell (2003) skriver om barns perspektiv som informantperspektiv. Hon lyfter fram att det 

handlar om att de fenomen vi studerar finns i barnens värld och att vuxnas och barns världar 

framträder på olika sätt. Hon ser två sätt att göra studier om barn. Det ena synsättet är att 

forskare och professionella studerar barn utifrån vad de själva anser är barnens bästa. Det 

andra sättet utgår från barnens egna utsagor om sig själva och sin situation. Hon skriver att det 

ofta i forskning som t.ex. Piaget framkommer att barn bara kan se företeelser ur sitt eget 

perspektiv. Qvarsell däremot menar att barn och unga är sakinriktade i sina uppfattningar och 

berättar var de ser, tänker och upplever.  Hon tror att uttalanden som att ”höra” barnen 

kommer att bli vanligare.  

 

Halldén (2003) menar att barnperspektivet har många innebörder. Det används dels som ett 

ideologiskt begrepp och del som ett metodiskt begrepp i vetenskapliga sammanhang. Hon 

ställer sig frågor om hur forskare kan använda empiriskt material för att transkribera och 

citera barns utsagor. Hon menar att barnperspektiv handlar om barnens utsagor och att tolka 

dem utifrån sitt sammanhang. Det handlar också om den plats barnen får i samhället att verka 

i barnens intresse. Halldén gör en distinktion mellan barnperspektiv och barns perspektiv. 

Begreppet barnperspektiv syftar till att verka för barnens bästa och utgå från barnens villkor. 

Barns perspektiv i två ord innebär däremot att barnen själva har gett uttryckt för sina tankar 

och sin situation. Hon menar att man behöver skilja på vem som formulerar perspektiven, 

barnen själva eller en vuxen som utger sig som barnens företrädare. Det är viktigt att forskare 

och professionella låter förståelsen för barns erfarenheter vara avgörande för analysen av 

barnens villkor. Halldén menar att det är viktigt att återge empirin i förhållande till det man 

som forskare avser med barnperspektiv och att det är viktigt att lyfta fram kontexten vid 

tolkning av empirin. Hon betonar att det är viktigt att man som enskild forskare 

problematiserar kring begreppet och är medveten om det perspektiv man anlägger. 

 

Johansson (2003) diskuterar innebörden i barns perspektiv utifrån hinder och möjligheter att 

synliggöra och förstå begreppet i pedagogisk forskning. Hon anlägger en fenomenologisk 

tolkning på begreppet barns perspektiv. Med barns perspektiv menar hon ”det som visar sig 

för barnet, det vill säga barnens erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” (Johansson, 

2003 s. 42). Hur kan då det som visar sig för barnen även visa sig för forskaren? Qvarsell 

(2003) skriver att enligt Merleau-Ponty är förutsättningen för att förstå andra interaktionen 

mellan människor. Genom att vi kommunicerar deltar vi varandras världar. Trots denna 

interaktion kan vi inte förstå andra människor fullt ut eftersom vi är olika individer med olika 
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referensramar och erfarenheter. Hur barns perspektiv visar sig för vuxna påverkas av flera 

faktorer så som komplexiteten i sammanhanget, ontologiska ställningstaganden samt 

deltagarnas olika intentioner och agerande.  

  

Min studie har sin utgångspunkt i elevers beskrivningar av sina upplevelser av delaktighet. 

Min ambition med att analysera intervjuerna ur ett elevperspektiv motsvarar det som Szönyi 

(2005) beskriver som inifrånperspektiv. Med det menar jag att jag återger elevernas egna 

utsagor. I intervjuer har jag fått ta del av deras beskrivningar av upplevelser och erfarenheter. 

Jag får blicka in i elevernas värld och ska försöka förstå elevernas utsagor utifrån deras 

synvinkel. Här finns en överensstämmelse också med ordböckernas definition av perspektiv. 

Eftersom jag är vuxen och har min yrkesroll inom skolan kan det lätt bli så att jag antar ett 

personal- eller vuxenperspektiv. Detta kan jag motverka genom att vara observant på mig 

själv som intervjuare och i tolkningen av elevernas utsagor. För att göra korrekta tolkningar 

av elevernas berättelser måste jag sätta mig in i och föreställa mig elevernas värld. Jag måste 

aktivt lyssna till elevernas utsagor och försöka förstå dem utifrån elevernas beskrivningar av 

sina upplevelser.  
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3. METOD 
 
 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt metodval där jag hämtat inspiration från 

hermeneutiken. Jag beskriver mina utgångspunkter för val av informanter samt hur jag har 

valt att genomföra intervjuerna och bearbeta studien. Jag redogör också för studiens giltighet 

och tillförlitlighet. Sist i kapitlet tar jag upp de etiska överväganden som jag gjort med 

utgångspunkt från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning samt hur jag tagit ansvar för dessa i min studie.  

 

3.2. Metodval 
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det två tekniker för att samla information, den 

kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa sker med enkäter och bearbetas statistiskt 

och ger exakta svar. Den kvalitativa utförs med intervjuer och ger mer djupgående svar som 

forskaren bearbetar utifrån sin egen förståelse. I den kvalitativa intervjun skapas samtalet av 

både intervjuare och den intervjuade. De menar att intervjuaren bör hjälpa den intervjuade att 

forma ett meningsfullt och relevant sammanhang kring det fenomen som undersöks.  

 

I min studie har jag varit intresserad av att elevernas tankar kring sin delaktighet i arbetet med 

åtgärdsprogram. För att kunna förstå elevernas berättelser behövde jag också skaffa mig en 

bild av deras upplevda skolsituation. Jag valde därför att använda en kvalitativ metod och 

genomföra en studie med intervjuer. När jag valde att genomföra en intervju innebar det att 

jag fick lyssna till elevernas beskrivningar och berättelser. Jag fick då möjlighet att fånga 

elevernas upplevelser av sin delaktighet. Genom intervjuerna fick jag ta djupare del av 

elevernas egna beskrivningar av sina upplevelser. Jag fick möjlighet att ställa följdfrågor för 

att vidga och tränga djupare in i elevernas beskrivningar. Intervjun som metod gav mig också 

möjlighet att få förtydliganden av deras beskrivningar. Genom aktivt lyssnande och 

deltagande kunde jag få förståelse för elevernas upplevelser av sin skolsituation och sin 

delaktighet i arbetet med sitt åtgärdsprogram. Enligt Kvale (1999) är syftet med den 

kvalitativa intervjun att forskaren får ta del av beskrivningar ur en persons livsvärld. Kvale 

beskriver olika utgångspunkter för intervjun genom två metaforer, ”malmletarmetaforen” där 

intervjuaren letar efter kunskap i informantens inre och ”resenärmetaforen” där intervjuaren 
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tar del av informantens livsvärld genom samtal. I min studie har jag utgått från 

”resenärmetaforen” för att ta del av elevernas beskrivningar av sina upplevelser.  

 

3.3. Urval  
 

Min avsikt var att intervjua tio elever, lika många flickor som pojkar. Det visade sig vara 

mycket svårt att komma i kontakt med elever som ville delta i studien. Via e-post till rektorer 

och specialpedagoger på sex olika skolor försökte jag redan våren innan studiens 

genomförande komma i kontakt med elever som skulle kunna delta i intervjuer. Endast en 

specialpedagog svarade att hon hade möjlighet att hjälpa mig att komma i kontakt med elever 

på den skola hon arbetar. De elever som jag var intresserade av att intervjua skulle gå i år sju 

till nio på grundskolan och de skulle ha eller nyligen ha haft ett åtgärdsprogram.  Att jag valt 

denna åldersgrupp beror på att jag själv arbetar inom grundskolan och länge intresserat mig 

för elever med behov av särskilt stöd. Eleverna i studiens åldersgrupp har genom sin ålder 

blivit väl medvetna om sig själva och sin skolsituation och kan uttrycka sig och reflektera 

över frågor i en intervju. De borde också ha haft möjlighet att vara delaktiga i arbetet med 

sina åtgärdsprogram.  

 

Undersökningen har genomförts på fyra grundskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

Sju av de elever som ingår i studien går i år nio och en elev går i år åtta. I intervjuerna har fem 

flickor och tre pojkar medverkat. De namn som återfinns i redovisningen är fingerade för att 

skydda eleverna. Alla elever har ett pågående åtgärdsprogram. Flera av dem har haft 

åtgärdsprogram sedan mellanstadieåren. Orsaken till åtgärdsprogrammen varierar men 

samtliga elever har haft svårt med motivationen och med att nå målen i grundskolans läroplan 

och kursplan, (Lpo 94, 2006). 

 

I min studie vill jag undersöka hur några elever i grundskolans senare år upplever skolan och 

då med särskilt fokus på deras delaktighet i skolan och i arbetet med sitt åtgärdsprogram. Jag 

vill också studera hur eleverna upplever att åtgärdsprogrammet påverkat deras skolsituation 

och hur de tänker kring sin delaktighet i en förändrad skola. För att ge eleverna möjlighet att 

berätta fritt om sina upplevelser valde jag att genomföra en halvstrukturerad intervju. Graden 

av strukturering bestäms av hur fritt eleverna kan använda sina egna ord. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) består en strukturerad intervju av frågor som ger litet utrymme för 



 

 - 22 -   

intervjupersonen att svara inom. En ostrukturerad intervju består av frågor där den intervjuade 

får maximalt utrymme svara inom. I intervjuer med eleverna använde jag ett intervjuguide 

med frågor som syftade till att skapa ett samtal om elevernas erfarenheter och upplevelser. 

Kvale (1997) menar att en intervjuare kan komma åt djupare nivåer i utsagor om man ber den 

intervjuade att utförligt beskriva en specifik situation inom det ämne som avses. I 

intervjuguiden utgick jag från huvudfrågor som belyser syftet. Utifrån huvudfrågorna 

formulerade jag flera underfrågor som stöd för mig själv och för att få en bredare beskrivning 

av elevernas upplevelser. Jag valde att varva berättarfrågor där eleverna fritt fick berätta, med 

vad och hur frågor som gav eleverna möjlighet att beskriva sammanhang. Trost (2005) menar 

att en intervjuguide endast ska innehålla ett fåtal stora frågeområden för att inte styra den 

intervjuade. Den intervjuade ska ha frihet att styra ordningsföljden i samtalet. Frågorna som 

intervjuaren ställer ska följa av den intervjuades utsagor. Detta kan innebära att intervjuaren i 

svaren kan få svar på en helt annan fråga och då bör man som intervjuare fortsätta på det 

spåret och följa den intervjuades tankegångar. I min intervjuguide finns tre huvudfrågor och 

under dessa ett flertal frågor. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Syftet med underfrågorna var 

som jag skrivit innan att mer ge ett stöd till mig själv än att strikt få svar på varje enskild fråga 

på ”rätt plats”. 

 

3.4. Genomförande  
 

Redan innan sommarlovet kontaktade jag via e-post, rektorer och specialpedagoger på fem 

grundskolor för att få hjälp med att kontakta elever. Endast en av de kontaktade, en 

specialpedagog besvarade mitt meddelande och sa sig kunna hjälpa till. Jag fick försöka hitta 

andra vägar för att komma i kontakt med elever. Efter sommarlovet kontaktade jag rektorer 

och specialpedagoger igen och frågade om jag själv kunde komma till deras skolor och berätta 

för eleverna om min studie. Jag formulerade ett brev till eleverna som jag sedan tog med mig 

och delade ut till de elever som var intresserade. Jag hade också formulerat ett 

informationsbrev till föräldrar med förfrågan om intervju med deras son/dotter. 

Informationsbreven återfinns i bilaga 2 och 3. Genom att använda informationsbrev gavs 

eleverna och föräldrar betänketid och fick själva i lugn och ro kunna överväga sitt deltagande. 

Efter ett par dagar tog jag själv kontakt med de elever som direkt visat intresse för att 

medverka i studien. Detta var fallet i fyra av intervjuerna. Kontakten till två av de intervjuade 
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eleverna förmedlades via specialpedagogen på den skola som de tillhör. Två elever 

kontaktade mig på telefon sedan de talat med sina föräldrar.  

 

I ”Informationsbrev till eleven” berättade jag om mig själv och bakgrunden till intervjun. Jag 

informerade om att intervjun skulle handla om elevens upplevelse av sin delaktighet i arbetet 

med sitt åtgärdsprogram och hur de blivit hjälpta av sitt åtgärdsprogram. Jag berättade också 

hur intervjun skulle gå till. Jag informerade om att jag skulle använda en digital 

ljudupptagare/fickminne och om hur jag skulle hantera deras berättelser i det fortsatta arbetet 

med uppsatsen. I informationsbrev till föräldrarna, ”Tillstånd för intervju av minderårig” 

fanns motsvarande information och en förfrågan om tillstånd att intervjua deras son/dotter. 

