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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur gymnasieelever i behov av stödinsatser upplever 

gymnasieskolans likvärdighet utifrån jämställdhet och funktionsvariation beträffande stödinsatser. 

Syftet var även att undersöka hur specialpedagoger beskriver sitt uppdrag beträffande stödinsatser 

gällande likvärdighet utifrån jämställdhet och funktionsvariation. Studien är en kvalitativ 

intervjustudie med en hermeneutisk ansats. Åtta intervjuer har genomförts på en skola, där sex 

gymnasieelever i behov av stödinsatser samt två specialpedagoger har intervjuats. Analysen av 

resultatet gjordes med hjälp av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP). Empirin 

tematiserades och fyra teman togs fram: Kommunikation, lärande och stödinsatser; kommunikation, 

delaktighet och relationer; kommunikation, identitet och jämställdhet; kommunikation på 

organisationsnivå. Resultatet tyder på att den aktuella skolans organisation har svårigheter att säkra 

likvärdigheten utifrån jämställdhet och funktionsvariation för eleverna. Specialpedagogerna och 

eleverna beskriver att lärarna arbetar på olika sätt med inkludering och att elevernas stödbehov inte 

alltid kommuniceras till alla lärare. Här beskrivs de enskilda relationerna mellan lärare och elev som 

avgörande för elevernas stödinsatser. Konsekvensen kan bli att elevens tillgång till stödinsatser görs 

beroende av elevens kommunikativa kompetens samt lärarens kompetens och lärarens förväntningar 

utifrån genus. På en skola bör tillgången till stödinsatser därför säkerställas organisatoriskt och inte 

vara beroende av de enskilda relationerna, för att ge eleverna en likvärdig utbildning. 

 

Nyckelord 

Gymnasieskolan, likvärdighet, jämställdhet, specialpedagogik, stödinsatser, funktionsvariation.
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Förord 
Arbetet med den här uppsatsen har varit otroligt spännande, givande och lärorikt. Vi har haft ett 

mycket gott och nära samarbete, till den grad att vi idag inte kan särskilja vem av oss som har skrivit 

vad. Vi har båda varit delaktiga i författandet av alla delar av arbetet. 
 
Vi vill tacka våra familjer för gott tålamod under de intensiva perioderna av uppsatsskrivande. Tack 

också till alla er som har läst och kommit med kloka råd. 
 
Slutligen, stort tack till våra informanter som har givit av sin tid och visat stort förtroende, utan er hade 

uppsatsen inte kunnat skrivas. Ni har berört oss med era berättelser och givit oss insikt i vikten av att 

ta tillvara elevers erfarenheter och klokskap i vår framtida yrkesgärning. 
 
Hedvig Sondén och Emma Sande 
 
Stockholm, januari 2019 
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Inledning 

Utifrån det vi har läst under specialpedagogutbildningen har det väckts ett intresse kring elever i behov 

av stödinsatser på gymnasiet. Under det senaste året har olika rapporter kommit om brister i svenska 

skolan både gällande jämställdhet och likvärdighet (Skolinspektionen, 2018; Unicef, 2018). När vi har 

läst in oss på ämnet har vi upptäckt att det saknas forskning på området som lyfter elevernas egna 

röster, precis som elevernas egna röster saknas i samhällsdebatten.  
 
En viktig aspekt som har återkommit under utbildningen är hur bland andra faktorer genus och 

funktionsvariation påverkar elevernas möjligheter och förväntningar på eleverna genom hela 

skolsystemet. Detta påverkar möjligheten till likvärdighet i utbildningen. En ytterligare aspekt som har 

fångat vårt intresse under utbildningen är elevernas möjligheter till delaktighet i utformandet av 

stödinsatser. Genom föreliggande studie vill vi ta tillfället i akt att belysa elevernas upplevelser och 

göra deras röster hörda. För att skapa ytterligare förståelse för elevernas situation vill vi även intervjua 

specialpedagoger. Förhoppningen är att studiens resultat ska öka vår förståelse för hur 

specialpedagogiskt stöd kan organiseras på en gymnasieskola utifrån elevernas perspektiv. 
 

Avgränsningar 
Initialt var intentionen att analysera elevdokumentation, såsom åtgärdsprogram, pedagogiska 

utredningar eller kartläggningar. Då det på den aktuella skolan inte fanns någon sådan dokumentation 

för de elever som intervjuades kunde analysarbetet inte göras på detta tänkta sätt. Den enda 

elevdokumentation som fanns tillgänglig var elevernas betyg. 
 
De elever som intervjuades gick samtliga inom samma programinriktning. Biträdande rektorer och 

mentorer inom andra gymnasieinriktningar kontaktades i ett försök att bredda urvalet av elever men 

tyvärr gav det inget resultat. Då föreliggande studie ska rymmas inom ramarna för ett examensarbete 

på 15hp har, av praktiska anledningar, inga lärare intervjuats utan enbart elever och specialpedagoger. 

Av praktiska skäl har urvalet begränsats till elever och specialpedagoger från enbart en skola. En 

ytterligare avgränsning är att endast två aspekter av likvärdigheten valdes (se begreppsdefinitionen). 

Studiens fokus är på en individ- och organisationsnivå, dock inte på gruppnivå. I första hand har 

studien ett elevperspektiv på individ- och organisationsnivå. För att få ett ytterligare perspektiv på 

organisationsnivå kompletterades dessa med intervjuer med specialpedagoger. Av etiska skäl har vissa 

delar av resultatet, som hade varit intressant att diskutera utifrån frågeställningarna, exkluderats. 

Publiceringen av de delarna av resultatet hade röjt information om skolan som hade gjort det möjligt 

att identifiera informanterna.  

 

Begrepp 
Begreppet likvärdighet har vi definierat här nedan med hjälp av ett citat från läroplanen, GY11. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Skolverket, 2011b) 
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Likvärdighet i skolan kan innefatta flera aspekter såsom jämställdhet, funktionsvariation, klass och 

etnicitet. I föreliggande uppsats har vi valt att särskilt undersöka två aspekter av likvärdigheten; 

jämställdhet och funktionsvariation, som definieras ytterligare nedan. 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver jämställdhet enligt följande; “Jämställdhet innebär att kvinnor 

och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” 

(NE, 2018). I läroplanen för gymnasieskolan (GY11) beskrivs det enligt följande: ”Skolan ska aktivt 

och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Skolverket, 2011b). 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver även begreppet funktionsvariation “... värdeneutral 

beskrivning av människors olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga” (NE, 2018). Exempel på 

funktionsvariationer som är aktuella i föreliggande uppsats är de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna (NPF) dyslexi, ADHD, ADD och autism.  

I texten används också begreppet delaktighet. Här definieras begreppet delaktighet som en möjlighet 

för elever att kunna medverka och involveras i planeringen och utformningen av sin utbildning i 

skolan (Skolverket, 2015). Vidare poängterar Skolverket (2015) att arbetet med delaktighet bör vara en 

kontinuerlig process i skolan som inte enbart ska innefatta elevstyrda klassråd eller att lärare ska lämna 

över ansvaret för undervisningen till eleverna, utan elever ska ges inflytande över och i 

beslutsprocesser som behandlar frågor som rör dem själva, från makro- till mikronivå.  

Genomgående i föreliggande text använder vi också begreppet stödinsatser för att beteckna de olika 

typer av stöd, hjälp och stöttning en elev kan få av skolan. Det innefattar både extra anpassningar som 

sker inom ramen för den ordinarie undervisningen och särskilt stöd, vilket rektor beslutar om och som 

ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

I föreliggande text används begreppet programfördjupande kurser för de kurser och ämnen som är 

specifika för ett särskilt gymnasieprogram, alltså både programgemensamma ämnen, 

fördjupningskurser och inriktningar. I uppsatsen används även begreppet gymnasiegemensamma 

ämnen och med det avses främst kurser i svenska, engelska och matematik (Skolverket, 2011b). 

 

Bakgrund 

Det finns brister i den svenska skolan gällande likvärdigheten, enligt en nyutkommen rapport från 

Unicef (2018). Där framgår att de svenska skolorna är sämst beträffande likvärdighet bland de 

nordiska länderna. Det finns även brister i skolan gällande jämställdhetsarbetet, vilket är en del av 

likvärdigheten. Skolinspektionen (2018) har i sitt arbete med jämställdhetsintegrering uppmärksammat 

brister gällande elevers och skolors inte tillräckligt målinriktade värdegrundsarbete avseende 

jämställdhet. Detta kan ha negativa konsekvenser för elevers möjlighet till en likvärdig utbildning, 

vilket riskerar att särskilt drabba elever i behov av stödinsatser (se avsnittet Tidigare forskning nedan). 

I enlighet gymnasieförordningen (SFS 2010:2039), barnkonventionen (Regeringskansliet, 2014) och 

läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) ska elever i behov av stödinsatser få sina behov av 

specialpedagogiska insatser tillgodosedda oberoende av förutsättningar eller kön.  

Arbetet med jämställdhetsfrågan i skolan fick ett tillskott 2018 med hjälp av den reviderade 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a). I den reviderade läroplanen skrivs bland annat fram 

att skolan ska bidra till ökad jämställdhet och bidra till att eleverna interagerar oberoende av 

könstillhörighet. Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att utforma liknande ändringar för 

gymnasieskolans läroplan (Regeringskansliet, 2018).  
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I en kunskapsöversikt från utbildningsdepartementet gällande genus i skolan, ges det förslag på 

förebyggande insatser. Det kan vara att undvika att behandla eleverna utifrån könsstereotyper, att 

förmedla höga förväntningar till alla elever oavsett genus samt att anpassa lärandesituationer till 

elevernas förmågor så att alla kan uppleva framgångsrika erfarenheter i skolan (SOU 2010:79). 

Skillnader mellan könen inom gruppen elever med NPF belyses i en antologi från Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten (Pettersson, 2017). Författaren fann en förväntan och en acceptans kring pojkars 

beteende som stökigt och utagerande. Resultaten visade även en förväntan på flickor att de ska 

anstränga sig mer och vara mer följsamma än pojkar. Vidare framkom att pojkar med NPF erhåller 

fyra gånger så mycket stödinsatser i skolan jämfört med flickor med NPF. Det framkom även att 

pojkar både utreds och får stöd i betydligt större utsträckning än flickor.  

I gymnasieutredningen (SOU 2016:77) konstateras att allt fler elever är i behov av stödinsatser på 

gymnasiet. I utredningen framkommer att stödbehovet kan bero på att eleverna har olika typer av 

funktionsvariationer såsom dyslexi, autism, kognitiva svårigheter, koncentrationssvårigheter eller 

psykisk ohälsa. Dock menar författarna att en diagnos inte är en förutsättning för att få stöd. 

Utredningen visar även att gymnasieskolan tenderar att lägga problemet på eleven och att ansvaret för 

att söka upp stödverksamhet av olika slag ofta blir upp till eleven själv. En bidragande orsak till att 

ansvaret läggs på eleven, menar utredningen, är att det finns ett synsätt att det är upp till eleven att 

klara skolan eftersom skolformen inte är obligatorisk.  

I en studie från Skolinspektionen (2015) framkommer det bland annat att gymnasieelever upplever att 

lärare inte lyssnar på dem när de uttrycker vad de behöver för att klara undervisningen. I studien 

framkommer också att förtroendefulla relationer med vuxna är av stor betydelse. Där framkom även 

att mentorns roll är otydlig (ibid.). En ändring i skollagen gällande gymnasiet har tagits fram som 

kommer att träda i kraft i juli 2019. Lagändringen syftar till att varje elev ska ha en mentor som följer 

elevens kunskapsutveckling och ska ha en helhetssyn på elevens behov av stödinsatser (SFS 2010:800, 

15 kap. 19a §).  

Skollagen säger “ /.../ alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet.” (SFS 

2010:800, 1 kap. 2 §). Från och med juli 2019 kommer en ny skrivelse i skollagen: “Elever som till 

följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser.” (ibid., 3 kap. 2§). 

Det finns brister i skolorna idag beträffande likvärdigheten. Skolorna brister gällande stödinsatser 

vilket särskilt kan tänkas drabba elever med funktionsvariation. Även brister gällande jämställdhet i 

skolorna har uppmärksammats där skolorna bör bli bättre på att motverka könsstereotyper. Brister har 

påvisats när det gäller att ge elever med funktionsvariation likvärdigt stöd oberoende av kön. Det har 

även framkommit att eleverna på gymnasiet får ta för stort ansvar gällande sitt stödbehov samtidigt 

som de inte blir hörda i tillräckligt stor utsträckning. I ljuset av ovanstående finner vi det angeläget att 

undersöka likvärdighet beträffande jämställdhet och funktionsvariation för elever i behov av 

stödinsatser inom gymnasieskolan.  

 

 



 

 

 

8 

 

Tidigare forskning 

Kommande avsnitt har tematiserats genom att texten har delats upp i tre olika delar. Det första 

avsnittet behandlar forskning som kan kopplas till likvärdighet och funktionsvariation, det andra till 

temat jämställdhet och slutligen ett avsnitt om temat delaktighet. Varje tema sammanfattas kortfattat, 

avslutningsvis sammanfattas hela avsnittet om tidigare forskning. I första hand har forskning med 

fokus på gymnasieskolan eller motsvarande sökts, men även annan forskning relevant för studien har 

inkluderats. 

 

Likvärdighet och funktionsvariation 
En anledning till att likvärdigheten inom skolan brister kan vara att det saknas en “... obruten kedja av 

kommunikation…” från den enskilda skolan upp till statlig nivå (Ahlberg, 2013, s.138). Den 

kommunikationskedjan börjar eller slutar i klassrummet mellan lärare och elev och det är där 

huvudfokus ligger i den forskning vi har valt att presentera nedan. 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) har gjort en metaanalys av studier med fokus på 

likvärdighet som de har arbetat med under tjugo års tid. I en av studierna där flera skolor motsvarande 

gymnasiet ingick, skapades ett nätverk mellan dessa skolor som sedan samverkade för skolutveckling. 

Forskarna kunde identifiera några framgångsfaktorer hos dessa skolor när det gällde hur de lyckats 

skapa likvärdighet för eleverna. De fann att likvärdighet handlar om attityder, både hos lärare och 

elever, det gäller att skapa ett välkomnande klassrum som värnar om kulturella, sociala och 

intellektuella olikheter, ett klassrum där ingen känner sig marginaliserad. De menar också att det är 

viktigt med en undervisning som är flexibel och kan lära ut samma sak på olika sätt så att alla elever 

får en undervisning som passar dem (ibid.). På det viset kan alla elever känna sig inkluderade i 

klassrumspraktiken både pedagogiskt och socialt. 

