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Sammanfattning 
Syftet med intervjustudien är att beskriva några elevers känsla av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet av sin skolvardag utifrån det särskilda stöd som ges i relation till språk, - läs – och 

skrivutveckling. Undersökningen utgår från ett elevperspektiv med fokus på elevernas upplevelser och 

uppfattningar av sin skolvardag kopplat till hinder och svårigheter de möter kring skoluppgifter de får 

i skolan. Samtliga intervjuade elever i studien går andra året på gymnasiet och har läs- och 

skrivsvårigheter, samt är i behov av särskilt stöd. Vår empiri är insamlad genom kvalitativa 

elevintervjuer som analyserats med hjälp av tematisk analys. Vi har i vår studie en teoretisk 

utgångspunkt i den salutogena teorin med fokus på KASAM (Antonovsky, 1987).  

Studiens resultat pekar på att det finns ett samband mellan elevernas känsla av sammanhang kopplat 

till upplevd stress, samt att elevernas känsla av begriplighet och hanterbarhet är tätt förknippade med 

varandra. Våra intervjuundersökningar visar att elevernas självbild påverkar hur de ser på de hinder 

och svårigheter som de möter i sin skolvardag. De ämnen som särskilt pekas ut som svåra att ta sig an 

av eleverna, är de ämnen som har ord och begrepp som ska förstås i ett särskilt sammanhang och 

ämnet svenska pekades ut flest gånger av informanterna. I resultaten framkommer även att det 

särskilda stöd som förekommer på gymnasiet, skiljer sig från det tidigare erbjudna stödet på 

högstadiet.  

De slutsatser som med hjälp av denna kvalitativa studie kan dras, är att samtliga intervjuade elever 

beskriver en bild av det särskilda stödet på gymnasiet som varken tillgängligt eller utformat på rätt 

sätt, för att de ska kunna uppleva en känsla av sammanhang av sin skolvardag. Detta skapar i sin tur en 

frustration och en känsla av otillräcklighet hos eleverna, då det ofta bli de själva som får föra fram sina 

stödbehov och strida för att få tillgång till det stöd de har rätt till. Eleverna beskriver också att lärarna 

på gymnasiet inte har tillräcklig kunskap gällande stödbehovet kopplat till deras faktiska svårigheter. 

Ytterligare en slutsats som vi utifrån vår analys kan dra, är att samtliga elever uttrycker ett behov av 

stöd utanför klassrummet i en lugn miljö, vilket är i motsats till vad tidigare forskning kommit fram 

till. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vår slutsats blir att utifrån våra intervjuanalyser konstatera att det 

finns ett samband mellan KASAM och hur eleverna hanterar sin skolvardag och de uppgifter de får. 

Att begripa vad som förväntas och på så sätt hantera sin situation tolkas utifrån vår studie som 

avgörande för att få till en fungerande kunskapsutveckling och ett bra mående utan stress. Att kunna 

skapa en skoltillvaro med meningsfullhet och begriplighet verkar vara avgörande för hur eleverna 

lyckas med att få till en känsla av sammanhang av sin skoltillvaro. 

 

 

Nyckelord: KASAM, behov av särskilt stöd, läsinlärning, skrivinlärning, självbild, skolsjälvbild 
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Inledning 
Skolarbetet bör präglas av en känsla av sammanhang samt motivation, då dessa är viktiga faktorer för 

att individen ska få en känsla av meningsfullhet i sitt kunskapande (Östlund, 2018). Östlund menar att 

meningsfullheten i samband med elevinflytande, gör skolans krav begripliga och i sin tur blir eleverna 

bättre på att hantera de olika utmaningar som eleverna möter också mer hanterbara (ibid). De elever 

som upplever att de har en känsla av sammanhang, lyckas i större utsträckning med sina studier än de 

som inte upplever det (Hugo, 2014). Elever som förstår vad som förväntas av dem, mår bättre och 

lyckas bättre (Sjölund, 2017). En tydlig pedagogik är en väg att skapa strukturer och sammanhang på 

(ibid). Alla elever har rätt att få en likvärdig utbildning och undervisningen ska anpassas utifrån varje 

elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). 

Dagens samhälle ställer stora krav på att kunna läsa och skriva. Det ökar chanserna att få tillträde till 

dagens arbetsmarknad och även vidareutbildning (Taube, 2009). Taube pekar på två begrepp, som är 

centrala i hur man uppfattar sig själv. Taube relaterar dessa begrepp till läsinlärningen. Det ena är self-

concept och kan översättas med självbild eller självuppfattning. Det andra är self-efficacy, 

självförmåga. 

Självbilden har två delar. En del som berör skolarbetet och en annan del, som berör de fysiska, 

känslomässiga och sociala aspekterna. Den del av självbilden som rör skolarbetet, menar Taube (2009) 

delas upp i de olika skolämnena. Självbilden utvecklas i relation med olika faktorer: upplevelser av 

med – och motgång samt hur människor som för individen, har betydelse, värderar individens insatser. 

Taube (2009) använder ytterligare ett begrepp academic self-concept, som kan översättas med 

skolsjälvbild. Barn i svårighet i sin läs – och skrivinlärningen tenderar att passiviseras i skolan. Om det 

fortgår, får det stora konsekvenser för individens fortsatta kunskapande (ibid). Det fortgår under hela 

den tid individen befinner sig inom utbildningen och även för resten av dess liv. Taube (2009) tar upp 

Matteus-effekten, det vill säga samspelet mellan elevernas läsförmåga och deras självkänsla. Det är 

mycket viktigt att läraren arbetar för att stärka båda elementen hos de elever som riskerar att 

misslyckas i sin läsinlärning (ibid). Eleven kan hamna i en negativ spiral, där elevens känsla för 

läsning försämras då läsningen går trögt. När läsningen går trögt och eleven inte förstår det lästa, 

minskar lusten hos eleven att läsa. Detta medför att eleven får mindre kvantitativ läsning än jämnåriga 

och halkar efter (ibid). Självbilden eleven får som konsekvens av detta är att hen är en svag läsare. 

Detta medför att eleven till slut undviker att läsa helt (Taube, 2009). Det finns ett gemensamt ansvar 

hos alla de som arbetar i skolan att hjälpa de elever som har behov av stöd i sitt lärande (Östlund, 

2018). Eleverna behöver förberedas för den verklighet de sedan ska möta i sitt vuxna liv och hjälpa 

dem att bli flexibla medborgare (Assarsson, 2016). Inger Assarsson menar att det blir en 

samhällsekonomisk förlust om detta inte sker (ibid). En flexibel medborgare är en medborgare som 

kan hantera oförutsedda händelser och kan anpassa sig till nya situationer (ibid). 

Den yttre - och inre kontrollen är viktig hos människan. Den kan beskrivas genom följande scenario: 

En händelse inträffar. En händelse som individen kan se på utifrån två olika perspektiv. Det ena är att 

individen förstår att händelsen är kopplad till den egna individen – man ser det sambandet. Taube 

menar att det tankesättet betecknas som inre kontroll. (Ingesson, 2007) anser detta vara inre Locus of 

control. Om individen däremot inte har en inre kontroll, förstår individen händelsen som ”otur,” att 

den beror på andra utomstående människor eller yttre faktorer såsom till exempel slumpen. Det 

tankemönstret kallar Taube (2009) för yttre kontroll, vilket Ingesson anser vara yttre Locus of control 

(Ingesson 2007). Det som händer, händer utom individens egen kontroll. Det här tankemönstren har 

stor betydelse för hur barn lär sig skriva och läsa, menar Taube. Om en elev har en hög yttre kontroll, 

har det svårt att ta till sig den läs – och skrivinlärning som ges, eftersom eleven anser att dess 

svårigheter beror på yttre faktorer och alltså inte kan påverkas av eleven själv. Därför är det alltså 

ingen idé (ibid). Vidare kan det här tankemönstret få konsekvenser för det fortsatta lärandet, inte bara 

vad gäller läs – och skrivutvecklingen (Taube, 2009).  

De flesta barn lär sig att läsa och skriva i skolan. Skolverkets riktlinjer för en skola för alla, poängterar 

att alla elever ska ges de förutsättningar de behöver för att lyckas i sina studier (Skolinspektionen, 

2018). Vi översköljs av ett ständigt informationsflöde i och med digitaliseringen. Det är oerhört viktigt 
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att eleverna får det stöd som krävs, för att lära sig navigera igenom flödet och också att hitta 

motivationen att lära sig hantera de prövningar som de möter (Taube 2009). Elever med låg självbild 

och låg självförmåga har svårt att navigera i detta sammanhang (ibid). Här kommer självförmågan, 

self-efficacy in, menar Taube. Hur man som individ uppfattar att man på egen hand kan bemästra en 

uppkommen situation eller uppgift, beror uteslutande på hur man bedömer sig egen självförmåga, self-

afficacy (ibid). Ingessons (2007) studie visar att elever med läs – och skrivsvårigheter, dyslexi, har en 

låg allmän självbild då de är yngre. Inre och yttre kontroll är viktigt för elevens utveckling inom läs – 

och skrivutvecklingen. Inre locus of control innebär att kontrollen förläggs inom en individ (Waad, 

2018). Individen upplever sig själv som den som styr och påverkar sitt eget liv. Motsatsen är yttre 

locus of control. Det innebär att det som individen upplever sig utsättas för, styrs av yttre faktorer och 

utomstående personer (ibid). 

Självförmåga, self-efficacy, är starkt kopplat till Antonovskys teori KASAM, Känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1987). Därför har vi valt att utifrån den teorin undersöka elevers känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sin skolvardag utifrån det särskilda stöd som ges. Stressens 

påverkan på individen är centralt i Antonovskys teori. Det är särskilt intressant då 

Folkhälsomyndighetens senaste undersökning visar att elever som känner sig stressade över sitt 

skolarbete, kan få psykosomatiska besvär, men att även de som redan har psykosomatiska besvär kan 

bli stressade av sin skolprestation (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Vi menar att i uppdraget som speciallärare ingår det att i nära samarbete med eleverna, ställa de rätta 

frågorna för att kunna ge det stöd eleven behöver (Nohrstedt, 2018). Det innebär också att ibland 

färdighetsträna i olika ämnen (ibid). Motivationen hos eleven blir helt avgörande för att kunna 

tillgodogöra sig sin utbildning, stärka sin inre kontroll och hitta sin känsla av sammanhang (Taube, 

2009). Taube (1988) menar att det är viktigt att elever som visar läs – och skrivsvårigheter får hjälp på 

en gång (ibid). Om eleverna inte får det, kan det få konsekvenser för hur de tar till sig information i 

form av skriven text i framtiden (Taube, 1988). Elever i behov av särskilt stöd har tyvärr ofta en 

historia med sig av misslyckanden genom sin skolgång. Den känslan av misslyckande följer med 

eleven genom hela livet, oavsett skolframgångar (Laslo-Roth, 2017). Det är därför mycket viktigt att 

uppmärksamma elevers självbild i relation till läs – och skrivsvårigheter (Taube, 2009).  

 

Vår erfarenhet 
Vi menar att vår studie är viktig och nödvändig, särskilt i det samtal som sker i samhället idag kring 

elevers behov av stöd och då framförallt gällande läs – och skrivutveckling, samt inkludering. Vi anser 

att det är viktigt att utforska hur elever i behov av särskilt stöd upplever sitt stöd. Det är också viktigt 

att belysa de likheter och skillnader, vad gäller det särskilda stödet på högstadiet och gymnasiet. 

Våra egna erfarenheter visar att elevernas stöd förändras från högstadietiden till gymnasietiden och att 

det ställer till det för eleverna vad gäller det fortsatta kunskapandet. Det gäller även deras känsla av 

sammanhang och motivation. En elev som har en låg självbild, self-concept och en låg 

självuppfattning, self-efficacy riskerar att inte fortsätta sin läs - och skrivutveckling på samma sätt som 

elever med god självbild, self-concept och god självuppfattning, self-efficacy (Taube, 2009). Taube 

menar att detta är de faktorer som är avgörande för elevers läs – och skrivutveckling. Om kunskapen 

om eleven inte följer med mellan skolformerna, riskera eleverna att falla mellan stolarna och inte få 

den hjälp de behöver (Möllås, 2009). Motivationen blir då också lidande, då de redan invanda 

strategierna inte längre fungerar. Mustamis (2018) resultat visar att lärandestrategier är just det som 

gör att elevernas motivation ökar. Det kända ger trygghet (ibid). Mustami (2018) tar upp ARIAS-

lärandestrategi som går ut på att eleverna ska känna: Assurance, vilket innebär att eleven uppmuntras 

att utveckla ett beteende som får dem att nå ett mål. Relevance innebär att det som lärs ut ska ha 

relevans för eleven och författaren menar att elevens motivation till sina studier förbättras genom 

detta. Vidare ger kopplingen till elevens eget liv att studierna blir mer intressanta, Interest och 

Assesment innebär att eleven får bedömning av sitt lärande, vilket i sin tur leder till resultatet i 

lärandet. Det förstärker elevens Satisfaction, det vill säga tillfredsställelse och målmedvetenhet i sitt 

lärande. En modell som kompletteras med NHT, vilket innebär Numbered Heads Together och kan 

beskrivas som ett sätt att involvera eleverna i sin egen inlärningsprocess (ibid). 
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Vi som skriver ihop jobbar i grundskolans högre åldrar respektive gymnasiet och därför känns ämnet 

mycket relevant. Det här är den elevgrupp som vi till största del kommer att möta under vår nya 

profession. Språk, - läs - och skrivutveckling är det som många elever har svårigheter med; vad 

förväntas av mig, när ska det ske, med vem ska jag göra detta, hur ska jag göra detta, är 

frågeställningar som dessa elever dagligen tampas med. Ofta kommer instruktioner i form av verbal 

information, i pappersform eller digitalt. Längre verbal information kan lätt tappas bort, 

minnesfunktionen klarar inte att hålla kvar det sagda (Wandin, 2018). Barn och ungdomar idag 

använder också sociala medier, samt e-post. Det är viktiga kommunikationskanaler för dem idag. Här 

kan läs – och skrivsvårigheterna bli mer synliga under fritiden (ibid).   
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Syftet med arbetet är, att beskriva elevers känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet av 

sin skolvardag utifrån det särskilda stöd som ges i relation till språk, - läs – och skrivutveckling. 

 

Frågeställningar  
 

• Hur beskriver elever skillnader på det stöd som gavs på högstadiet och det som nu ges på 

gymnasiet? 

• Hur beskriver elever de nya lärarnas kunskaper om hens behov när eleven började på 

gymnasiet? 

 

• Vilka erfarenheter har elever av särskilt stöd på gymnasiet? 

 

Begreppet elever i behov av särskilt stöd 
Vår användning av begreppet elever i behov av särskilt stöd i uppsatsen är utifrån Skolverkets direktiv, 

det vill säga en elev där de extra anpassningarna inte är tillräckliga, för att nå kunskapskraven och ett 

åtgärdsprogram behövs:  

 

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma elever som befaras inte kommer att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås. Stöd ska då i första hand ges i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningssituationen. Om stöd i form av extra anpassningar inte räcker, 

eller det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga, ska detta 

anmälas till rektorn. När rektorn fått information om detta ska rektorn se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. 