Eleven är den som först fått överväga sitt deltagande. Om eleven har visat intresse har de 

själva som nästa led lämnat informationsbrevet till sina föräldrar. Föräldrarna fick sedan 

chans att kontakta mig för ytterligare information innan de svarade ja eller nej på min 

förfrågan om tillstånd att intervjua deras son/dotter men ingen av föräldrarna tog ytterligare 

kontakt. Innan intervjun genomfördes fick jag genom underskrift av både elev och förälder 

bekräftat att jag kunde genomföra intervjun. 

 

För att erbjuda de intervjuade eleverna en så avspänd intervjusituation som möjligt fick de 

själva välja plats och tid för intervjun. Mina intentioner var att intervjua varje elev enskilt. 

Min tanke med detta var att det skulle vara lättare för eleverna att berätta om sina upplevelser 

utan att färgas av kamratens utsagor. I en av intervjuerna fick jag göra avkall på detta för att 

två elever skulle känna sig tryggare i varandras närvaro.  

 

För att uppnå en förtrolig intervjusituation var det viktigt att eleverna inte skulle komma i 

intressekonflikt med sin skola och känna sig ofria i sina beskrivningar. Därför tog jag kontakt 

med elevernas rektorer för att informera dem om min studie. Jag ansåg att öppenhet om 

studien var ett viktigt led för att vinna förtroende och respekt för min studie. Jag tyckte också 

att kontakten med rektorerna var betydelsefull för att eleverna skulle känna sig trygga och inte 

skulle uppleva att de gick bakom ryggen på skolan om någonting negativt framfördes. Att 

informera på detta sätt ansåg jag vara nödvändigt med tanke på att intervjuerna skulle 

genomföras på elevernas egna skolor. Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att 

se till att det uppstår en personlig relation mellan intervjuaren. Detta för att motivationen hos 

intervjupersonerna ska öka. Intervjuaren behöver också visa öppenhet för intervjuarens åsikter 

och känslor samt visa respekt för den intervjuade. 
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Varje intervju genomfördes på elevernas skolor i ett avskilt rum där vi inte skulle bli störda. 

Jag presenterade tillvägagångssättet för eleverna och bad dem besvara de frågor jag ställde så 

noga de kunde. Jag bad eleverna säga till om jag behövde förtydliga mina frågor.  Jag 

informerade om min tystnadsplikt och att intervjuerna skulle avidentifieras. Jag berättade 

också om syftet med min studie och hur jag skulle använda den information de lämnat i 

intervjuerna. Detta i enlighet med lagstiftningen om etisk prövning av forskning som avser 

människor (SFS 2 003:460). Intervjuerna spelades in på en digital ljudupptagare/fickminne. 

Samtidigt som intervjuerna spelades in förde jag kompletterande anteckningar för att säkra 

fakta ifall ljudinspelningen blivit dålig. Intervjuerna tog ca 30 minuter var. Intervjun med de 

två flickorna tog längre något längre tid, ca 40 minuter. 

  

3.5. Bearbetning och analys 
 

Utskriften av de inspelade intervjuerna gjordes genom transkribering inom en veckas tid efter 

varje intervjutillfälle. Transkribering gjordes så ordagrant som möjligt med hänsyn till 

ljudupptagningens varierande kvalitet. Vissa inspelningar hade mycket låg ljudnivå på grund 

av att eleven talat mycket tyst. För att kontrollera utskriften av dessa inspelningar har jag i 

efterhand lyssnat till dem via högtalarförstärkning. Jag har också avlyssnat inspelningarna vid 

ytterligare två till tre tillfällen för att hitta nyanser/intensitet i uttalande i elevernas berättelser 

om deltagande i olika delar av arbetet med åtgärdsprogram. Samtidigt som jag lyssnade till 

deras berättelser gjorde jag medvetet eller omedvetet tolkningar utifrån min förförståelse och 

mina tidigare erfarenheter.  

 

Jag har också gjort en jämförelse med de anteckningar som fördes under intervjuerna. I 

anteckningarna gjorde jag markeringar av uttalanden som eleverna betonat särskilt. Dessa 

markeringar har jag sedan letat upp i utskriften och de har sedan tillförts redovisningen som 

citat. Varje uttalande har sedan sammanställts fråga för fråga i ett intervjudokument. Jag har 

särskiljt varje elevs utsaga genom färgsättning och flickornas utsagor från pojkarnas genom 

att färgsätta flickor i en färgnyans och pojkar i en annan. Jag har också bearbetat elevernas 

uttalanden tematiskt utifrån varje forskningsfråga.  
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I min analys av studien har jag inspirerats av hermeneutiken. Hermeneutiken handlar om att 

studera människans upplevelser och erfarenheter så som den förmedlas av individen och 

utifrån detta göra tolkningar för att komma fram till en förståelse. Forskarens förförståelse ses 

som en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram till förståelse.  

 

Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför 
oss själva när vi studerar verkligheten. Vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras 
arbete och erfarenhet, samla material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den 
skull inte i en position utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi tolkar 
och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser (Ödman, 2007, s. 14). 

 

Att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att jag i min förståelse av elevernas 

utsagor färgas av min förförståelse och gör tolkningar utifrån denna. När jag lyssnar till 

elevernas berättelser och försöker förstå innebörden färgas den av mina tidigare erfarenheter. 

Elevens utsagor får nya nyanser genom mötet av mina tidigare erfarenheter och omformas 

utifrån min egen förförståelse. Allt eftersom intervjun fortlöpte påverkades jag av elevernas 

utsagor, mina tidigare tolkningar förändrades och nya bildades. Mina tolkningar och mina 

bilder fortsatte att förändras när jag sammanställde och bearbetade intervjutexterna för att 

förstå dem utifrån elevernas perspektiv. Ju mer jag analyserade texterna desto djupare och 

mer nyanserade bilder fick jag av elevernas berättelser av sina upplevelser. Jag kom till nya 

insikter som till slut lades samman till en helhet som gav mig en förståelse av elevens hela 

berättelse. Jag har fått följa varje elev på den resa som slutligen fört mig mot målet med min 

studie. 

 

Ödman (2007) menar att det är viktigt att man i tolkningar är uppmärksam på hur man 

påverkas av förförståelse. Man bör därför tydligt klargöra hur man tänker, tolkar och förstår 

det man studerar. Tolkningar ska ha en rimlig anknytning till det man studerar och till den 

information som förmedlats.  När vi förmedlar vår förståelse är det viktigt att använda ett 

språk som läsaren eller lyssnaren kan anknyta till sin värld.  

  

3.6. Giltighet och tillförlitlighet 
 

Trost (2005) skriver att man med tillförlitlighet avser att en mätning ska vara likvärdig. 

Förutsättningar och genomförande ska vara på likvärdigt sätt. Det är viktigt att kunna visa att 

uppgifter är trovärdiga och insamlade på ett likvärdigt sätt. Uppgifterna ska också vara 
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relevanta för syftet med studien. Enligt Kvale (1997) avser giltigheten (validiteten) i kvalitativ 

forskning att mäta i vilken omfattning metoden mäter vad den är tänkt att undersöka samt i 

vilken mån gjorda observationer speglar det fenomen den är avsett att mäta. Giltigheten avser 

studiens alla delar och kan indelas i sju stadier: tematisering, planering, intervju, analys, 

validering och rapportering. Även Patel och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att man 

i kvalitativa studier beskriver forskningsprocessen så att läsaren kan bilda sig en uppfattning 

om alla val som forskaren har gjort. Hela processen ska beskrivas allt ifrån hur 

forskningsproblemet har uppkommit till hur analysen och resultatet redovisas. 

 

Jag anser att giltigheten och tillförlitligheten i denna studie är god. Jag har valt en teoretisk 

ansats som var användbar i studien. Metodvalet gav förutsättningar för att fånga det 

undersökta fenomenet. Intervjuguiden som jag använde i alla intervjuer speglar de 

frågeställningar jag ville få svar på. Den svarar väl mot syftet i min studie. Intervjuerna har 

också fokuserat på syftet med studien. De elever som har deltagit i studien har gjort detta 

frivilligt och vi har haft en förtroendefull och avspänd samtalssituation under intervjuerna så 

därför finner jag ingen anledning till misstroende mot elevernas berättelser. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2007) menar att man i intervjuer av barn kan se att de håller kvar sin 

uppfattning genom att ställa följdfrågor inom samma tema. De skriver ”För att få fram barns 

genuina tankar behöver man inte alltid ställa flera liknande frågor, utan dessa visar sig oftast 

då man ställer följdfrågor” (s.51). Ett annat sätt att utforska sanningshalten i utsagor är att ta 

reda på hur barn och ungdomar uppfattat frågan. Ett sätt som jag som forskare kan göra detta 

på är att ställa frågor som ”Hur uppfattar du…” eller ”Vad var det jag frågade om…”. I min 

studie förtydligade jag ofta frågan genom att omformulera frågan eller genom att ställa 

följdfrågor. 

 

I min studie har intervjuerna genomförts utifrån samma intervjuguide och samtliga intervjuer 

har spelats in med samma ljudupptagare/fickminne. Genom att intervjuerna är inspelade kan 

uttalanden tydligare återges. Inspelningen ger mig möjlighet att avlyssna intervjuerna vid flera 

tillfällen. Jag kan också återgå till inspelningen för att lyssna efter specifika uttalanden och 

nyanser i rösterna. Alla intervjuer är utförda inom en månads tid. Intervjuerna genomfördes i 

avskilda rum på elevernas egna skolor där vi inte blivit störda. Uppläggningen av varje 

intervjutillfälle har varit den samma och inspelningarna är gjorda på samma sätt. En digital 

ljudupptagare placerades på ett bord mellan deltagarna.  
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De inspelade samtalen har överförts till text via transkribering. Detta sätt att bearbeta 

inspelningarna ger en stor noggrannhet där både den intervjuade och intervjuaren textas 

ordagrant. Min avsikt med intervjuerna var att undersöka några elevers beskrivning av sin 

upplevelse av delaktighet arbetet med åtgärdsprogram. Jag menar att jag genom elevernas 

beskrivningar har fått en god inblick i deras upplevelser. Jag har gjort en resa med varje elev 

och blivit den ”medresenär” som jag avsåg med det metod som jag gjort. Därmed har jag nått 

avsikten med min studie.  

 

3.7. Forskningsetiska överväganden 
 

En viktig del i forskningsetiken är att informera deltagarna om studien och att inhämta 

deltagarnas samtycke. Att välja att genomföra en studie med elever i grundskolan innebär 

flera etiska överväganden. Förutom att få kontakt med elever behöver också eleven och deras 

föräldrar/vårdnadshavare ge sitt samtycke till intervjun. För forskning som handlar om 

människor ska jag enligt lagen om etisk prövning (SFS 2003:460) informera deltagarna om 

min studie. Deltagarna ska både få information om de moment som de ska delta i och hela 

forskningsprojektet. När det gäller personer som är under 18 år ska alltid vårdnadshavaren 

informeras. Är personen mellan 15 och 18 år så ska han/hon också alltid informeras och ge 

sitt samtycke. Om personen är under 15 år och förstår vad deltagandet innebär ska han/hon 

informeras om forskningen och lämna sitt samtycke till deltagande. I min studie har eleven 

fått ge sitt samtyckte till intervjun genom att underteckna ett informationsbrev riktat till 

eleven. Föräldrarna har efter information om studien skriftligt eller muntligt givit sitt tillstånd 

till intervjun genom att ge sitt tillstånd. Muntliga tillstånd har dokumenterats. 

Informationsbreven till eleven och föräldrarna återfinns i bilaga 2 och 3. 

 

 Jag har som forskare ett eget etiskt ansvar som bland annat innebär att forskningen ska ha 

hög kvalitet och moral. Vetenskapsrådet (1990) har i ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning” preciserat fyra huvudkrav som gäller 

individens krav på skydd: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare om 

forskningsuppgiftens syfte och villkor för deras deltagande. Deltagarnas rätt att själva 

bestämma över sin medverkan regleras i samtyckekravet. I konfidentialitetskravet beskrivs 

hur deltagare i en studie ska ges största möjliga konfidentialitet och hur personuppgifter ska 
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hanteras och förvaras. Nyttjandekravet föreskriver hur insamlade uppgifter får/inte får 

användas.  