Vikten av ett positivt klassrumsklimat lyftes även fram i en internationellt publicerad svensk studie av 

Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2016) där tretton unga vuxna har intervjuats om 

sin upplevelse av skoltiden. De intervjuade är personer i 20-årsåldern varav nio har diagnosen 

Aspergers syndrom och fyra har diagnosen ADHD, varav merparten av dem har gått på gymnasiet. De 

slutsatser författarna drar utifrån intervjuerna är att de psykosociala förhållandena i skolan är mycket 

viktiga för skolframgång för den här gruppen av elever. De fann att skolorna tenderade att lägga stor 

vikt vid små undervisningsgrupper och olika former av pedagogiskt stöd. Informanterna gav en bild av 

att ha erhållit ett fragmenterat stöd där vissa nyckelpersoner har spelat stor roll. Studien visar också att 

det är avgörande att det pedagogiska stödet i skolan är anpassat efter individens behov. Att bara arbeta 

i en mindre undervisningsgrupp är verkningslöst utan tekniskt stöd och hjälp att hantera exempelvis 

planering, organisering och att lägga upp sin tid. Avgörande är också att ha en sammanhållen plan för 

sin skolgång med förtroendefulla relationer med lärare (ibid.), något som Gerrbo (2012) kallar för 

nära lärarskap.  

Gerrbo (2012) fann i sin intervjustudie från några grundskolor att just en nära relation till någon vuxen 

(lärare, specialpedagog/speciallärare eller assistent) var en så kallad framgångsfaktor när det kom till 

specialpedagogiska insatser som gav ett gott resultat. Dessa resultat kan jämföras med DeFur och 

Korineks (2010) studie i USA där 74 elever i motsvarande högstadie- och gymnasieålder har 

intervjuats i fokusgrupper kring lärares ledarskap och lärande. Eleverna intervjuades i två olika 



 

 

 

9 

grupper på varje skola, dels en grupp elever med funktionsvariation och en grupp elever utan 

funktionsvariation. Forskarna fann att alla eleverna värderar lärares engagemang högt. Det gäller både 

deras engagemang i undervisningen och ämnet samt deras engagemang i eleverna. Eleverna med 

funktionsvariation lyfte fram vikten av att alla lärare kände till deras behov av stödinsatser. Alla 

eleverna önskade förtroendefulla relationer till sina lärare, särskilt eleverna med funktionsvariation. 

Forskarna kommer till slutsatsen att elevers erfarenheter av skolan bör tas tillvara i större utsträckning 

och att de kan vara en tillgång i skolans kvalitetsarbete (DeFur & Korinek, 2010).  

Dyslexi kan i hög grad påverka identitetsskapandet menar Lithari (2018). I sin intervjustudie i England 

fann hon att lärare kan ha både positiv och negativ påverkan på elever med dyslexi beroende på vilken 

inställning de har.  Flera elever i studien beskriver hur de känt sig lata och ointelligenta under sin 

skoltid på grund av hur lärare har behandlat dem. Men det behöver inte påverka eleverna i alla ämnen. 

Flera elever beskriver att de i vissa ämnen, där de inte är beroende av läsning och skrivning, känner sig 

framgångsrika. På samma sätt kan det vara positivt för självförtroendet med lärare som uppmuntrar. 

Det är vanligt att elever med dyslexi känner att det är något fel på dem, den känslan kan förstärkas 

eller försvagas av omgivningen. Att elever jämför sig med varandra i skolan är ofrånkomligt, men för 

elever med diagnos, exempelvis dyslexi, kan det vara negativt för självförtroendet och bidra till 

känslan av att något är fel på dem. Vissa elever är mycket positiva till att få extra hjälp i skolan medan 

andra är negativa och känner sig utpekade och “dumma” som måste vara med en annan grupp än den 

ordinarie. Vidare fann Lithari (2018) i studien att det kan vara förvirrande för eleverna att vara 

framgångsrika i vissa ämnen och misslyckas i andra ämnen, vilket bidrar till ett splittrat 

identitetsskapande. Hon fann dock att det finns hopp om att kunna reparera sin självkänsla efter 

utgången skola då inte läsning och skrivning är lika centralt i livet längre (Lithari, 2018). 

En svensk kvantitativ studie publicerades internationellt 2018, där 484 gymnasieelever har deltagit 

(Yngve, Lidström, Ekbladh & Hemmingsson, 2018). De har undersökt vilka faktorer som associeras 

med stora behov av stödinsatser på gymnasiet och i vilken utsträckning skolorna har mött elevernas 

upplevda stödbehov. De menar att det kan vara stigmatiserande för elever när skolan närmar sig 

elevens stödbehov individuellt och att det kan vara bättre att arbeta för inkludering på 

organisationsnivå. För att eleven ska ha möjlighet att fullt ut delta i undervisningen krävs att 

skolmiljön anpassas. I studien har eleverna fått skatta sitt stödbehov i olika skolaktiviteter. 

Forskarna (Yngve et al., 2018) fann att det finns en ökad risk för flickor att hamna i stort behov av 

stödinsatser. Forskarna fann även att mer än hälften av eleverna upplever att de har behov av 

stödinsatser för att minnas saker, för att skriva, för läxor och för prov, men att de inte får några 

stödinsatser alls för detta. Det eleverna upplever att de har störst svårigheter med är alltså teoretiska 

skolaktiviteter. Beträffande skolaktiviteterna att skriva och att minnas saker är det 38% respektive 

36% av eleverna som uppger att de har fått stödinsatser men att dessa inte är tillräckliga. En stor grupp 

av eleverna som upplever att de inte får det stöd de behöver är elever som har hög skolfrånvaro. Det är 

även mer än dubbelt så sannolikhet att elever som tillhör gruppen med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) kommer att uppleva ett stort behov av stödinsatser. Forskarna menar att 

resultatet visar på en icke-inkluderande skolmiljö där eleverna får otillräckligt stöd och att det finns ett 

behov av individualiserat stöd tills dess att skolorna har utvecklat den inkluderande skolmiljön 

tillräckligt väl (ibid.). 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen som beskrivs ovan redovisar liknande slutsatser som 

behandlar vikten av en god psykosocial lärmiljö i skolan för att elever ska uppleva inkludering och 

med det få en likvärdig skolgång. Samtliga studier drar slutsatser som visar på de positiva effekterna 

som goda relationer mellan elev och lärare har. Då forskningen som behandlas här redovisar likartade 

resultat finner vi det troligt utifrån detta att alla elever oavsett ålder är förtjänta av det som Gerrbo 

(2012) kallar ett nära lärarskap. En av studierna ovan visar att mer än hälften av alla elever upplever 

att de skulle ha behövt stödinsatser men inte får det, samt att elever med NPF löper en mer än dubbelt 

så stor risk att få stort behov av stödinsatser.  
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Jämställdhet 
Hirsh (2012) har i en studie undersökt 379 individuella utvecklingsplaner från svenska elever i årskurs 

tre, fem och åtta. Hon har sedan utkristalliserat 829 mål i utvecklingsplanerna och kategoriserat dem i 

varande-mål och lärande-mål och analyserat dessa utifrån elevernas kön. Varande-mål är mål som 

handlar om en elevs personlighet och hur eleven beter sig. Lärande-mål handlar om elevens lärande 

och utveckling i förhållande till kursplanen i respektive ämne. Skillnader mellan pojkar och flickor i 

skolan är här märkbar i grundskolans dokumentation. 

I Hirshs (2012) studie erhåller pojkarna 61,4% av alla varande-mål. Av dessa finns en skillnad mellan 

vilken sorts varande-mål pojkar respektive flickor får. Flickorna får övervägande varande-mål som 

handlar om osäkerhet, att vara för tyst, att vara ineffektiv eller att fortsätta jobba bra. Pojkar får 

övervägande varande-mål som handlar om attityd, att störa och att vara oförsiktig och att bryta regler. 

Här för författaren ett resonemang kring att flickor beskrivs sakna något (drivkraft, självkänsla) och att 

pojkar beskrivs ha för mycket av något (energi, störande beteende). Hon resonerar också kring möjliga 

förklaringar såsom rådande könsnormer som påverkar pojkar att inta en anti-skolattityd (jmf Rosvall, 

2012 nedan). Hon menar också att lärares olika förväntningar på pojkar och flickor kan spela in. Hirsh 

(2012) är kritisk till att individuella utvecklingsplaner används för att försöka forma elevers beteende 

när avsikten med dem skulle vara att ge eleverna en formativ bedömning för att främja lärandet.  

Holm (2010) har undersökt förändringarna i niondeklassares uppfattningar kring genus i skolan från 

1974 till 2005. Hon har undersökt resultaten från enkäter till elever gjorda 1974 och 1992 med 

enkätsvar från 2005 där både identiska och likartade frågor har ställts. Holm (2010) har i likhet med 

Hirshs (2012) resultat, kommit fram till att flickor som grupp uppfattades ta mest ansvar för 

klassaktiviteter, vara mest hjälpsamma, vara tysta under lektionerna och få mest hjälp av lärarna. 

Pojkar som grupp uppfattades vara tävlingsinriktade, störande och fick mest tillsägelser från lärarna. 

Det fanns inte så stora skillnader mellan dessa uppfattningar från 1992 till 2005 även om skillnaderna 

mellan pojkar och flickor var något mindre 2005. Gällande vilka som deltar mest i 

klassrumsdiskussioner och vilka som kommer med förslag i klassen var förhållandena omvända från 

1992 till 2005 då flickor anses vara betydligt mer aktiva än pojkar på 2000-talet. Det resultatet 

stämmer då inte lika bra med resultaten från Hirsh (2012) där flickorna i hög grad uppmanas bli mer 

aktiva i klassrummet. Holm (2010) diskuterar resultaten och kommer fram till att en förklaring skulle 

kunna vara att flickor har blivit mer medvetna om sin underordning i samhället vilken ger samhälleliga 

begränsningar och svagare social ställning i jämförelse med pojkar. 

I en stor enkätstudie som gjordes i Umeå 2012 visar författarna Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 

Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) att det finns utrymme för mer och fortsatt forskning inom 

fältet för självskattad hälsa och skolrelaterade krav utifrån ett genusperspektiv. Resultaten i 

enkätstudien bygger på en datainsamling från 1027 elever från 49 olika gymnasieklasser. Författarna 

definierar självskattad stress som symtom som kan upplevas både fysiskt och mentalt men även 

problem med sömnen räknades in i studien. Wiklund et al. (2012) visar i studien att tjejer i 

gymnasieåldern upplever två till tre gånger mer stress och krav från skolan än vad deras jämnåriga 

manliga klasskompisar gör. Slutligen ställs frågan varför tjejer upplever, i så hög grad, mer stress än 

vad killar gör och en mängd olika alternativ ges; är det ett pubertetsproblem?, är tjejer känsligare än 

killar?, är den psykosociala miljön svårare för tjejer att hantera? - författarna har inga svar utan 

hänvisar alltså till fortsatt forskning inom ämnet, speciellt när det kommer till undersökningar i 

skolmiljöer. 

 
Sammanfattning jämställdhet.  Lärares syn på pojkar och flickor i grundskolan tar sig uttryck i 

elevdokumentationen där flickor beskrivs som att de saknar något och att pojkar har för mycket av 

något. Skillnaderna mellan könen som den beskrivs av lärarna är inte helt olik den som eleverna själva 

beskriver. Skillnaderna mellan könen hos elever återfinns även i gymnasieåldern. Här beskrivs hur 

flickor upplever sig ha sämre hälsa relaterat till upplevda krav från skolan. Här kan en parallell dras till 

Holms (2010) studie där niondeklassare beskriver hur de uppfattar att flickor tar ett större ansvar i 

klassrummet. Både lärare och elever, både i grundskolan och gymnasieskolan beskriver skillnader 

mellan könen och enligt studierna finns här negativa konsekvenser för både pojkar och flickor.  
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Delaktighet 
Rosvall (2012) har för sin avhandling genomfört en etnografisk studie på gymnasiet om elevers 

inflytande och delaktighet. Han har följt två klasser på en gymnasieskola, en klass på 

fordonsprogrammet och en på samhällsvetenskapliga programmet med syfte att studera elevers 

inflytande över undervisningens innehåll och form. Majoriteten av eleverna på fordonsprogrammet var 

pojkar. Det framkom i studien att innehållet i undervisningen påverkade i vilken utsträckning det var 

möjligt för eleverna att ha inflytande över den. En fördel som eleverna på fordonsprogrammet hade 

framför eleverna på samhällsprogrammet var att organisationen av fordonsämnena på ett annat sätt 

inbjöd till interaktion mellan lärare och elever vilket skapade naturliga möten där enskilda elever 

kunde få inflytande över undervisningen (jmf Gerrbo, 2012, nära lärarskap ovan). Fordonseleverna 

som grupp lyckades vid flera tillfällen förhandla bort undervisningstid, medan enskilda fordonselever 

uttryckte att de ville förbättra sig i matematik och svenska och alltså ha mer undervisningstid. Detta 

var ingenting som de talade högt om då det var viktigare att upprätthålla social status genom att visa 

på en antiskolattityd. I studien framkom att det var upp till eleverna själva att söka stödundervisning 

vilket vissa av pojkarna på fordonsprogrammet inte såg som en möjlighet eftersom det inte var 

förenligt med deras syn på manlighet (Rosvall, 2012). Där fanns skillnader mellan fordonsprogrammet 

och samhällsprogrammet, där elever på fordonsprogrammet uttryckte att de kunde förlora i social 

status om de visade för stort studieintresse vilket inte var fallet på samhällsprogrammet. Rosvall 

(2012) menar att skillnaderna mellan samhällsprogrammet och fordonsprogrammet kan bero delvis på 

att majoriteten av eleverna på fordonsprogrammet är pojkar och delvis på att fler av eleverna på 

fordonsprogrammet har arbetarklassbakgrund i jämförelse med eleverna på samhällsprogrammet (jmf 

Hirsh, 2012). 