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn se till ett åtgärdsprogram utarbetas 

och beslutas. Av åtgärdsprogrammet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. 

Vidare ska det framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas samt vem som är ansvarig för 

uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 

när ett åtgärdsprogram utarbetas. (Skolinspektionen, 2018). 

 

Bestämmelser om stöd och särskilt stöd finns i 3 kap. skollagen. 
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Bakgrund  
I bakgrunden redogör vi för de olika forskningsresultat som vi funnit. Den ger en orientering inom 

forskningsområdet, särskilt stöd samt identitet och skolsjälvbild. Vidare beskriver de teoretiska 

utgångspunkterna och specificering av KASAM och hantering av stress. Slutligen redogörs för två 

perspektiv på hälsa och de tre viktiga begreppen inom KASAM; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 

Orientering inom forskningsområdet 
Inom forskningen idag ser vi att det saknas ett elevperspektiv i debatten kring elevers upplevelse av 

hanterbarhet av sin skolvardag, kopplat till det särskilda stödet. Barbro Johansson (2015) har skrivit en 

doktorsavhandling kring hur flickor upplever det särskilda stödet. I den framkommer att eleverna har 

delade uppfattningar kring upplevelsen av det särskilda stödet. Det är en av få forskningsresultat som 

vi hittat inom området. 

Även Gunnel Möllås (2009) har i sin avhandling fokuserat på att ta reda på enskilda gymnasieelevers 

upplevelser för att på ett djupare plan förstå inkluderings- och exkluderingsprocessers framväxt. Det är 

enligt henne en förutsättning att söka information hos enskilda individer för att skapa en djupare 

förståelse av dessa processer. Även vi anser att för att få fatt i en djupare insikt och förståelse av hur 

elever upplever det särskilda stöd som ges på gymnasiet jämfört med högstadiet, behöver elevernas 

erfarenheter komma fram. Möllås (2009) påpekar att forskning gällande särskilt stöd i gymnasieskolan 

är eftersatt och att det saknas kunskap om det stöd som fungerar. 

Motivet till att vi valt detta ämnesområde är just bristen på forskning ur ett elevperspektiv. Vi anser att 

elevens perspektiv är det viktigaste perspektivet, för att komma tillrätta med bland annat 

måluppfyllelse, psykisk ohälsa, skolfrånvaro. Vi vill belysa frågan ur elevens erfarenhetsperspektiv. 

 

Särskilt stöd 

Monica Johansson (2009) undersöker i sin studie, gymnasieelevernas institutionella identitetsskapande 

och påpekar att betydelsen av relationer, både till andra elever men också lärare, är av stor vikt för 

elevernas skolsituation. I sin studie har Johansson tittat på hur skolan möter elevers eventuella 

olikheter och kom fram till resultat som pekar på att det specialpedagogiska stödet både bidrar till att 

eleverna lyckas bättre med sina studier, men också förstärker elevernas identitet som avvikande (ibid). 

Eleverna i studien påpekade att skolan till stor del handlar om att lära sig anpassning och görs inte 

detta i tillräckligt stor utsträckning kan svårigheter uppstå som är kopplade till skolsystemet och 

eleverna kan enligt Johansson (2009) bli bedömda som elever i behov av särskilt stöd. Det 

problematiska i sammanhanget blir, enligt Johansson, att det inte är entydigt vad det är eleverna 

egentligen ska anpassa sig till. Hon menar även att det sällan är i strukturer i utbildningssystemet som 

man letar orsaker till uppkomna problem utan det är snarare eleverna som individer som ska anpassa 

sig (ibid). 

Johansson (2009) redogör för ett sätt som eleverna använder för att hantera sin skolsituation; genom 

att helt enkelt inte vara i skolan eller på lektionerna. Hon menar vidare att elevers skolavhopp 

förklarades av skolpersonal, att anledningen var elevernas individuella brister och inte på grund av 

skolmiljön. 

Joakim Ramberg (2015) kommer i sin studie fram till att det är vanligt att specialpedagogiskt stöd ges 

utanför ordinarie lektioner i gymnasieskolan. Detta menar Ramberg har en betydelse för elevernas 

möjlighet till att delta och påverka sin skolvardag, vilket i sin tur skulle kunna kopplas samman med 

dessa elevers känsla av sammanhang av sin skolvardag.  

Även Siv Fischbein (2009) påpekar i likhet med Ramberg (2015) att elever i behov av 

specialpedagogiskt stöd mådde sämre av att få detta utanför ordinarie undervisning och det har visat 

sig vara till fördel att stödet sker i en inkluderande skolmiljö. Fischbein (2009) framhåller även vikten 
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av att de uppgifter elever ges måste ligga på en lämplig nivå. Alltför många misslyckanden har en 

negativ inverkan på självkänslan och hon diskuterar betydelsen av att i detta sammanhang, inte enbart 

träna det som eleven känner att den är dålig på (ibid). Forskare har enligt Fischbein kommit fram till 

att det friare arbetssättet med eget kunskapssökande som blivit mer vanligt i skolan missgynnar elever 

som har lässvårigheter. Dessa elever behöver istället tydlighet och lära sig strategier för att ta sig 

igenom olika texter (ibid). Claes Nilholm (2006) menar att tolkningen av inkludering betyder att alla 

elever ska vara i samma lärmiljö oavsett behov av stöd.  

Möllås (2009) har i sin studie kommit fram till, att trots överlämningskonferenser som har till syfte att 

skapa bättre villkor för gymnasieelever, kvarstår ofta den problematik som lyftes då eleven påbörjade 

sin gymnasieutbildning, under hela utbildningstiden. Studien pekar på att en av orsakerna till att elever 

halkar efter i sina studier är en alltför lång väntan på att insatser ska sättas in och i värsta fall uteblir de 

helt och hållet. Möllås menar att detta inte bara får konsekvenser för elevers lärande och studieresultat 

utan det påverkar även i en förlängning deras självbild och personliga utveckling. I studien har det 

framkommit att elevens egen delaktighet tycks spela en avgörande roll för fortsatt utveckling och 

framgång i lärandet (ibid). Möllås (2009) påpekar att uteblivet stöd kan skapa exkludering, då elever 

hamnar utanför gemenskapen som visat sig avgörande gällande lärandeprocessen. Hon menar att 

samtliga elever i hennes studie påpekat vikten av att känna delaktighet och att det är en förutsättning 

för att lyckas med sina studier. Eleverna har även upprepat betydelsen av att det de gör ska kännas 

meningsfullt, att skapa mening i tillvaron är enligt eleverna i studien avgörande för hur man lyckas 

(ibid). 

B. Johansson (2015) tar i sin longitudinella studie upp hur tonårsflickor upplever att vara eller inte 

vara i behov av stöd. Hon påpekar att övergången mellan högstadiet till gymnasiet kan vara en stor 

omställning och den sker också i en känslig utvecklingsperiod. Enligt Johansson tycks risken för 

svårigheter i samband med övergångar framförallt gälla elever i behov av särskilt stöd. Johansson 

beskriver gymnasieskolans skolmiljö som mer opersonlig och påpekar även att det finns en risk att 

elever vid övergångar mellan skolformer inte får adekvat hjälp (ibid). 

I studien framkom att arbetsformerna i klassrummet påverkar om eleverna är i behov av särskilt stöd. 

Instruktioner och genomgångar var sällan tillräckligt tydliga, för att eleverna skulle förstå vad de 

skulle göra, vilket påverkade deras möjligheter att kunna komma igång med uppgifter (Johansson B, 

2015). En reaktion som eleverna i studien beskrev var att de kände sig fysiskt trötta av alla krav som 

upplevdes orimliga och att stödinsatser ofta kommit för sent. Johansson påpekar att en förutsättning 

för att känna delaktighet i skolmiljön är att förstå vad man ska göra och att inflytande ges även 

relationen till läraren påverkar i ganska stor utsträckning delaktigheten och elevernas motivation 

(ibid). 

Det framkom också att de flesta av studiens deltagare fått slutbetyg från högstadiet, med minst 

godkända studieresultat och anledningen till detta menar Johansson (2015), kan vara 

specialpedagogiska stödinsatser. Johansson kom i sin studie fram till resultat som pekar på att 

särskilda stödbehov handlar om att som elev känna sig inräknad i det sociala sammanhanget och 

gymnasiet framstod ofta som en positiv vändpunkt för de flesta flickorna i fallstudien (ibid). 

 

Identitet och skolsjälvbild 
Ingesson (2007) genomförde tre delstudier kring elever med dyslexi. Den första delstudien kom fram 

till att elever med dyslexi får mindre läs – och skriverfarenheter som följd av sin dyslexi. Detta blir ett 

dubbelt handikapp, eftersom ordförrådet också blir mindre och blir på så sätt ett hinder i att få en 

djupare förståelse och kunskap i alla ämnen (ibid). 

Den andra delstudien tittade på hur ungdomarna själva upplevde sin skoltid (Ingesson, 2007). 

Resultatet blev att de första sex åren var kritiska, då ungdomarna upplevde att de åren var svåra. Tiden 

genomsyrades av förvirring, frustration och försmädelser. Desto äldre eleverna blev, desto bättre blev 

det dock (ibid).  Problemen kom att inskränka sig till läs – och skrivsituationerna istället för att 

uppfattas som individens hela identitet. Särskilt under gymnasietiden. Här började dyslexin bli en del 

av jaget, inte vara hela jaget. Ingesson (2007) menar att mognad har att göra med hur man angriper 
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och tar sig an dyslexiproblematiken och diagnosen. Ungdomarnas självförtroende vad gäller 

akademiska studier var dock lågt. En mycket liten del av ungdomarna valde högre studier efter 

gymnasiet (ibid).  

Det tredje delstudien fokuserade på de 1salutogena faktorerna; hur ungdomarna skulle få ett gott 

självförtroende och inte drabbas av andra problem såsom emotionella. Ingesson (2007) kunde skilja ut 

tre grupper av elever; de obekymrade, de uppgivna och kämparna. De obekymrade och kämparna 

hade en hög känsla av sammanhang (KASAM) och en generellt hög självkänsla (ibid). De 

obekymrade anpassade sig bra. Båda dessa grupper, de obekymrade och kämparna hade en hög inre 

kontroll (Ingesson, 2007). De uppgivna hade lägre nivå av känsla av sammanhang och motgångar 

påverkade deras psykiska mående och självkänsla. De hade en hög yttre kontroll (ibid). 

KASAM2, det vill säga känslan av sammanhang, var hög och även självkänslan hos de obekymrade 

och kämparna. De uppgivna upplevde att de inte hade tillräckligt stöd hemifrån och relationer med 

kamrater upplevdes som dåliga. Detta var något som var karaktäristiskt för de uppgivna. Ingesson 

(2007) menar att dyslexi i kombination med dessa faktorer är en riskfaktor för låg självkänsla och 

känslomässiga problem. Vidare visade delstudien att kämparna, som även kallas de bäst anpassade, 

hade högst KASAM. Det berodde på att de gått igenom alla faser vad gäller accepterandet av sin 

dyslexi, det vill säga från undvikande till acceptans och en envishet att klara detta. Vad gäller den 

verbala förmågan, hade kämparna inte förlorat lika mycket som de andra grupperna (ibid). Slutsatsen 

var att den här gruppen var akademiskt mycket ambitiösa. De obekymrade och kämparna uppvisade en 

större optimism inför sin diagnos. De hade en större känsla av sammanhang och acceptans av sin 

diagnos (Ingesson, 2007). De uppvisade en hög inre locus of control än gruppen de uppgivna, som 

visade på en hög yttre locus of control. De uppgivna kunde därför inte tackla motgångar på ett 

konstruktivt och lösningsinriktat sätt, då de upplevde det som ”ingen ide´.” I studien poängteras att det 

är viktigt att skilja på ungdomarnas självbild i olika sammanhang(ibid). De delar av individen som 

Ingesson (2007) tar upp är den akademiska, icke-akademiska och den allmänna domänen. Ett 

perspektiv inom läs – och skrivutveckling som inte ska förglömmas är, att alla barn har olika vanor 

och erfarenheter med sig vad gäller läsande och skrivande och det kan variera mycket från barn till 

barn hur den erfarenheten ser ut (Liberg, 2010). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en beskrivning av hur vi tolkar de olika begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. Vi 

beskriver specificeringen och bakgrunden till KASAM och hur stressen påverkar individen enligt 

Antonovsky (1987). Vidare beskriver vi de två perspektiven på hälsa och de tre centrala begreppen i 

KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Slutligen tar vi upp hanterbarhetsstrategier. 

 

Specificering och bakgrund till KASAM 

Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi, som var mycket intresserad av varför 

människor som utsattes för stora påfrestningar förblev friska och andra som utsattes för samma 

påfrestningar blev sjuka (Antonovsky, 1987). Det som fascinerade honom var hur det kunde vara så. 

Han skapade då teorin som han kallade Känsla av SAMmanhang det vill säga KASAM. Hans 

utgångspunkt är att man inte ska undvika livets påfrestningar, för att livet eller som Antonovsky 

uttrycket det, livsfloden ska kunna fortgå. Antonovsky menar att man måste lära sig att simma, lära sig 

                                                           
1 Friskfaktorer, se utförligare förklaring längre fram. 
2 KASAM är en teori utformad Antonovsky (1987). Han menar att om människor förstår händelser de möter blir de 

begripliga att hantera. Personen ifråga måste också känna att denne har strategier när denne möter olika händelse, vilket då 

gör att hen kan hantera det som inträffar, det vill säga hantera det uppkomna (ibid). Om personen upplever att denne kan 

förstå och hantera det som inträffar, kan den också se meningsfullhet i det uppkomna. Människor som upplever detta, menar 

Antonovsky (1987), håller sig också friskare. Den stress som vi utsätts för kan vara positiv, såvida den är meningsfull och 

hanterbar och att vi begriper varför vi utsätts för den (ibid). Utförligare förklaring följer. 
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hantera de motgångar man möter och försöka göra det bästa av livet under de förutsättningar som ges. 

Livet blir sammanhängande om det görs begripligt, hanterligt och meningsfullt (ibid).   

Hantera stress 

Antonovskys (2018) teori handlar om hur människor som lever under stress och svårigheter hanterar 

den. Svårigheter kan vara att stå inför en livskris av något slag, få en diagnos eller nås av 

livsomvälvande nyheter. Om människan har ett högt KASAM klarar denne av svårigheterna mer, än 

en människa som inte har det. En människa med en hög meningsfullhet i sitt liv klarar av det mesta. 

En grupp som särskilt intresserade Antonovsky var de överlevande kvinnor från koncentrationslägren 

under förintelsen. Trots det som de gått igenom, hade många fortfarande god psykisk hälsa (ibid). Chu 

(2016) visar att socialt stöd och bättre prestation var starkt associerade med en stark känsla av 

sammanhang. 

 

Två olika perspektiv på hälsa 
Det finns två perspektiv på hälsa, som tas upp i boken ”Hälsans mysterium” (Antonovsky, 1987). Det 

ena är det patogenetiska perspektivet, vilket utgår ifrån att människors sjukdomar kommer sig av 

baciller det vill säga psykosociala, kemiska, mikrobiologiska faktorer. Stressorerna anses vara 

sjukdomsalstrande och fokus ligger på sjukdomen i sig (ibid).  