 

Med utgångspunkt från ovan nämnda krav har jag vidtagit åtgärder för att skydda eleverna 

som medverkar i studien. Jag har muntligt och skriftligt informerat alla deltagare om studiens 

syfte, genomförande och användande. Jag har också informerat om deras roll i studien och att 

deras deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta sitt deltagande när som hest. Efter 

informationen om studien har jag inhämtat samtycke till deltagande både från deltagarna 

själva och från deras föräldrar. De elever som har deltagit i studien har själva fått bestämma 

när och var intervjuerna skulle genomföras. Jag har också informerat om hur jag hanterar de 

data som jag samlar in genom intervjuerna. Ingen annan än jag själv hanterar de inspelade 

intervjuerna och utskrifterna. Intervjuerna och utskrifterna är avidentifierade och kommer att 

raderas när uppsatsen har examinerats. I intervjuer och utskrifter kan man endast identifiera 

kön. Jag själv omfattas också av tystnadsplikt och det insamlade materialet kommer endast att 

användas i forskningssammanhang. Genom att genomföra de flesta intervjuerna med en 

person i taget kan jag garantera att det som eleverna berättar inte förs vidare.  Vid ett 

intervjutillfälle där eleverna själva framförde önskemål om att bli intervjuade tillsammans 

informerade jag om deras tystnadsplikt i förhållande till varandra. Jag betonade att det som 

framfördes under intervjun inte skulle användas i andra sammanhang om detta kunde vara till 

skada för kamraten. Detta var viktigt för att de själva skulle kunna vara öppna och ärliga i vad 

de framförde under intervjun.  
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4. RESULTATREDOVISNING 
 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuundersökningen med eleverna. Resultatet 

redovisas under följande rubriker: 

• Elevens upplevelse av skolan  

• Delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram 

• Åtgärdsprogrammet som hjälp i skolan 

• Visioner om en förändrad skola 

Under varje huvudrubrik gör jag en sammanfattning av elevernas beskrivningar och visar på 

centrala trender deras utsagor. För att belysa och tydliggöra elevernas beskrivningar av sina 

upplevelser illustrerar jag elevernas utsagor med citat.  

 

4.1. Elevens upplevelse av skolan 
 
Eleverna beskriver sin upplevelse av skolan på två sätt. Dels upplevs skolan som jobbig och 

tråkig och dels är det roligt att vara i skolan. Eleverna menar att det är skolan och själva 

skolarbetet som är jobbigt och tråkigt. Samtidigt uttrycker eleverna att det är roligt att vara i 

skolan för att träffa kamrater.  Det är raster och kamrater som utgör det positiva med skolan.  

 
Träffa kompisar, det är ett måste.               Sofie 

 

Alla elever påtalar att det är för mycket skolarbete och talar om lektionerna som jobbiga. Det 

är för mycket att göra på lektionerna, för svåra uppgifter och för många läxor. Drygt hälften 

av eleverna beskriver det som stressigt och hets om poäng för att komma in på ett nationellt 

program på gymnasiet. Dessa elever beskriver också att de har svårt att förstå på lektionerna 

och att det är svårt att hänga med.  

 

Eleverna beskriver att de både får hjälp och inte får hjälp i skolan. De flesta eleverna anser att 

de inte får någon hjälp av läraren i klassen men alla elever beskriver att de får hjälp och stöd 

av specialläraren eller specialpedagogen och att de är nöjda med den hjälpen. 

 

Bra, väldigt bra, bättre att få den hjälpen än om man är i den stora gruppen, det är mer 
stressigt i en stor grupp, specialläraren skriver på tavlan och förklarar så man förstår, 
förklarar med andra ord så man förstår, mer med mina ord så jag förstår.               Cilla 
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De elever som beskriver att de inte får den hjälp de behöver av läraren i den vanliga 

klassen/gruppen menar att läraren inte hinner hjälpa eller inte bryr sig om att ge hjälp. Ändå 

uttrycker hälften av de intervjuade eleverna att de får viss hjälp av klassens lärare och att de är 

nöjda med den hjälp de får. Hjälpen gör det lättare för dem att förstå och lära sig. Ett par av 

eleverna anser att lärarna ska vara mer engagerade och ge mer hjälp till elever som har 

svårigheter.  

 

Lärarna skulle va utbildade för såna elever som jag så att dom vet vilken hjälp dom 
behöver, anpassa sig lite efter dom med.                Jacob 

 
 
Samtliga elever önskar att lärarna skulle ha mer tid för dem och att lärarna skulle ge dem mer 

hjälp. Några av eleverna uttrycker, trots att de upplever skolan som jobbig, att en del av 

lektionerna är roliga och går bra eftersom de får hjälp med det som är svårt. Knappt hälften av 

eleverna berättar att de är trötta på skolan och att de inte känner sig motiverade att gå till 

skolan på morgonen.  

 

Tråkigt att gå i skolan, man börjar för tidigt och så går man så länge, orkar inte och så 

är det mycket plugg, prov och läxor.                  Jens 

 

4.2. Delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram  
 
Eleverna har ingen tydlig bild av sina åtgärdsprogram. De har svårigheter att beskriva 

innehållet, mål och åtgärder6. Deras bild av sina åtgärdsprogram är att det innehåller mål och 

vad de som elever ska göra. De flesta eleverna har haft åtgärdsprogram sedan de var tio- elva 

år och de har också haft flera åtgärdsprogram eftersom åtgärdsprogrammen skrivits om. 

Eleverna beskriver att de fått åtgärdsprogram för att de inte klarar sina skoluppgifter eller att 

det på annat sätt går dåligt för dem i skolan. Ingen av dem har själva tagit initiativ till sitt 

åtgärdsprogram utan åtgärdsprogrammen har kommit till på initiativ från läraren, 

specialläraren eller i något fall en förälder. Eleverna menar att åtgärdsprogrammet skrevs för 

att beskriva den hjälp de ska få och vad de själva ska göra. Hjälpen ska oftast ges av 

specialläraren eller specialpedagogen. Samtliga elever beskriver att deras åtgärdsprogram 

                                                 
6 Jag förtydligade frågan genom att fråga om de skrivit något på ett papper när de satt tillsammans med läraren 
och pratade om sin skolsituation 
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handlar om den hjälp de skulle få i ämnen som matematik, svenska och för någon elev 

engelska. 

 
Man skulle göra planer, sätter upp mål, vad som skulle hända, vad man skulle införa, 
vad som skulle hända nästa läsår, vad vi ska göra i svenska och i detta ämnet och sånt, 
praktik på en restaurant, fick börja tidigare och sluta tidigare, så fick jag specialhjälp av 
en lärare i matte, svenska och engelska, och att jag skulle ha speciallärare.                Filip 

 

Samtliga elever anser att de varit delaktiga när åtgärdsprogrammet upprättades och att de till 

viss del hade fått påverka innehållet i sitt åtgärdsprogram. Alla elever uppger också att deras 

lärare och någon av deras föräldrar varit delaktiga när åtgärdsprogrammet upprättades. De 

flesta eleverna berättar att de har samtyckt till lärarens förslag om innehållet i 

åtgärdsprogrammet.  Hälften av eleverna menar ändå att de fick vara med och bestämma 

innehåller i sina åtgärdsprogram. Ett par av eleverna beskriver att de själva fick bestämma 

allt. De flesta av eleverna beskriver att det var läraren som tog initiativ till att åtgärdsprogram 

skulle upprättas. Hälften av eleverna beskriver också att specialläraren eller specialpedagogen 

var delaktiga i beslutet att upprätta ett åtgärdsprogram.  

 

I studien framkommer två olika uppfattningar om åtgärdsprogrammets betydelse. Den ena 

uppfattningen är att eleverna känner att de inte blir hjälpta av sitt åtgärdsprogram. Den andra 

uppfattningen är att åtgärdsprogrammet är bra och eleverna känner sig nöjda och anser att 

åtgärdsprogrammet hjälper dem. Drygt hälften av eleverna känner sig nöjda med sina 

åtgärdsprogram och anser att det har varit till hjälp. De övriga eleverna anser att 

åtgärdsprogrammet inte leder till någon förbättring och att detta beror endera på lärarna eller 

på dem själva. 

 
Det kändes lättare, att jag inte behövde ha de lektioner där det var svårt där jag inte 
fattade nåt, så då kände jag att jag kunde arbeta mer med det andra, men det lyckades 
jag inte med heller.                Agnes 

 

Samtliga elever ger tvekande svar kring hur de kan påverka åtgärdsprogrammet. De flesta 

eleverna beskriver att de känner sig osäkra på om och hur de kan påverka sitt åtgärdsprogram. 

En par av eleverna menar att det är att påverka allt i åtgärdsprogrammet.  

 

Ansvaret för åtgärdsprogrammet beskrivs på två sätt, att följa åtgärdsprogrammet och att få 

åtgärdsprogrammet att fungera. Alla elever beskriver att de själva har ett delat ansvar för 

åtgärdsprogrammet tillsammans med lärarna och föräldrar.  
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Lärarnas ansvar och så mamma och pappa dom står som ansvariga och så jag själv. Jens 

 

Alla elever menar att det är deras ansvar att följa det som står skrivet i åtgärdsprogrammet. 

Elevernas beskrivningar av sitt ansvar kan delas in i ett socialt ansvar och ett 

kunskapsrelaterat ansvar. Som socialt ansvar beskriver eleverna att komma i tid till lektioner, 

att komma till skolan och att kunna koncentrera sig. Kunskapsrelaterat ansvar beskrivs av 

eleverna som att nå mål, att få betyg och att göra läxor.  

 

”… Att jag ska kämpa, inte ge upp och att jag ska försöka. Mycket för jag ska få 
godkänt och ska komma in på en linje.                  Frida 

 

Trots att eleverna beskriver sig själva som ansvariga för att följa åtgärdsprogrammet menar de 

flesta eleverna att lärarna bär huvudansvaret för att åtgärdsprogrammet ska fungera. Hälften 

av eleverna menar att de själva och föräldrarna är delansvariga för att åtgärdsprogrammet ska 

fungera. Samliga elever anser att deras åtgärdsprogram följs upp regelbundet och utvärderas 

minst en gång per termin. Alla elever uppger att utvärdering sker i samband med 

utvecklingssamtalen där eleverna själva, deras föräldrar och läraren medverkar.  
 

4.3 Åtgärdsprogram som hjälp i skolan 
 

I studien framkommer två olika beskrivningar om åtgärdsprogrammet som hjälp i skolan. 

Endera ger åtgärdsprogrammet eleverna hjälp eller så leder åtgärdsprogrammet inte till någon 

förändring. Drygt hälften av eleverna upplever att de blir hjälpta av åtgärdsprogrammet och 

något mindre än hälften av elever upplever inte någon hjälp utifrån sina åtgärdsprogram. De 

elever som menar att åtgärdsprogrammet hjälper dem i skolan beskriver att de får mer hjälp av 

lärarna och anpassningar i skolan. För dem känns det skönt att ha ett åtgärdsprogram och 

skolarbetet upplevs lättare. Några av eleverna har kluvna tankar kring att ha ett 

åtgärdsprogram. De beskriver att det inte känns bra att ha åtgärdsprogram för det innebär att 

de inte kan nå målen. Samtidigt menar de att det ändå är bra att ha ett åtgärdsprogram för de 

har fått andra mål att arbeta efter.  

 

Det är självklart inte bra för det är inte bra att ha svårt men det är bra för man får hjälp 
man vill ju inte ha svårt i nåt ämne, bra för att uppnå mål – det är bra mål tycker jag, 
dessa målen är enklare att ha än dom i kursplanen.               Frida 
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En annan av de intervjuade eleverna berättar att det är skönt att slippa vara som alla andra och 

att åtgärdsprogrammet innebär att han får anpassningar utifrån sina förutsättningar. 

 

Att det inte var som för alla andra, att slippa vara med alla andra, slippa dumförklara 
sig, jag gick i pluggisklass och dom var mycket bättre än jag i skolan, så det var bättre 
att få nåt eget.                   Filip 

 

De elever som inte upplever någon förändring uppger att de inte får mer hjälp än övriga elever 

i klassen eller att det beror på dem själva att åtgärdsprogrammet inte leder till någon 

förändring. 

 

Det gör ingen skillnad. Jag tycker inte att det verkar hjälpa så mycket, det verkar inte ge 
nån hjälp. Jag får samma hjälp som dom andra det verkar inte funka.               Sofie 

 

En av eleverna menar att åtgärdsprogrammet i sig inte ger någon hjälp men att samtalen med 

läraren, föräldrarna och honom själv är viktiga och har stor betydelse för arbetsinsatserna i 

skolan. 