 
Möllås (2009) avhandling bygger på resultaten av en tre år lång etnografisk studie som genomfördes 

på två olika gymnasieskolor inom samma kommun. Hon har följt, både genom deltagande 

observationer och genom intervjuer, elva stycken elever i behov av stödinsatser. Studiens empiri 

analyserade författaren genom det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) (se avsnittet 

Teoretiska utgångspunkter nedan). Författaren menar att hon intagit elevernas position, som hon 

föredrar att kalla det framför perspektiv, genom att göra elevintervjuer och deltagande observationer, 

som skett i elevernas hela skolkontext. De kontexter som har särskilt stor betydelse för att eleverna ska 

känna sig delaktiga och lyckas med sin gymnasieutbildning finner Möllås (2009) är dels samtal, 

informella som formella, där elevens delaktighet är mycket mer än bara fysisk närvaro, dels en aktiv 

kamratgemenskap, samt en meningsfull och motivationshöjande tillvaro och slutligen en verklig 

delaktighet i sin egen lärandesituation - vilket innefattar ett gott samarbete med lärare och mentor.  De 

aspekter som Möllås (2009) däremot anser är ett hinder för att elever i behov av stödinsatser ska 

lyckas med sin gymnasieutbildning är de svårigheter som uppstår i gymnasieskolans friare form och 

de krav på elevers eget ansvar som gymnasieskolan ställer, vilket författaren menar är särskilt svårt för 

elever i behov av stödinsatser då en av svårigheterna kan vara just en oförmåga att skapa struktur och 

organisering kring sina studier. En annan svårighet kan vara att det stöd som sätts in kommer alldeles 

för sent i utbildningen, då studieresultaten redan är på låg nivå, frånvaron är hög och kurser släpar 

efter. Slutligen nämner Möllås (2009) de glapp som uppstår när olika aktörer inom skolsystemet inte 

samverkar med varandra och man därför tappar helhetsperspektivet över elevens hela skolsituation. 

Avslutningsvis anser Möllås (2009) att gymnasieskolan inte kan frånsäga sig sitt ansvar gällande 

elevers skolgång genom att hävda att de ska vara vuxna nog att axla ansvaret över hela sin 

gymnasietid. 

 
Johansson (2015) fann i sin avhandling att relationen mellan lärare och elev på många sätt är 

avgörande för de stödinsatser en elev får. Hon beskriver hur elever kan avstå från att be om stöd 
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beroende på att kommunikationen brustit. Eleverna i studien var nio flickor som följts från åk 7 i 

grundskolan till år 1 på gymnasiet. Forskaren fann att elevernas förmåga att förhålla sig till flera olika 

lärare och kommunicera sitt behov av särskilt stöd till dem, utvecklades under högstadietiden, något 

som de senare hade nytta av på gymnasiet. Det gjorde att eleverna upplevde en ökad kommunikativ 

kompetens när de började gymnasiet vilket bidrog till att det var lättare att förmedla vilket behov de 

hade av stödinsatser. Vidare framkom i studien att små undervisningsgrupper kan skapa klyftor som 

kan bidra till känslan att vara underlägsen sina klasskamrater. En annan stödinsats som beskrevs var 

datorstöd vilket inte fungerade som ett så bra stöd som det var tänkt då eleverna saknade kompetens 

för att dra nytta av det. Studien visade också att den roll eleven har påverkar vilket inflytande över 

arbetsformerna som är möjligt. Den visade på att otrygga relationer till lärare resulterade i skoltrötthet 

och att det var negativt för eleverna att ha många olika sammanhang att förhålla sig till, som 

exempelvis olika undervisningsgrupper. I likhet med Wiklund et al. (2012) fann Johansson (2015) att 

flickorna i studien upplevde stress i relation till skolans krav. Flickorna i studien upplevde att där 

fanns högre förväntningar på att de skulle vara lågmälda och prestera jämfört med pojkarna som de 

upplevde hade större spelrum, vilket kan jämföras med Holms (2010) och Hirshs (2012) resultat 

ovan.  Det är viktigt för eleverna att alla lärare känner till deras förutsättningar och att de visar att de 

tror på att de kan prestera. Johansson (2015) fann att det är avgörande att elevens uppfattningar av 

undervisningen tas tillvara i utformandet av stödinsatser.  

 
Sammanfattningsvis framkommer att det finns skillnader beträffande delaktighet mellan 

gymnasieskolans yrkes- och studieförberedande program; det gavs större utrymme för eleverna på det 

yrkesförberedande programmet att själva påverka undervisningen. Gymnasieeleverna, i flera av 

studierna ovan, ansågs också vuxna nog att själva söka upp den stödundervisning som skolan erbjöd, 

vilket enligt författarna begränsar elevernas upplevelse av delaktighet och gör det svårt för eleverna att 

lyckas med sin gymnasieutbildning.  I en av studierna ansåg eleverna själva att deras förmåga att 

förmedla sitt stödbehov förbättrades under högstadietiden. I den studien fann man även att relationen 

till läraren är avgörande för vilka stödinsatser som ges samt att elevernas åsikter bör höras. 

 

Sammanfattning tidigare forskning 
I den tidigare forskningen ovan framkommer att flickor och pojkar har olika förutsättningar att lyckas i 

skolan. Detta påverkar möjligheterna till en likvärdig utbildning negativt. En studie visar att mer än 

hälften av eleverna på gymnasiet upplever att de är i behov av stödinsatser men inte får det i dagsläget. 

En ytterligare aspekt som framkommer är att möjligheterna att vara delaktig i utformandet av sin 

utbildning är beroende av kvaliteten på de relationer eleverna har till sina lärare, särskilt viktigt tycks 

detta vara för elever med funktionsvariation. Det framkommer också att dessa viktiga relationer spelar 

roll i elevernas identitetsskapande. Det har också framkommit att det finns ökade krav på 

ansvarstagande för eleverna när de går från grundskolan till gymnasiet. Eleverna förväntas ta större 

eget ansvar och i många fall själva söka stöd för sina studier. Det tycks ofta vara de elever som är i 

behov av stödinsatser som har svårast att ta eget ansvar och att planera sina studier. I den tidigare 

forskningen lyfts också elevernas röster fram som viktiga att lyssna på. I studierna ovan framkommer 

att det finns begränsad forskning som behandlar elever inom gymnasieskolan, skolrelaterad ohälsa i 

relation till genus samt utformandet och konsekvenserna av stödinsatser på gymnasiet.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Ovanstående forskningsöversikt genomsyras av betydelsen av kvalitén på relationer och 

kommunikation för elevers skolframgång. Utifrån detta har vi valt att använda oss av det 

kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) som utgångspunkt för vår studie (Ahlberg, 

2001; Ahlberg, 2007; Ahlberg, 2013; Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2003; Möllås, 2009). KoRP är 

ett relationellt perspektiv grundat i flera års forskning vars fokus är inkluderings- och 

exkluderingsprocesser i skolans sociala praktik (Ahlberg, 2013, s. 113). Möllås (2009) menar att 

KoRP kan liknas vid en teoretisk modell, som studerar ”sambanden mellan skolan som samhällelig 

institution, den sociala praktiken och den enskilde elevens förutsättningar att lära” (Ahlberg, 2007, s 

89). KoRP:s centrala kärna är delaktighet, kommunikation och lärande som alla är starkt 

sammanflätade med varandra, kommunikationen ses här som ett fundament till allt lärande (Ahlberg et 

al., 2003; Möllås, 2009). Ahlberg (2013) beskriver på vilket sätt kommunikation används inom KoRP 

såhär: “Inom KoRP är studier med fokus på kommunikation riktade mot kommunikationens 

uttrycksformer i handlingar och språk, och hur dessa formas och byggs upp i skolans sociala praktik.” 

(ibid., s.139). Ahlberg (2001) menar att det är nödvändigt att inkludera skolans komplexitet vid studier 

som behandlar just hur skolan tar sig an elever i behov av stödinsatser, vilket hon anser att 

perspektivet KoRP gör. Inom KoRP studeras den påverkan som skolans styrdokument, organisation, 

specialpedagogiska organisering, undervisningens innehåll och form och elevers erfarenheter har på 

elevernas möjlighet till delaktighet och inkludering. Det är de kommunikativa kontexterna på 

organisations-, grupp- och individnivå som påverkar möjligheterna till delaktighet och lärande. 

Kunskapsbildning och meningsskapande sker i relationen mellan människa och praktik varför det är 

av intresse att studera dessa (Ahlberg, 2001; Ahlberg, 2007; Ahlberg, 2013; Ahlberg et al., 2003; 

Möllås, 2009). 

 
I föreliggande uppsats används det kommunikativa relationsinriktade perspektivet i analysen av 

empirin. Vi har skapat en bild som får symbolisera hur vi har valt att tolka hur kommunikation, 

lärande och delaktighet samspelar inom KoRP.    
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Figur 1: Vår bild av hur kommunikation påverkar delaktighet och lärande som samverkar. 
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Syfte 

Syftet är att undersöka hur gymnasieelever i behov av stödinsatser upplever gymnasieskolans 

likvärdighet utifrån jämställdhet och funktionsvariation beträffande stödinsatser. Syftet är även att 

undersöka hur specialpedagoger beskriver sitt uppdrag beträffande stödinsatser gällande likvärdighet 

utifrån jämställdhet och funktionsvariation. 

 

Frågeställningar 

 
 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger likvärdigheten i 

utbildningen med avseende på funktionsvariation? 

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger likvärdigheten i 

utbildningen med avseende på jämställdhet? 

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger elevernas 

möjligheter till delaktighet gällande stödinsatser utifrån elevernas förutsättningar?   

 

Metod 

Här beskrivs undersökningens metod samt tillvägagångssätt vid insamling av studiens empiriska 

material. Vidare beskrivs studiens trovärdighet, validitet och de forskningsetiska förhållningssätten. 
 
I studien har en kvalitativ metod använts. Kvalitativ forskning har sin utgångspunkt i ett tolkande 

vetenskapsideal där beskrivningarna av empirin är beroende av forskningens kontext (Lind, 2014, s. 

117). En kvalitativ forskningsstrategi är, enkelt uttryckt, mer fokuserad på att analysera ord än siffror i 

motsats till kvantitativ forskning där siffror är mer i fokus (Bryman, 2011). Föreliggande studie har 

utformats som en fallstudie. Fallstudier lämpar sig väl då syftet är att undersöka människors subjektiva 

upplevelser i en specifik kontext, vilket stämmer överens med denna studies syfte (Eriksson & 

Hultman, 2014).  



 

 

 

16 

 
Epistemologi är ett annat ord för kunskapsteori och är en teoretisk tankeram (Lind, 2014, s. 175). Den 

epistemologiska utgångspunkten i föreliggande studie är empirismen. Empirismen är ett tolkande 

synsätt som innebär att forskaren utgår från iakttagelser av omvärlden. Det är ett sätt att se på kunskap 

som formad i samspelet mellan forskaren och den empiriska verkligheten. Forskaren drar alltså 

slutsatser utifrån empirin (ibid., 2014). I föreliggande studie har empirin analyserats utifrån det 

kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) som beskrivits i tidigare avsnitt. Materialet har 

tolkats utifrån KoRP och perspektivet har använts som våra “glasögon” i likhet med Möllås studie 

(2009, se avsnittet Tidigare forskning). 

 
I föreliggande studie appliceras en hermeneutisk ansats för att söka insikt och förståelse ur ett 

helhetsperspektiv (Eriksson & Hultman, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Hermeneutiken är en 

metod som är lämplig för att tolka och förmedla upplevelser av olika fenomen (Westlund, 2015). En 

hermeneutisk metod innebär vidare att forskaren söker förståelse och lever sig in i den studerades 

handlingar - exempelvis genom dess språk (Eriksson & Hultman, 2014). Inom hermeneutiken är 

forskaren särskilt intresserad av att få inblick i informanternas egna subjektiva upplevelser av en 

händelse eller ett fenomen. Det gör hermeneutiken lämplig att använda som analysmetod vid studier 

inom skolans värld. Forskarens uppgift är att tolka och analysera empiriskt material, exempelvis 

intervjuutskrifter eller dokument. Dock finns det inte enbart ett sätt att gå till väga inom den 

hermeneutiska analysmodellen utan varje forskare har sin egen förförståelse som i sin tur formar val 

av angreppssätt. Forskaren bör vara medveten om sin förförståelse kring det studerade fenomenet samt 

anta ett nyfiket och öppet förhållningssätt till det empiriska materialet (Westlund, 2015). 
 

 

Studiens deltagare och urval 
För att forskning ska anses som transparent är det viktigt att beskriva hur urvalsprocessen i val av 

informanter har gått till väga. Det finns en rad olika tillvägagångssätt i en urvalsprocess och ett vanligt 

sätt är att använda sig av antingen ett så kallat bekvämlighetsurval, sannolikhetsurval eller ett 

målinriktat urval. Ett målinriktat, eller målstyrt, urval är det som är lämpligast i kvalitativa studier där 

empirin grundar sig på intervjuer. Tillvägagångssättet innebär att forskaren söker intervjupersoner som 

är relevanta utifrån forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I föreliggande studie har ett målinriktat urval 

valts då forskningsfrågorna är riktade till elever med erfarenheter av stödinsatser. Nedan beskrivs på 

vilket sätt informanterna kontaktades och sedan tillfrågades.  
 
Då syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av stödinsatser kontaktades en, 

för en av oss, känd gymnasieskola. På den aktuella skolan, en gymnasieskola i en storstadskommun, 

tillfrågades initialt skolans specialpedagog som gav oss kontaktuppgifter till några av skolans 

mentorer. Därefter kontaktades mentorerna via mejl där studiens syfte presenterades och de fick en 

förfrågan om att vi skulle få besöka deras klasser för att berätta för eleverna om undersökningen. 

Under träffen med klasserna informerades eleverna om studiens syfte. De fick även information om att 

de elever som eftersöktes skulle vara i behov av, eller ha gedigen erfarenhet av, stödinsatser och en 

öppen fråga ställdes om elevernas deltagande.  
 
Då de elever som eftersöktes var elever i behov av stödinsatser var det viktigt att inte att peka ut dem. 

Därför ombads de som var intresserade av att medverka att själva ta kontakt med en av oss efter 

besöket. Efter besöken hos klasserna anmälde sig fyra elever till att medverka i studien. Men då sex 

informanter eftersöktes kontaktades ytterligare två mentorer som själva tillfrågade sina elever och 

därifrån anmälde sig två elever. Till de sex elever som godkänt sitt deltagande gavs ett missivbrev (se 

bilaga 3) som eleverna ombads att noggrant läsa och skriva under. Då samtliga elever var över femton 

år behövde inte vårdnadshavare godkänna elevens medverkan. De elever som intervjuats går samtliga 

på det estetiska programmet, de är tre tjejer och tre killar varav fyra går i årskurs tre på gymnasiet och 
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två i årskurs två. I studien har deras namn fingerats och de benämns som Frida, Sidra, Linda, Marcos, 

David och Per. Två specialpedagoger på skolan tillfrågades om att intervjuas, de sa båda ja och 

informerades om studiens syfte och förutsättningar. Specialpedagogernas fingerade namn är i 

uppsatsen Agneta och Maria. 

Genomförande 
I studien har semistrukturerade intervjuer använts vilket innebär att utgångspunkten i 

intervjusituationen har varit en i förväg formulerad intervjuguide (se bilaga 1 & 2) med specifika 

teman. Det gör att informanten ges utrymme att formulera sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011). 