Det andra perspektivet på hälsa är det salutogena alltså motsatsen till det patogenetiska. I det 

salutogena perspektivet utgår man ifrån faktorer som ökar hälsan, med andra ord varför människor 

håller sig friska. Den stress som vi utsätts för kan vara positiv, såvida den är meningsfull och hanterbar 

och att vi begriper varför vi utsätts för den (Antonovsky, 1987). 

Antonovsky har utvecklat ett frågeformulär (Barajas, 2013). Detta mäter hur en individ ser på 

meningsfullheten, hanterbarheten och begripligheten i sitt liv, alltså hur hanterbart livet känns. 

Formuläret används primärt inom vården. Antonovsky (1987) menar att människor som har en stark 

känsla av sammanhang också har en djupare förmåga att klara svårigheter i livet. Detta är något som 

även Chu (2016) styrker i sin artikel. 

 

Tre viktiga begrepp 

Det finns tre centrala begrepp inom KASAM, som är viktiga att förstå; meningsfullhet, hanterbarhet 

och begriplighet (Antonovsky, 1987). Bakom varje begrepp finns en utvecklingspsykologisk 

bakgrund. Bakgrunden handlar om att elevers känsla av sammanhang byggs upp under individens 

livstid. Antonovsky (ibid) menar dock att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (som 

sammantaget kallas känsla av sammanhang), utvecklas under uppväxttiden och är vid 30 års ålder 

färdigutvecklad. Dessa begrepp hänger ihop och det som vi människor möter, kan stärka vår känsla av 

sammanhang eller förminska vår känsla av sammanhang, beroende på vem vi är och vilka erfarenheter 

vi har med oss (Antonovsky, 1987).  

Under Antonovskys intervjustudier återkom ständigt dessa tre teman, tre centrala begrepp.  

 

Begriplighet 

Begriplighet är människans upplevelse av förutsägbarhet, hur denne kan hantera förnuftsmässigt den 

inre och yttre stimuli som denne möter i sin vardag (Antonovsky, 1987). Det kan vara i form av till 

exempel information. Om den är klar och tydlig, kopplat till ett sammanhang, strukturerad och känns 

lätt att ta till sig är den begriplig och gripbar. Om människa befinner sig i ett läge, där information är 

svårbegriplig, kommer abrupt, utan förvarning och inte går att förstå, hamnar människan i ett läge där 

sammanhanget blir obegripligt. Antonovsky menar att det viktiga här är att de stimuli människan 

möter, ska göras (be)gripbara för individen, att denne ska känna att de är begripliga men inte 

nödvändigtvis behöver vara det önskvärda (ibid). Världen som människan befinner sig i upplevs som 

begriplig. När vi kopplar begriplighet till läs - och skrivsvårigheter menar vi att eleven har fått 

skoluppgiften beskriven för sig, på ett sätt så att eleven kan ta den till sig. För att öka begripligheten 
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kan instruktionen vara uppbyggd stegvis, för att eleven förstår ska förstå vad eleven ska göra (Sjölund, 

2017). Om eleven inte förstår uppgiften, kan eleven inte heller utveckla sitt skrivna språk. Ett exempel 

kan vara att ge en konkret instruktion i svenska till exempel hur man ska skriva en novell. 

Instruktionen är uppbyggd stegvis och stegen är avprickningsbara. Tidsåtgång anges samt omfång. 

Detta skapar tydlighet för eleven och uppgiften blir begriplig (ibid).   

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om hur människan ser på de stimuli som denne möter under sin vardag, både av 

vardaglig art men även av allvarligare slag (Antonovsky 1987). En människa kan råka ut för olyckor 

och andra svårigheter. Om människan känner att den vet hur denne ska hantera uppkommen situation, 

att denne vet att det finns stöd inom sig själv och utanför sig själv, kommer en känsla av hanterbarhet 

(ibid). Det handlar om att veta vad som ska hanteras, hur det ska hanteras och med vilket eventuellt 

stöd det uppkomna kan hanteras. Människor med en hög känsla av hanterbarhet, kommer inte att se sig 

själv som ett offer för de omständigheter som de möter. De känner att de kan hantera det uppkomna 

och känner sig trygga i, att det kommer att lösa sig på något sätt (ibid). Antonovskys grundtanke är att 

upplevelsen av begriplighet är beroende av hanterbarheten (Sjölund, 2017). När vi kopplar 

hanterbarhet till läs - och skrivutveckling menar vi att eleven måste få uppgifter som inte ställer 

överkrav på eleven (Taube, 2009). Kraven i situationen upplevs av eleven som hanterbara, antingen 

genom sin egen förmåga eller med hjälp av andra (ibid). “Andra” kan även vara hjälpmedel av olika 

slag såsom Ipad och dator, för att eleven ska kunna ta sig förbi hinder som eventuellt uppstår. Elevens 

egna tankar kring sina hinder är centrala här (Sjölund, 2017). Ett exempel kan vara att eleven har fått 

en konkret instruktion på en uppgift i svenska, till exempel skriva novell. Eleven har hjälpmedel som 

gör att eleven kan genomföra arbetsuppgiften. Hjälpmedel kan vara av materiell art eller i form av en 

person (ibid).  

 

Meningsfullhet 

Antonovskys (1987) forskning visade att människor med stark meningsfullhet ofta pratade engagerat 

om delar av deras liv, som de upplevde viktiga och betydelsefulla. Meningsfullheten handlar om att 

människan har en känsla av, att livet är meningsfullt för dem oavsett om vissa stimuli tar mycket 

energi och kraft från denne (ibid). Utmaningar som ställs på individen är värda att lägga ner energi på 

(Sjölund, 2017). När vi kopplar meningsfullhet till läs - och skrivutveckling menar vi, att när eleven 

upplever begriplighet och hanterbarhet, uppstår meningsfullhet och en känsla av sammanhang. 

Sjölund (2017) menar att om vi som pedagoger visar ett genuint intresse för elevens mående, 

prestation och dessutom visar tilltro, kommer eleven att känna att skolan och dessa aktiviteter som 

meningsfulla. Eleven kommer då in i ett kunskapande flow (ibid), vilket gynnar lärandet inom alla 

ämnen och även påverkar elevens mående positivt. Ett konkret exempel kan vara att eleven har en 

uppgift som denne förstår och som denne också har adekvata verktyg/nycklar för att genomföra den 

med. Då uppstår en känsla av meningsfullhet hos eleven. 

Antonovsky (1987) menar att hanterbarheten och begripligheten är tätt förknippade med varandra. 

Dessa två ger meningsfullhet och skapar tillsammans meningsfullhet och på så sätt en känsla av 

sammanhang dvs. KASAM (se bild 1). Upplevelsen av begriplighet är beroende av hanterbarheten 

(Sjölund, 2017). 

 

 

 

 

 

Bild 1. Hur delarna i KASAM går in i varandra. 

Egen illustration. 

 

HANTERBARHET BEGRIPLIGHET 

MENINGSFULLHET 
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Hanterbarhetsstrategier  

Givon och Court (2009) menar att elever med olika svårigheter genomgår fyra olika faser vad gäller 

accepterandet av sina svårigheter. De har i sin longitudinella, kvalitativa studie kommit fram till att 

elever genomgår dessa faser, men inte alla elever. En del elever når aldrig insikten och kan då inte 

heller ta emot den hjälp och det stöd som skolan kan erbjuda. De fyra faserna är: 

• Avoidance 

• Rebellion 

• Reconciliation 

• Determination. 

De här faserna delades sedan in i cognitive-academic och emotional.  

Givon och Court (2009) fann faser som var av negativ art och inte konstruktiva vad gäller elevens 

utveckling. De var Avoidance och rebellion och var de faser där eleven inte kunde integrera sin 

svårighet med sin självbild. De undvek alltså svårigheten och blev upproriska. De två andra faserna, 

reconciliation och determination, var konstruktiva och positiva. Här kunde eleverna anpassa sig och 

integrera sina svårigheter med sin självbild. Hur eleverna hanterade sina svårigheter berodde på den 

omkringliggande omgivningen och inre faktorer. De inre faktorerna var stöd från skola, föräldrar och 

socialt stöd. Inre faktorer var även ålder då diagnos ställdes, elevens egen självbild samt den egna 

förståelsen av svårigheten (ibid).  

 

Metod 
Metoden som vi valde var en kvalitativ intervjuundersökning, med explorativa djupintervjuer för att 

samla data till vår undersökning. Vi ville ta reda på elevers erfarenhet och upplevelser av sin 

skolvardag, samt likheter och skillnader gällande det särskilda stödet som gavs på högstadiet 

respektive ges på gymnasiet, därför valde vi en kvalitativ undersökningsform för att nå vårt mål 

(Denscombes, 2017). Intervjuerna var semistrukturerade och spelades in. Vår förhoppning var att 

intervjuformen skulle ge oss möjlighet att ställa frågor till informanterna, följa upp deras utsagor och 

gå in mer på djupet (Eliasson, 2013). Intervjuerna transkriberades. Vi använde oss sedan av 

forskartriangulering, det vill säga att vi läste varandras transkriberingar vilket gav nya perspektiv på 

empirin (Denscombes, 2017). Del ett i vår tematiska innehållsanalys var induktiv, del två var deduktiv 

och teoridriven då vi utgick ifrån KASAM. Vi har valt att inte gå in på den utvecklingspsykologiska 

bakgrunden i KASAM. Det beror på att de elever som vi intervjuar är gymnasieelever och vi kan inte 

på något sätt undersöka deras faktiska uppväxt och avgöra hur den påverkat dem. Vi kommer därför 

att fokusera på begreppens betydelse och sedan sätta dessa i relation till elevernas upplevelser utifrån 

vår frågeställning. 

 

Genomförande och urval 
Djupintervjuerna skedde i ett enskilt rum. Intervjuerna gjordes vid separata tillfällen och innehållet 

styrdes till viss del utifrån vissa punkter som vi ansåg vara intressanta utifrån vårt syfte och 

frågeställningar (se bilaga 4). Vi har genomfört fyra intervjuer med fyra elever på gymnasiet i behov 

av särskilt stöd. Det hade varit önskvärt att få intervjua fler elever. Med tanke på den kategori elever 

vars upplevelser vi ville undersöka, hade vi svårt att hitta ett större antal elever som hörde till gruppen 

i behov av särskilt stöd, som gick andra året på gymnasiet, samt ville bli intervjuade. 

Intervjumallen var luftig och hade områden och stödpunkter, som vi ville centrera våra frågor kring. 

Intervjuerna tog mellan 18 – 40 minuter och spelades in. Inspelningarna transkriberades. Vi 

analyserade sedan dessa initialt induktivt för att leta efter koder. Vi valde att bara se på slumpmässigt 

utvalda sidor av transkriberingen, för att få en översikt över vårt material vid första analysen. Vid 
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andra analysen fortsatte vi induktivt att koda resten av materialet. När vi hade kodat hela materialet, 

sorterade vi in dessa i teman. Teman som vi sedan reducerade till ett färre antal, då vissa teman hörde 

ihop.  

Vårt urval var ett bekvämlighetsurval, ändamålsenligt och explorativt urval (Denscombe, 2017).  

Explorativt urval används ofta i mindre kvalitativa forskningssammanhang, för att undersöka ämnen 

som inte är så utforskade och för att ge forskaren möjlighet att få nya insikter och specifikt, för ämnet, 

intressant information (ibid). 

Vårt urval är elever som vi på något sätt har lätt att komma i kontakt med och som dessutom uppfyller 

kriteriet att vara i behov av särskilt stöd, samt de går andra året på gymnasiet. Elevernas pseudonymer 

är Erik, Linnéa, Lisa och Kalle. Eleverna var 17 år vid intervjutillfället, samtliga går andra året på 

gymnasiet. Eleverna går på högskoleförberedande program samt på praktiska program, av etiska skäl 

vill vi inte gå in på var i landet de går på gymnasiet. De är elever som har haft och fortfarande har 

behov av särskilt stöd. 

Analysmetod 
I vårt analysarbete har vi analyserat intervjumaterialet och hämtat inspiration från Braun och Clarkes 

(2013) beskrivning av Tematisk analys (Thematic Analysis). Braun och Clarke menar att den tematiska 

analysen är en metod för att identifiera, analysera och presentera mönster och teman i data (Braun & 

Clarke, 2013). Författarna påpekar att det finns många olika metoder för att analysera kvalitativa data. 

De menar att den tematiska analysen är unik bland de kvalitativa analytiska metoderna då den endast 

är en metod för dataanalys och är på så sätt bra att använda för nybörjare. En av de stora styrkorna 

med tematisk analys är att den är flexibel och teoretisk obunden vilket gör att man kan använda 

metoden till att svara på nästan alla olika typer av forskningsfrågor (ibid).  

Vårt syfte med den tematiska analysen var att i ett första skede helt förutsättningslöst analysera vårt 

material, samt beskriva det vi hittar genom gemensamma mönster och teman, vilket innebar att det 

initiala tillvägagångssättet blev induktivt. I denna fas styrde vi som forskare inte vad vi letade efter i 

materialet vi samlat in. Däremot i den slutliga fasen förändrades vårt tillvägagångssätt genom att vi 

undersökte hur de teman som kommit fram från empirin passade i jämförelse med teorin om KASAM, 

det vill säga att vi i detta skede arbetade deduktivt och teoridrivet. Forskaren styr själv vad denne letar 

efter. Vi har i vår analys en teoretisk utgångspunkt i den salutogena teorin med fokus på KASAM. 

Enligt Braun och Clarke (2013) kan teman identifieras genom att analysen drivs på av en specifik 

forskningsfråga och det innebär att analysen i detta skede får en s.k. ”top-down-design”. 

Våra frågeställningar har legat till grund för intervjumallen och de följdfrågor vi använt oss av i våra 

intervjuer. Man skulle kunna säga att våra teman blir latenta, då vi med vår analys försöker identifiera 

meningsbärande enheter och identifiera centrala teman utifrån de svar vi fått in baserat på löst 

strukturerade intervjuer där vi vill att våra informanter och deras berättelser lyfts fram (Barajas, 

2013). Enligt Braun och Clarke (2013) ska bra teman både vara distinkta och tala för sig själva 

samtidigt som de ska passa ihop för att skapa en bra övergripande analys. Relationen mellan de olika 

temana kan vara hierarkiska eller inte och Braun och Clarke (2013) menar att man inte behöver ha 

hierarkisk struktur på sin analys. Eftersom vi är ute efter att göra en mer detaljerad och djupgående 

analys av en aspekt är det enligt Braun och Clarke tillräckligt med ett fåtal teman (ibid). 

 

Analys 
Analysen har skett i fyra steg. Följande steg, 1–4, visar hur vi har analyserat vårt material och hur vi 

sedan använt det i vår studie.  