 

Ja lite dom (lärarna)7 hjälper en inte, dom kollar inte på pappren dom bara ligger där 
Ja dom skulle veta vilken hjälp de va. Det var ju typ att vi träffades och snackade, det 
var det som gjorde att man pluggade mer. Träffas och snacka om det och skriva upp det 
är bra.                    Jens 
 

De elever som är nöjda med sina åtgärdsprogram och menar att åtgärdsprogrammet är till 

hjälp för dem i skolan, är positiva till de förändringar och den hjälp de får. Eleverna beskriver 

förändringar som anpassade tider, lättare böcker, mindre läxor, mer hjälp i ämnen som är 

svåra, läxhjälp, anpassade eller muntliga prov. Ett par av eleverna beskriver att 

åtgärdsprogrammet innebär att de har fått färre ämnen genom att beslut har tagits om 

anpassad studiegång.  

 
När det gäller elevernas uppfattningar om sina möjligheter att kunna påverka sina 

åtgärdsprogram svarar de med på två skilda sätt. En del av eleverna menar att de kan påverka 

sina åtgärdsprogram medan några av eleverna beskriver att de inte bryr sig om att påverka. De 

flesta eleverna menar att de bara låtit lärarna och föräldrarna bestämma i åtgärdsprogrammet 

därför att de själva inte orkar engagera sig och delta aktivt. De elever som anser sig kunna 

                                                 
7 Mitt förtydligande 
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påverka sina åtgärdsprogram beskriver att detta känns bra för dem. De beskriver en känsla av 

engagemang och att de vill vara med och bestämma.  

 
Vara mer delaktig och bestämma och inte bara bli tillsagd tycker jag är viktigt. Att få en 
uppgift som dom säger ska vara klar då och då. Jag tycker det är dåligt att om man inte 
får klart den så blir man inte godkänd –för folk blir bara stressade av det.             Agnes 

 

En av eleverna menar att det är möjligt att påverka åtgärdsprogrammet om man bara är 

engagerad. En annan av eleverna menar att om lärarna hade lyssnat mer på honom och låtit 

honom vara med och bestämma mer så hade han klarat skolan bättre än som det nu blivit. 

 
Jag orkade inte bry mig, lärarna bestämde allt, om lärarna hade lyssnat mer hade det 
nog gått mycket bättre än det gjorde.                  Filip 

 

I elevernas tankar om att göra förändringar i sina åtgärdsprogram framkommer två reaktioner. 

Majoriteten av eleverna visar osäkerhet om förändringar och en elev vill inte ha några 

förändringar. De flesta elever är tveksamma till om de vill ändra på något i sitt 

åtgärdsprogram. De vet heller inte vad åtgärdsprogrammen ska innehålla om de är tvungna att 

bestämma själva. Deras uppfattning är att det är bättre att låta lärarna och föräldrarna 

bestämma. En elev säger sig vara nöjd med sitt åtgärdsprogram medan en annan elev knappt 

vet vad som står i hennes åtgärdsprogram. Ett par av eleverna lyfter fram att de själva behöver 

vara mer engagerade och delaktiga i arbetet med sina åtgärdsprogram. Som förslag på 

förändringar i sina åtgärdsprogram beskriver eleverna åtgärder som kortare dagar, kortare 

lektionspass, senare start på morgonen, anpassningar utifrån deras förutsättningar, mer tid och 

mer hjälp. De menar också att lärarna ska lyssna mer på dem.  

 
Slappare, kortare dagar, börja senare så att man hinner med allting. Kortare lektioner 
ska va 40-50 minuter man orkar inte mer då sitter man still och väntar på att klockan 
ska gå.                Agnes 

 

4.4. Visioner om en förändrad skola 

 

Eleverna i studien får i uppgift av mig att var rektor på sin skola. De får frågan: ”Tänk dig att 

du är rektor på din skola - hur skulle du göra då för att hjälpa elever som får det svårt i 

skolan?” I detta avsnitt vill jag redovisa hur eleverna tänker kring delaktighet och inflytande 

när de får möjlighet att själva fantisera fritt och själva bestämma. 
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I elevernas beskrivningar av hur de ska organisera sina tänkta skolor om de var rektorer finns 

både organisatoriska förslag och förslag om hur elevens delaktighet kan förbättras. Samtliga 

elever menar att de skulle se till att elever som är i behov av särskilt stöd skulle få mer hjälp. 

Det ska finnas fler lärare, speciallärare, specialpedagoger och personal som kan ta hand om 

sociala problem som är relaterade till hemmet.  

 

Extrahjälp, extralärare, speciallärare, börja ge hjälp tidigare och att dom får egen hjälp, 
få mer tid i skolan med hjälp av lärarna.                        Cissi och Cilla 

 

En av de intervjuade eleverna menar att i om han var rektor skulle undervisningsgrupperna 

inte vara större än åtta till tio elever. Tre av de intervjuade eleverna anser att de elever som 

har svårigheter ska få bestämma mer själva hur de vill bli hjälpta. De menar också att det är 

viktigt att lyssna på vad eleverna själva har att säga och att eleverna ska få välja mer själva 

vad de vill arbete med och att skolan inte ska vara så styrd.  

 

Att man inte ska bli tvingad, att lärarna inte ska trycka på så mycket, mer fri miljö, mer 
fritt och få bestämma mer själv annars tröttnar man. Inte bli tillsagd hela tiden, man 
tröttnar. Inte så stora grupper, mer lärare, inte mer än tio i en grupp eller sex, sju då 
jobbar man lättare.                 Jacob 

 

Eleverna i den tänkta skolan skulle få göra sina egna scheman Det skulle också vara möjligt 

att ha roligare kurser i skolan, typ fritidskurser. Två av de intervjuade eleverna menar att i 

deras skolor ska eleverna börja senare, vid halv nio eller nio på morgonen. Det ska vara färre 

prov, inga läxor över helgen och inga prov på måndagar. En av eleverna lyfter fram att de 

elever på hennes skola som har svårigheter i hemmiljön skulle kunna få mer stöd i skolan. 

Hon skulle som rektor avställa personal som är bra inom just det område som eleven behöver 

hjälp med. 
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 5. ANALYS AV DELAKTIGHET 
 
 
I detta kapitel presenterar jag en analys av elevernas beskrivningar av sin delaktighet och 

vilka former av delaktighet som eleverna beskriver. Jag presenterar också att en analys av ett 

samband mellan elevernas delaktighet i arbetet med sitt åtgärdsprogram och elevens 

beskrivning av en förändrad skolsituation. Analysen illustreras med citat av elevernas 

beskrivningar av sin delaktighet. 

 

5.1. Olika former av delaktighet  
 

Begreppet delaktighet har flera betydelser allt ifrån att vara fysiskt delaktig i sammanhang och 

aktiviteter till medbestämmande och engagemang. Szönyi (2005), Hägnesten (2007) och 

Granlund m.fl. (2003) delar in delaktighetsbegreppet i social delaktighet och 

uppgiftsorienterad delaktighet. Social delaktighet som av Molin (2004) benämns 

interpersonell delaktighet beskrivs som en delaktighet mellan personer. Den kan vara en 

formell tillhörighet som att tillhöra en grupp eller tillgänglighet, fysisk närvaro och ha del i 

något. Den sociala delaktigheten behöver inte innebära något aktivt förhållningssätt. Den 

uppgiftsrelaterade delaktigheten som av Molin benämns som intrapersonella delaktighet 

kräver vissa egenskaper hos individen som innebär ett aktivt förhållningssätt. 

Uppgiftsrelaterad delaktighet kräver interaktion mellan människor, motivation, engagemang, 

inflytande, medansvar, att framföra en åsikt. Jag har i min studie kommit fram till att det finns 

olika former av delaktighet som jag vill kalla aktiv delaktighet och passiv delaktighet. Aktiv 

och passiv delaktighet finns både inom det som betecknas som social delaktighet och det som 

betecknas som uppgiftsorienterad delaktighet. Mer om olika former av delaktighet skriver jag 

i slutet av analysen.  

 

 5.2. När upplever eleverna delaktighet i skolan 
 

Delaktighet i skolan framträder i elevernas beskrivningar i form av både social och 

uppgiftsorienterad delaktighet. Eleverna berättar om tillhörighet, kamrater och möjligheter att 

lära i skolarbetet. Eleverna menar att deras delaktighet är bra eller mindre bra. Samtliga elever 

beskriver en delaktighet med kamrater på raster i skolan. Eleverna beskriver också delaktighet 
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när de förstår och kan utföra uppgifter på lektionerna och när de får hjälp av läraren eller 

specialläraren/specialpedagogen. Eleverna känner sig delaktiga i sitt arbete när de arbetar 

tillsammans och samarbetar med andra i klassen och i klassrummet.  

 

5.2.1. Hur framträder delaktighet  
Eleverna beskriver delaktighet i form av tillhörighet genom att tillhöra en skola, en klass och 

en grupp. Denna form av delaktighet kan ses som en formell delaktighet.  

 

När jag var i skolan och så var jag var delaktig på lektionerna när jag var här och så när 
jag arbetar                                  Filip 

 

Med tillhörighet menar de också att vara tillsammans i klassrummet och arbeta tillsammans i 

en grupp.  

 

Att alla hjälper till när man gör nåt tillsammans i en grupp, alla är med, ingen är själv.
                 Cissi 
                 

Jag tolkar elevernas beskrivningar av upplevelser av att klara av och att få hjälp som en form 

av delaktighet.  

 

Svenska o engelska är jag mycket delaktig och jobbar och kommer med förslag, …. 
Lättare att vara delaktig när det är lätt men man kan samarbeta när det är svårt, då lär 
man lär sig mer.                  Frida 
 

Störst känsla av delaktighet i skolan uttrycker eleverna att de har på raster tillsammans med 

kamraterna.  

 

Träffa kompisar, det är ett måste               Sofie 

 

I klassen känner de sig delaktiga när de klarar av lektionsuppgifterna och när de får hjälp av 
läraren.  

 
Ja när jag är i skolan är i klassen när vi jobbar tillsammans, att få vara med och 
bestämma, att jag får vara med att inte vara ensam.               Cissi 
 
 

När eleverna får hjälp och stöd av specialläraren eller specialpedagogen känner de sig nöjda 

och delaktiga genom att de blir hjälpta och får förklaringar som leder till att de lyckas.  
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Bra, väldigt bra, bättre att få den hjälpen än om man är i den stora gruppen, det är mer 

stressigt i en stor grupp, specialläraren skriver på tavlan och förklarar så man förstår, 

förklarar med andra ord så man förstår, mer med mina ord så jag förstår.               Cilla 

 

5.2.2. Hur framträder brist på delaktighet 
Här tolkar jag elevernas beskrivningar av att inte klara av och att inte få tillräckligt med hjälp 

som brist på eller frånvaro av delaktighet. Brist på delaktighet framträder när eleverna 

beskriver att de inte förstår och inte klarar av uppgifter eller när de har svårt att hänga med på 

lektionerna. När eleverna beskriver att de inte får tillräckligt med hjälp av läraren i 

klassrummet eller att eleverna uttrycker att lärarna inte bryr sig om att hjälpa visar detta också 

brist på delaktighet. Frånvaro av delaktighet uttrycks genom att eleverna menar att de själva är 

omotiverade, att de inte orkar gå till skolan på morgonen och att det går dåligt för dem i 

skolan eller att läraren inte hinner med att hjälpa. Eleverna anser att om läraren hade mer tid 

för dem så skulle det vara lättare för dem i skolan.  

 

5.3. Elevernas delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram  
 

Både social och uppgiftsorienterad delaktighet framträder i alla skeden i arbetet med 

åtgärdsprogram. Elevernas beskrivningar visar att de varit mer eller mindre delaktiga i 

utarbetandet och genomförandet av åtgärdsprogrammen.  

 

5.3.1. Hur framträder delaktighet  
Delaktighet framkommer i elevernas arbete med sina åtgärdsprogram och i de möten och 

samtal som varit kring upprättandet av deras åtgärdsprogram. Där har de deltagit även om de 

inte varit aktiva och påverkat innehållet i sina åtgärdsprogram. Deras delaktighet visar sig 

genom att de varit med på möten, att de kunnat påverka innehållet i åtgärdsprogrammet, att de 

har ansvar för genomförandet av åtgärdsprogrammet och att de är med vid uppföljning och 

utvärdering.  

 

Samtliga elever har i någon form varit delaktiga i arbetet med att upprätta sitt åtgärdsprogram. 