Intervjuerna delades upp, så att en intervjuade eleverna och en intervjuade specialpedagogerna. Inför 

intervjuerna genomfördes en pilotintervju varefter smärre ändringar gjordes i intervjuguiden. Samtliga 

intervjuer genomfördes under september till november månad, intervjutider bokades sedan in med 

eleverna utifrån deras schema. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda rum på elevernas skola för 

att skapa en lugn och trygg miljö för informanterna (Bjørndal, 2002; Bryman, 2011). Vi valde också 

att inte intervjua tillsammans då två vuxna kunde vara negativt för maktbalansen (Siljehag, 2015). En 

intervjuguide skapades (se bilaga 1 & 2)  med frågeställningar utifrån studiens teman: likvärdighet, 

jämställdhet och delaktighet (Bjørndal, 2002; Lind, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjutiden 

var cirka trettio minuter per elevintervju och specialpedagogernas intervjuer tog cirka 45 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon. Vi valde att förlägga specialpedagogernas intervjuer 

efter elevernas för att kunna ställa frågor till dem utifrån vad eleverna berättat. 

 
Alla intervjuer har transkriberats. Den av oss som intervjuade eleverna transkriberade 

specialpedagogernas intervjuer och den som intervjuade specialpedagogerna transkriberade elevernas 

intervjuer. Vi valde att transkribera samtliga intervjuer och Bjørndal (2002) menar att fördelen med att 

överföra en ljudinspelning till skriven text är att delar av samtalen kan lysa igenom på ett tydligare 

sätt. Det kan göra det lättare att se teman och mönster i utsagorna när de går att läsa varför samtliga 

intervjuer transkriberades. Samtidigt tal har dock inte transkriberats och inte heller har alla 

medhållande hummanden som intervjuaren har gjort skrivits ut. Eftersom det inte har gjorts en 

samtalsanalys utan snarare en hermeneutiskt inspirerad analys av intervjuerna gjordes bedömningen att 

det inte krävdes en så detaljerad transkription. Dock har suckanden, längre pauser och liknande tagits 

med. Vid oklarheter har vi gått tillbaka till ljudinspelningarna och lyssnat igen (Kvale & Brinkmann, 

2014). När intervjuerna transkriberades omvandlades det talade språket till en läslig skriftlig form. I de 

citat som redovisas i resultatet har inledande “asså” och avslutande “typ” och liknande utelämnats. 

Den typen av talspråkliga uttryck har utelämnats av respekt för informanterna av etiska skäl (ibid., 

2014). 

 

De transkriberade intervjuerna sammanställdes under respektive intervjufråga för att lättare kunna 

både jämföra dem med varandra och sammanställa svaren. Vi läste samtliga transkriptioner 

tillsammans och gjorde en hermeneutisk tolkning. Därefter genomförde vi, först enskilt och sedan 

gemensamt, en analys utifrån KoRP:s hörnstenar kommunikation, delaktighet och lärande. Analysen 

innebar att vi läste texten utifrån respektive begrepp och omstrukturerade utsagorna utifrån begreppen 

kommunikation, delaktighet och lärande. Den nya texten bestod både av elevernas citat och våra 

tolkningar. I detta skede insåg vi att det inte var möjligt att särskilja kommunikation från delaktighet 

och lärande. Här föddes vår tolkning av KoRP, där vi såg kommunikation som grunden till både 

delaktighet och lärande. Då skapade vi bilden för att illustrera detta (se sida 14). Utifrån detta 

formulerade vi fyra teman som alla utgår från kommunikation. 
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Trovärdighet och validitet 

Trovärdighet gällande intervjuer hänger samman med objektivitet och subjektivitet. I en hermeneutisk 

forskningsansats är det av vikt att göra sig medveten om sina egna erfarenheter, fördomar och 

förförståelse, sin egen subjektivitet. Subjektiviteten har tagits med i beräkningarna när 

intervjufrågorna har formulerats, vid genomförandet och analyserandet av intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bjørndal, 2002). Därför beslutades också att samma person skulle genomföra alla 

intervjuer inom varje kategori av informanter som tidigare nämnts, då det kan tänkas höja 

trovärdigheten då det gör intervjuerna mer likvärdiga sinsemellan. Den med mest erfarenhet av att 

arbeta med gymnasieungdomar fick intervjua eleverna då det kan tänkas vara en fördel. Detta gjordes 

för att öka kvaliteten på intervjuerna med hänsyn till intervjuareffekten som innebär att informanten 

kan tänkas säga vad de tror att intervjuaren vill höra (Eriksson & Hultman, 2014). 
 
Validiteten, eller överförbarheten som Bryman (2011) benämner det, hos intervjuer bedöms utifrån 

intervjuarens hantverksskicklighet genom hela processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Här bedöms 

teorierna vara underbyggda och forskningsfrågorna hänga samman med intervjufrågorna. Under 

intervjuerna och i analyserna har kommunikativ validitet sökts uppnås, dels genom att kontrollera att 

informanter har uppfattats rätt och dels genom ingående diskussioner kring empirin utifrån den 

teoretiska utgångspunkt som valts, KoRP (ibid., s. 302). 
 

Pålitligheten i transkriptionerna handlar om att återge tal i skriftlig form på ett sätt så att utskriften 

ligger så nära det talade som möjligt men ändå är begripligt att läsa, vilket har varit intentionen även 

här. Som tidigare nämnts var den som transkriberade inte samma person som intervjuat, för att öka 

objektiviteten. Vid oklarheter har ljudupptagningen använts för kontroll. Validiteten hos 

transkriptionerna är beroende av om metoden för transkriberingen stämmer med studiens syfte och 

analys, vilket har tagits hänsyn till i föreliggande studie (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Forskningsetiska aspekter 
Ett missivbrev (bilaga 3) lämnades till eleverna med information om studien med information om 

studiens syfte, hur materialet kommer att användas, att de närsomhelst får avbryta sitt deltagande och 

att resultatet presenteras helt anonymiserat. I missivbrevet finns en sida om samtycke för eleverna att 

underteckna och återlämna. Då eleverna alla var över femton år gamla och de flesta dessutom var 

myndiga kunde de själva skriva under. I början av varje intervju med eleverna påmindes de om 

konfidentialiteten och att de närsomhelst skulle kunna avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). 

I missivbrevet ombads eleverna ge samtycke till att begära ut den dokumentation som fanns om dem 

på skolan. Det enda som fanns var dock elevernas betyg vilka hämtades ut från skolans expedition. 

Betygen är visserligen offentliga handlingar men det hade inte känts etiskt att begära ut dem utan att 

ha fått godkänt från eleverna gällande det.  
 
Specialpedagogerna tillfrågades om deltagande vid ett besökt på skolan och fick då möjlighet att ställa 

frågor om studien. Några dagar före intervjuerna fick specialpedagogerna ett mejl där det framgick att 

de förblir anonyma i materialet och att de närsomhelst får avbryta sitt deltagande. De fick också veta 

vilka områden intervjufrågorna skulle komma att behandla. Vid intervjutillfället blev de återigen 

påminda om att deras deltagande är frivilligt och att de avidentifieras i materialet samt kan få en 

utskrift av resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Intervjuerna delades upp mellan oss då en av oss har band sedan tidigare till viss personal på den skola 

vi utförde studien på, dock inte till de aktuella eleverna. Den av oss som inte har tidigare relationer till 

skolan intervjuade specialpedagogerna där. Dels för att det gynnar resultatet av intervjuerna dels ur en 

etisk aspekt. Det är känsligt att intervjua barn och unga vuxna då den maktasymmetri som normalt 

råder i en intervjusituation blir ändå större (Kvale & Brinkmann, 2014; Siljehag, 2015). Eleverna 

erbjöds att genomföra intervjuerna på skolan, även om det stod dem fritt att välja en annan plats, 

eftersom det var viktigt att det var en trygg plats för eleverna. Intervjuaren hade telefonkontakt med 

alla eleverna ett flertal tillfällen innan intervjuerna för att försäkra sig om att de var införstådda med 

vad intervjun skulle innebära och för att stämma av tid och plats. Tidpunkten för intervjun fick 

eleverna då vara med och påverka så att det passade deras schema. Då det innebär ett än större ansvar 

att intervjua unga vuxna och minderåriga var det av vikt att genomföra intervjuerna med stor 

varsamhet och lyhördhet i intervjusituationen varför den av oss som har stor erfarenhet av att arbeta 

med åldersgruppen valdes som intervjuare. Den maktobalans och känsliga situation som uppstod vid 

intervjuerna av dessa unga vuxna och minderåriga kan sägas vägs upp av att syftet var att göra deras så 

viktiga röster hörda (Siljehag, 2015).  
 
Intervjufrågorna valdes noga liksom dess inbördes ordning (Bjørndal, 2002) ur ett etiskt perspektiv, 

särskilt frågorna om eventuella diagnoser och medicinering. De frågorna användes men med en noga 

avvägning under varje intervju om det kändes lämpligt att ställa den. Frågan om eventuella diagnoser 

formulerades på så sätt att den enbart kopplades till diagnoskriterier som har med inlärning- och/eller 

koncentrationssvårigheter att göra. Slutligen ställdes samtliga frågor om eventuella diagnoser och 

medicinering till alla informanter och det mottogs väl, utom i ett fall där informanten tydligt 

markerade att hen inte ville prata om sin medicinering. I den situationen upplevde intervjuaren att 

frågan innebar en integritetskränkning och att frågan kanske inte borde ha ställts. Därför raderades 

informantens svar och frågan togs bort helt ur resultatet.  
 
I transkriptionerna har alla informanter anonymiserats och alla skolor, platser och liknande har 

avidentifierats och alla namn har fingerats. Så snart ljudfilerna sparats på datorer raderades de från 

telefonerna.  

 

Resultat 

Här presenteras resultatet. Resultatpresentationen inleds med en beskrivning av de åtta informanterna. 

Sedan beskrivs resultatet från intervjuerna utifrån de teman som framkom i analysen av intervjuerna 

med hjälp av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP). Först tolkades de 

transkriberade intervjuerna och utifrån tolkningar gjordes analysen med hjälp av KoRP. De fyra 

huvudspåren som framkom går väldigt mycket i varandra varför det har varit svårt att separera dem, 

precis som de olika komponenterna i KoRP går i varandra, det är cirkulärt (se bilden under teoretiska 

utgångspunkter). Slutligen framträdde fyra olika huvudspår som benämndes enligt följande rubriker: 
 

1. Kommunikation, lärande och stödinsatser. 

2. Kommunikation, delaktighet och relationer. 

3. Kommunikation, identitet och jämställdhet. 

4. Kommunikation på organisationsnivå. 
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Kapitlet avslutas genom att koppla samman ovan nämnda analys med föreliggande studies 

frågeställningar.  

 

Informanterna 
Vi har intervjuat sex gymnasieelever som vi här benämner Frida, Sidra, Linda, Marcos, David och Per. 

Samtliga elever är, eller har varit, i behov av stödinsatser utifrån sina olika funktionsvariationer då 

samtliga elever har eller misstänks ha någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Då ingen 

av eleverna har något åtgärdsprogram, pedagogisk kartläggning eller pedagogisk utredning, var 

betygen den enda dokumentationen som fanns tillgänglig för samtliga elever. I analysen av betygen 

fann vi mönster enligt nedanstående tabell. 
 

Frida, åk 3. 
- Dyslexi. 
- Inga F 

eller  A. 
 

Sidra, åk 3. 
-Misstänkt 

ADHD. 
- Tre F och tre 

A. 

Linda, åk 2. 
- Dyslexi, ADHD 

och social fobi. 
-Inga F eller A. 

Marcos, åk 3. 
-Dyslexi och 

ADD. 
-Två F och 

två A. 

David, åk 3. 
- Dyslexi och 

NF1. 
- Inga F och 

ett A. 
 

Per, åk 2. 
- ADHD. 
- Inga F och 

ett A. 

Tabell 1: En översikt över de elever vi har intervjuat med diagnoser och ytterligheterna av deras betyg. 
 
Samtliga elever går på det estetiska gymnasieprogrammet som är starkt kopplat till deras personliga 

intressen. De elever som har betyget A, alltså det högsta betyget, har det i ämnen som är kopplade till 

den specifika gymnasieinriktning de går. Där eleverna har betyget F, som innebär att eleven är 

underkänd, är det genomgående i gymnasiegemensamma ämnen, såsom svenska eller matematik.  
 
Vi intervjuade även två av skolans tre specialpedagoger, varav en av dem var relativt nyutbildad och 

nyanställd och den andra arbetat på skolan i tretton år varav fem år som specialpedagog. 

Specialpedagogerna är ansvariga för olika programinriktningar på skolan och de har även olika 

biträdande rektorer men samma huvudrektor. Specialpedagogerna ansvarar för ungefär 400 elever var. 

Vi benämner specialpedagogerna i föreliggande text som Agneta (specialpedagog med fem års 

erfarenhet av sitt arbete) och Maria (nyanställd).  

 

Kommunikation, lärande och stödinsatser 
Det framkommer att de flesta elever anser att hur läraren är, är viktigare för deras lärande än vilket 

ämne de läser. Eleverna lyfter även fram att det är bra med ämnen som motiverar och intresserar. Det 

tycks också generellt vara så att ämnen med stort krav på skrivande upplevs svårare av eleverna. Det 

är för höga krav i skolan tycker flera av eleverna. Linda menar att hon reagerar med att “lägga ner” när 

kraven blir för höga. Flera av eleverna beskriver att de förstår att kraven behöver vara stora men att 

kraven inte alltid känns rimliga för dem. David säger: 
 

En lärares jobb är nog att döma en elev, vad deras kvaliteter och deras styrkor är. Så jag förstår det helt, 

men det gör fortfarande ont. (David) 
 
De två elever (David och Per) som har fått stöd sedan tidig grundskola är de som också tycker att de 

får tillräckligt stöd på gymnasiet. De tycks båda vara säkra i sin kommunikativa förmåga och upplever 

att de har möjlighet att få det stöd de behöver från skolan, men fyra av eleverna beskriver alltså att de 

inte får det stöd de behöver. Fem av de sex eleverna uttrycker att de upplever att det är upp till dem att 

kommunicera sitt behov av stöd till sina olika lärare, ett ansvar som de alltså känner vilar på dem och 

inte på skolan. Marcos beskriver att det är svårt att förmedla sitt stödbehov. Per har avböjt att ta emot 
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stödinsatser från gymnasieskolan trots att han fått olika stödinsatser under hela grundskolan. Det valet 

motiverar han med att han upplevde det stigmatiserande att gå ifrån klassen för stödinsatser under 

högstadiet. Per säger: 
 

Jag vet inte, det känns väl lite jobbigt att bli bortplockad liksom, för att jag har nåt i min hjärna som inte 

nån annan har. Så då kände jag att jag var jävligt less på att bli utpekad, en diagnos och inte en människa. 