Steg 1 – hitta koder 

Initialt transkriberades de fyra intervjuerna i sin helhet enskilt. Layouten bestämdes till radavstånd 2, 

för att lättare kunna skriva i utskrifterna och hitta koder. Även nummer på varje rad skrevs in, för att vi 

lättare skulle kunna hitta i texterna. 
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Nästa steg var att sondera i texterna. Vi valde sedan utifrån ett induktivt förhållningssätt att koda delar 

av transkriberingarna, s. 1, 5 och 10 i respektive intervju. Efter det träffades vi och gick igenom vilka 

koder vi funnit. 

En del koder var likadana och andra inte. Känsla var en kod som vi båda hittade i våra transkriberingar 

(bild 1 och 2).  

 

 

 

 
(Bild 1)                                                                                       (Bild 2) 

 

Däremot var egen tillit en kod som bara förekom i en av transkriberingarna (bild 3). 

 

Steg tre blev att gå igenom alla sidor för att se, vilka koder som vi kunde hitta. Vid kommande träff, 

hade vi kodat hela materialet (Se Bilaga 1 och 2).     

Vi fortsatte med att se vilka koder som skulle kunna passa ihop med varandra. Vi valde ut följande 

teman: 

Svårigheter 

Känsla 

Stress 

Stöd - struktur - strategi 

Egen tillit - självvärdering 

Jämförelse förr och nu 

Måendet 

Krav 

Info om överlämning 

Beröm/positiv feedback 

Övrigt/frågetecken

Vi fortsatte vårt arbete genom att skriva varsitt dokument, där vi redogjorde för utsagor/citat kopplade 

till respektive teman. Där angav vi citat för varje elev, utifrån vad vi funnit under respektive tema. Det 

redovisades med rad - och sidhänvisning. Dessa genomlästes sedan av oss båda och analyserades. 

 

Steg 2 – teman 

Svårigheter var ett tema som utkristalliserades tydligt. Eleverna beskrev de svårigheter de stötte på i 

skolan och dess organisation. 

Känsla var ett tema som samlade många delar som vi fann i transkriberingen av intervjuerna. I det 

ligger det som handlar om osäkerhet, att lyckas, uppgivenhet, otillräcklighet, trygghet, utanförskap, 

brist på sammanhang, frustration, känsla av otillräcklighet samt beröm/positiv feedback. 

Stress var ett tema som också utkristalliserades tydlig. Eleverna beskrev hur stress påverkar dem och 

varför den uppstod. 
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Stöd var ett tema som samlade även struktur och strategi. Eleverna beskrev avsaknaden av stöd, 

struktur och strategi, samt hur det påverkade deras skolvardag. 

Egen tillit/självvärdering var ett tema där elevernas beskrivningar om sin egen förmåga och tillit till 

sin egen förmåga togs upp. 

Jämförelse förr och nu, ett tema som tog upp de jämförelser som eleverna gjorde mellan högstadier 

och gymnasiet vad gällde de särskilda stöd de fick. 

Måendet är ett tema som tog upp hur eleverna mådde på olika sätt, både ur positiv och negativ 

bemärkelse. Här tog de även upp vad som gjorde dem glada. 

Krav var ett tema som beskrev de krav som eleverna mötte under skoldagen. 

Info om överlämning är ett tema där eleverna beskriver om de visste om det gick någon information 

från högstadiet till gymnasiet, innan de började där. Någon slags överlämning. Se bild 2 nedan. Den 

visar hur vi initialt sorterade temana under huvudtemana hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. 

Bild 2 illustrerar hur vi i sorterade temana under steg 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3 – utskiljande av teman av relevans 

Vi fann att temana svårigheter, känsla, stress, stöd, egen självbild/självvärdering, jämförelse förr och 

nu, krav samt mående var relevanta teman. Vi diskuterade också om stress och krav kunde 

sammanföras till bara stress, så även info om överlämning. Vi diskuterade även om stöd bara ska heta 

stöd, men innefatta även strategi och struktur. Beröm/positiv feedback slogs ihop med temat känsla. 

   STRESS 

HANTERBARHET MENINGSFULLHET BEGRIPLIGHET 

KRAV 

EGEN TILLIT/ 

SJÄLVVÄRDERING 

JÄMFÖRELSE 

FÖRR OCH 

NU 

MÅENDE 

STÖD 
STRUKTUR 
STRATEGI 

STRESS 

KÄNSLA 

SVÅRIGHET 

KÄNSLA AV SAMMANHANG - KASAM 
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Slutligen diskuterade vi om egen självbild/självvärdering samt måendet skulle döpas till temat 

skolsjälvbild/självbild/självuppfattning. Vi valde att kalla temat för skolsjälvbild, då våra frågor vid 

intervjuerna handlade om elevens skolsituation. Taube (2009) använder begreppet skolsjälvbild, som 

vi anser fångar essensen i temat. Temana var relevanta både utifrån vårt syfte och frågeställningar. De 

fångade essensen av det vi sökte efter.  

 

Steg 4 – slutliga teman 

De slutliga teman som vi kom fram till blev: 

Svårighet är temat där eleverna beskrev de svårigheter de stötte på i skolan och dess organisation.  

Känsla där samlas uttryck för osäkerhet, att lyckas, uppgivenhet, otillräcklighet, trygghet, 

utanförskap, brist på sammanhang, frustration och känsla av otillräcklighet. Även beröm/positiv 

feedback ligger i temat känsla. 

Stress där krav även vävdes in, samt info om överlämning. Kraven skapar stress och stress ökar 

kraven på individen. Stress som kommer både utifrån men även inifrån individen. 

Stöd här samlas elevernas beskrivningar av avsaknad av stöd, struktur och egna strategier och hur det 

påverkar skoldagen.  

Skolsjälvbild blev valet av namn på temat. Här ingår även egen tillit/självvärdering samt måendet. 

Det beror på att måendet och egen tillit/självvärdering påverkar hur eleven ser på sig själv, sina egna 

stödbehov och sin egen förmåga. 

Jämförelse förr och nu är temat som tar upp de beskrivningar och jämförelser eleverna gjorde mellan 

det särskilda stödet de fick på högstadiet och på gymnasiet.  

Vi gjorde sedan en illustration för att tydliggöra våra tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I illustrationen ovan har vi sorterat in våra teman utifrån KASAM. Varje tema hör inte bara till en 

huvudrubrik, ibland går temana ihop och hamnar under flera rubriker. Detta förklaras utförligt i 

resultatdelen.  

 

SVÅRIGHET 

BEGRIPLIGHET HANTERBARHET MENINGSFULLHET 

STRESS KÄNSLA 

STÖD STÖD STÖD 

SKOLSJÄLVBILD SKOLSJÄLVBILD SKOLSJÄLVBILD 

JÄMFÖRELSE  

FÖRR OCH NU 

JÄMFÖRELSE  

FÖRR OCH NU 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 
Under intervjuerna bad vi informanterna att beskriva sina livsvärldar (Ahlberg, 2016). Det är svårt att 

göra det under en intervjusituation och forskarens bias kan färga forskarens tolkning av det sagda. På 

grund av detta är det omöjligt att finna en exakt sanning (ibid). 

Enligt Fejes och Thornberg används ofta begreppet validitet för att beskriva kvalitet i forskning och 

syftar på om man med sin undersökning verkligen undersöker det som är avsikten (Fejes, 2015). 

Vidare påpekas att flera forskare är både kritiska och tveksamma till att begreppet passar in i 

kvalitativa sammanhang och förespråkar istället begrepp som exempelvis trovärdighet och 

tillförlitlighet. Enligt Larsson (2005) omfattas en studies kvalitet av betydligt mer än endast validitet. 

Ett centralt kriterium som han lyfter fram gällande detta är bland annat i vilken utsträckning man 

lyckas förmedla en ny aspekt av verkligheten men även att forskaren ska ha belägg för det man hävdar 

i sitt resonemang (ibid). Vårt syfte med denna studie är att förstå elevernas erfarenheter och 

upplevelser. Vi vill utifrån detta identifiera betydelsefulla mönster, vilket enligt Fejes och Thornberg 

(2015) skulle kunna liknas vid att det handlar om en kvalitativ analys som har en inriktning med fokus 

på subjektiva erfarenheter. Vidare påpekas även att varje kvalitativ analys är unik vilket i sin tur 

innebär att det analytiska arbetssättet också blir det eftersom analysarbetet i stor grad är beroende av 

forskaren. 

Barajas (2013), påpekar att forskarens perspektivval inte bara påverkar hur ett fenomen ska 

undersökas utan även vad som ska undersökas. I denna studie har forskningsfrågan ett 

inifrånperspektiv vilket enligt Barajas innebär att man har en närhet till det som ska undersökas och 

det är genom språket vi tar del av informanternas värld. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att 

utmaningen i kvalitativ analys handlar om att ur sin data identifiera och ta fram betydelsefulla mönster 

och forskaren blir i detta sammanhang ett centralt redskap. Detta innebär i sin tur att studiens 

analysarbete och resultatets kvalitet blir beroende av forskaren som människa och interaktionen mellan 

oss som forskare och eleverna som informanter blir således både central och avgörande för resultatet 

(ibid). 

 

Trovärdighet 

Trost (2016) påpekar att man ska undvika retrospektiva frågor i studier då detta kan påverka 

trovärdigheten eftersom respondenter har en benägenhet att svara utifrån hur denne i nutid ser på hur 

det har varit. Vi anser dock att dessa frågor är av vikt för vår undersökning då elevens tolkning av 

verkligheten är uppsatsens fokus och vi följer genom vår struktur av frågor de intervjuades 

tankegångar. 

Djupintervju är en intervjuform som enligt Eliasson (2013) passar bäst vid elevintervjuer och det ger 

forskaren möjlighet att gå på djupet och följa med i samtalet utan att behöva tänka på att ställa många 

frågor. Vi använde oss av det Eliasson kallar för semi-eller halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att vi kan täcka in fler områden än genom att enbart använda oss av den ostrukturerade intervjun. 

Båda dessa kallas dock ofta för djupintervjuer enligt Eliasson (2013). Den halvstrukturerade intervjun 

ger information på djupet genom att man utgår från frågorna i intervjuguiden, men låter samtidigt den 

intervjuade styra samtalet genom att berätta så långt den vill.  Vidare menar hon att den intervjuades 

världsbild och egna uppfattningar genom denna intervjuform kan framträda naturligt (ibid). Vi ansåg 

att denna intervjustruktur passade vårt syfte genom att vi under intervjuernas gång hade möjlighet 

utveckla och ändra frågorna i samspel med de intervjuade. Eliasson (2013) påpekar dock att man ska 

vara medveten om att man som intervjuare kan ha en inverkan på den intervjuades svar, den s.k. 

intervjuareffekten, vid den här typen av samtal. Detta var ett faktum som vi som forskare medvetet 

försökte tänka på vid intervjutillfället och även senare då vi skulle analysera våra inspelade intervjuer. 

Genom att man som intervjuare försöker inta en passiv och neutral roll kan man enligt Denscombe 

(2017) minimera denna inverkan. Genom att vi använde oss av denna intervjumetod anser vi att vi 

mäter det som vi har för avsikt att mäta.  
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Tillförlitlighet 

Eliasson (2013) menar att en studies tillförlitlighet handlar om resultaten man fått fram i sin studie går 

att upprepa om en liknande undersökning genomförs på nytt. Vi har i vår studie förberett intervjuerna 

noga och informerat våra deltagare tydligt om hur undersökningen ska genomföras för att på detta sätt 

få fram uppgifter som är så pålitliga som möjligt. Enligt Denscombe (2017) svarar människor olika 

beroende på vem som intervjuar och ställer frågorna. Tillförlitligheten kan till viss del ha påverkats av 

att våra deltagare är elever och vi vuxna och lärare och därmed finns det risk att de svar vi fått kan 

vara färgade av vad eleverna tror att vi förväntar oss av dem. Denscombe menar att det finns olika 

faktorer som inverkar på hur mycket information som ges och hur ärliga människor är gällande det 

som berättas om (ibid). Det handlar om faktorer såsom exempelvis ålder och kön (ibid). I syfte att 

pröva tillförlitligheten i våra deltagares svar och för att verifiera att vi tolkat svaren rätt använde vi 

medvetet en del ledande frågor under intervjuerna. Detta är något som Kvale (2014) påpekar ökar 

intervjuernas tillförlitlighet.  

Andra faktorer och intervjuknep som man enligt Denscombe (2017) kan tänka på för att få till en så 

bra intervju som möjligt är exempelvis att man påbörjar intervjun med en “lätt” fråga för att skapa ett 

bra samtalsklimat. Vi bad våra deltagare initialt berätta om sig själva vilket vi hoppas bidrog till detta 

och vi var noga med att inledningsvis tydligt tala om undersökningens syfte och om hur intervjun 

skulle gå tillväga. Då ljudinspelning enligt Denscombe (2017) kan ha en hämmande effekt var vi noga 

med att testa utrustningen innan så att det inte skulle krångla under intervjun och påverka resultatet 

negativt. I slutet av intervjun gavs även möjlighet för den intervjuade att ta upp eller lägga till något 

om det kanske upplevdes som att det var något som vi inte hade pratat om. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Vid forskning är det viktigt att förhålla sig till de forskningsetiska principerna. Till hjälp finns 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) 

samt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2018). I dessa skrifter kan man läsa utförligt om 

informations -, samtyckes -, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet.  

Vid vår studie har vi tagit stor hänsyn till informantens utsatthet samt intervjuareffekten (Eliasson, 

2013). De etiska aspekterna är mycket viktiga, då människor utelämnar mycket om sig själva vid 

intervjuer. Vårt tillvägagångsätt vid intervjuerna var enligt följande. 

Vi bestämde tillsammans med informanten var vi skulle träffas och en passande tid. Vi informerade 

informanten både muntligt och skriftligt vid intervjuns början om vad intervjun skulle handla om, hur 

och vad informationen skulle användas till, vem som skulle ha tillgång till informationen, att intervjun 

skulle transkriberas och varför vi ville göra det. Vi informerade informanten om att deras namn var 

avidentifierat i transkriberingen, likaså deltagandet. Informanten fick också information om att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande, både under och efter intervjun. Innan intervjun fick 

informanten välja om intervjun skulle spelas in och varför vi ville spela in intervjun. Informanten fick 

också veta, att transkriberingen och ljudinspelning skulle förstöras efter att uppsatsen var färdig. För 

att godkänna sitt deltagande skrev informanten under informationsbrevet (se Bilaga 3). De fick även 

en kopia av informationsbrevet ifall frågor skulle uppstå efter intervjun. Vi förvarade både 

transkriberingar och ljudinspelningar på ett säkert ställe, vilket vi även informerade dem om. 

Frågorna var öppna och centrerade kring frågeställningen samt syftet (se Bilaga 4). Under intervjuns 

gång försäkrade vi oss om att vi uppfattat informanten rätt, för att undvika missförstånd (Cederborg, 

2012). När vi inte förstod vad informanterna menade, bad vi om förtydligande (ibid).    
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Resultat 
Här följer en redogörelse för de teman vi funnit och de elevcitat som vi anser styrker dessa. Temana är 

stress, stöd, svårighet, skolsjälvbild, jämförelse förr och nu, svårighet samt känsla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårighet 
Svårighet är temat som beskriver de krav som eleverna upplever sig möta, samt det krav som de ställs 

inför i skolan och dess organisation. Vi valde att lägga svårigheter under begreppet begriplighet. 