Eleverna är delaktiga i samtal kring åtgärdsprogrammen på utvecklingssamtalen och i möten 

tillsammans med föräldrar och lärare kring upprättande, uppföljning och utvärdering.  

 
Föräldrarna och läraren var med på utvecklingssamtalet och jag själv.                     Cissi 
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De flesta av eleverna har till viss del varit delaktiga genom att de påverkat innehållet i sitt 

åtgärdsprogram och ett par elever menar att de fick bestämma allt.  

 

Jag fick bestämma allt typ, det var bra                 Jacob 
 
Ja, vad jag skulle träna mer på, och hur jag skulle träna                Sofie 

 

Delaktighet beskrivs också genom att eleverna anser att de har ett delat ansvar för 

åtgärdsprogrammet med sina föräldrar och lärarna och de själva är fullt ansvariga för att följa 

det som står i åtgärdsprogrammet.  

 

Lärarnas ansvar och så mamma och pappa dom står som ansvariga och så jag själv  Jens 
 

5.3.2. Hur framträder brist på delaktighet  
När jag frågar eleverna om vilka mål och åtgärder deras åtgärdsprogram innehåller så har de 

flesta av eleverna svårt att beskriva dessa. Jag blir förvånad över elevernas brist på kunskap 

om sitt åtgärdsprogram eftersom samtliga elever borde vara medvetna om att de har 

åtgärdsprogram eftersom de ingår i studien. Eleverna beskriver att de inte känner tillräckligt 

med engagemang för att ta aktiv del i arbetet med sina åtgärdsprogram. Jag tolkar deras låga 

kunskap om sitt åtgärdsprogram som brist på engagemang och delaktighet i arbetet med 

åtgärdsprogrammet. Brist på delaktighet visar sig genom att eleverna känner sig osäkra på hur 

de kan påverka ett redan upprättat åtgärdsprogram. Flera av eleverna menar att ha ett 

åtgärdsprogram innebär att de på något sätt är annorlunda är de flesta andra elever och att det 

medför en särbehandling som ger liten möjlighet till delaktighet i klassens arbete. 

Frånsägande av ansvar och därmed delaktighet visar sig i elevernas beskrivningar av att de 

anser att det är läraren som bär ansvaret för att åtgärdsprogrammet ska fungera. 

 

5.4. Leder delaktighet till en förändrad skolsituation 
 

Alla elever beskriver att de varit delaktiga på något sätt i arbetet med åtgärdsprogrammet även 

om alla inte har tagit aktiv del. Hälften av eleverna menar att de har tagit aktiv del i arbetet 

med sitt åtgärdsprogram. De har varit delaktiga genom att ha varit med och bestämt innehållet 

i sitt åtgärdsprogram. Två av eleverna uppger att de själva fått bestämma allt i sitt 

åtgärdsprogram. Det framkommer i studien att drygt hälften av eleverna känner sig nöjda med 
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sitt åtgärdsprogram och att åtgärdsprogrammet har hjälpt dem. Dessa elever menar att de 

genom sitt åtgärdsprogram får mer hjälp av lärarna och anpassningar som förbättrar deras 

skolsituation.  

 

Jag får hjälp, mycket hjälp – jättemycket, man hänger med bättre på lektionerna, det går 
bättre på proven                  Cilla 

 

De känner sig positiva till den hjälp de får med anledning av åtgärdsprogrammet och har en 

positiv inställning till de förändringar som åtgärdsprogrammet medfört. En av eleverna menar 

att samtalen med läraren, föräldrarna och honom själv varit betydelsefulla för hans 

arbetsinsatser i skolan.  

 

Det var ju typ att vi träffades och snackade, det var det som gjorde att man pluggade 

mer. Träffas och snacka om det och skriva upp det är bra                 Jens

                   

Knappt hälften av eleverna anser att åtgärdsprogrammet inte gett dem den hjälp som det var 

avsett att ge. Eleverna menar att detta dels beror på dem själva och dels på lärarna. Själva har 

eleverna känt sig för omotiverade för att delta aktivt eller att ens orka gå till skolan på 

morgonen. De menar också att lärarna inte gett dem mer hjälp än andra elever. 

 

Jag tyckte inte att det blev nån skillnad, det var väl för att jag inte skötte det som det 
inte förändrades                           Agnes 
 
 
Jag tycker inte att det verkar hjälpa så mycket. Jag får samma hjälp som dom andra, det 
verkar inte funka!                  Sofie 
 

Här framkommer en överensstämmelse mellan antalet elever som beskriver en aktiv 

delaktighet i form av medbestämmande och engagemang och antalet elever som beskriver en 

förbättrad skolsituation för eleven. Drygt hälften av eleverna beskriver ett aktivt deltagande i 

arbetet med sitt åtgärdsprogram och drygt hälften av eleverna beskriver att de fått mer hjälp 

av lärarna och anpassningar som lett till förbättringar i skolan. Knappt hälften av eleverna 

beskriver att de har varit omotiverade och oengagerade i arbetet med sina åtgärdsprogram. De 

har varit med på möten kring åtgärdsprogrammen med inte tagit aktiv del. Deras delaktighet 

har varit passiv. Antalet elever som beskriver denna form av delaktighet överensstämmer med 

att knapp hälften av eleverna anser att åtgärdsprogrammet inte lett till någon förändring och 

förbättring i skolan. En tolkning av studiens resultat är att det tycks finnas ett samband mellan 
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elevernas aktiva deltagande i arbetet med sitt åtgärdsprogram och en förändrad och förbättrad 

skolsituation för eleven. 

 

5.5. Elevernas visioner om delaktighet i en förändrad skola  
 
I elevernas egna beskrivningar av hur verksamheten på en skola skulle bedrivas för att ge 

hjälp till elever i behov av särskilt stöd betonar de elevens egen delaktighet. Delaktigheten 

visar sig genom stort elevinflytande, engagemang, medbestämmande och individuella 

anpassningar.  

 

Att man inte ska bli tvingad, mer fri miljö,– inte känna sig tvingad och bestämma mer 
själv. Inte så stora grupper mer lärare 10 personer i en grupp eller 6-7 jobbar lättare då
                                        Jacob 

 

Eleverna i den tänkta skolan skulle få större inflytande genom att i högre utsträckning kunna 

välja ämnen och kurser. Deras medbestämmande skulle också öka genom att de fick utforma 

sina egna scheman, bestämma själva vad de skulle arbeta med och hur hjälpen skulle 

utformas.  

 

Dom får lägga upp sitt eget schema, hur dom vill ha det. Man ska hjälpa, lyssna på vad 
eleven har att säga                            Agnes              

                               

Anpassningar skulle göras så att organisationen blev mer flexibel. Tider skulle anpassas 

utifrån en tonårings behov.  

 

Börja senare på morgonen, inte så mycket prov, inga läxor o prov till måndagar       Jens 
 

Fler lärare, speciallärare, specialpedagoger och annan stödpersonal skulle anställas så att 

eleverna skulle kunna få undervisning i små grupper och mer hjälp på olika sätt. 

 

Anställa några som är bra som kan hjälpa dom, det beror på om dom har svårt i skolan 
eller om det är svårt i hemmiljön                             Frida 

                             

Alla de förslag som de intervjuade eleverna beskriver för verksamheten på en skola, visar på 

stor delaktighet för elever och sätter eleven i centrum. De intervjuade elevernas förlag ger 

uttryck för en stark önskan om att bli lyssnade till och få den hjälp och det stöd de behöver. 

Samtidigt ger förslagen elever stort ansvar för sin skolgång. Min tolkning är att de intervjuade 
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elevernas tankar speglar deras eget behov av förändringar och anpassningar för att få sin 

skolsituation att fungera bättre. 

 

5.6. Passiv och aktiv delaktighet 
 

I min studie framträder former av delaktighet som jag vill beskriva som aktiv delaktighet och 

passiv delaktighet. Dessa former av delaktighet finns såväl inom social delaktighet som inom 

uppgiftsorienterad delaktighet. Passiv delaktighet beskriver eleverna genom att de går till 

skolan och utför uppgifter som de inte finner meningsfulla. Den beskrivs också som att delta 

på lektioner där eleverna inte förstår eller där de inte får hjälp. När eleverna deltar i möten 

kring åtgärdsprogrammet där de själva inte är motiverande och engagerade samt i samtal där 

de lyssnar på de vuxnas åsikter och samtycker till deras förslag är också uttryck för passiv 

delaktighet. Ett annat uttryck för passiv delaktighet är när eleverna anser att lärarna har 

ansvaret för att åtgärdsprogrammet ska fungera. Aktiv delaktighet beskriver eleverna genom 

att de vill göra sitt bästa genom att få hjälp och klarar av lektionsuppgifterna. Eleverna 

beskriver också aktiv delaktighet när de anser att samtal med lärare och föräldrar varit 

betydelsefulla för arbetsinsatserna i skolan. Aktiv delaktighet beskrivs av eleverna när de 

kommer med förslag och är med och bestämmer innehållet i sitt åtgärdsprogram. De uttrycker 

aktiv delaktighet genom att de har ansvar för att genomföra det som bestämts i 

åtgärdsprogrammet.  

 

Jag har i min studie kommit fram till att det finns former av både passiv delaktighet och aktiv 

delaktighet inom både det som kallas social delaktighet och det som kallas uppgiftsorienterad 

delaktighet. Med aktiv delaktighet avser jag att det sker ett samarbete, att man blir lyssnad på 

och att synpunkter beaktas. Aktiv delaktighet kräver motivation och engagemang. 

Delaktigheten ger inflytande, möjlighet att påverka och att ta ansvar. Delaktigheten uppstår 

genom närvaro eller på distans genom muntliga eller skriftliga samtal. Med passiv delaktighet 

avser jag ett deltagande utan engagemang eller motivation där eleven samtycker till förslag 

eller deltar på lektioner och i möten utan att egentligen bry sig om vad som sägs, bestäms och 

ska utföras. 
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6.DISKUSSION 

 
I denna studie vill jag undersöka hur några elever i grundskolans senare år upplever skolan 

och då med särskilt fokus på deras delaktighet i skolan och i arbetet med sitt åtgärdsprogram. 

Jag vill också studera hur eleverna upplever att åtgärdsprogrammet påverkat deras 

skolsituation och hur de tänker kring sin delaktighet i en förändrad skola. I detta kapitel 

diskuterar jag hur syftet har uppfyllts och hur perspektivvalet framträder i studien. Jag 

diskuterar val av metod och informanter och hur dessa val har inverkat på studiens resultat. 

Jag reflekterar över resultatet och gör en jämförelse av resultatet i studien och andra 

forskningsresultat. Jag diskuterar också hur resultatet visar på ett behov av förändringsarbete i 

skolan för att göra eleverna mer aktivt delaktiga. 

 

6.1. Hur framträder perspektivvalet i studien? 
 

Eftersom jag är intresserad av elevernas tankar och upplevelser har jag valt ett elevperspektiv 

i min studie. Ofta beskrivs elevers situation i skolan utifrån ett vuxenperspektiv där olika 

aktörer i samhället och skolan uttalar sig utifrån sina egna mer eller mindre välgrundade 

åsikter kring vad elever behöver. Jag har i avsnittet ”Centrala begrepp” beskrivit 

elevperspektiv på olika sätt och redogjort för skillnader mellan elevperspektiv och elevens 

perspektiv utifrån min tolkning av andra forskares syn på begreppen. För mig finns det en 

skillnad i innebörden av dessa perspektiv utifrån vem som formulerar perspektivet, eleven 

själv eller en vuxen som uttalar sig i elevens ställe. Där menar jag att elevens perspektiv 

innebär att eleven själv beskriver sina upplevelser. Med elevperspektiv menar jag att någon 

annan återger elevens beskrivningar. Min syn på elevperspektiv motsvarar det som Szönyi 

(2005) beskriver som inifrånperspektiv. Med inifrånperspektiv menar Szönyi att man sätter 

sig in i informantens roll och återger deras åsikter så som de beskrivs av dem själva. Även 

Halldén (2003), Johansson (2003) och Qvarsell (2003) har beskrivit olika sätt att se på och 

värdera barns perspektiv och barnperspektiv. De menar att egentligen kan ingen annan än 

barnet självt vara den som beskriver sina upplevelser och att vuxnas beskrivningar av barns 

berättelser alltid påverkas av den vuxnes erfarenheter.  