(Per)  
 
Till skillnad från Per så har inte Marcos upplevt det stigmatiserande att bli utplockad ur klassen för att 

få stödinsatser, han får den typen av stöd på gymnasiet. Marcos säger: 
 

När jag är i en mindre grupp, när jag blir uttagen ur stora klassrummet och satt i en mindre grupp, så har 

jag mycket lättare för mig. /.../  Vi är inte så många elever och då kan hon (läraren) fokusera mer på varje 

elev. (Marcos) 
 
Tre elever har fått datorstöd som de uttrycker skulle ha kunnat vara ett bra hjälpmedel men som av 

olika anledningar inte fungerar. Linda kommenterar det så här:  
 

Så jag skulle behöva att de liksom sätter sig och ser till så jag förstår, och inte bara ge mig nånting och 

förvänta sig att jag ska fixa allting själv. (Linda) 
 
Sidra beskriver att hon tidigare fått stöd i matematik som fungerade bra, men nu har hon inte tillgång 

till det längre. Hon har också gått i en liten undervisningsgrupp men valde själv bort det. Sidra säger:  
 

Sen i tvåan har jag slutat gå ut med extragruppen för jag visste att det hjälpte ändå inte mig, så jag bara 

gav upp på det. (Sidra) 
 
Flera elever beskriver att de har svårt att organisera och strukturera sitt lärande och att de saknar 

tydlighet gällande kunskapskrav. Linda uttrycker att hon inte vet vilka ämnen hon har och Marcos 

säger följande:  
 

Ibland vet jag inte vad lärarna vill av mitt arbete. Ibland förstår jag inte kunskapskraven, jag förstår inte 

vad de menar. Så jag vet inte vad de vill att jag ska skriva. Då är det väldigt svårt att börja en uppsats. 

(Marcos) 
 
Specialpedagogen Maria menar att det inte alls behöver ha med betygen att göra om elever behöver 

stöd. Det kan handla om allt från psykisk ohälsa till att eleverna behöver hjälp med struktur eller 

skoltrötthet och hög skolfrånvaro. Specialpedagog Agneta menar att orsaken till att stöd sätts in för en 

elev oftast är att elevens betyg är låga. Båda specialpedagogerna menar att lärarna behöver ytterligare 

utbildning kring ett specifikt datorbaserat hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är 

ett av de programmen som flera elever har nämnt som svåra att använda. 
 
Det eleverna överlag beskriver som positivt kring sitt lärande handlar antingen om deras 

programfördjupande kurser där de är intresserade och motiverade eller om ämnen där de uppfattar 

lärarna som duktiga eller lärare de har goda relationer med. Elever som har F i vissa ämnen och A i 

andra ämnen kan hamna mellan stolarna, eftersom de upplevs klara sig själva och då inte erbjuds stöd 

från skolan. Specialpedagogen Agneta menar också att det är något som skolan kan bli bättre på 

medan Maria menar att det inte alltid är betyget som avgör om stöd sätts in.  Flera av eleverna 

upplever att lärarna har låga förväntningar på dem, men att lärare i de programfördjupande kurserna 

har högre förväntningar. Gällande de elever vi har intervjuat är det just programfördjupande kurser de 

har högre betyg i och det är även de programfördjupande kurserna som de flesta av informanterna 

beskriver som givande. Eleverna beskriver att de inte får tillräckliga stödinsatser i förhållande till deras 

stödbehov i de gymnasiegemensamma ämnena. Några elever beskriver också att de stödinsatser de har 

fått har upplevts stigmatiserande. De har fått olika mycket stöd från olika lärare vilket kan innebära att 

de inte får en likvärdig utbildning i förhållande till sin funktionsvariation. 
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Kommunikation, relationer och delaktighet 
Eleverna beskriver att goda relationer till lärarna kan vara en anledning till att ett ämne är roligt. Men 

alla lärare upplevs inte alltid som så tillgängliga av eleverna. Sidra beskriver lärarna som robotar, att 

de saknar engagemang och bara är där för att göra sitt jobb. De flesta eleverna beskriver att det finns 

lärare som inte har erbjudit dem något stöd alls men att det finns vissa lärare som har pratat med dem 

om hur de lär sig bäst.  
 

Det är beroende på lärare då, så vissa har ju kommit fram till mig, och ba “du kanske skulle göra det här 

istället för det här, det här fungerar bättre för dig har jag märkt” det har några gjort, men vissa har bara 

struntat i det. (Marcos) 
 
Frida och Sidra ger uttryck för att de har givit upp på skolan och känner sig misstrodda. Frida upplever 

att när hon presterar bättre än lärarna förväntat sig så tror de att hon har fått hjälp eller fuskat. Sidra 

beskriver att hon tror att lärarna tror att hon inte vill prestera, när hon själv upplever att hon inte har 

förmågan att prestera. Flera av eleverna saknar brist på förståelse från många av sina lärare. Frida, 

Marcos och David upplever att lärarna inte kan tillräckligt mycket om deras funktionsvariationer för 

att ge stöd. David uttrycker det på följande sätt:  
 

Men det är verkligen som att säga till en kille som går på idrott som har kryckor, spring. Det är lite 

samma grej. (David) 
 
Det eleverna beskriver överlag är att goda relationer är avgörande för möjlighet till delaktighet för 

eleverna. Sidra beskriver att hon under de två första åren på gymnasiet hade lärare som hon tyckte om 

men att nu det tredje året har hon inga av de lärarna kvar utan de enda ämnen som hon tycker är 

givande är hennes programfördjupande kurser. Hon beskriver hur hon mest sitter av tiden under de 

andra lektionerna eftersom hon upplever att hon inte klarar av att prestera och inte blir hörd av lärarna. 

Sidra säger:  
 

Det känns som att jag inte lever när jag går till skolan. (Sidra) 
 
Frida beskriver hur hon har försökt vara delaktig och förmedla sitt stödbehov till skolan och skapa en 

dialog. Frida menar att hon egentligen har lätt att lära men i den skolkontext hon är i fungerar det inte, 

beroende på lärarna. Hon har inte fått den hjälp hon upplever att hon har rätt till, hon har blivit lovad 

saker som hon inte har fått och upplever sig alltså inte delaktig. Frida har försökt skapa positiva 

relationer med alla lärare, men hon har inte känt att de har mött henne. Frida och Per beskriver att 

deras mentorer är lyhörda och särskilt Per menar att den relationen är otroligt viktig för honom. Flera 

av eleverna beskriver att vissa lärare lyssnar och lyfter fram hur viktigt det är för dem. Där skiljer sig 

Linda lite från de övriga, det hon beskriver liknar mest envägskommunikation där hon inte alls 

upplever sig hörd, bortsett från en enda lärare i ett karaktärsämne. 
 
Flera av eleverna beskriver hur viktigt det är för dem att alla lärare känner till deras stödbehov och att 

de försöker förmedla det men att det är tröttsamt och frustrerande att om och om igen behöva kämpa 

för att bli hörda. Specialpedagogen Maria menar att eleverna ofta kommer till henne, hon säger:  
 

Fast egentligen borde det vara läraren som sökt hjälp hos mig men det kommer från eleverna. Det blir ju 

ibland att man hjälper de grupperna mer om det är så att… det saknas ledarskap i klassrummet. (Maria- 

spec) 
 
Angående elevernas relation till lärarna menar specialpedagogen Agneta att det är viktigt hur lärare 

bemöter elever och att det också kan handla om personlighetstyp, hur lärare och elever kommer 

överens.  
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Specialpedagogen Agneta menar att det finns engagerade föräldrar samt mentorer som lyfter sina 

elevers stödbehov. I båda fallen är eleverna beroende av att det finns engagerade vuxna runt dem som 

för deras talan. Specialpedagogen Maria menar att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i 

utformandet av stödinsatser.  
  

De behöver få tycka till och uttrycka vad de behöver och vad som funkar för dem. För det är ingen idé att 

säga att vi har stöd på torsdagar, så kom till specialläraren, för det funkar inte för dem. Eller nåt sånt. Så 

de måste vara med och tycka till. (Maria -spec) 
 
Men för att eleverna ska kunna be om stödinsatser behöver de känna till att det finns specialpedagoger 

och att det finns olika typer av stödinsatser att få. Här uttrycker både flera elever och Maria att det inte 

är helt tydligt vilket utbud skolan har. 
 

Om det är otydligt för eleverna vad det finns för stöd så kanske det är otydligt för lärarna. Det kanske är 

otydligt hos oss specialpedagoger, vi kanske behöver jobba ihop oss. (Maria - spec) 
 
Fem av sex elever beskriver att det är svårt att få till god kommunikation med lärare. Alla sex elever 

beskriver att de har mött några enstaka lärare under sin tid på gymnasiet som de har fått en god 

relation till. De lärarna beskrivs som viktiga. En stor del av det eleverna beskriver handlar om 

bristande kommunikation och då särskilt de kommunikativa svårigheter som uppstår mellan elev och 

lärare. I de fall eleverna beskriver positiva situationer i skolan handlar det ofta om att 

kommunikationen med lärarna har fungerat bra. Relationerna till lärarna är ett återkommande tema i 

intervjuerna. 

Kommunikation, identitet och jämställdhet 
Vi kunde se en tydlig skillnad mellan könen när det kom till hur eleverna på ett generellt plan upplever 

sin gymnasietid; tjejerna poängterade goda relationer, främst till lärare, som avgörande för en positiv 

skolsituation, medan killarna mer fokuserade på sin prestation och sina resultat. 

  

Gällande skolans olika förväntningar på killar och tjejer lyfter elever av båda könen att tjejer förväntas 

vara smartare än killar men att tjejer upplevs få mer talutrymme. Killarna beskrivs få mer stöd och 

även ha ett större behov av stödinsatser. Elever av båda könen upplever att tjejer förväntas att prestera 

högre än killarna och klara sig själva och att killar förväntas vara stökiga.  
 

Men jag känner ju i alla fall att de förväntar sig bättre av tjejerna. /.../ ...men kom igen, ni måste vara 

bättre än åtminstone killarna i klassen. (Frida) 
 

Angående vilka elever, killar eller tjejer, som våra informanter upplever har lättast för att be om hjälp 

och stöd i skolan fick vi motstridiga resultat, eleverna menar att det kan vara lättare för både tjejer och 

killar att be om hjälp. Frida uttryckte det så här, angående stödinsatser:  
 

Jag tror det är fler tjejer som kommer ut med det och vågar säga det, än vad det är killar. (Frida) 
 

På frågor som behandlar elevernas egna insats gällande skolarbetet beskriver killarna det ungefär så 

här; “bara jag skärper mig så kan jag”, vilket kan tolkas som ett visst självförtroende kring sin egna 

förmåga. Som nämns på sidan 18 så menar både David och Per att de är nöjda med det stödet de fått 

och får och de har även god tilltro till sin egna kommunikativa förmåga; “vill jag ha stöd säger jag 

bara till” (Per). Både David och Per fick sina diagnoser i tidig ålder och har lång erfarenhet av 

stödinsatser, därav skulle det kunna vara så att de har en till synes tämligen okomplicerad relation till 

stödinsatser.  Även Frida har god kommunikativ förmåga men upplever inte att hon får tillräckligt 

stöd.  
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Alla tre killarna upplevde högstadiet som tufft medan två av tre tjejer upplevde högstadiet som 

roligare än gymnasiet. Per säger, angående högstadietiden:  
 

Ja, hur var det att både få mer hormoner och ha en diagnos samtidigt? (Per) 
 

Tjejerna uttrycker att de nu på gymnasiet är lämnade att klara sig själva till skillnad från killarna som 

beskriver att de får stöd, om än inte Marcos fullt ut. Alla tre tjejer säger sig vilja ha mer och utökat 

stöd från skolan. 
 

De har inte brytt sig om att lägga nåt extra på mig, ge nån extra förklaring liksom så. Medan för killarna 

kan de liksom förklara saker igen och se till så att de förstår, medan dem bara lämnar mig, tjejerna, att 

klara sig själva. (Linda) 
 

De flesta av våra informanter lägger skuld på sig själv när det handlar om skolprestationer, flera visar 

på lågt självförtroende och flera känner sig inte förstådda. Men både Frida och David uppvisar ändå en 

tro på sina sociala förmågor, de säger till exempel;  
 

Jag är inte boksmart men jag är socialt smart. (Frida) 
 

Det var inte problem när det kom till såhär socialsaken det var jag helt okej med. Men när det kom till 

skolsaker. (David) 
 

Samtliga påvisar även en god självinsikt gällande sitt eget lärande. Eleverna vet vad de behöver göra 

för att det ska fungera i exempelvis en klassrumssituation, såsom att använda hörlurar, ha det tyst runt 

omkring sig, göra vissa uppgifter hemma istället för på skolan. Samtliga tjejer upplever att kraven är 

för höga i skolan, medan Marcos och David menar att kraven är för höga för dem, men rimliga för alla 

andra.  
 

Känns orättvist att en medfödd funktionsnedsättning påverkar betygen. (David) 
 

Båda specialpedagogerna menar att det är ungefär lika många killar som tjejer som är i behov av stöd 

och att problematiken är ungefär densamma. Agneta menar att det kan handla om identifikation, vilken 

självbild eleverna har. 
 

Det är ganska sorgligt, flera på yrkesprogrammet som verkligen, många är jättefina på yrkesprogrammet, 

jag var ju där förut. Det är många som har den där självbilden som “ööö, jag är ingen pluggis...lärarna 

hatar mig jämt.” Jättetråkigt. Räknar sig som OBS-klasser, de har den identiteten, jättetrist. (Agneta- 

spec) 
 

Agneta menar att det är vanligare att killarna tackar nej till stöd. På tal om att lärare kan ha olika 

förväntningar på elever utifrån genus anser Agneta så här: 
 

Tjejerna ska ju lämna in och ha lite mer genomarbetade uppgifter, det finns fortfarande det här att killar 

gör som de vill liksom, kanske inte behöver följa ramarna och… Vi jobbar ju med HBTQ men, eller ska. 

Jo, men generellt tror jag inte lärarna förväntar sig lika mycket av killar som av tjejer. (Agneta -spec) 
 

 

Kommunikation på organisationsnivå 
Angående de kommunikativa aspekterna som har betydelse för likvärdigheten i skolan så uttryckte 

flera av våra informanter en frustration över en, som de upplevde det, ensidig kommunikation med 

lärare och skolan som organisation. Framför allt Frida menade att hon under flera års tid försökt med 

både lärare, specialpedagog och skolledning för att få gehör kring sin problematik men att det inte har 

resulterat i tillräckligt konkret stöd. Hon har en känsla av att inte lärarna vet hur de ska anpassa 
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undervisningen för elever med dyslexi men tycker att de borde kunna det. Frida upplever att hon är 

lämnad till att klara sig själv: 
 

De förväntar sig att jag ska göra hela arbetet men det är ju de som är utbildade för det här, då ska ju de gå 

och lära sig det. Jag har inte bett mig själv att ha dyslexi, liksom. (Frida) 
 

Även Linda och Sidra menar att de möter en icke lyssnande lärarkår när det kommer till att anpassa 

undervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov.  
 