Begripligheten handlar om hur eleven begriper vad som förväntas av hen.  

Lisa var mycket osäker inför att börja på gymnasiet. Hon såg bara svårigheter i början. 

- Först vart det väldigt jobbigt, jag kände så här att jag kommer inte klara gymnasiet… (Lisa) 

 

Beskrivningarna visar att eleverna har svårt att själva göra uppgifter (be)gripbara och att de har svårt 

att lita till sin egen förmåga. Svårigheterna har också koppling till temat skolsjälvbild det vill säga 

synen på den egna förmågan.  

- Förstå uppgifter och så. Uppgifter som är svåra och invecklade. (Linnéa) 

- Jag gillar inte och sitta och skriva och räkna och hålla på med sånt… (Kalle) 

 

Lisa försöker att plugga till proven. Hon beskriver hur hon jobbar hårt med det utanför skolan.  

-  och de tror inte jag har pluggat, jag sitter liksom i 5 timmar. // …när allting går in i högra 

örat och ut ur vänstra örat, det har inte gått upp i hjärnan liksom…  (Lisa) 

Hennes arbetsminne orkar inte hålla all information i huvudet och skulle gynnas av att få mindre att 

läsa in och få göra prov muntligt, vilket hon även efterfrågar. Ett lärande som sker under stress och 

press, är inte ett positivt lärande. Det ger eleven en känsla av otillräcklighet och misslyckande.  

En annan svårighet är att kunna sortera ut det viktigaste. Erik beskriver problematiken med en uppgift 

i svenska så här:  

-  Skriva text till exempel debattartikel, svårt hur jag ska skriva. Det är svårt för mig att få till 

orden rätt, när jag ska skriva. (Erik) 

 

SVÅRIGHET 

BEGRIPLIGHET HANTERBARHET MENINGSFULLHET 

STRESS KÄNSLA 

STÖD STÖD STÖD 

SKOLSJÄLVBILD SKOLSJÄLVBILD SKOLSJÄLVBILD 

JÄMFÖRELSE  

FÖRR OCH NU 

JÄMFÖRELSE  

FÖRR OCH NU 
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Eriks beskrivning sätter fingret på svårigheten med att göra något som någon annan vill, när man inte 

själva kan lita på sina tankar. I svenska ska till exempel debattartikel se ut på ett visst sätt. Uppgiften 

har en given formalia. Ändå upplever Erik svårigheter att få till orden på det rätta sättet. Erik fångar 

här svårigheterna för elever med låg skolsjälvbild, academic self-concept. Tilltron till den egna 

förmågan. Kalle beskriver att under lektionerna blir han trött, särskilt när han inte förstår vad han ska 

göra och det är rörigt. Det är tufft och jättejobbigt, berättar Kalle, när han inte förstår vad han ska göra. 

Lisa beskriver också det under intervjun: 

- … fattar ingenting bara sitter där… (Lisa) 

 

Linnéa beskriver sina tankar så här kring hennes dilemma när uppgifter ska göras. 

- Skriva ned det viktigaste från någonting. (Linnéa) 

Just att sammanfatta det viktigaste är svårt för elever med läs – och skrivsvårigheter, vilket framkom 

under intervjuerna. Något som Lisa också beskriver vid intervjun. Det finns andra hinder och 

svårigheter, som kan ligga inom individen men som kan bero på omgivningen. Det kan till exempel 

illustreras av Eriks utsaga. Erik litar inte på sin egen förmåga. Det gör han inte, eftersom han är osäker 

på vad som förväntas av honom, han vet inte heller vilka ord och begrepp som ska finnas med i 

uppgiften och han litar inte på att de ord han själv formulerar, kommer att förstås av andra. Om Erik 

hade fått en för honom begriplig uppgift, som gjorts hanterbar genom rätt stödstruktur och stöd, hade 

kanske inte hans osäkerhet varit lika stor. 

- Formulera orden och lita på mig själv. (Erik) 

 

Samtliga elevers svar visar att de har svårt att lösa skoluppgifter och förstå instruktioner till 

skoluppgifter. Det kan då handla om stöd i form av hjälpmedel, fysiska och materiella för att kunna 

utföra uppgiften och på så sätt göra uppgiften begriplig och hanterbar. Om eleven inte förstår 

uppgiften kan hen inte heller utveckla sitt ordförråd och sitt skrivna språk. Eleverna upplevde också 

svårigheter att kommunicera kring uppgiften, då hen inte förstår vad skoluppgiften handlar om. 

Eleverna upplevde sig behöva få uppgiften beskriven för sig på ett sådant sätt, att hen kan ta den till 

sig.   

 

Känsla  
Känsla är det tema som beskriver elevernas känslor i termer av osäkerhet, att lyckas, uppgivenhet, 

otillräcklighet, trygghet, utanförskap, brist på sammanhang, frustration, samt känslor kring positiv 

feedback och beröm. Temat känsla har vi lagt under meningsfullhet.  

Beskrivningarna vittnar om elevernas känslor om sig själva, på sin egen förmåga att göra skolans krav 

hanterbara och begripliga.  

- Mår bra och är glad när uppgifterna är klara. (Linnéa) 

 

En känsla av frustration över den man är och sin egen identitet, vilken individen inte kan förändra, 

märks också bland de intervjuade. Det här hänger även ihop med självbilden och skolsjälvbilden. 

- …då kan jag bli trött på mig själv och tänka… varför har jag den här diagnosen för? (Lisa) 

 

Eleverna behöver stöd från skolan, i att göra skoldagen meningsfull, vilket tyvärr inte alltid verkar 

fungera enligt elevernas beskrivningar. Otillräcklighet var också en återkommande känsla, som Linnéa 

beskriver så här vad gäller uppgifter och inlämning. 

- Men jag kunde inte göra det. Det är jättesvårt att göra. (Linnéa) 
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- Lämnar in och säger att jag inte kan något mer. (Linnéa) 

- Det brister liksom… (Kalle) 

Känslor om att lyckas eller misslyckas beskrivs också i våra intervjuer.  

- … bara jag klarar något, det gör mig glad så. (Erik) 

- Jag försöker göra så mycket jag kan. (Linnéa) 

-  Jag vill hoppa av nu… jag klarar inte det här… jag orkar inte mer liksom, jag hoppar av. 

(Lisa) 

-  … vissa dagar blir jag så trött på allt så jag vill strunta i allt och åka hem. (Kalle) 

 

Eleverna beskriver också osäkerhet vad gäller sin skolsjälvbild. Erik beskriver det så här: 

- Fast jag är ändå lite nervös att gå i skolan. (Erik) 

- Ja, jag tvekar mycket fast jag kanske är rätt jag tänker eller så.  (Erik) 

Linnéas skolsjälvbild är låg. Citatet tolkar vi som att hon har en hög yttre kontroll och en låg inre 

kontroll. 

- Jag klarar inte av det (när det kör ihop sig, egen anmärkning), nej. Nej. Alltså det är svårt. 

(Linnéa) 

Även Kalles citat indikerar att hans inre kontroll är låg och att yttre kontroll i form av stöd behövs. 

- … blir det för mycket pallar man inte hålla ihop. (Kalle) 

Känslan av utanförskap finns också med intervjuerna. Erik beskriver den näst intill obefintliga 

klasskamratskontakten så här. 

-  Ja, jag har inte så mycket kontakt med mina klasskamrater nå mer så… så vart det ända 

sedan jag kom till högstadiet och så… men så har det alltid varit för mig. (Erik) 

 

 

Stress 
Stress är temat som beskriver de krav som eleverna upplever sig möta i relation till skoluppgifterna. 

Skoluppgifterna skapar stress och stressen ökar känslan av krav som är svåra att uppnå för individen. 

Upplevelsen av stress har vi kopplat till KASAM och begreppet hanterbarhet. Den upplevda stressen 

hos eleverna gör att de varken vet vad eller hur de ska hantera sina skoluppgifter. Hanterbarhet handlar 

om att veta vad som ska hanteras, hur det ska hanteras och med vilket eventuellt stöd man kan hantera 

uppkommen situation eller svårighet.  

En orsak till upplevelsen av stress är att informationen som borde kommit fram till lärarna på 

gymnasiet, kom av någon anledning inte fram. Det stöd som eleverna tidigare varit vana vid på 

högstadiet finns inte längre och det skapar en oerhörd stress för eleverna. Det tidigare stödet och 

invanda strategier de hade för att få sina skoluppgifter hanterbarbara har försvunnit. De stödstrukturer, 

både i form av människor, material och hjälpmedel samt tillgängligheten, finns inte på gymnasiet. Den 

stödstruktur som var trygg och tillitsfull för eleverna. Erik beskriver ett stort problem som finns och 

som skapar stress. Han upplever att han själv måste berätta vad han behöver hjälp med för att kunna 

hantera sina skoluppgifter.  

- Jag har väl alltid fått förklara vad jag, hur det är och så… vad jag kan behöva hjälp med. 

(Erik)  

Linnéa berättar med frustration och ilska över hur hennes tid på gymnasiet varit. Hon berättar att de 

nya lärarna inte hade någon information om hennes behov och att hon även pratat med vice rektor på 
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gymnasieskolan om att hon behöver hjälp. Hon är oerhört stressad över detta och är övertygad om att 

ingen information gått mellan högstadiet och gymnasiet.  

- Nya lärarna visste ingenting. Jag fick gå in själv (till rektorn, egen anmärkning), och reda ut 

det här… Det tycker jag fan är dåligt. Klagat till varenda jäkla lärare varje dag. Klagat på 

varenda lärare.  (Linnéa) 

 

Elevernas beskrivningar visar att kraven på gymnasiet är högre än på högstadiet. De beskriver en 

tillvaro som är svår att hantera och begripa. Kraven beskrivs som högre på eleven och att det skapar en 

oerhörd stress, eftersom de själva har svårt att hantera den nya skolvardagen och skoluppgifter. Andra 

monetära kraven beskrivs i form av frånvarorapportering, vilket upplevs av eleverna som hårdare, då 

frånvaro skrivs in direkt vilket beror på att elevernas studiemedel grundar sig i närvaro.   

Eleverna vittnar om att gymnasiet är tufft för dem. Det är en kamp att vara i skolan och att försöka få 

med sig det viktiga i lärandet. Lisa menar att hennes dag går ut på att bara försöka ta sig igenom dagen 

på något sätt. 

- … försöka ta sig igenom allt, stress och press och allt.  (Lisa) 

En skoldag där elevens fokus ligger på att ta sig igenom skoldagen, är ingen god lärandesituation. En 

dag där man bara vill att dagen ska ta slut, visar på att eleven inte upplever någon hanterbarhet. 

- Det är inte kul att alltid behöva känna stress i skolan… (Kalle) 

 

Stressen gör att eleverna inte kan ta till sig kunskap på grund av stress. Det gäller både att ta in ny 

kunskap och att visa den kunskap som eleven besitter. Fast Lisa läser på mycket hemma och 

anstränger sig, ”fastnar” det inte. Lisa beskriver känslan så här. 

-  Sätter mig vid ett prov så försvinner allt.  (Lisa) 

 

Upplevelsen av att känna att kraven ökar och att det är hårdare på gymnasiet indikerar att eleverna inte 

vet hur det ska hantera sin nya situation och det ansvar som de upplever sig måste ta.  

Det finns också en press på eleverna, där frånvaron får konsekvenser för eleven och familjen om 

studiemedlet skulle dras in. För individen får frånvaron både ekonomiska och studiemässiga 

konsekvenser, då eleven även hamnar efter ännu mer än tidigare. 

-  Om jag skulle stanna hemma (från skolan, egen anmärkning) ändå, inte säga någonting, då, 

då mår jag dåligt av det… det brukar jag inte göra heller… det gör jag inte. (Erik) 

 

Erik upplever sig inte som så stressad. Han har ett starkt stöd hemifrån och upplever att han har det 

stöd han behöver på skolan. 

 - Jag känner mig inte så stressad så, ja… men inte nåt hemskt… så det kör inte ihop sig. 

(Erik) 

 

Elevernas beskrivningar visar att oförutsedda förändringar skapar oro och stress. Eleverna upplever det 

stressande att de inte nås av information kring förändringar. 

- Vissa saker kan bara bli ändrade och så där.  (Linnéa) 

- Springa runt och leta lokaler, när lokaler ändras och tidpunkt och sånt.  (Linnéa) 

- …när man inte vet vad man ska göra blir jag liksom frustrerad… (Kalle) 

 



27 
 

Stress påverkar eleverna på olika sätt. Kalle känner frustration över att inte förstå skoluppgifterna och 

vad som förväntas av honom. Linnéa känner sig stressad och utlämnad, till skillnad från Erik. Stress 

visar sig på olika sätt. Linnéa måste kämpa för att få det stöd hon behöver och hon har heller inget stöd 

hemifrån. Utifrån citatet tidigare verkar Erik också kunna uttrycka vad han behöver hjälp med och vet 

också var han kan få hjälp och får även den hjälp han upplever sig behöva. Han har dessutom ett starkt 

stöd hemifrån, även om han föredrar det stöd han får i skolans Ateljé. Lisa beskriver hur hennes 

skoldag består i att försöka ta sig igenom skoldagen. Stressen beskrivs av eleverna, om hur de ständigt 

måste förklara sina stödbehov för den pedagogiska personalen, samt att de själva måste gå till rektor 

för att få den hjälp de behöver och har rätt till. De beskriver hur de känner stress vid provsituationer 

och hur kunskaperna bara försvinner. Eleverna menar att de inte får viktig information om sin skoldag 

och inte vet hur de ska hantera de ökade krav som gymnasiet ställer på eleverna. Stressen kan minska 

och försvinna om eleven känner hanterbarhet över sin skoldag. Kalle beskriver sin frustration då han 

inte vet vad som förväntas av honom under dagen.  

 

Stöd 
Stöd är temat som beskriver elevernas upplevelse av avsaknad av stöd, struktur och strategier och hur 

de faktorerna påverkar skoldagen, vilket kan kopplas till elevernas yttre och - inre kontroll. Temat stöd 

kopplar vi till både hanterbarhet och begriplighet. Begripligheten kan vara att eleven fått en uppgift 

eller en situation beskriven för sig på ett sätt, att eleven kan ta informationen till sig. Det är viktigt att 

eleverna vet vad som förväntas av dem. Kalle beskriver också det är svårt att ha koll på vilka 

inlämningar som ska in och annat, samt att det blir svårt när han inte vet vad som ska göras.  

- Det viktigaste är att jag vet vad som förväntas av mig…  (Kalle) 

 

För att eleverna ska kunna utveckla sin språk, läs – och skrivförmåga måste eleverna veta vad det är de 

ska lära sig. Läraren behöver vara tydlig med vad som ska läras. Uppgiften eller stoffet måste göras 

(be)gripbar för att sedan kunna bli hanterbar. Om eleven inte får de behoven uppfyllda, kan inte heller 

eleven lära sig det som läraren har som intention att förmedla. 