 
Hur framträder elevens perspektiv i min studie? Med elevens perspektiv avser jag att eleverna 

själva framträder som informanter eller där min tolkning av deras utsagor inte i någon 
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nämnvärd utsträckning har påverkat deras egna beskrivningar och berättelser. Intervjuerna är 

en sådan situation där elevernas perspektiv kommer fram. Där har jag lyssnat till elevernas 

röster och deras berättelser. Även inspelningen av intervjuerna ger uttryck för elevernas egna 

beskrivningar utifrån de frågor som jag har ställt. Transkriberingen av inspelningarna är ett 

annat tillfälle när perspektivet kan ses som elevens. Elevens perspektiv framträder också i de 

citat som finns i resultat- och analysdelarna även om de är tagna ur en längre intervju och 

därmed lösryckta ur sitt sammanhang. Min belysning av hur elevens perspektiv framträder får 

stöd av Halldén (2003) som menar att för att använda barns perspektiv så måste barnen själva 

ha gett uttryck för sina tankar och sin situation. Detta tycker jag att jag har visat genom min 

beskrivning av hur jag ser på elevens perspektiv. 

 
När jag beskriver hur elevperspektiv synliggörs i studien menar jag att jag återger elevernas 

berättelser men att deras beskrivningar och tankar har påverkats av mina erfarenheter och 

förförståelse. När i studien framträder elevperspektiv? Jag anser att elevperspektiv synliggörs 

i studiens samtliga delar allt ifrån formulering av informationsbrev till de sista skrivna orden i 

uppsatsen. Jag har haft elevernas perspektiv i fokus när jag har arbetat med de berättelser som 

jag har fått lyssna till. Szönyi (2005) menar att det är viktigt att sätta sig in i elevernas roll och 

återge deras åsikter så som de upplevs av eleverna. Hon menar att det krävs en tydlig 

perspektivmedvetenhet och att det är viktigt att ha informanternas perspektiv i fokus. 

 

I sökandet efter elever framträder elevperspektivet genom att jag tog personlig kontakt med 

eleverna föra att höra om de var intresserade av att delta i studien. Det framkommer också 

genom att jag via eleverna tog kontakt med föräldrarna. När jag skulle utforma intervjuguiden 

funderade jag över hur frågorna skulle utformas på ett sätt så att de var begripliga för 

eleverna. Frågorna skulle vara formulerade på ett språk som var lätt för eleverna att förstå 

t.ex. ”Hur får du…”, ”Om du får önska…”, ”Berätta om ditt...” och frågorna skulle inte 

innehålla svåra begrepp. Frågorna ställdes heller inte ordagrant utifrån den formulering de har 

i intervjuguiden. Därför anser jag att elevperspektivet framkommer även i studiens 

frågeställningar. I resultatsammanställningen och i analysen har jag formulerat mig så att 

elevernas beskrivningar ska bli tydliga och skrivna utifrån ett elevperspektiv. I analysen 

lägger jag fokus på elevperspektivet när jag visar läsaren på elevernas beskrivningar av sin 

delaktighet i skolan och i arbetet med sitt åtgärdsprogram. Jag visar också på elevernas 

önskan om att skolan skulle betrakta sin verksamhet ur ett elevperspektiv där eleven skulle 

vara mer delaktig och fick utforma sin skolsituation utifrån sitt perspektiv. I diskussionen för 
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jag resonemang utifrån de berättelser som jag fått av alla de elever som deltagit i studien. Jag 

framför tankar och åsikter som skulle göra att skolan ser eleven mer ur ett elevens perspektiv. 

 

Eftersom jag har varit lärare i många år och har lång erfarenhet av arbete med elever i skolan 

påverkar det mitt perspektivval. I skolan har jag arbetat med elever i behov av särskilt stöd i 

flera år. Min erfarenhet har jag haft med mig när jag lyssnat till elevernas berättelser och 

sedan bearbetat dessa. När jag hör vad eleverna berättar och läser vad jag skrivit ner refererar 

jag till andra situationer och berättelser som jag har i mitt minne. Det blir då inte alltid lätt att 

vara objektiv och fokusera på det som är elevens berättelse. Jag tycker ändå att jag har klarat 

detta bra genom den metod jag använt i min studie. 

  

6.2. Metoddiskussion  
 

Eftersom jag ville lyssna till elevernas egna beskrivningar och ansåg att jag behövde följa upp 

elevernas tankegångar med följdfrågor var det givet för mig att välja en kvalitativ studie. Inför 

studiens genomförande funderade jag kring vilken form av intervjuer jag skulle genomföra. 

Jag hade i en tidigare studie (Herting, 2006) genomfört en fokusgruppintervju där deltagarna 

fritt hade samtalat kring ett givet ämne. En sådan intervjumetod tar mycket tid i analys och 

bearbetning av intervjuerna. Jag valde därför enskilda intervjuer med frågor som utgår ifrån 

en intervjuguide. Med det har jag vunnit tid i bearbetning och analys eftersom har varit lätt att 

identifiera varje deltagares uttalanden. Vid ett av intervjutillfällena då två elever hade en stark 

önskan att bli intervjuade tillsammans visade resultatet att de båda eleverna svarade ungefär 

på samma sätt och det var svårt att särskilja deras egna genuina upplevelser. De stöttade 

varandra i den enas eller den andras uttalanden vilket inte är så konstigt för eleverna går på 

samma skola och i samma klass och upplever ungefär samma svårigheter i skolan. Risker man 

behöver överväga när man låter flera informanter intervjuas vid samma tillfälle är att de 

påverkas av varandra och inte är ärliga i sina åsikter. Deras synpunkter kan bli likartade för att 

de känner sig osäkra inför varandra. Trost (2005) menar att i interaktionen inom en grupp kan 

göra så att man påverkar varandra till samma åsikter eller att någon eller några personer i 

gruppen inte är ärliga och uttalar de åsikter som han eller hon har. I efterhand kan jag tycka att 

det hade varit bättre att intervjua dessa två elever var för sig. Jag hade troligen fått fram olika 

uppfattningar och mer uppriktiga beskrivningar. Förmodligen hade slutresultatet av studien 

ändå inte påverkats eftersom dessa två elevers bakgrund är så lika. 
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Fördelar med en kvalitativ metod är att jag som forskare kommer nära den intervjuade och 

kan följa dennes tankegångar. Kvale (1999) beskriver syftet med den kvalitativa intervjun 

som att forskaren får ta del av beskrivningar ur en persons livsvärld. Patel och Davidsson 

(2003) menar att den kvalitativa metoden med intervjuer ger mer djupgående svar som 

forskaren bearbetar utifrån sin egen förståelse och att i den kvalitativa intervjun skapas 

samtalet av både intervjuare och den intervjuade. Jag har genom mitt metodval möjlighet att 

ställa följdfrågor för att få förtydliganden och fråga om jag uppfattat eleven på rätt sätt. Det är 

också troligt att jag får fram mer exakta uppgifter genom att jag har möjlighet att gå tillbaka 

till de inspelade intervjusamtalen för att lyssna på dessa igen. Trost (2005) skriver att en 

metod är att lyssna på bandet och skriva ner anteckningar. Därefter lyssnar man på 

inspelningen igen och skriver ner sammanfattningar av intervjun så att strukturen blir lika och 

passar intervjuguiden. På detta sätt får all intervjudata samma struktur och blir lättare att 

bearbeta. Jag har i stort sett följt detta mönster i bearbetningen av intervjudata och tycker att 

tillförlitligheten i studien är mycket god. Jag anser också att giltigheten i resultatet är god. För 

att öka generaliserbarheten hade en betydligt större undersökning behövt genomföras. Då 

hade jag behövt göra en kvantitativ studie men den ger inte möjlighet till den nära kontakt 

med eleverna som jag anser nödvändig för att genomföra denna studie. Tid till en mer 

omfattande kvantitativ studie ryms inte inom ramen för en C-uppsats när man som jag är 

ensam om att genomföra den. 

 
Min avsikt var att intervjua tio elever med pågående åtgärdsprogram i grundskolans senare år. 

Eftersom det var svårt att finna intresserade elever fick jag nöja mig med att genomföra 

studien med åtta elever. Jag hade säkert haft lättare att hitta intresserade elever om jag frågat 

elever på min skola. Jag ansåg inte att detta var möjligt eftersom jag skulle vara så neutral 

som möjligt och inte ha någon personlig relation till eleverna. I studien är antalet pojkar och 

flickor inte jämnt fördelade, flickorna är fler än pojkarna. En ojämn könsfördelning skulle 

kunna påverka resultatet av elevernas syn på sin delaktighet. Detta belyser jag i 

resultatdiskussionen. 

 

I analysen har jag beskrivit delaktighet i de olika former som eleverna beskrivit den. Jag har 

valt att utgå från beskrivna situationer och från resultatets presentation i min analys. Jag har 

försökt att visa vilken form av delaktighet som framträder i elevernas beskrivningar av sina 

upplevelser av skolan samt på vilka sätt och när de beskriver delaktighet i arbetet med sina 
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åtgärdsprogram. Jag skulle ha kunnat använda ett annat upplägg i analysen där jag i stället 

utgår från de olika former av delaktighet som förekommer i elevernas beskrivningar och 

sedan visat på i vilka situationer de förekommer. Jag har gjort mitt val utifrån att jag är 

intresserad av att få reda på när eleverna beskriver att de är delaktiga och i viken form de 

beskriver sin delaktighet. Detta analyssätt visar tydligt på när delaktigheten brister. Jag anser 

att det då blir lättare att se var förändringar behöver göras för att öka elevens delaktighet. I 

analysen har jag också valt att framhäva när delaktighet framträder genom att förstärka detta 

med citat från intervjuerna med eleverna. Jag har däremot inte valt att lägga in citat i de 

stycken där jag beskriver brist på delaktighet eftersom det är befintlighet av delaktighet som 

jag vill belysa och förtydliga. Att jag ändå valt att analysera den bristande delaktigheten beror 

på att det så ofta framkommer i elevernas beskrivningar. 

 

6.3 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera vilka förklaringar jag kan se till elevernas 

beskrivningar av sina upplevelser av delaktighet i skolan och i arbetet med åtgärdsprogram. 

Jag gör jämförelser mellan resultatet i studien och de forskningsresultat som jag har belyst i 

litteraturgenomgången. Jag diskuterar också resultatet i förhållande till olika styrdokument. 

 

6.3.1. Elevens upplevelse av delaktighet i skolan 
Beskrivningarna över hur eleverna i studien upplever skolan är i stort sett samstämmiga. De 

känner brist på tillhörighet och uttrycker liten delaktighet och dåligt inflytande över sin 

skolsituation. De kommer till skolan för att det är något som förväntas av dem. Det som 

lockar dem till skolan är kontakterna med kamrater och friheten på raster. Varför har det blivit 

så? I mina intervjuer framkommer att eleverna inte får tillräcklig uppmärksamhet och att de 

har stora svårigheter att hänga med i klassens undervisning. Skolan är enligt lag skyldig att ge 

varje elev det stöd den är i behov av för att nå målen i läroplan och kursplan. Tyvärr rimmar 

inte detta med skolhuvudmannens ekonomistyrning, där ekonomiska mål ofta går före 

verksamhetsmålen. För mig blir detta en ekvation som inte går ihop. Elever i behov av särskilt 

stöd får aldrig det fulla stöd som de har laglig rätt till. I grundskoleförordningen 5 kap. § 1 

(SFS 1994:1194), skollagen 4 kap. § 1 (SFS 1985:1100) och läroplanen (Lpo 94, 2006), finns 

tydliga skrivningar om elevens rätt till stöd. Eleverna får istället det stöd som skolan har 

ekonomi till. Vad jag vill betona är att vi i skolan behöver sätta in stödinsatser tidigt för att 

inga elever ska behöva känna utanförskap på grund av att inte kunna tillgodogöra sig 
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undervisning som leder till lärande och kunskap. Varje elev har rätt till delaktighet både social 

och uppgiftsorienterad genom att förutsättningar ges för att de ska kunna ta egen aktiv del i 

sitt lärande och sin skolsituation. Att elever vill vara delaktiga, kunna påverka och ta ansvar 

för sitt lärande visar resultatet av elevernas visioner kring en förändrad skola som redovisats i 

denna studie.  

 

6.3.2. Delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram 
Eleverna i studien uttrycker delaktighet som tillhörighet och gemenskap. På vilket sätt visar 

dessa beskrivningar elevernas syn på delaktighet? Jag anser att detta är ett uttryck för hur de 

upplever sin situation i skolan. Det speglar deras önskan om att få vara en del av 

gemenskapen, att vara som de andra, att förmå att lära, att lyckas och att få betyg.  