De har sitt sätt att undervisa och om det är någon som vill ha det på nåt annat sätt så vet de inte hur de ska 

göra. (Linda) 
 

Sidra uppfattar lärarna som att de tror att hon inte vill prestera men hon menar att det handlar om att 

hon inte kan snarare än inte vill (som även nämns på sidan 16). Hon reflekterar och tänker högt om hur 

hon tycker det borde vara:  
 

Om man kunde, individuellt fixa för varendaste elev, att de lär sig på sitt sätt liksom, som passar dom. 

/.../ För alla har olika typer av krav, för det känns som att, i ett klassrum sitter det många olika elever, 

alla har olika drömmar, alla har olika mål i sina liv, och alla har olika sätt att lära sig på. (Sidra) 
 

Marcos upplever en brist på förståelse kring sina diagnoser och han menar att han har försökt förmedla 

sina svårigheter men upplever inte att han fått någon respons, varken från sina lärare eller övrig 

skolpersonal.  
 

Men jag har sagt till att till exempel det här är jättesvårt, men då säger de bara till läraren, att det är det för 

mig, det är det mesta som händer, inte mycket mer än det händer. (Marcos) 
 

David upplever att han har en bra kommunikation med lärarna, men anser ändå inte att lärare anpassar 

eller ger stöd utifrån hans dyslexi.  
 

Men det som stör mig mest var nog det här fokuset på skrift och tal. Jag är ganska bra på att tala, särskilt 

när det kommer till engelska. /…/ Och jag kan få ett A i det, men bara för att jag inte kan skriva så får jag 

ett E. (David) 
 

Angående extra anpassningar och lärares olika inställningar till det så menar specialpedagogen Agneta 

att det är svårt för en del lärare att veta hur och på vilket sätt de ska anpassa sin undervisning till elever 

i behov av stödinsatser. Hon menar att en del lärare är oroliga att de sänker nivån på undervisningen 

för mycket för eleverna och att de då inte följer styrdokumenten: 
 

...men det är ju bara det att man använder en annan metodik eller jobbar på ett annat sätt i klassrummet, så 

det är inte nivån man ska sänka. Det där känner jag att vissa inte kopplar, till exempel och inte tycker att 

man inte kan sänka sig för lågt och då kan man inte göra anpassningar heller då får de för mycket stöd. 

(Agneta - spec) 
 

De stöd som finns på skolan är enligt specialpedagogerna olika slags datorprogram som stöd för läs- 

och skrivsvårigheter som exempelvis inläsningstjänst, en läs- och skrivstudio samt läxhjälp. Maria 

säger att hon mejlar ut till alla lärare om en elev har behov av extra anpassningar. De extra 

anpassningar som lärare beskrivs göra är enligt specialpedagogerna att eleverna får hjälp med att sätta 

igång arbetet, få längre tid på prov, möjlighet att komplettera muntligt och få en lugn provmiljö. Men 

Agneta menar ändå så här: 
 

Du kan inte ha så specifika extra anpassningar om det är mer än halva klassen som ska ha anpassningar, 

då är det bättre att lyfta det till gruppnivå och det är rektorn väldigt positiv till här. (Agneta -spec) 
 

Det enda exemplet på särskilt stöd som någon av specialpedagogerna tar upp är reducerat program, 

samtidigt som Agneta menar att de inte har några goda erfarenheter av det. Generellt angående stöd så 
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menar Agneta följande; “...sen är ju möjligheterna till stöd mycket mindre på gymnasiet.” (Agneta - 

spec) 
 

Maria beskriver att hon har en rutin kring pedagogiska utredningar som hon följer upp med 

lektionsbesök och med arbetslaget. Maria menar att pedagogiska utredningar oftast skrivs inför en 

psykolog- eller logopedutredning. Agneta är mycket negativt inställd till dokumentation och tycker att 

det generellt dokumenteras för mycket. Maria berättar att det i dagsläget finns åtta åtgärdsprogram 

totalt sett på skolan och fem av dem har hon skrivit. 
 

Maria menar att det är en stor skillnad i hur mycket ansvar eleverna får ta mellan högstadiet och 

gymnasiet, vilket hon tror kan bero på att gymnasiet är en frivillig skolform. Hon menar att 

inställningen kring skolans ansvar på grundskolan skiljer sig från hur ansvaret mer läggs på eleverna 

på gymnasiet. 
 

Gör man inte allt har man som skola misskött sig. Och här på gymnasiet är det inte samma sak.  
(Maria - spec) 

 

Vidare menar Maria att om eleverna inte är på skolan finns det inget skolan kan göra, vilket ytterligare 

visar på hur inställningen till eleverna är inom gymnasieskolan. 
 

Både Maria och Agneta menar att de arbetar främjande genom att besöka alla ettor i klassrumsmiljö 

och möta eleverna och få igång en dialog med lärarna och eleverna vid terminsstart.  
 

Så jag vill inte vara någon främling i en korridor långt borta utan jag tycker det är viktigt att jag syns i 

verksamheten. Och visar att det är fritt fram att snacka med mig. Det är viktigt att man får en stark 

kontakt för att det är viktigt att de känner att de kan lita på mig, för att jag ska ändå föra deras talan 

liksom. Det är lite grann så att man blir deras språkrör. (Maria - spec) 
 

Jag försöker säga det när jag går runt och presenterar mig att ni kan komma även om ni inte riktigt vet vad 

det är ni behöver hjälp med. (Agneta -spec) 
 

Både Agneta och Maria upplever att det finns en osäkerhet inom skolans lärarkår kring vad de som 

specialpedagoger utför för arbete och hur deras arbete är organiserat.   
 

Så om det är en klass som behöver mycket muntligt, då kanske man behöver lyfta upp det ett steg, då 

kanske man behöver specialpedagog som kan komma in och hjälpa till på en lektion. Då behöver läraren 

vara medveten om att läraren ansöker om det hos specialpedagog. Jag tror att det är många lärare som inte 

heller vet vem specialpedagogen är eller vad vi gör. (Maria - spec) 

 
Agneta menar att hennes huvuduppdrag som specialpedagog är att fokusera på eleverna, exempelvis 

arbetar hon enskilt med elever i studiesamtal. Maria menar att hennes huvuduppdrag handlar om att 

jobba mot lärarna, men hon arbetar också med studieteknik i helklass. De beskriver sina uppdrag 

väldigt olika. Samtidigt lyfter de båda på olika sätt att likvärdigheten är deras viktigaste uppgift. Maria 

menar att hennes viktigaste uppgift är att arbeta för en god lärmiljö och Agneta menar att hennes 

viktigaste uppgift är att eleverna ska få en likvärdig utbildning, genom att hon hjälper till att 

kompensera för exempelvis funktionsvariationer. 

Rektor på skolan är nyanställd sedan två månader när vi intervjuar specialpedagogerna. Maria 

upplever rektor som otillgänglig men menar att det kan bero på att hen är nyanställd. Agneta menar att 

rektor är synlig i verksamheten och tycks ha en klar tanke om hur hen vill att elevhälsoteamet ska 

organiseras. Den bild vi får utifrån våra intervjuer med specialpedagogerna är att det i dagsläget 

saknas en tydlig rutin för det specialpedagogiska stödet och hur det ska organiseras och följas upp. 
 

Skolan måste ha en tydlig organisation om hur lärare får veta vad vissa elever behöver. Nu ska vi ha den 

här nya IT-lösningen där man ska kunna skriva in om en elev behöver de här extra anpassningarna. Jag 

vet inte om det kommer göra det tydligare, det betyder att lärarna måste gå in och titta där och det betyder 
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att de kommer få en lång lista på anpassningar, men det kommer i alla fall kunna förmedlas ut, 

informationen kommer att finnas där. Nu tycker jag inte det är solklart hur vi gör. (Maria - spec) 
 

Både eleverna och specialpedagogerna beskriver svårigheter i kommunikationen mellan framför allt 

elev och lärare, men även till skolan som organisation. Eleverna menar att de har framfört sina behov 

angående stödinsatser till sina lärare men upplever inte att det har hjälpt - vilket har resulterat i att flera 

av eleverna har givit upp skolarbetet. Endast en av eleverna har framfört sina åsikter angående det 

bristande stödet till skolledning, i övrigt har kommunikationen stannat mellan elev och lärare. 

Eleverna och specialpedagogerna menar vidare att specialpedagogernas arbete inte är tydligt varken 

för elever eller för lärare.   

 

Sammanfattning av resultatet kopplat till 

studiens frågeställningar 
 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger likvärdigheten i 

utbildningen med avseende på funktionsvariation? 

Likvärdigheten i utbildningen, med avseende på funktionsvariation brister enligt de beskrivningar vi 

har fått.  Eleverna menar att det finns stora olikheter mellan hur lärarna anpassar undervisningen och 

att det är upp till eleverna själva att förmedla sitt stödbehov till lärarna. Vissa lärare beskrivs som 

kunniga gällande en viss diagnos och anpassar på ett bra sätt för den, medan andra lärare beskrivs av 

eleverna som okunniga och oförstående. Specialpedagogerna beskriver också att det finns skillnader 

mellan hur lärarna anpassar sin undervisning. De menar att vissa lärare behöver handledning för att 

hantera funktionsvariationer i klassen medan andra lärare anpassar på ett så bra sätt för hela klassen att 

det inte krävs extra anpassningar för elever med funktionsvariationer. Agneta menar att vissa föräldrar 

är oroliga eller påstridiga och vill ha tät kontakt med henne, särskilt vid skolstarten till gymnasiet. Här 

antyds att dessa elever har större möjligheter att få stödinsatser än de elever vars föräldrar inte 

kontaktar skolan direkt.  
 

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger likvärdigheten i 

utbildningen med avseende på jämställdhet? 

Beträffande likvärdigheten i utbildningen med avseende på jämställdhet så menar specialpedagogerna 

att det är jämnt fördelat mellan könen kring vilka som är i behov av stödinsatser. De kan dock se 

skillnader i elevernas attityder gentemot stödinsatser beroende på kön vilket kan påverka hur eleverna 

tar emot stödinsatserna. Eleverna däremot menar att det är killarna som både har ett större behov av 

stödinsatser och som även är de som får mest stöd i skolan. Ett exempel i vår empiri är de två killarna 

som beskriver att de har lång erfarenhet av stödinsatser. Här beskriver alltså specialpedagogerna och 

eleverna olika ståndpunkter kring jämställdheten samt likvärdigheten. Både specialpedagogerna och 

eleverna menar att tjejer förväntas av både lärare och övriga elever att vara smartare än killarna. 

Killarna var mer nöjda med de stödinsatser både som de fått och som de nu får, medan tjejerna 

upplevde sig lämnade till att klara sig själva. Samtliga tjejer menade att kraven i skolan är för höga 

och att de vill ha mer stöd. De brister i likvärdigheten som här blir synliga handlar alltså om de olika 

förväntningarna som skolan har på killar och tjejer samt upplevelserna utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv kring de stödinsatser som eleverna fått och får. Vidare kunde vi se en skillnad 

mellan könen när det handlade om vad eleverna poängterar som viktigt i skolan, där framhöll tjejerna 

relationer som viktigast medan killarna poängterade upplevelser kring sitt eget lärande. 
 

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger elevernas delaktighet 

gällande stödinsatser?   
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Eleverna beskriver att deras möjlighet att vara delaktiga i stödinsatsernas utformande beror på 

relationen till läraren och i vilken utsträckning lärarna lyssnar på dem. Vissa lärare uppfattas som 

engagerade och förstående av eleverna medan de flesta lärare uppfattas ha svårt att veta hur de ska 

eller får anpassa undervisningen till eleverna. Vissa lärare beskrivs även av eleverna som oengagerade 

och ointresserade av att göra eleverna delaktiga. De lärare som eleverna uppfattar som engagerade och 

lyhörda beskrivs som mycket viktiga för eleverna och deras ämnen beskrivs som roliga och 

intressanta. Specialpedagogerna menar båda två att det är viktigt att elevernas åsikter beaktas när 

stödinsatser ska utformas men de uttrycker också att lärarna inte alltid lyssnar på eleverna och att det 

händer att eleverna kommer direkt till specialpedagogen i de fallen. 
 
 

Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur gymnasieelever i behov av stödinsatser upplever 

gymnasieskolans likvärdighet utifrån jämställdhet och funktionsvariation beträffande stödinsatser. 

Syftet var även att undersöka hur specialpedagoger beskriver sitt uppdrag beträffande stödinsatser 

gällande likvärdighet utifrån jämställdhet och funktionsvariation. 

 Till vår hjälp har vi haft följande forskningsfrågor:  

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger likvärdigheten i 

utbildningen med avseende på funktionsvariation? 

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger likvärdigheten i 

utbildningen med avseende på jämställdhet? 

 Hur beskriver elever i behov av stödinsatser respektive specialpedagoger elevernas delaktighet 

gällande stödinsatser?   

 
Analysen av resultatet gjordes med hjälp av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 

(KoRP). Vi tematiserade vår empiri med ledning av KoRP och fick då fram fyra teman (se Resultatet). 

Vi har haft kommunikationens uttrycksformer i handlingar och språk (Ahlberg, 2013) i fokus i alla 

fyra teman, då fungerande kommunikation är avgörande för lärande och relationer, vilket har visat sig 

vara centralt i vår studie. Det vi fann var att likvärdigheten brister med avseende på funktionsvariation 

och jämställdhet, både enligt eleverna och specialpedagogerna. Det finns stora olikheter mellan hur 

mycket och på vilket sätt lärarna anpassar undervisningen utifrån elevernas funktionsvariation. Både 

eleverna och specialpedagogerna beskriver att det finns olika förväntningar på eleverna utifrån kön. 

Både eleverna och specialpedagogerna beskriver också att elevernas möjligheter till delaktighet beror 

på deras relation till lärarna. Vårt resultat tyder på att den aktuella skolans organisation inte förmår 

säkra likvärdigheten för eleverna. Specialpedagogerna och eleverna beskriver att lärarna arbetar på 

olika sätt med inkludering och att elevernas stödbehov inte kommuniceras till alla lärare.  
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Förtroendefulla relationer och delaktighet 

- Det är beroende på lärare då. 