Eleverna beskriver svårigheten att få den hjälp och stöd de behöver i den organisation de befinner sig 

i. Kalle och Linnéa visar här en tydlig hög yttre kontroll, då de båda eftersöker det yttre stödet.  

- Skolans resurs sjuka, ingen hjälp på hela dagen. (Linnéa) 

- Jag saknar någon person som alltid finns där… (Kalle) 

 

Ibland finns det ingen resurs att tillgå. Det innebär att det inte finns någon att be om hjälp, för att göra 

arbetet hanterbart och begripligt. Eftersom båda eleverna har en hög yttre kontroll, behöver de ett yttre 

stöd för att komma framåt i arbetet med sina skoluppgifter. 

- Det är oftast bara en lärare i klassrummet, men jag kanske får hjälp av den om de har tid… 

(Erik) 

- … att jag liksom förstår uppgifterna och så att jag får lite struktur… (Kalle) 

Den resurs som finns i klassrummet räcker inte till för alla, vilket Erik uttrycker under intervjun. ”Det 

är inte bara jag som behöver hjälp, säger han. Erik visar här hur han har en inre kontroll, även om han 

behöver stöd i sitt tänkande. 

Elever i behov av särskilt stöd mår bra av regelbundenhet och förutsägbarhet. I intervjuerna 

framkommer att eleverna efterfrågar regelbundenhet och förutsägbarhet. Citaten nedan visar på att det 

finns ett behov av hjälp med att strukturera och hantera uppkomna situationer, i olika stor 

utsträckning. Kalle behöver stöd av en lärare i sitt lärande. Han behöver någon som för arbetet framåt 

och har svårt att förstå de instruktioner som ges. Kalle har svårigheter med hur han ska göra för att 
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förstå skoluppgiften (begriplighet), göra för att hantera skoluppgiften samt ta sig framåt i uppgiften 

och slutligen att klara uppgiften. 

-  Jag behöver någon lärare som berättar för mig det här… (Kalle) 

 

Även Linnéa behöver ett yttre stöd i arbetet på skolan. Hon liter inte till sin egen förmåga och 

beskriver i intervjun hur hon lämnar in uppgifter som inte är klara, för att hon inte kan mer på egen 

hand och upplever sig inte få det stöd hon behöver.  

(I behov av, egen anmärkning) - yttre stöd när det kör ihop sig.  (Linnéa) 

 

Elevernas beskrivningar visar också att stöd utanför skolans domän inte alltid finns.  

- Ingen utanför skolan kan hjälpa till.  (Linnéa) 

- Pappa hinner inte med…   (Kalle) 

Om det finns stöd utanför skolan, kan det vara så att eleven ändå föredrar att få hjälp från skolans 

personal. Erik har stöd hemifrån, men föredrar att få hjälp i skolan. Det förklarar han med, att hans 

föräldrar inte är insatta i ämneskunskaperna på det sätt lärarna är. 

- … tar det lugnt ändå för jag vet att jag får hjälp av lärarna.  (Erik) 

 

Både fysiskt och materiellt stöd efterfrågas för att skoldagen ska fungera för eleverna.  

- Det var bara jag som hade en sån (iPad) för jag behövde extra mycket stöd så den hade jag 

varje lektion så jag skrev ju bara på den och skickade in…så jag skrev aldrig på något 

papper.  (Lisa) 

Lisa uttrycker också ett behov av stöd i form av speciallärare men även anpassningar i form av 

muntligt stöd. Till exempel anpassning av prov behöver göras muntligt. Under högstadietiden hade 

hon tillgång till en Ipad som hjälpmedel. Den hjälpte henne med skrivandet, då den motoriska process 

handskrift tar, tar för mycket energi från henne och det i sin tur påverkar skrivprocessen och 

slutresultatet negativt. Det stödet har Lisa inte nu på gymnasiet.  

 

Lisa uttrycker också en önskan om att jobba i en mindre grupp. Erik beskriver sitt stöd i form av ett 

mindre sammanhang. Han beskriver det som mycket önskvärt.  

(Ateljén, skolans resurs). -  Men det är ett rum där många brukar sätta sig, elever som 

behöver hjälp då bara. Där brukar jag sitta ofta. (Erik) 

Han fortsätter att berätta att det är en plats där han tillbringar mycket tid under sin skolvecka. Det är en 

trygg plats för Erik.   

- Jag brukar var för det mesta hela dagarna ibland, för jag tycker att det är lugnt och skönt 

och sitta där och jobba. (Erik) 

- Stora klasser och så… många pratar så då stör det mig.  (Kalle) 

Utsagorna ovan visar att lärarens och andra pedagogers stöd är oerhört viktigt för elevernas 

begriplighet och sammanhang i kunskapandet.  

 

Eleverna upplever att de lämnas till sig själva i större utsträckning på gymnasiet än på högstadiet. 

- Alla elever får klara sig själva på gymnasiet. (Linnéa) 

- Särskilt mycket hjälp har jag inte fått här (gymnasiet, egen anmärkning).  (Kalle) 

- Hjälpen som finns, räcker inte till. (Linnéa)  
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Lisa uttrycker en förvåning över att inte få den hjälp hon behöver på gymnasiet. PÅ högstadiet var det 

självklart att hon fick den hjälp hon behövde. 

-  … jag tyckte det var konstigt att jag inte fick den hjälpen…  (Lisa) 

Kalle berättar att han fick hjälp av en speciallärare på högstadiet och att på gymnasiet finns ingen extra 

hjälp att få. Han berättar också att  

- … på gymnasiet får man fixa det mesta själv.  (Erik) 

Digitaliseringen beskrivs också som ett problem, då Linnéa behöver få uppgifter på papper i vissa 

ämnen, för att skapa sig en uppfattning om vad som ska göras. Idag kommer uppgifter nästan 

uteslutande via nätet och olika lärplattformar. Linnéa upplever inte att hennes behov tas på allvar. 

Nedan beskriver hon sin strategi när hon söker i uppgiften om vad som ska göras, när hon får den i 

pappersform. Hon letar efter vad som förväntas av henne.   

-  Går igenom den (uppgiften, egen anmärkning). Försöker komma ihåg vad det står. Kladda 

runt kan man väl säga. Försöker hitta i uppgiften vad som ska göras.  (Elevens strategi när 

uppgift ges på papper, egen anmärkning.) (Linnéa) 

 

Här finns ingen lärare eller annan skolpersonal som kan hjälpa henne att förstå uppgiften, att klara av 

den eller som för arbetet framåt. Linnéa behöver det stödet för att hennes kunskapande ska gå framåt.  

 

Skolsjälvbild 
Skolsjälvbild är temat som beskriver hur eleven ser på sig själv, tilliten till den egna förmågan samt de 

egna behoven eleven har under skoldagen. Skolsjälvbild används av Taube (2009) för att beskriva 

elevens självbild inom skolans domän. Skolsjälvbilden, self-efficacy har vi kopplat till alla tre 

begreppen inom KASAM; hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet. När skoluppgiften är 

begriplig, det vill säga att eleven har fått uppgiften beskriven på ett sätt så att eleven kan ta den till sig, 

När den sedan blir hanterbar, det vill säga eleven vet vad som förväntas av hen, hur det ska hanteras 

och med vilket eventuellt stöd leder detta till meningsfullhet. Meningsfullheten kommer då det som 

hen förväntas utföra känns värt att investera kraft i och är på en nivå där eleven känner en känsla av 

sammanhang. Om eleverna upplever skoluppgifterna som begripliga, hanterbara och meningsfulla är 

KASAM högt liksom elevernas skolsjälvbild. 

Kalle uppfattar att han utvecklats vad gäller sitt skolarbete. Både Kalle och Lisa beskriver en 

förändring av sin skolsjälvbild, som utvecklats positivt enligt honom själv. Enligt Taube (2009) 

förändras skolsjälvbilden under den senare delen av högstadiet och gymnasiet, då inte diagnosen blir 

hela jaget utan en del av jaget. 

- Jag har väl blivit mer duktig på att ta eget ansvar och att säga till när det inte funkar och be 

om hjälp…  (Kalle) 

-  Det handlar mycket om att jag kämpar på nu…// försöker göra mitt bästa igen. (Lisa) 

 

Erik har svårigheter med att lita på sitt eget omdöme. Han beskriver att han behöver ett bollplank, men 

att ibland går det på egen hand. Han ler när han berättar. Erik visar här tecken som kan visa på en 

utvecklad inre kontroll. 

-  Om jag förstår riktigt så, ibland så går det, då litar jag på mig själv. (Erik) 

 

Kalle beskriver att han behöver stöd i vissa ämnen. Han beskriver också vad han behöver för att dagen 

ska fungera. Kalle visar här på en självinsikt om vilka behov han har i sina skoluppgifter, vilka är 

typiska ämnen där skrivandet och läsningen tar mycket tid. 
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- Jag behöver mycket hjälp med matte och svenska och engelska // jag behöver pauser. (Kalle) 

 

Kalle behöver stöd i kärnämnena och har haft stöd under högstadiet, något han inte får på gymnasiet.  

Ämnen som eleverna nämner i intervjuerna är svenska, engelska, matematik, fysik och historia. Ämnet 

svenska nämns flest gånger. 

Linnéa upplever sig inte kunna hantera och göra uppgifterna begripliga på egen hand. Hon rankar sig 

själv på en skala på 1 – 10, som en 2: a. Här visar det sig tydligt att Linnéa är i behov av yttre kontroll 

i form av stöd och har en egen låg inre kontroll. 

Bedömer sig själv som en 2: a på en 1–10: skala (inte klarar av att lösa saker själv (1) --- (10) 

klarar av att lösa saker själv. (Linnéa) 

Hennes upplevelse av hanterbarhet och begriplighet är låg. Linnéa upplever att hon har mycket svårt 

att greppa vad som förväntas av henne. Hon upplever att hon inte förstår instruktionerna som ges och 

att de är otydliga och går för fort fram. Hon beskriver att lärarens budskap är otydligt och därför får 

hon svårigheter att genomföra arbetsuppgifterna. 

- Svårt veta vad som ska göras, veta vad (lärarna, egen anmärkning) vill. (Linnéa) 

 

När elever inte uppnår de mål de har, mår de inte bra. Det kan visa sig på olika sätt.  

- Jag mår väldigt dåligt eftersom jag vet, att jag kommer att få F nu.  (Lisa) 

 

Eleverna är väl medvetna om vad de behöver för stöd utifrån de utsagor vi fått. Kalle berättar att han 

har sömnsvårigheter och att det beror på att han känner sig stressad. Stressen beror på att han inte vet 

hur han ska ”göra grejer.” Kalles avsaknad av hanterbarhet och begriplighet tar sig uttryck i 

sömnsvårigheter. Han upplever också ofta en trötthet. Hans låga inre kontroll gör att han inte kan 

påverka själv det som sker. Även Linnéa uttrycker sin egen låga inre kontroll under intervjun. Hon är 

mycket medveten om vilket stödbehov hon har. Under intervjun berättade hon, att hon inte trodde att 

en överlämning mellan högstadiet och gymnasiet skett. Hon hade själv haft personlig kontakt med 

både lärare och rektor på gymnasieskolan.  

- Koncentrationshjälp. Behöver hjälp med att strukturera uppgifter, förstå uppgifter.  (Linnéa) 

- Uppgifter med konkret material, på vissa lektioner.  (Linnéa) 

De övriga eleverna vet också klart och tydligt vad de behöver för att dagen ska fungera för dem och de 

för att de ska lyckas. Elever som har en hanterbar och begriplig skolvardag, känner meningsfullhet och 

får ett bättre mående än de som inte har det. Elever som mår bra, lyckas också bättre i sina studier. 

Erik beskriver det så här:  

- Om dagarna går bra, så mår jag bra. (Erik) 

 

Erik har en trygg punkt i Ateljén, som är skolans resursplats. Där finns hjälp och stöd, samt vuxna som 

ser och uppmärksammar Eriks dagsform. Om dagarna går bra, så mår jag bra säger Erik. Elever som 

får det stöd de behöver, utvecklar också sin läs – och skrivförmåga bättre än de som inte upplever sig 

ha det stöd de behöver. Alla elever behöver få lyckas. Erik har en strategi som han upplever fungerar 

för honom, vilket tyder på en hög inre kontroll och en låg yttre kontroll. 

- Det känns bra att jag klarade det bara.  (Lyckas på prov, lyckas i skolan, egen anmärkning). 

(Erik) 

 



31 
 

Jämförelse förr och nu 
Jämförelse förr och nu beskriver de likheter och skillnader eleverna upplevde mellan högstadiet och 

gymnasiet, vad gäller det särskilda stödet och organisationen av det särskilda stödet. Temat har vi 

kopplat till både hanterbarhet och begriplighet. Det har vi gjort för att stödet som eleverna fick har 

jämförts med det stöd som de nu erhåller på gymnasiet.  

 

Kalle berättar att på högstadiet hade han tillgång till både speciallärare och mer hjälp generellt. Han 

beskriver hur han är utlämnad till sig själv på gymnasiet.  

- Ja, alltså det var ju mycket mer hjälp när jag gick på högstadiet och nu när man går på 

gymnasiet så får man liksom fixa det mesta själv.  (Kalle) 

 

Stödet varierar mellan högstadiet och gymnasiet. Linnéa beskriver skillnaden vad gäller stöd så här: 

- Högstadiet, bättre hjälp, närmare hjälp.  (Linnéa) 

Dessutom upplevde Linnéa att hjälpen på högstadiet var snabbare. Lisa bekräftar Linnéas upplevelse. 

-  Alltså det är väldigt mycket skillnad. (Lisa) 

 

En annan skillnad som tas upp är skillnaden mellan den mer papperslösa gymnasieskolan och den mer 

papperscentrerade högstadieskolan, vilken beskrivs av Linnéa. Under högstadietiden fick Linnéa sina 

uppgifter i nästan uteslutande i pappersform. När hon fått uppgiften gick läraren igenom den med hela 

gruppen. Linnéa fick sedan gå igenom uppgiften i ett mindre sammanhang på egen hand, sedan fick 

hon stöd i att förstå den tillsammans med en resursperson eller speciallärare. Lisa däremot hade 

tillgång till Ipad på högstadiet, vilket fungerade mycket bra för henne. Vid användning av papper och 

penna och digitala hjälpmedel, krävs olika förmågor vad gäller kommunikation och läs – och skriv. 

För Lisas behov passade Ipad bättre i lärandet och för Linnéa behov behövs papper och penna i större 

utsträckning. 

På gymnasiet kommer uppgifter via lärplattformar och internet. Det är långa instruktioner med mycket 

text, vilket Linnéa inte orkar att ta sig igenom. Det resulterar i att hon struntar i det eller skjuter upp 

det som ska göras. Det i sin tur gör att det blir en inneboende stress hos henne på grund av det 

uteblivna lärandestödet som hon behöver.  

 

Beskrivningar visar att det finns skillnader mellan högstadiets och gymnasiets stöd, både positiva och 

negativa skillnader. Skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet är till övervägande delen mer 

negativa vad gäller gymnasiet, när gäller det stöd som eleverna beskriver. De saknar stöd på 

gymnasiet, både fysisk och materiellt. 