 

När jag ställde frågan till eleverna om deras åtgärdsprogram hade de svårt att beskriva vad 

åtgärdsprogrammet innehöll och vad de innebar för dem själva. Detta förvånade mig eftersom 

deras deltagande i intervjun grundade sig på att de hade ett åtgärdsprogram.  Hur kan det 

komma sig att de är så dåligt insatta i något som ska ge dem en bättre skolsituation? Kan det 

vara så att lärare och andra vuxna inte är tydliga i benämningar och att man inte samtalar med 

eleven om varför det upprättas ett åtgärdsprogram. Jag vet med erfarenhet från skolor i min 

kommun att mycket av arbetet med åtgärdsprogrammet görs innan eleven blir involverad. 

Lärarna ser elevens svårigheter utifrån sina perspektiv och utarbetar förslag som sedan 

presenteras för eleven och föräldrarna. Detta antagande får stöd av elevernas beskrivningar av 

sitt eget passiva deltagande som jag diskuterar längre fram. Att lärarna förarbetar 

åtgärdsprogrammen innan eleverna får del i arbetet med sina åtgärdsprogram motsägs av 

Skolverkets riktlinjer (2001b) för upprättande av åtgärdsprogram där det uttryckligen står att 

eleven ska ges en aktiv roll i utarbetandet och upprättandet av åtgärdsprogrammet. Även 

Öhlmér (2004) som menar att eleverna får större förståelse för åtgärder när de har varit med 

och upprättat sitt åtgärdsprogram.  

 

Ingen av eleverna i studien har själva tagit initiativ till sitt åtgärdsprogram. Initiativet har 

oftast tagits av deras lärare och ibland av specialläraren eller specialpedagogen. Elevernas 

beskrivningar av vem som tar initiativ till åtgärdsprogram sammanfaller med det som 

framkommit i andra forskningsstudier om åtgärdsprogram. Asp Onsjö (2006), Fogel 

Markskog och Jakobsson (2006), Nelson (2007) och Persson (2002) och har kommit fram till 

liknande resultat i sina undersökningar. 
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I frågan om delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram uttrycker alla elever att de varit 

delaktiga på något sätt. Även om de inte har varit aktivt delaktiga så har de varit med på 

möten tillsammans med föräldrar och sina lärare. Detta resultat överensstämmer med den 

studie som Nilsson och Perilä (2006) genomfört med gymnasieelever. När det gällde att 

bestämma åtgärdsprogrammets innehåll så varierade elevernas svar. De flesta menade att de 

hade samtyckt till lärarnas förslag. Trots att eleverna menar att läraren utformat innehållet i 

åtgärdsprogrammet så anser hälften av eleverna att de fått vara med och bestämma. Endast två 

av eleverna säger att de fått bestämma allt i sitt åtgärdsprogram. I den studie som Nelson 

(2007) genomfört anser hälften av eleverna att de fått vara med och bestämma innehållet i sitt 

åtgärdsprogram. Varför anser eleverna i min studie att de har varit delaktiga och fått vara med 

och bestämma när de samtyckt till lärarens förslag? Det kan vara så att eleverna anser att de 

förslag som läraren givit upplevdes som relevanta och/eller att de själva inte varit engagerade 

och motiverade nog för att komma med egna förslag. Jag vill också göra en koppling till 

elevernas beskrivning av delaktighet. Där beskriver de delaktighet som tillhörighet och att 

vara tillsammans. Endast två av de intervjuade eleverna beskrev delaktighet som att få vara 

med och bestämma. Jag tänker vidare att deras innebörd av passiv delaktighet kommer utifrån 

hur verksamheten i skolan oftast bedrivs. Eleverna är sällan delaktiga i planering av sitt 

lärande. De medverkar först i efterhand när läraren planerat undervisningen och får då vara 

med och bestämma i mindre frågor, t.ex. att välja land att arbeta med i geografin eller göra val 

mellan lärarens i förväg planerade alternativ. Ibland får de välja redovisningsform när de 

arbetat med ett arbetsområde i ett ämne.  På vilket sätt är då eleverna delaktiga i den dagliga 

verksamheten i skolan? Jo, det blir en passiv form av delaktighet. Eleverna deltar och är 

tillsammans och denna upplevelse skulle kunna utgöra grunden för deras tankar om 

delaktighet. Jag menar att elevernas aktiva delaktighet inte är lika stor som deras passiva 

delaktighet.  

 

Olika resultat kring elevers delaktighet i upprättande av sitt åtgärdsprogram framkommer i 

flera studier gjorda om åtgärdsprogram. Det finns en skillnad i uppgifter om elevers 

delaktighet i tidigare studier beroende på vilka som varit informanter. Elevers delaktighet 

framkommer som större i de studier som genomförts med vuxna som informanter än i de 

studier där eleverna själva varit informanter. I studier som genomförts av Asp Onsjö (2006), 

Fogel Markskog och Jacobsson (2006), Herting (2006) och Persson (2002) där vuxna i skolan 

varit informanter visar resultatet att eleverna har en hög delaktighet. I Wingårds (2007) studie, 
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som hon genomfört genom att låta studenter analysera befintliga åtgärdsprogram, skiljer sig 

resultatet från de ovan nämnda. I hennes studie framkom att eleverna varit delaktiga i ungefär 

hälften av fallen. I studier som genomförts av Nelson (2007), Nilsson och Perilä (2006) med 

eleverna själva som informanter visar att eleverna har en lägre delaktighet. I dessa studier 

beskrivs eleverna delaktiga i ungefär hälften av fallen. Jeppsson (2002) har i sin studie med 

tio elever på individuella programmet på gymnasiet funnit att ingen av eleverna varit delaktig 

när deras åtgärdsprogram på grundskolan upprättades. Vi ser tydligt en skillnad mellan 

elevens delaktighet beroende på om studien har genomförts ur ett vuxenperspektiv eller ett 

elevperspektiv. Här kan finnas en skillnad mellan vuxnas och elevers syn på elevers 

delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. 

 

Eleverna beskriver också att deras föräldrar och ibland även specialläraren/specialpedagogen 

eller rektor har varit involverade i åtgärdsprogrammets upprättande. Motsvarande resultat 

finns i de forskares studier som nämnts i föregående stycke. Fogel Markskog och Jacobsson 

(2006) har i sin studie funnit att knappt hälften av de intervjuade pedagogerna uppgett att 

föräldrar och elev är delaktiga först när åtgärdsprogrammet är upprättat. Detta strider både 

mot skollag (SFS 1994:1194) och grundskoleförordning (SFS 1985:1100) samt riktlinjer från 

Skolverket (2001b) för upprättande och arbete med åtgärdsprogram. 

 

När det gäller ansvar för åtgärdsprogrammet visar min studie att eleverna anser sig ha ett 

ansvar för att följa det som står skrivet i åtgärdsprogrammet men samtidigt menar de att 

lärarna bär huvudansvaret för att åtgärdsprogrammet fungerar. Att elevens medverkan och 

ansvar är viktigt och till och med nödvändigt för kvalitén i arbetet med åtgärdsprogrammet 

betonas i litteratur och flera av de forskningsstudier som jag läst. Ansvarets betydelse för 

resultatet av åtgärdsprogrammet betonas av Emanuelsson (2001), Öhlmér (2004), Nilson och 

Perilä (2006) och Nelson (2007). Skolverket (2001b) skriver i sina riktlinjer att man behöver 

samtala med eleven om stöd och åtgärder. Hur ska jag tolka elevernas något motstridiga 

uppgifter, att ha ett eget ansvar och ändå anse att läraren är huvudansvarig? Mina tankar 

kopplar genast till skolans planering av verksamheten. Hur delaktiga är eleverna i skolans 

dagliga verksamhet och hur stort ansvar känner de för sitt eget lärande. Den vanligaste bilden 

av skolans verksamhet är nog att lärarna planerar och bestämmer och eleverna utför det som 

de blir ombedda att göra. Jag vill kalla det eleverna beskriver som ansvar för plikt mer än en 

känsla av ansvar för att följa det åtgärdsprogram som elev och lärare förhoppningsvis är 

överens om. Det visar elevernas misstro mot att kunna påverka åtgärdsprogrammet och sin 
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situation i skolan. Detta har framkommit i elevernas beskrivningar av hur de tänker kring 

möjligheten att påverka sitt åtgärdsprogram. I stort sett samtliga elever var tveksamma till om 

de kunde påverka eller förändra sitt åtgärdsprogram. Det var endast en elev som trodde sig 

kunna påverka allt i sitt åtgärdsprogram. 

 

Uppföljningen och utvärderingen av åtgärdsprogrammen beskrivs av eleverna som god. Detta 

beror till största del på att åtgärdsprogrammen diskuteras på utvecklingssamtalen som 

genomförs varje termin där elev, förälder och lärare möts för att samtala om elevens 

utveckling. Detta följer intentionerna i Skolverkets riktlinjer (2001b). Motsvarande resultat 

finns i den studie som genomförts av Asp Onsjö (2006). Hon har funnit att uppföljning och 

utvärderingen är god och att den ofta görs i utvecklingssamtalet där elev, föräldrar och lärare 

deltar. I hennes studie framkommer att åtgärdsprogrammen omarbetas varje termin. Även 

Herting (2006) visar i sin studie att uppföljningen och utvärderingen är god. Där framkommer 

att fem av sju informanter påtalar att delaktigheten i uppföljning är hög och att lärare, 

föräldrar och elev har löpande uppföljning under läsåret.  

 

Elevernas upplevelse av delaktighet är ett viktigt resultat i denna studie som behöver beaktas i 

alla delar i arbetet med åtgärdsprogrammet. Skolan behöver förändra sitt arbetssätt för att göra 

eleverna aktivt delaktiga i arbetet med sitt åtgärdsprogram. 

 
6.3.3. Åtgärdsprogram som hjälp i skolan 
 
Ungefär hälften av eleverna i studien anser att de blivit hjälpta av att ha ett åtgärdsprogram 

medan den andra hälften av eleverna menar att åtgärdsprogrammet inte gett dem någon hjälp. 

Finns det något samband mellan elevernas positiva beskrivning av åtgärdsprogrammet och 

deras delaktighet och engagemang i skolan? Det finns en samstämmighet mellan antalet 

elever som beskriver att de upplever en delaktighet i arbetet med åtgärdsprogrammet och det 

antal elever som beskriver att de blivit hjälpta av att ha ett åtgärdsprogram. Detta har jag 

skrivit om i analysen. Där kom jag fram till att om eleverna känner engagemang och 

motivation och tar aktivt del i arbetet med sitt åtgärdsprogram så finns en upplevelse av en 

förändrad och förbättrad skolsituation för eleven. Denna slutsats får stöd i Asp Onsjös (2006) 

studie som visar att när eleven varit mycket eller ganska delaktig i arbetet med 

åtgärdsprogrammet så hade målen uppnåtts i hög grad. Wingård (2007) menar att när 
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elevernas delaktighet ökar så ökar också deras motivation och därmed skulle svårigheterna i 

skolan minska.  

 

Persson (2002) menar att för att ett åtgärdsprogram ska fungera så måste de åtgärder som man 

kommit överens om i åtgärdsprogrammet bli utförda i praktiken. Eleverna i min studie har 

beskrivit att åtgärder i åtgärdsprogrammet inte blivit genomförda. Flera elever har också 

beskrivit att lärarna inte ger dem den hjälp de enligt åtgärdsprogrammet skulle få. Några av 

eleverna beskrivit att de känner sig omotiverade och inte orkar med sitt skolarbete. De har 

samtidigt beskrivit att de samtyckt till lärarnas och föräldrars förslag om mål och åtgärder i 

åtgärdsprogrammet. Motsvarande resultat finns i studier genomförda av Fogel Markskog och 

Jacobsson (2006) och Nelson (2007). Det kan finnas anledning till att fundera på om 

informanternas kön spelar roll för resultatet i studier om åtgärdsprogram, dess genomförande 

och den hjälp som avses med åtgärdsprogrammet. Jag kan inte finna något samband mellan 

könsfördelningen i min egen studie, Fogel Markskog och Jacobsson (2006) eller Nelson 

(2007). I min egen studie ingår fler flickor än pojkar. Fogel Markskog och Jacobsson har 

intervjuat lärare på olika nivåer i skolan och i Nelsons studie ingår fler pojkar än flickor. 

Därav drar jag slutsatsen att elevens kön inte har någon avgörande betydelse för resultatet av 

åtgärdsprogrammets genomförande och måluppfyllelse. 

 

6.3.4. Åtgärdsprogram som aktivt verktyg 
 

Jag anser att för att få ett åtgärdsprogram att fungera och ge den hjälp och stöd till eleven som 

det avser att ge måste delaktigheten öka genom att alla som på något sätt blir berörda av 

åtgärdsprogrammet involveras. Redan när personal i skolan, eleven själv eller en förälder 

påtalar ett behov av stöd i skolan behöver alla kring eleven göras delaktiga. De ska involveras 

i den pedagogiska kartläggning som ska ligga till grund för åtgärdsprogrammets utformande. 