 
Ett återkommande tema i vårt resultat är vikten av relationer, främst mellan lärare och elev. Eleverna 

beskriver med värme de förtroendefulla relationer de har eller har haft med lärare där 

kommunikationen har fungerat och de har blivit hörda. Förtroendefulla relationer lyfts som avgörande 

även i stor del av den forskning vi har tagit del av (Bolic Baric et al., 2016; DeFur & Korinek, 2010; 

Gerrbo, 2012; Johansson, 2015; Möllås, 2009; Rosvall, 2012). Förtroendefulla relationer och god 

kommunikation kan vara avgörande på många sätt menar forskningen då det kan göra att elever 

antingen lyckas förmedla sitt stödbehov eller väljer bort att ta del av stödinsatser (Bolic Baric, 2016; 

Johansson, 2015; Möllås, 2009). Det har vi även sett i vårt resultat, där Sidra och Frida resignerat 

eftersom kommunikationen med skolan har brustit. Flera av eleverna beskriver också enstaka lärare 

som har varit engagerade och viktiga för dem (DeFur & Korinek, 2010). 
 
Flera av eleverna i vår studie beskriver att de tycker att de programfördjupande kurserna är mer 

givande än de gymnasiegemensamma ämnena vilket återspeglas i deras betyg. Lärarnas förväntningar 

är även högre på dem i de programfördjupande kurserna menar de, vilket påverkar eleverna positivt 

(Johansson, 2015). Rosvall (2012) fann att eleverna i hans studie interagerade med lärarna på ett annat 

sätt i de programfördjupande kurserna, vilket bidrog till att de hade fler naturliga möten med sina 

lärare som underlättade deras möjligheter till delaktighet. Det finns anledning att förutsätta att det 

skulle kunna vara på liknande sätt i vår studie då elevernas samlade utsagor har givit oss den bilden, 

dock har vi inga observationer som styrker detta. 
 
Eleverna uttrycker en önskan om större delaktighet i utformandet av stödinsatser. Elevernas 

erfarenheter, insikter och åsikter bör tas tillvara i större utsträckning då de besitter mycket viktig 

information som kan komma skolan till gagn (DeFur & Korinek, 2010; Johansson, 2015; Möllås, 

2009). Det framkommer också i den tidigare forskningen (Ainscow et al., 2012; Bolic Baric et al., 

2016) att klassrumsklimatet och den psykosociala lärmiljön är mycket viktig för elever i behov av 

stödinsatser. Att känna sig inkluderad och delaktig i klassrummet gör stor skillnad. Flera av eleverna i 

vår studie upplever att de inte blir hörda av lärarna och att de inte får det stöd de behöver, i likhet med 

majoriteten av eleverna i studien av Yngve et al. (2018). Att bli utpekad genom individualiserade 

stödinsatser som exempelvis att få arbeta i en mindre undervisningsgrupp kan verka stigmatiserande 

(Lithari, 2018; Yngve, 2018). Det kan också vara negativt att ha flera olika sammanhang att förhålla 

sig till, det kan leda till att skolgången blir fragmenterad (Bolic Baric et al., 2016; Johansson, 2015). 

Det som framkommer i vårt resultat är att Per har valt bort särskilt stöd eftersom han inte vill bli 

bortplockad ur sin ordinarie klass, något han har lång erfarenhet av som han upplevt stigmatiserande. 

Samtidigt framkommer också i vårt resultat vinsten av att få sitt stödbehov tillgodosett, vilket kan väga 

upp nackdelarna av att bli utpekad, där Marcos menar att han uppskattar att få den hjälp han behöver i 

liten grupp. Detta resonemang förs även av Yngve et al. (2018) som menar att det kan vara nödvändigt 

med individualiserade stödinsatser om inte inkluderingen fungerar fullt ut. 
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Jämställdhet och identitet  

- Tjejerna ska vara smartare än åtminstone killarna.                                  
 

Något som återkommer i vår empiri är de olika förväntningarna som både elever och specialpedagoger 

menar ställs på tjejer och killar, vilket också är något som Hirsh (2012), Johansson (2015) och Holm 

(2010) fann i sina studier. I den tidigare forskningen beskrivs tjejer ha en förväntan på sig att vara 

ordentliga och lågmälda medan killar förväntas vara stökiga och ta mycket plats. Precis på samma sätt 

menar Frida i vår studie att hon upplever sin skolsituation, men hon menar också att tjejerna förväntas 

vara smartare än killarna. Linda lägger till att hon även känner sig lämnad till att klara sig själv på ett 

annat sätt än vad hon menar att killarna förväntas göra. Det skulle kunna tolkas som att lärare och 

kanske hela skolan som organisation förväntar sig en högre mognad av tjejer än av killar (Wiklund et 

al., 2012). Detta borde i sin tur ha en negativ påföljd för både tjejer och killar. Skolan bör undvika att 

behandla eleverna utifrån könsstereotyper (SOU 2010:79) vilket vi har kunnat se exempel på att den 

aktuella skolan i viss mån gör. Eleverna i vår studie utmanar på flera sätt rådande könsstereotyper 

genom att inte, som Frida, vara lågmäld, utan snarare kommunikativ och krävande eller som Marcos 

som upplevs vara försiktig och tyst. De, liksom studiens övriga informanter, känner sig missförstådda 

och misstrodda av skolan. En anledning till att de känner så skulle kunna vara att de på sitt sätt 

utmanar rådande könsstereotyper. 
 
Samtliga tjejer i vår studie upplever att kraven är för höga i skolan medan killarna upplever kraven 

som rimliga. Wiklund et al. (2012) beskriver liknande resultat som menar att tjejer inom 

gymnasieskolan upplever två till tre gånger mer krav från skolan än vad deras manliga klasskamrater 

gör. Diskussionen Wiklund et al. (2012) för handlar delvis om tjejers och killars olika mognad och 

pubertet och om det är en anledning till tjejers i så stor grad sämre hälsa i tonårstiden. 
 
Fyra av sex av våra informanter har en dyslexidiagnos och Lithari (2018) menar att elever med dyslexi 

i de ämnena, där de inte är beroende av läsning och skrivning, kan känna sig framgångsrika. I vårt 

resultat fann vi att flera elever kände sig studiemässigt lyckade i programfördjupande kurser, där det 

inte ställs lika höga krav på läsning och skrivande som i gymnasiegemensamma ämnen, vilket också 

återspeglades på elevernas betyg. David, som har dyslexi och som känner sig mycket säker på den 

muntliga delen i engelskan beskriver en frustration kring att kraven på skrivande väger tyngre än det 

muntliga och att det av den anledningen drar ner hans betyg. Som den tidigare forskningen (Lithari, 

2018) påvisar så upplevs det alltså som förvirrande att känna sig bra inom vissa ämnen men sämre i 

andra. I resultaten vi presenterat tidigare så har flera elever med dyslexi höga betyg i 

programfördjupande kurser och som i Davids fall goda kunskaper även inom ett kärnämne, men 

upplever ändå ett konstant misslyckande när det kommer till läsning och skrivning. Lithari (2018) 

menar att den här problematiken kan leda till ett splittrat identitetsskapande vilket resultaten i den här 

studien uttrycker genom att flera elever drar tydliga gränser mellan att vara bra på sociala aspekter 

snarare än på de mer intellektuella. Detta kan skapa en stigmatiserad självbild av att uppleva sig själv 

som dålig i relation till en skolkontext men känna sig säker på sin sociala kompetens.  
 
De fyra elever i vår studie som fick sin diagnos i grundskolan upplevs ha lättare att kommunicera sitt 

stödbehov på gymnasiet. Det kan jämföras med Johansson (2015) som menar att eleverna under 

grundskoletiden har haft möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens. De två elever i vår 

studie som antingen inte har någon diagnos eller som fått en diagnos under gymnasietiden upplevs ha 

sämre förutsättningar att kunna kommunicera sitt stödbehov. Konsekvensen för dessa elever blir att 

deras möjligheter till delaktighet försämras. 
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Likvärdighet på organisationsnivå 

- sen är ju möjligheterna till stöd mycket mindre på gymnasiet. 
 

Specialpedagogerna och eleverna ger en samlad bild av en skola som inte tar ansvar för att elevernas 

stödbehov tillgodoses, en skola som lägger stort ansvar på eleverna. Det rättfärdigas med att gymnasiet 

är en frivillig skolform, ett resonemang som inte är helt ovanligt på gymnasieskolor i Sverige (SOU 

2016:77). Eleverna på gymnasiet antas vara vuxna nog att ta ansvar för sin egen skolgång, men så är 

inte alltid fallet (Möllås, 2009). Eleverna kan ha olika funktionsvariationer som försvårar för dem att 

strukturera och organisera sina studier själva (Bolic Baric et al., 2016), vilket vi har funnit i vårt 

resultat. Både eleverna och specialpedagogerna i vår studie beskriver att det är otydligt vilket stöd som 

finns att få på skolan. Dock har gymnasieskolan ett ansvar att stötta alla elever, både enligt skollagen 

och läroplanen (SFS 2010:800; Skolverket, 2011b). 
 

Som tidigare nämnts här i diskussionen är ett inkluderande klassrum att föredra för elever i behov av 

stödinsatser (Ainscow et al., 2012; Bolic Baric et al., 2016). Ett inkluderande klassrum är även positivt 

för likvärdigheten i skolan då det ger fler elever möjlighet att nå kunskapskraven i skolan (Ainscow et 

al., 2012). De två aspekter av likvärdigheten som vi har valt att undersöka i föreliggande uppsats är 

funktionsvariation och jämställdhet och båda dessa aspekter gynnas av ett tillåtande och inkluderande 

klassrumsklimat. Det elever och specialpedagoger beskriver i vår studie är att det ser väldigt olika ut i 

olika klassrum då lärarna på skolan har skilda arbetssätt. Det tyder på att likvärdigheten brister.  

 

Det framkommer också i vårt resultat att eleverna upplever att lärarna inte alltid känner till deras 

stödbehov. Eleverna beskriver detta som frustrerande och vissa av dem har svårt att förmedla sitt 

stödbehov, det upplevs som ett stort ansvar för eleverna. Detta framkommer som ett problem även i 

den tidigare forskningen (Bolic Baric et al., 2016; DeFur & Korinek, 2010; Johansson, 2015; Möllås, 

2009) och lyfts av eleverna där också. Även specialpedagogerna menar att inte alla lärare anpassar 

undervisningen för eleverna i den grad som behövs. Specialpedagogerna beskriver olika förfaringssätt 

för att förmedla elevers stödbehov till undervisande lärare och de uttrycker att det saknas rutiner för 

detta. De bägge specialpedagogerna beskriver sina uppdrag på mycket olika sätt vilket skulle kunna 

tolkas som ett symtom på en otydlighet i organisationen.  

 

Sammanfattande diskussion 

- Skolan måste ha en tydlig organisation. /.../ Nu tycker jag inte 

det är solklart hur vi gör. 
 

Enligt Yngve et al. (2018) löper elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) dubbelt 

så stor risk att hamna i behov av stödinsatser under sin skolgång. Elever i en NPF-problematik är en 

riskgrupp som borde fångas upp tidigt på gymnasiet. Det finns också fler elevgrupper i gymnasiet som 

har behov av stödinsatser än de med NPF. Här kan tyckas att skolan bör vara organiserad för att fånga 

upp alla elever i behov av stöd så att det inte är utomstående faktorer som avgör vem som får stöd och 

i vilken omfattning. Det bör exempelvis inte krävas att en elev har påstridiga föräldrar för att rätt stöd 

ska sättas in. Det ska heller inte krävas att eleverna själva ska vara kommunikativt kompetenta för att 

få rätt stöd. När skolan sedan har identifierat ett stödbehov så är det av stor vikt att kommunicera detta 

till all berörd personal på skolan. Detta bör inte vara elevens ansvar och det ska inte heller vara 

beroende av elevens relation till läraren. Det bör finnas rutiner i organisationen som säkerställer att 

information om anpassningar och särskilt stöd kommuniceras, vilket har betydelse för att säkerställa 

likvärdigheten inom skolan. Detta har även uppmärksammats i gymnasieutredningen (SOU 2016:77) 

som ett nationellt problem inom gymnasieskolan. Utifrån gymnasieutredningen kommer en lagändring 

2019 där ansvaret läggs på mentor att förmedla elevernas stödbehov (SFS 2010:800, 15 kap. 19a §). 
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Brister i likvärdigheten har noterats med avseende på jämställdhet, genom de olika förväntningar som 

lärare har på elever beroende på kön som framkommit i föreliggande studie. Arbetet med jämställdhet 

i skolan har även det uppmärksammats på nationell nivå då det enligt Skolinspektionen (2018) brister. 

Det kommer komma en skärpning i läroplanen för gymnasiet kring jämställdhet. En fråga som kan 

ställas utifrån studiens resultat är hur skolan möter de elever som faller utanför de stereotypa 

könsmönstren; de tjejer som inte känner sig smarta eller lågmälda och de killar som varken är stökiga 

eller högljudda? 
 
I studien beskrivs de enskilda relationerna mellan lärare och elev som i många fall avgörande för 

elevernas stödinsatser. Konsekvensen kan bli att eleven görs beroende av sin kommunikativa 

kompetens samt lärarens kompetens och lärarens förväntningar utifrån genus. Men i enlighet med 

gällande skollag (SFS 2010:800), gymnasieförordningen (SFS 2010:2039), barnkonventionen 

(Regeringskansliet, 2014) och läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) ska elever i behov av 

stödinsatser få sina behov av specialpedagogiska insatser tillgodosedda oberoende av förutsättningar 

eller kön. Som nämndes i inledningen var förhoppningen med studien att öka förståelsen för hur 

specialpedagogiskt stöd kan organiserar utifrån elevernas perspektiv. En av intentionerna med studien 

var att elevernas röster skulle göras hörda. Studiens resultat visar att eleverna besitter mycket kunskap 

om sitt lärande och sitt stödbehov som inte tas tillvara. På en skola bör tillgången till stödinsatser, både 

i form av extra anpassningar, särskilt stöd och specialpedagogiska insatser, därför säkerställas 

organisatoriskt och inte vara beroende av de enskilda relationerna eller elevernas kommunikativa 

kompetens, för att ge eleverna en likvärdig utbildning.  
 

Vidare forskning 
Det skulle kunna vara av intresse att göra studier på gymnasiet efter att den nya lagen som förstärker 

mentorns roll införts. Kommer den nya lagen innebära att elevers stödbehov kommuniceras till berörd 

skolpersonal på ett mer tillförlitligt sätt? Det skulle också kunna vara intressant att komplettera studien 

med att undersöka likvärdigheten på gruppnivå exempelvis genom att intervjua lärare. Att genomföra 

observationer och på detta sätt studera kommunikationens uttrycksformer genom handlingar och språk 

(Ahlberg, 2013) mellan lärare och elev samt mellan elev och elev, till exempel i klassrumssituationer 

skulle kunna vara av intresse. Går det att observera likvärdigheten i interaktionen mellan lärare och 

elev?   
 