- Bättre hjälp på sätt och vis (på gymnasiet, egen anmärkning). För att eleven kan sätta sig 

någonstans och jobba där det är lugnt och skönt. (Erik) 

- Upplevde inte samma vidd av eget ansvar på högstadiet.  (Linnéa) 

 

 

Sammanfattning resultat 
De ovanstående temana illustreras av bilden nedan. Temat svårigheter kopplas ihop med 

begripligheten. Om eleven inte (be)griper det som förväntas av dem, ställer det till med svårigheter för 

dem. Det i sin tur skapar stress, eftersom de inte vet vad som ska hanteras, hur det ska hanteras och 

med viket eventuellt hjälpmedel som kan användas. Det skapar en känsla av meningslöshet. KASAM 

handlar om att se en röd tråd i det som livet låter individen hamna i och i det här fallet, skoluppgifter 
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och elevernas läs – och skrivsvårigheter. Temat stöd går som en röd tråd genom alla tre begreppen i 

elevernas beskrivning av sin skolvardag. Eleverna behöver stöd för att få den information som behövs 

för att förstå vad som förväntas av en och i nästa steg, hur det ska gå till samt i sista steget, kännas 

meningsfullt och värt att investera energi i. Skolsjälvbilden beror mycket på hur man ser på sig själv, 

sina lyckanden och misslyckanden. Om eleven befinner sig i en miljö som är oförutsägbar, opålitlig 

och otydlig påverkar detta elevens skolsjälvbild på ett negativt sätt. Omvänt blir den positiv(are) det 

vill säga begriplig och hanterbar. Slutligen hamnar temat jämförelse förr och nu under både 

begriplighet och hanterbarhet. Det särskilda stöd som eleverna fick på högstadiet, beskrivs generellt av 

eleverna som mindre och sämre på gymnasiet. De upplever inte heller att gymnasiets lärare har 

kunskap om deras stödbehov. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att utifrån elevers skolvardag beskriva elevers känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet utifrån det stöd som ges i relation till språk, - läs – och 

skrivutveckling.  

Under vår studie har vi kommit fram till att begriplighet och hanterbarhet är tätt förknippade med 

varandra, vilket även Antonovsky (1987) menar. Våra intervjuundersökningar visar att elevernas 

självbild påverkar hur de ser på de hinder och svårigheter som de möter i relation till skoluppgifter. 

Det kan vara en uppgift i svenska, där eleven ombeds att skriva en debattartikel. Det kan även vara en 

uppgift i samhällskunskap, där eleven ombeds redogöra för hur marknadsekonomi fungerar. Båda 

dessa uppgifter ställer höga krav både på skriv - och läsförmågan.  Eleverna beskriver också att 

skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet, ställer högre krav på eleverna att själva ska klara av 

hinder och svårigheter, vilket svarar på den ena av våra frågeställningar. Dels beror detta enligt 

eleverna på uteblivet stöd, men även på att stödstrukturen är annorlunda än det de tidigare varit vana 

vid. Det i sin tur gör, att det stöd och den hjälp som de behöver inte finns där i tillräckligt stor 

utsträckning (eller inte finns alls) för att eleverna ska kunna utvecklas. Ämnen som eleverna nämner i 

intervjuerna är svenska, engelska, matematik, fysik och historia. Ämnet svenska nämns flest gånger. 

Där har eleverna svårt att få grepp om vad som ska göras, vad uppgiften består i och att kunna lita på 

sig själva. Några av eleverna menar att det skapar frustration och en känsla av otillräcklighet hos dem.  

De ämnen som framkommer är ämnen som inbegriper mycket läs – och skrivuppgifter. Inom svenskan 

nämnde Erik till exempel skoluppgiften debattartikel, en uppgift som följer en viss formalia och som 

kräver att eleven ska ha översikt över de olika momenten. Det innebär att eleven ska ha en tes, som 

hen sedan ska argumentera för. Sedan ska eleven även ha motargument det vill säga, tycka som någon 

annan som inte håller med samt ha en avslutning med sammanfattning. Det kräver en hel del av en 

elev som har låg skolsjälvbild och som dessutom kan ha svårt att sätta sig in i andras tankar. Även i de 

andra ämnena, matematik, fysik och historia ingår specialiserat språk i form av ord och begrepp som 

ska förstås i ett sammanhang.  

Antonovsky (1987) menar att känslan av sammanhang, KASAM, är det som avgör hur människor tar 

sig an de svårigheter de möter under sin livstid. Han menar att livets flod måste få rinna, det är vi som 

individer som måste lära oss att hantera det vi möter. Vår förmåga att hantera och begripa det vi möter, 

bestämmer också hur vi ser på de hinder vi stöter på av olika allvarlig art (ibid). Elever som förstår vad 

som förväntas av dem och har strategier för hur de ska hantera det uppkomna, känner också en större 

meningsfullhet vad gäller sitt skolarbete (Johansson B, 2015). Möllås (2009) studie bekräftar också 

detta faktum, hennes studie visar att elevernas känsla av meningsfullhet är avgörande för hur man 

lyckas. Våra intervjuer visar att just begriplighet och hanterbarhet är viktigt för eleverna. De beskriver 

frustration och en trötthet över att inte få den hjälp som de behöver. En hjälp som borde finnas där. 

Den tolkning vi gör av våra utsagor är, att eleverna förhåller sig instrumentelt till de skoluppgifter de 
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får och betar av dem utan att egentligen uppmärksama uppgifternas innehåll. Det innebär att de 

egentligen inte får med sig eller utvecklar den kunskap som är syftet i samband med de uppgufter som 

eleverna får i skolan i respektive ämne.  Det blir ett slags mekaniskt avprickande av uppgifter istället 

för ett tillfälle för att utveckla sitt lärande och kunskapande. Eleverna uttrycker det som att de bara vill 

bli klara, bli av med uppgiterna. 

Möllås (2009) menar att vid överlämningskonferenser ska viktig information överlämnas från 

högstadiet till gymnasiet. Trots att informationen överlämnas, sätts inte hjälp in och ibland kvarstår 

problematiken under hela gymnasietiden. Utifrån vår frågeställning och resultat kan vi se att det finns 

stora problem vad gäller det särskilda stödet på gymnasiet, både vad gäller utformning och 

tillgänglighet. Eleverna beskriver också att lärarna inte har kunskap om deras stödbehov. Vår tolkning 

kopplat till genomförda intervjuer är att, det blir eleverna själva som får föra fram sina stödbehov och 

ibland strida för att se till att de får det stöd de har rätt till.   

M. Johansson (2009) menar att i skolans miljö letar man orsaker till uppkomna problem hos 

individerna, istället för att se på den egna strukturen i utbildningssystemet. Det är individen som ska 

förändras (ibid). Intervjuerna med eleverna i vår studie bekräftar detta påstående och även om 

överlämningar skett har inte dessa elever fått det stöd som de är i behov av. B. Johansson (2015) 

resultat visar att de elever som hon studerat, inte tycker om att gå iväg och få stöd. De känner sig 

utpekade. Även Fischbein (2009) menar att elever som får stöd utanför den ordinarie undervisningen 

mår dåligt av detta.  

I vår studie har vi funnit motsatsen. Alla elever i vår undersökning vill gå iväg utanför klassrummet 

och få stöd och/eller i klassen. De söker efter lugn och ro, som de behöver för att kunna samla sina 

tankar i sitt lärande. De söker stöd hos en person som inte finns i den ordinarie verksamheten. De 

söker sig bort från ett klassrum som är fyllt av intryck och där de inte heller får den hjälp och stöd de 

behöver, för att kunna ta sig an de uppgifter som ska utföras. Varför vi har funnit en sådan markant 

skillnad jämfört med både M. Johansson (2009) och Fischbein (2009) kan vi inte svara på. Fischbeins 

forskning är från 2009, även M. Johanssons. Det har skett en hel del förändringar inom skolans värld 

och det vore intressant att göra en ny studie, med fler deltagare för att se om synen på det särskilda 

stödet har förändrats.  

B. Johansson (2015) påpekar att de genomgångar som görs i klassrummet inte ger den information 

som är nödvändig för att eleverna ska kunna ta uppgiften till sig, göra den begriplig. Den är inte 

tillräcklig i avseendet hanterbar, då eleverna inte vet vad de ska göra för att komma igång med 

uppgiften (ibid). Vi menar att det är den språkliga aspekten som det handlar om, den språkliga samt 

den skriftliga. En elev som inte förstår instruktionen kan inte heller göra uppgiften begriplig för sig. 

Kalle ger uttryck för frustration när han inte vet vad som förväntas av honom och en trötthet som 

kommer, när han inte förstår. Text kan ge dubbla signaler, som kan skapa förvirring vilket sedan ger 

en känsla av otillräcklighet, obegriplighet och i värsta fall, en känsla av meningslöshet. I intervjuerna 

med eleverna anger alla informanterna att de känner sig otillräckliga och frustrerade över att inte 

förstå. Lisa beskriver att hon till och med tänkt att hoppa av sin utbildning och Kalle, att han inte tänkt 

åka till skolan då han känner sig uppgiven. 

En tydlig pedagogik med tydlig struktur som använder visuellt stöd för att synliggöra uppgifter och 

innehåll, kan skapa en förutsägbarhet och förståelse för sammanhanget för eleverna (Sjölund, 2017). 

Elevers svårigheter syns inte alltid på utsidan eller under lektionstid. Elever kan ha svårigheter med till 

exempel perception eller brister i de exekutiva funktionerna (ibid). Därför är det också viktigt att se 

bortom det som inte ögat ser (Sjölund, 2017). Samtliga elever efterfrågar klara och tydliga direktiv och 

instruktioner. De eftersöker stöd i form av hjälpmedel, digitala, fysiska och materiella. De är alla väl 

medvetna om vad de behöver för att lyckas med sina skoluppgifter. 

Lärandestrategier är viktigt för eleverna att utveckla menar Mustami (2018). Mustami menar att de 

ökar elevernas motivation till lärande. Taube (1988) menar att elever som inte får det stöd de behöver 

tidigt, inte kommer att utveckla sina läs – och skrivförmågor på samma sätt som de som fångas upp 

tidigt (ibid). Vi tror att så kan vara fallet med de här eleverna och att deras osäkerhet kring text och 

förståelse, kan ha sin grund i avsaknaden av stöd i sin tidiga läs – och skrivutveckling, samt Matteus-

effekten. Elever som har svårigheter i sin läsinlärning, möter mindre text och på så sätt får den mindre 



34 
 

kvantitativ träning än sina jämnåriga (Taube, 2009). Det medför att eleven får ett minskat intresse för 

läsning och en aversion mot att läsa, då hen inte förstår det lästa. Det kan leda till en låg självkänsla 

och en låg självbild (ibid).       

Möllås (2009) påpekar att det försenade eller uteblivna stödet medför att eleverna kommer efter sina 

kamrater och i en förlängning får det inte bara konsekvenser för elevernas självbild och personliga 

utveckling.  Läs – och skrivsvårigheter får inte bli hinder i elevernas utveckling. De elever som vi 

intervjuat beskriver en inre och yttre stress, vad gäller skolarbetet. De beskriver uteblivet stöd och brist 

på information. Erik beskriver att hans skoldag består av att sitta i Ateljén och där få den hjälp han 

behöver. De andra beskriver hur det söker stöd och hjälp, men inte får det i tillräcklig utsträckning 

eller inte alls, varken fysiskt eller materiellt. Eleverna behöver bland annat hjälpmedel, för att 

kompensera detta med (Wandin, 2018).  Lisa efterfrågar den Ipad som hon hade på högstadiet och 

Linnéa efterfrågar papper och penna, då den digitala lärplattformen gymnasieskolan har, inte passar 

hennes behov. Enligt Skolverket kan inte skolans pedagoger utgå ifrån att alla elever fungerar på 

samma sätt och ska visa kunskap på samma sätt (Skolverket, 2014). Samhället idag ställer höga krav 

på läs – och skrivkunnighet, för de elever som inte får den utbildning de har rätt till blir det 

konsekvenser (Taube, 2009). Elever i behov av särskilt stöd, söker i mycket mindre utsträckning till 

högre utbildning, trots sina skoframgångar (Ingesson, 2007). Känslan av misslyckande får 

konsekvenser både på individ – och samhällsnivå i en förlängning (Laslo-Roth, 2017). 

 

Handlingsstrategier kopplat till skolsjälvbild 
Givon och Court (2009) menar att elever med olika svårigheter genomgår fyra faser av accepterande 

av sina svårigheter. En del genomgår inte alla fyra faserna, utan fastnar på vägen. Initialt undviker 

eleven sina svårigheter (avoidance) och kan bli upprorisk och motsträvig (rebellion) (ibid). I dessa 

faser har eleven mycket svårt att inlemma svårigheterna i sin självbild. Ålder är av avgörande 

betydelse för hur eleven hanterar dessa faser och även de två kommande. De två kommande faserna är 

försoning (reconciliation) och beslutsamhet (determination). Under dessa två faser kunde eleverna 

anpassa sig till sina svårigheter och integrera dessa med sin självbild. De elever som hörde till de två 

första grupperna betecknas av Ingesson (2007) som elever med yttre Locus of control och av Taube 

(2009) som stor yttre kontroll alltså en låg skolsjälvbild. Eleverna i de två sista grupperna, kallas 

Ingesson (2007) för elever med inre Locus of control och Taube (2009) som stor inre kontroll, alltså 

har en hög skolsjälvbild. Den första gruppen ser sina misslyckanden och problem som orsakade av 

yttre faktorer, som de själva inte kan påverka. Den sista gruppen ser att de kan påverka sin situation 

och att den har koppling till sig själv. Det som händer beror på något i relation till mig själv. Ett 

exempel kan vara att det går dåligt på ett prov. Den första gruppen ser det som att frågorna var 

konstiga, de visste inte vad som skulle läsas på och att till exempel läraren varit otydlig. De anser att 

det är lika bra att skita i det, det är ändå ingen idé. Den andra gruppen ser provresultatet som ett bevis 

på att de inte läst på tillräckligt, att de inte tagit reda på fakta och att de vid nästa tillfälle ska göra 

bättre ifrån sig. Det är bara att kämpa på. 

Ingesson (2007) skriver om tre olika grupper elever som framkom i hennes studie. Det var de 

uppgivna, de avslappnade och kämparna. Vi har hittat två av dessa grupper i vår studie; de uppgiva 

och kämparna. De avslappnade hittar vi inte. 

Övervägande delen av eleverna i vår studie beskriver en tillvaro där det stundom är kaos, där de 

upplever att de inte vet vad som förväntas av dem och inte vet vad som ska göras. De beskriver att det 

stöd de behöver inte finns där eller inte är tillräckligt. Linnéa vill ha en person bredvid sig hela tiden. 