De som kan bli berörda av åtgärdsprogrammet är främst eleven, lärare, föräldrar, 

elevhälsopersonal, speciallärare/specialpedagoger och rektor samt ibland även 

specialistpersonal utanför skolan. Eleven själv ska vara i centrum och vara delaktig hela tiden 

under åtgärdsprogrammets upprättande och genomförande Jag menar att elever redan i de 

tidigare åren i skolan ska göras delaktiga och få berätta om sina upplevelser. De kan genom 

ord, bild eller handling berätta viktiga saker som behöver beaktas i åtgärdsprogrammet. 

Emanuelsson (2001) betonar att man gör ett program med eleven och inte för eleven och att 

eleven själv liksom föräldrarna är viktiga samarbetspartners. Öhlmér (2004) anser att eleven 
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får större förståelse för åtgärder när han/hon har varit med och upprättat sitt åtgärdsprogram. 

Hon påtalar också att föräldrarnas medverkan är oerhört viktig eftersom de har den längsta 

erfarenheten av sina barn och ger en viktig information om elevens hela vardag. Jag menar att 

föräldrarna har en oerhört viktig roll för de yngsta eleverna där de ofta kan vara språkrör för 

de minsta eleverna. När väl ett åtgärdsprogram har utformats med långsiktiga och kortsiktiga 

mål och åtgärder för att nå målen är det dags att återkoppla de som blivit berörda så att de blir 

medvetna om sitt speciella ansvar för att åtgärdsprogrammet ska fungera. Åtgärdsprogrammet 

behöver sedan följas upp ganska snart för att se att de planerade åtgärderna genomförs och att 

därmed alla involverade tar sitt ansvar. När man har kommit så här långt har 

åtgärdsprogrammet kommit igång och ska ge eleven det stöd och den hjälp som är meningen 

med åtgärdsprogrammet. Det är en lång och mycket arbetskrävande process som jag har 

beskrivit. Det är omöjligt att begära att lärarna ska hinna med att genomföra den kartläggning 

som ska ligga till grund för åtgärdsprogrammet. Till detta behövs kompetens och resurser från 

specialpedagoger. Även Wingård (2007) visar i sin studie att det är komplext att arbeta fram 

ett fungerande åtgärdsprogram. Det kräver en stor arbetsinsats och att man måste börja med 

att kartlägga problemet ur olika perspektiv. Hon skriver vidare att varje åtgärdsprogram måste 

vara unikt.   

 

Jag menar att de stora bristerna i åtgärdsprogrammen uppkommer på grund av att eleven görs 

delaktig sent i processen och därför inte känner att de blir lyssnade på och har möjlighet att 

påverka innehållet. Det är mycket vanligt att åtgärdsprogrammen upprättas utan ordentlig 

kartläggning av de bakomliggande svårigheterna och att personalen på skolan presenterar ett 

färdigt förslag på åtgärdsprogram för eleven och föräldrarna som då först i efterhand blir 

involverade. Att göra åtgärdsprogram till ett aktivt verktyg för läraren i sitt möte med eleven 

och som hjälp i undervisningen kräver tid och engagemang från alla som blir involverade. Ett 

sätt att hålla åtgärdsprogrammet levande är det är lätt tillgängligt. Eftersom själva 

åtgärdsprogrammet med beskrivningar av mål, åtgärder och ansvar är en allmän handling och 

inte ska innehålla uppgifter som kräver sekretess kan det göras lättillgängligt. Det kan finnas 

en kopia av åtgärdsprogrammet i en pärm i lärarnas arbetsrum eller så kan varje berörd person 

får en egen kopia. Givetvis ska eleven och elevens föräldrar få en egen kopia av 

åtgärdsprogrammet. 
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6.4. Slutord 
 
Jag hade inte väntat mig att eleverna delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram skulle upplevas 

så stor som eleverna beskrivit den. Att delaktigheten i studien är så hög kan bero på de 

intervjuades syn på begreppet delaktighet. Delaktigheten får en mer passiv innebörd än den 

jag avser. Delaktighetens olika former behöver tydliggöras för både elever, lärare och 

föräldrar och få en mer aktiv innebörd. Aktiv delaktighet kan uppnås genom att elever i behov 

av särskilt stöd involveras tidigare i skolåren genom att de får inflytande över sitt lärande, blir 

lyssnad på, uttalar åsikter och blir respekterade. I arbetet med åtgärdsprogram behöver 

eleverna få vara delaktiga tidigare i skolåren.  Eleven ska känna att han/hon har inflytande och 

är delaktig i utformningen av sitt åtgärdsprogram och i sin skolgång. Skolan behöver lägga 

större vikt på att lyssna på eleverna och göra eleverna aktivt delaktiga genom att visa för dem 

att deras åsikter är viktiga både i arbetet med upprättande, genomförande, uppföljning och 

utvärdering av åtgärdsprogram. Det är viktigt att eleverna får stå i centrum och att de känner 

sig betydelsefulla och respekterade. Att göra eleven aktivt delaktighet i skolan och i arbetet 

med sitt åtgärdsprogram skulle skapa motivation och ökad måluppfyllelse och skulle vara ett 

vinnande koncept för grundskolan. Därmed skulle också antalet elever på gymnasieskolans 

individuella program kunna minska. 

 

6.5. Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att kartlägga arbetet med åtgärdsprogram i en kommun. Detta skulle 

kunna vara ett fortsatt forskningsprojekt, en aktionsforskning där en kvantitativ metod skulle 

användas. För att fortsätta med elevperspektivet skulle en enkätundersökning med elever 

genomföras. Utifrån det resultatet skulle jag vilja bedriva ett utvecklingsarbete kring elevers 

delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. I utvecklingsarbetet skulle eleven redan tidigt göras 

mer delaktig i arbetet med sitt åtgärdsprogram för att se om detta kan leda till större 

måluppfyllelse. 
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INTERVJUGUIDE 
 
Hur eleven upplever skolan? 

• Hur tycker du att det är att gå i skolan? 
- vad är roligt eller lätt? 
- vad är tråkigt eller svårt? 

• Hur får du hjälp med det som är svårt? 
• Vad tycker du om den hjälp du får? 
• Om du får önska hur vill du då att skolan ska vara? 
• Vad betyder ordet delaktig för dig? 

- hur är man om man är delaktig? 
• På vilka sätt tycker du att du är delaktig i skolan?  

 
På vilket sätt har eleven varit delaktig i arbetet med åtgärdsprogrammet? 

• Berätta om ditt åtgärdsprogram! 
• Hur länge har du haft åtgärdsprogram? 
• Varför skrev man ett åtgärdsprogram för dig? 
• Vem tog initiativ till att skriva åtgärdsprogram för dig? 
• Vilka var med när man skrev åtgärdsprogrammet? 
• Fick du vara med och bestämma hur det skulle se ut? 
• Vad handlar åtgärdsprogrammet om? 
• Hur fungerar det med uppföljningar och utvärderingar av ditt åtgärdsprogram? 
• Vilka är med vid uppföljnings- och utvärderingstillfällena? 
• Vad pratar ni om då? 
• Vad kan du påverka i arbetet med ditt åtgärdsprogram? 
• Vem/vilka har ansvar för ditt åtgärdsprogram? 
• Har du något ansvar för ditt åtgärdsprogram? – vad i så fall? 
• Vad betyder ansvaret för dig? 
• Vem tycker du har ansvar för att åtgärdsprogrammet ska fungera? 
• Hur upplever du din delaktighet i arbetet med åtgärdsprogrammet? 

 
På vilka sätt upplever eleven sig bli hjälpt av åtgärdsprogrammet? 

• Hur känns det för dig att ha ett åtgärdsprogram? 
• Vad betyder åtgärdsprogrammet för dig? 
• Hur har du upplevt din roll i arbetet med åtgärdsprogrammet? 
• På vilka sätt kan åtgärdsprogrammet hjälpa dig? 
• Tycker du att din skolsituation har förändrats av åtgärdsprogrammet? 

- vad har blivit bättre?  
- vad är oförändrat? 

• Tycker du att kan påverka ditt åtgärdsprogram?  
- hur känns det? 

• Skulle du vilja ändra på något i ditt åtgärdsprogram? – vad i så fall? 
• Om du fick bestämma allt i ditt åtgärdsprogram, hur skulle det vara då? 
• Tänk dig att du är rektor på din skola, hur skulle du då göra för att hjälpa 

elever som har det svårt i skolsituationen? 
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KARLSTAD UNIVERSITET       
Estetiskfilosofiska fakulteten 
Avd. Utbildningsvetenskap, barn och samhälle 
 
Informationsbrev till elever 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Herting och läser en utbildning i specialpedagogik. Jag arbetar också 
som speciallärare och specialpedagog på Furubergsskolan. Anledningen till att jag 
tar kontakt med Dig är att jag ska skriva en uppsats som ingår i min utbildning i 
specialpedagogik på Karlstads Universitet. Uppsatsen ska handla om hur elever 
upplever att de har blivit hjälpta av det åtgärdsprogram som de haft på grundskolan. 
Jag vill också ta reda på hur eleverna upplever att de varit delaktiga i arbetat med 
åtgärdsprogrammet.  
 
Min undersökning kommer att omfatta 10 elever som har haft åtgärdsprogram de 
sista åren på grundskolan. Om Du vill delta kommer jag att göra en intervju med dig 
som tar ca 30 minuter. Tiden kan variera lite på hur mycket du kan och vill berätta för 
mig. Vi bestämmer tillsammans när och var vi ska träffas. Intervjun kommer att 
spelas in. Jag kommer att radera inspelningen så snart jag har arbetat klart med den. 
 
Alla som deltar i intervjuer kommer att vara anonyma. Jag har tystnadsplikt och Du 
kommer inte att kunna identifieras i resultatet av undersökningen. Ditt deltagande är 
givetvis frivilligt och Du kan därför när som helst och utan förklaring avbryta ditt 
deltagande. Jag kommer att avidentifiera namn på kommun, skolor och elever.  
 
Har du lust att delta i undersökningen? Kryssa i någon av rutorna nedanför linjen. 
Kom ihåg att ditt namn och telefonnummer så att jag vet vem som har svarat och kan 
komma i kontakt med dig. 
 
 
Ring eller maila mig gärna om du har några frågor. Telefon: 0340 627141 eller 0703 
621642. E-post anna.herting@skola.varberg.se 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga Hälsningar  
Anna Herting 
 
 
Jag vill delta     Jag vill inte delta   
 
Ditt namn: (frivilligt) ……………………………………………………………. 
 
Ditt telefonnummer:  ………………………………………………….. 
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KARLSTAD UNIVERSITET       
Estetiskfilosofiska fakulteten 
Avd. Utbildningsvetenskap, barn och samhälle 
 
 
Tillstånd för intervju av minderårig 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Herting och läser en utbildning i specialpedagogik. Jag arbetar också 
som speciallärare och specialpedagog på Furubergsskolan.  
 
Anledningen till att jag tar kontakt med Dig är att jag ska skriva en uppsats som ingår 
i min utbildning i specialpedagogik på Karlstad Universitet. Uppsatsen ska handla om 
hur elever upplever att de har blivit hjälpta av det åtgärdsprogram som de haft på 
grundskolan. Jag vill också ta reda på hur eleverna upplever att de varit delaktiga i 
arbetat med åtgärdsprogrammet.  
 
Alla som deltar i intervjuer kommer att vara anonyma. Intervjun tar ca 30 minuter och 
kommer att spelas in. När jag har bearbetat intervjun kommer jag att radera 
inspelningen. 
 
Jag behöver Ditt tillstånd för att intervjua Din dotter/son och att använda hennes/hans 
svar till grund för min analys. Din son/dotter kommer inte att kunna identifieras i mitt 
arbete. Jag kommer att avidentifiera kommun, skolor och namn på elever. Jag 
informerar också om att jag har tystnadsplikt. 
 
Vill Du ha mer information kan du kontakta mig på min mobil 0703 621642 eller via  
e-post, anna.herting@skola.varberg.se 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar  
Anna Herting 
 
 
 
 
Elevens samtycke namn:________________________________________________ 
 
Härmed ger jag mitt tillstånd till att min dotter/son namn:________________________ 
får intervjuas. 
 
Datum och ort:_______________________________________________________ 
 
Underskrift:__________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:____________________________________________________ 
 