Då vi har avgränsat denna studie till att behandla jämställdhet och funktionsvariation som aspekter på 

likvärdighet kunde det vara intressant att även undersöka aspekterna etnicitet och klass. Här finns 

också möjlighet att jämföra med fler skolor med andra socioekonomiska upptagningsområden. En 

möjlighet vore också att genomföra en longitudinell studie och kanske följa elever från grundskolan 

upp till gymnasiet. Vad händer med elevernas kommunikativa kompetens över tid? Hur påverkas 

jämställdheten av elevernas utveckling och mognad? Studien är gjord i en förhållandevis stor skola, 

därför skulle det vara intressant att jämföra våra resultat med en mindre skola där avstånden mellan de 

olika nivåerna eventuellt är mindre. Hur påverkar det likvärdigheten? 
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjustudie vi har gjort kunde eventuellt ha kompletterats med någon kvantitativ 

metod som exempelvis enkäter för att ge ett större underlag. Om vi istället hade valt att göra enbart en 

enkätstudie hade vi kunnat bearbeta ett ännu större urval, men då hade vi gått miste om möjligheten att 

göra tolkningar och ställa följdfrågor. Det hade också varit intressant att ha uppföljningsintervjuer för 

att kunna ställa ytterligare följdfrågor efter att ha gjort en första analys av empirin. En ytterligare 

möjlighet kunde ha varit att komplettera intervjuerna med observationer. Med observationer hade vi 

kunnat göra en triangulering (Bryman, 2011) som kunde ha ökat tillförlitligheten. Om vi hade varit två 

som genomfört intervjuerna kunde det kanske ha ökat validiteten eller överförbarheten hos 

intervjuerna (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har diskuterat anledningen till varför vi 

intervjuade enskilt i metodavsnittet ovan. Vi hade som ursprunglig intention att analysera den 

dokumentation som fanns kring eleverna, såsom pedagogiska utredningar, kartläggningar och 

åtgärdsprogram. Vi fann dock ingen sådan dokumentation för våra informanter, vilket vi menar hade 

kunnat tillföra studien en ytterligare dimension.  
 
Vi valde KoRP som teoretisk utgångspunkt, men innan vi bestämde oss för det diskuterade vi 

möjligheterna att ha en systemteoretisk utgångspunkt. Efter överväganden beslutade vi oss för KoRP 

med inspiration från Möllås (2009) avhandling som också behandlade gymnasiet. Systemteori hade 

troligtvis kunnat ge ett annat perspektiv på resultatet. 
 
Vi hade flera samtal sinsemellan om det eleverna delade med sig av till oss, då det ofta var känsliga 

ämnen vi berörde och eleverna delvis öppnade upp sig för oss om jobbiga episoder ur deras liv. Vi 

pratade om hur vi skulle förhålla oss till deras berättelser och att det inte var helt lätt alltid att behålla 

objektiviteten och härbärgera deras upplevelser. Vi ville gärna hjälpa dem och föra deras talan. Vi 

valde att sammanställa några områden som flera av eleverna upplevt som problematiska i skolan och 

lyfte dessa i slutet av specialpedagogernas intervjuer. Dels gjorde vi det för att få höra 

specialpedagogernas tankar om det och dels för att det var ett sätt för oss att hjälpa eleverna. Vi var 

noga med att frågorna vi ställde utifrån elevernas intervjuer var generella så att inte någon enskild elev 

skulle bli utpekad. Vi tänker att vi förhoppningsvis också hjälper fler elever på sikt genom att lyfta 

dessa berättelser i den här uppsatsen.  
 
Intervjufrågorna som handlade om genus och jämställdhet upplevde vi inte riktigt föll ut på det sätt vi 

förväntat oss. Det var svårt för eleverna att uttrycka sig generellt kring ämnet och det var för flera av 

dem frågor de aldrig tidigare reflekterat kring. Även för specialpedagogerna var frågorna kring genus 

svåra att svara på. Vi hade eventuellt kunnat ställa mer öppna subjektiva frågor och undvikit generella 

frågor kring genus. 
 
Det finns en etisk aspekt när det gäller urvalet, då det var en för en av oss sedan tidigare känd skola. 

Det skulle kunna ha hämmat oss beträffande vilka frågor vi valt att ställa eller vilka delar av resultatet 

vi valt att publicera. Vi upplever dock inte att det har hämmat oss i någon större utsträckning. 

Dessutom har den ena av oss inte några kopplingar alls till skolan i fråga och vi båda har varit 

delaktiga i urval, intervjuer och analysarbetet. Den av oss som inte har kopplingar till skolan har 

intervjuat specialpedagogerna. De kopplingar som finns till skolan är flera år gamla vilket innebär att 

de elever som intervjuats inte gick på skolan då. Eleverna var alltså helt okända för oss båda. 
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Beträffande urvalet så hade det kunnat vara intressant att ha elever från flera gymnasieprogram eller 

kanske även från fler skolor och kanske även fler elever. Vi valde elever som alla var i behov av 

stödinsatser, kanske hade vi även kunnat välja elever som inte var i behov av stödinsatser att jämföra 

med. Vi kunde också ha intervjuat någon rektor för att vidga perspektivet på organisationsnivå. Då 

urvalet är relativt litet bestående av åtta intervjuer och urvalet inte är slumpmässigt gjort, kan vi inte 

hävda att det är möjligt att göra en statistisk generalisering. Vi tänker dock att denna fallstudie har ett 

värde i sig och att det kunde vara möjligt att göra en naturalistisk generalisering utifrån våra resultat 

och därmed bidra till en kunskapsutveckling inom området (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till elever 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Kan du beskriva hur du har upplevt din tid hittills i gymnasiet?   

 

2. Hur upplevde du högstadietiden? 

 

3. Vilka ämnen tycker du mest om? 

 

4. Hur länge har du haft behov av särskilt stöd? Under gymnasiet, högstadiet? 

 

5. Hur ser du på din egen insats, det arbete du gör i skolan? 

 

6. Har du någon/några funktionsvariationer/diagnos/utredning som påverkar din 

koncentration eller inlärningsförmåga? 

 

7. Tar du någon form av medicin för att underlätta din skolgång? 

(Om tillämpligt/lämpligt att fråga.) 

 

 

 

Delaktighet 

 

1. På vilket sätt kan du vara med och påverka din skolgång?  

 

2. Upplever du att lärarna lyssnar på dig och dina tankar/idéer kring vilket stöd och vilken 

hjälp du behöver i skolan? 

 

3. Har lärarna pratat med dig om hur du lär dig bäst i skolan? 

 

4. Upplever du att lärarna förväntar sig att du presterar högt eller lågt? 

 

5. Finns det någon/några lärare som förväntar sig mer eller mindre av dig?  

 Hur tänker du att du påverkas av det? 
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Stödinsatser 

 

1. I vilka ämnen tycker du själv att du har lättast för att lära dig? Varför? 

 

2. Finns det olika miljöer/platser/klassrum som du trivs bättre/sämre i? 

 

3. Tycker du att stödinsatserna har varit tillräckliga?  

 

4. Utifrån den dokumentation som finns tycker du att lärare/specialpedagoger har arbetat i 

enlighet med den? 

 

5.  Upplever du att skolan varit tydlig med vilka stödinsatser du har fått? 

 

6. Har du fått stöd/hjälp/hjälpmedel som underlättat för dig att arbeta i klassrummet? 

(inkludering) 

 

7. Upplever du att kraven i skolarbetet är rimliga? 

 

 

Jämställdhet 
 

1. Finns det fördelar eller nackdelar med att ha det kön du har, när det gäller skolan? 

 

2. Upplever du att det finns skillnad i de krav skolan/lärarna ställer utifrån det kön du har? 

 

3. Tänker du att det spelar roll för betygen om du är tjej eller kille? 

 

4. Finns det ämnen som du tänker att killar/tjejer får mer utrymme i? 

 

5. Finns det någon skillnad mellan killar/tjejer när det gäller vilka som är i behov av 

stödinsatser? 

 

6. Finns det någon skillnad mellan killar/tjejer när det kommer till vilka som får  

stödinsatser? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till specialpedagoger 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

2. Hur länge har du arbetat som specialpedagog? (På gymnasiet i så fall skillnad från 

grundskolan?) 

 

Organisationsnivå 

1. Vad anser du är din viktigaste uppgift som specialpedagog på den här skolan? 

 

2. Hur upplever du rektors styrning av ditt dagliga arbete?  

 

3. Hur tänker du kring dokumentation, så som pedagogisk utredning/kartläggning och 

åtgärdsprogram? 

 

4. Hur är dina möjligheter att arbeta främjande? 

 

 

Individnivå 

1. Hur tänker du kring din relation med eleverna? 

 

2. Hur tänker du att relationen mellan den enskilde läraren och eleven har betydelse för och 

om eleven får några stödinsatser? 

 

3. Brukar ni prata med eleverna om hur de lär sig bäst? 

 

4. När ni från skolans håll ger en elev en stödinsats handlar det då alltid om elever som 

riskerar att få F? Eller kan elever som har relativt bra betyg som får stödinsatser för att 

bibehålla dem? 

 

 

 

Jämställdhet 
1. Upplever du att det finns någon skillnad mellan könen av de elever som har behov av 

stödinsatser? På vad sätt i så fall? 

 

2. Upplever du någon skillnad i hur kvinnliga och manliga elever engagerar sig i den 

dokumentation som skrivs om dem? 

 

3. Upplever du att det finns någon skillnad i de krav skolan/lärarna(?)  ställer utifrån kön?  
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Frågor baserade på elevernas intervjusvar 

 

1. Flera elever beskriver att de har fått stöd i form av datorprogram men att datorerna 

krånglar eller att de inte vet hur de ska använda dem och då använder de det inte alls. 

Är det något du har erfarenhet av? 

 

2. De flesta eleverna menar att de inte känner till er specialpedagoger, vad tänker du om det? 

 

3. Flera elever menar att de inte känner till vilket stöd som finns, hur arbetar du med det? 

 

4. Flera elever beskriver att det är svårt att själv planera och strukturera sina studier eller svårt 

att själv veta vilket stöd de behöver. Vad tänker du om det? 

 

5. Vissa elever upplever att lärarna inte kan anpassa undervisningen av olika anledningar, som 

att det finns begränsningar i läroplanen eller liknande, eller lärare som inte vet hur de ska 

göra. Vad tänker du om det? 

 

6. Eleverna upplever att det är skillnad mellan lärarna, hur mycket de anpassar 

undervisningen, hur ser du på det? 

 

7. Flera elever är frustrerade och besvikna och upplever att de hela tiden behöver be om hjälp, 

hur tänker du om det? 
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Bilaga 3 
 

Hej! 
Vi heter Hedda Sondén och Emma Sande och vi vidareutbildar oss till specialpedagoger vid 

Stockholms Universitet. Vi ska skriva examensarbete nu under höstterminen och vi hoppas att du 

skulle vilja hjälpa oss! 
 

Examensarbetet kommer att handla om skolans stöd till elever på gymnasiet. Vi vill intervjua elever 

som går på gymnasiet och vi vill titta på elevernas individuella utvecklingsplaner, pedagogiska 

utredningar/kartläggningar, åtgärdsprogram och betyg från gymnasiet. Det vill vi göra för att se hur 

skolan har skrivit om eleverna och för att få en uppfattning om hur skolan tänker sig att de ska stötta 

eleverna i utbildningen och vilket stöd eleverna sedan upplever att de har fått. (Exempelvis olika 

former av anpassningar i klassrummet, stöd från specialpedagog eller speciallärare, arbete i mindre 

grupp och liknande.) Vi vill också höra om eleverna upplever att de har kunnat påverka besluten och 

om de känner att skolan har lyssnat på hur eleverna själva vill ha det. Ett övergripande tema är ett 

genusperspektiv - upplever kvinnliga/manliga elever att de har samma möjligheter och ställs det 

liknande krav oavsett kön? 
 

När vi skriver vårt arbete så kommer ingen person att kunna identifieras, inga namn kommer att 

avslöjas, inte heller skolans namn och inte heller sådan information som skulle kunna leda till att 

någon person kan identifieras. All dokumentation som används (betyg, IUP och liknande) kommer att 

presenteras utan namn eller med påhittade namn och alla kopior kommer att förvaras säkert och 

kommer endast att läsas av oss två innan alla personuppgifter tagits bort. Intervjuerna kommer 

troligtvis att ske under september och oktober månad 2018 på en plats där du känner dig bekväm, på 

skolan, på ett café eller hemma hos dig om du föredrar det. Intervjun tar som sagt ungefär en timme 

och vi kommer att ställa frågor om hur du har det i skolan. Vi kommer att spela in intervjun och sedan 

skriva ut den. Vi kan komma att höra av oss med följdfrågor om vi är osäkra på om vi har missförstått 

dig på något sätt. Du får också möjlighet att läsa igenom den utskrivna intervjun om du vill. 
 

Du kan närsomhelst avbryta intervjun eller om du ångrar dig före eller efter intervjun och då är det 

bara att säga till så avslutar vi samarbetet och vi kommer inte att använda insamlat material. Innan vi 

kan börja samarbetet så behöver vi ha skriftligt tillstånd från dig eller från båda dina föräldrar om du är 

under 15 år. Du får gärna ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar! 
 

Med vänliga hälsningar Hedda Sondén och Emma Sande 

Hedda: 070-XXX XX XX  heddasonden@hotmail.com 

Emma: 070-XXX XX XX  emma.sande@gmail.com  
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Tillstånd från vårdnadshavare eller myndig elev 

 

Jag samtycker till att Emma Sande och Hedda Sondén får intervjua: 

 

________________________________________________________________________ 

Ditt fullständiga namn och personnummer 

Jag samtycker till att den inspelade och utskrivna intervjun får användas i ett examensarbete 

på Stockholms Universitet. Jag ger mitt tillstånd att begära ut dokumentation om mig från min 

gymnasieskola, såsom betyg, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och 

kartläggningar. Jag samtycker till att dokumentationen får användas i examensarbetet vid 

Stockholms Universitet. Allt material kommer avidentifieras och på annat sätt behandlas så att 

det är omöjligt att identifiera mig. Jag är informerad om att jag när som helst kan ta tillbaka 

mitt samtycke och avsluta samarbetet. 

 

Myndig elev eller vårdnadshavare 1 

 

Ort  Datum   Underskrift/namnförtydligande 

 

________________________________________________________________________ 

 

(Vårdnadshavare 2) 

Ort  Datum   Underskrift/namnförtydligande 

 

________________________________________________________________________ 
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