Det hjälper inte att det finns en resursenhet att gå till på dagarna. Hon har inte heller något stöd 

hemifrån. Hon har personligen fått reda i, att få det stöd hon behöver och har till och med fått ta egen 

kontakt med rektor. Hon är uppgiven av förklarliga skäl. Linnéa har en stor yttre kontroll, där hon ser 

bristen på stöd som en orsak till att skolan inte fungerar. Det är någonting utanför henne själv som är 

problemet (Taube, 2009). Linnéa är mellan hanterbarhetsstrategierna rebellion och reconciliation, 

eftersom hon vet att hon behöver stöd och kämpar för det, men inte fullt ut inser vidden av sitt 

stödbehov (Givon & Court, 2009). Utifrån Ingessons definitioner (2007) skulle Linnéa hamna under 

de uppgivna.  
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Erik kämpar på. Erik tycker att han har stöd i skolan, och han har stöd hemifrån även om han föredrar 

att få hjälp i skolan. Han vill sitta i ett lugnt, mindre sammanhang, där det finns en person. När det kör 

ihop sig vet han var han kan få hjälp, därför stressar han inte upp sig. Han litar inte på sitt eget 

omdöme, för det mesta, men vet att det finns stöd att tillgå i sitt tänkande. Erik är nervös för att gå till 

skolan, men han gör det ändå. För att det är viktigt. Han är en kämpe anser vi (Ingesson, 2007). Han 

har en stor inre kontroll (Taube, 2009) och är i Givon och Courts (2009) hanterbarhetsstrategierna i 

den sista fasen, det vill säga determination.  

I vårt samhälle idag är diskussionen om det särskilda stödets utformning mycket svart eller vit. 

Debatten pendlar mellan att alla ska vara i samma klassrum, annars är eleven exkluderad eller att få 

hjälp i klassrummet och delta i samma sammanhang som resterande av klassen, vilket kallas för 

inkludering och det ska skolan sträva efter enligt Skolverket (Skolverket, Lärportalen, 2018). Alla 

elever mår inte bra av det och behöver faktiskt ett annat sammanhang, ett mindre, mer avskalat där de 

kan fokusera på sitt kunskapande (Sjölund, 2017). De elever vi har intervjuat vill befinna sig i ett 

annat sammanhang än i klassrumsmiljön. De vill få hjälp utanför klassrummet och befinna sig i en 

lugnare miljö utan för yttre stimuli. Man kan kanske tycka att läraren borde hinna med dessa elever i 

klassrummet och att läraren ska kunna skapa en miljö, där alla elever kan vara tillsammans och 

samtidigt utvecklas. Med dagens skolpolitik, den ekonomiska situation som råder i skolan samt brist 

på utbildade pedagoger fungerar inte det att lösa i den ordinarie klassrumsmiljön. Under tiden förlorar 

de här eleverna värdefull tid i skolan, eftersom de inte får det stöd de behöver och inte får den 

utbildning de har rätt till. I en förlängning kommer de inte heller att kunna delta i samhällets olika 

dimensioner, eftersom deras kunskaper inom språk, läs – och skriv inte är tillräckligt utvecklade då 

deras misslyckanden gjort att deras självbild är låg. Det kan resultera i att de inte heller söker till 

eftergymnasiala utbildningar. I en förlängning blir det en samhällsekonomisk förlust (Assarsson, 

2016).  

Claes Nilholm (2006) menar att tolkningen av inkludering betyder att alla barn ska vara i samma 

lärmiljö oavsett behov av stöd. Det har under tid förekommit två olika perspektiv på inkludering; det 

ena är det kompensatoriska, som kortfattat kan beskrivas som att man kompenserar för individens 

svårigheter samt uppmuntrar till särlösningar och det andra kan kortfattat beskrivas som att man ser på 

svårigheter runt om individen, det vill säga utanför individen, där man motsätter sig särlösningar 

(Nilholm, 2006). Vi anser att vi inte längre kan ha två så snäva synsätt på elevers inkludering. Om 

framtiden ska bli bättre behöver skolan se utanför ramarna och ge elever i behov av särskilt stöd, det 

stöd de behöver på det sätt som eleverna själva önskar.   

Om eleverna får det stöd de behöver, kan de hantera de svårigheter de möter under skoldagen. Om de 

dessutom får hjälp att hitta strategier för att lösa det som uppkommer under dagen, skapar det i sin tur 

en meningsfullhet för eleverna. De kan då utvecklas och få en god inre kontroll, vilken möjliggör en 

fortsatt språk, läs – och skrivutveckling.   

Erik berättar att;  

Om jag förstår riktigt så, ibland så går det, då litar jag på mig själv.    

Och det är just det här allting handlar om, i synnerhet elevernas läs – och skrivutveckling. 

 

Metoddiskussion 
Vid val av forskningsstrategi är det viktigt att tänka på flera olika aspekter (Denscombe, 2017). Den 

bör väljas utifrån syftet med undersökningen har och forskaren bör fundera över användbarheten och 

lämpligheten i strategin. Denscombe menar att lämplighet, utförbarhet och etiska principer är de 

viktigaste punkterna att ta hänsyn till. Lämpligheten bör undersökas utifrån om den data vi söker, 

kommer att hittas. Vi valde att göra en kvalitativ intervjuundersökning, då vårt syfte var att beskriva 

elevers känsla av begriplighet, hanterbarhet av sin skolvardag utifrån det särskilda stöd som ges i 

relation till läs, - skriv och språkutveckling. Det kvalitativa forskningsperspektivet är det perspektiv 

som rekommenderas att användas när man vill undersöka människors upplevelser av något (Fejes & 

Thornberg, 2015). Vi valde att använda oss av intervjuer, vilket också rekommenderas att användas 
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när man vill undersöka människors upplevelser (Denscombe, 2017). Våra intervjuer var 

semistrukturerade djupintervjuer. Vi valde den ansatsen eftersom vi trodde oss få reda på mer, om 

intervjun var mer öppen än styrd. Dock behövde vi ett ramverk att förhålla oss till. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, som var ändamålsenligt och explorativt (Denscombe, 2017). Explorativt urval 

används ofta i kvalitativa sammanhang, då forskaren vill undersöka ämnen som inte är så beforskade 

sedan tidigare (ibid). Det passade vår undersökning bra, då vi fann att det fanns lite forskning gjord 

inom detta område och ur ett elevperspektiv.  

Vi var väl medvetna om intervjuareffekten och påverkan av vår närvaro, då eleverna på något sätt 

kände till oss innan intervjuerna genomfördes (Eliasson, 2013). Under en av intervjuerna, efter ungefär 

halva tiden, tyckte vi att det verkade som att eleven vill säga det, som hen trodde att vi ville höra. I 

transkriberingen märks det tydligt hur hens resonemang förändras i relation till den första delen av 

intervjun. Det är något vi har tagit hänsyn till när vi kodade och analyserade data. Vi anser ändå att 

lämpligheten av vald forskningsstrategi var gynnsam för vår undersökning. Vi fick reda på mycket 

som vi kunde använda i vårt fortsatta arbete. Om vi hade valt att göra en enkätundersökning tror vi 

inte att vi fått lika mycket information från informanterna. I den semistrukturerade intervjun kunde vi 

följa informanternas tankar och fråga och klargöra under intervjuns gång (Denscombe, 2017). 

Forskningsstrategin var med tanke på tidsramen också utförbar. Tiden är ytterligare en faktor att ta 

hänsyn till (ibid). När det gäller de etiska principerna, anser vi att vi kunde skydda våra informanter. 

Inspelningarna förvarades på ett USB-minne på säkert ställe, så även transkriberingarna.  

Informanterna gav sitt samtycke vid intervjusituationen och informerades utifrån de fyra 

forskningsetiska principerna vid intervjutillfället. Samtycke gavs genom underskrift av 

informationsbrevet, vilket även informanterna fick en kopia på hem. Vi gjorde på det sättet, för att vi 

trodde att frågor kunde uppstå i efterhand och på informationsbrevet fanns även våra kontaktuppgifter 

samt handledarens. I uppsatsen har vi fingerat informanternas namn och ingenstans i uppsatsen finns 

specificerat var i Sverige intervjuerna genomförts. Den informationen har heller ingen relevans till 

varken syfte eller forskningsfrågorna.  

I efterhand anser vi att vi borde ha frågat informanterna om hur de löser uppkomna hinder och 

problem utanför skolans arena. Om vi hade gjort det, hade vi fått en klarare bild av hur deras 

skolsjälvbild och deras icke-akademiska självbild ser ut. Vi har genomfört fyra intervjuer med fyra 

elever på gymnasiet i behov av särskilt stöd, önskvärt hade varit att få intervjua fler elever. Med tanke 

på den kategori elever som vi beforskat, hade vi svårt att hitta elever som var i behov av särskilt stöd, 

som gick andra året på gymnasiet samt ville prata med oss. Vi anser dock att vi har fått mycket 

information från de informanter vi hittade och att de ger en bild av, att det finns mycket mer att önska 

för den här elevgruppen i skolans värld.  

Initialt i uppsatsen, del 1, hade vi en deduktiv ansats till empirin. Vi ville utgå ifrån Antonovskys 

modell KASAM (Antonovsky, 1987). Vi upptäckte att om vi hade den ansatsen, skulle vi missa 

mycket intressant information vid kodningen, eftersom den då direkt skulle bli teoristyrd. Vi bytte 

därför ansats och utgick ifrån en induktiv dvs vi såg förutsättningslöst på vår data. Vi funderade också 

under arbetets gång, om vi skulle användas oss av en abduktiv ansats, men det fungerade inte heller då 

vi ville använda modellen KASAM.  

I del 2, när vi hade kodat materialet, bytte vi ansats och utgick då från deduktiv ansats. Det kodade 

materialet, som sorterats in i olika teman med inspirationen av Braun och Clarke (2013), sorterades 

sedan in i Antonovskys modell KASAM. På så sätt kunde vi fånga elevernas känsla av sammanhang 

och byte av ansats gav oss en djupare förståelse för vårt insamlade material.  

Det var svårt att hitta den strategi som skulle passa just vår undersökning och vi hade många och långa 

diskussioner om för – och nackdelar. Det är svårt att på så kort tid, att sätta sig in i de strategier som 

finns till buds. Vi tror att våra val och omval har varit gynnsamt för vårt arbete. Vi tror också att 

diskussion kring val av forskningsstrategi och ansats, förståelsen av analysen av empiri, djupet i 

analysen samt de slutsatser vi gjort har berikats av att vi har varit två som skrivit tillsammans.  I och 

med att vi gjort en forskartriangulering, borde studiens trovärdighet öka enligt Denscombe (2017).  
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Fortsatt forskning 
Studien som vi gjort är utifrån ett elevperspektiv. Elevperspektivet är det viktigaste att ta, om man vill 

få till stånd en skola för alla (Östlund, 2018). Det är de som vet, vad de själva behöver för att lyckas 

och vad som får dem att misslyckas. Ibland måste vi vuxna i skolan visa på vilka alternativ som finns 

och också låta eleverna prova; ibland kommer vi tillsammans att lyckas och ibland tillsammans 

misslyckas. Men att misslyckas är också ett lärtillfälle, låta tanken ta ett varv till och hitta nya 

ingångar och lösningar.  

Men att låta eleverna misslyckas på grund av att stadieindelningen högstadiet och gymnasiet brister i 

sin kommunikation är inte acceptabelt. En elev beskriver hur hon själv fick ta kontakt med rektor och 

lärare för att försöka få den hjälp hon behöver.  

Det vi skulle ha velat forska vidare om utifrån den här studien, är OM det gick någon information 

mellan högstadiet och gymnasiet. Frågor som: Om det gjorde det, vart tog den vägen? Hur var den 

utformad? Fick någon eller några informationen eller fick alla den, men ändå gjordes ingenting? hade 

varit intressanta att följa upp. 

Möllås (2009) skriver i sin rapport om hur information mellan skolor faller mellan stolarna. Vi hade 

velat undersöka detta vidare, eftersom det är en viktig lucka att täppa till för elevernas välmående och 

kunskapskapande. Trygghet för eleverna skapar en stabil grund för elever att lyckas. Hjulet måste inte 

uppfinnas varje gång en elev möter nya lärare, oavsett skolform.  

Ett annat område att uppdatera forskningen kring är den om elevers syn på det särskilda stödet. Vår 

studie är liten, men indikerar att inställningen har förändrats kring det särskilda stödet. I skolans värld 

har mycket hänt sedan 2009, när den tidigare forskningen utfördes. Den tidigare forskninen visade att 

elever i behov av särskilt stöd inte vill gå utanför klassrummet för att få stöd, men även att eleverna 

kände sig utpekade och annorlunda.  

 

 

Lästips  
Tydliggörande pedagogik är spännande. Den har utformats i USA i ett statligt program inom Division 

TEACCH (Treatment and education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), 

För er som vill fördjupa sig mer kring en tydliggörande pedagogik rekommenderar vi läsning av 

”Autism och ADHD i skolan, skriven av Anna Sjölund et.al. (2017).   
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Bilaga 3 – informationsbrev 
 

Hej! 

Jag går en utbildning på Stockholms Universitet och ska bli speciallärare och jag undrar om du vill 

delta i en undersökning som jag håller på med. Syftet med undersökningen är att prata med några 

elever som går på gymnasiet, för att höra hur man upplever det stöd som man får med sina studier 

om man jämför med hur det var på grundskolan. Med andra ord handlar det om att jämföra hur det 

ser ut idag, med hur det var innan man började på gymnasiet. Jag vill gärna höra dina tankar om 

detta om hoppas du vill prata med mig om det.  

För att lättare komma ihåg vad vi pratat om och för att inte missuppfatta vad som blir sagt vill jag 

gärna spela in vårt samtal. Efteråt kan jag lyssna jag på inspelningen och skriva ut vad som sagts i 

text. Självklart bestämmer du om det är okej eller inte att spela in vårt samtal och om du vill har du 

också sedan möjlighet att läsa det jag har skrivit. Vi kan också ha samtalet utan att spela in om du 

hellre vill det. Det bestämmer vi innan vi påbörjar vårt samtal.Du kommer att vara helt anonym i 

denna undersökning och det betyder att ingen kan få reda på att det är just du som svarat på mina 

frågor.  Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som ska skriva om vad de olika 

eleverna svarat. När vi är färdiga med vår uppsats kommer inspelningar och texter om vad som sagts 

under samtalen att förstöras. 

Ditt deltagande är såklart helt frivilligt och du kan när som helst avbryta att vara med i 

undersökningen. Detta kan du göra genom att t.ex. ringa eller mejla mig. Kontaktuppgifter finns 

längst ned i detta brev. Du kan också kontakta mig eller min handledare om du har några frågor eller 

funderingar. 

Skriv under här nedan om du vill vara med i denna undersökning 

Underskrift och datum: 

 

__________________________________________________ 

Vänligen 

Tel.  

E-post: 

Handledare: Enni Paul  

E-post: enni.paul@specped.se.se 

mailto:enni.paul@specped.se.se
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Bilaga 4 – intervjuguide 
 

Elevintervju 

1. Berätta om dig själv. 

 

Önskvärda ämnen/frågor/teman vid elevintervju. 

 

2. Ser du några skillnader/likheter på stödet på högstadiet och gymnasiet? 

3. Känner du att de nya lärarna hade tillräckliga kunskaper om dig och dina behov när du 

började? 

4. Vad hade varit viktigt för dig att de (lärarna) kände till? 

5. Vet du om någon info gick från högstadiet till gymnasiet, när du skulle börja där? 
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