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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger på gymnasiet arbetar för att få alla 

elever att nå målen utan att använda segregerande lösningar. Det görs genom att titta närmare på 

hur pedagogerna lägger upp undervisningen när målet är att skapa inkludering. För att utvärdera 

pedagogernas uppfattning av undervisningen ges även elevernas syn. Vidare undersöks hur vida 

rektorns inställning påverkar hur pedagogerna arbetar. 

Studien är upplagt som en fallstudie och beskriver arbetet på en fristående gymnasieskola i en 

mellanstor svensk stad. För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes en kvalitativ del 

och en kvantitativ del. I den kvalitativa delen har två lärare, en specialpedagog och rektorn 

intervjuats om deras inställning till undervisning och stöd. I den kvantitativa delen genomfördes 

en enkätundersökning med 56 elever för att ge deras uppfattning om stödet de får av 

pedagogerna. 

Litteraturen, studier gjorda av Skolverket och den tidigare forskningen på området ger en 

negativ bild av hur undervisningen på gymnasiet ser ut idag. De elever som inte klarar målen i 

den ordinarie undervisningen ges stöd genom segregerade särlösningar. Ofta ges de rådet att 

byta utbildning eller gå över till det individuella programmet. Den vanligaste lösningen för en 

elev som har svårigheter att nå målen är att ge eleven längre tid på sig att klara utbildningen. 

I denna studie visar resultatet att inställningen bland pedagogerna på den aktuella skolan är att 

undervisningen ska utgå från varje elevs behov. Det ska kännas naturligt att ta emot stöd och det 

stöd som finns ska vara lättillgängligt och möjligt för alla att ta dela av. Pedagogerna är nöjda 

med de resurser som finns och anser sig ha goda möjligheter att kunna hjälpa alla elever. 

Enkätundersökningen med eleverna visar att majoriteten är nöjda med undervisningen och det 

stöd de får. Den del av undervisningen som får mest kritik är dock de uttalade stödsituationerna. 
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Förord 

Denna studie skulle inte ha varit möjlig utan ett tätt samarbete med den gymnasieskola som 

ingår i undersökningen. Därför är det viktigt för mig att få framföra ett stort tack för att ni har 

ställt upp. Jag vill också passa på att tacka min handledare Lise Roll- Pettersson för alla 

värdefulla synpunkter. Tack! 

Inledning 

Idag går de flesta eleverna vidare till gymnasiet efter grundskolan. Det är näst intill omöjligt att 

komma in på arbetsmarknaden utan att ha gått gymnasiet. Det gör att gymnasieskolan ställs 

inför utmaningen att skapa en hetrogen skola där alla är välkomna. Under flera års tid har 

gymnasieskolan förändrats för att kunna möta alla elevers behov, att vara ett ”gymnasium för 

alla”. Men frågan är hur väl man lyckas? 

Mitt arbete som fritidspedagog innebär att jag dagligen jobbar med att ge stöd till elever och 

skapa en inkluderande skolmiljö på låg- och mellanstadiet. Med de resurser vi har på lågstadiet 

är det inga större problem att skapa en miljö där man möter varje elev på den nivå där de är men 

när eleverna kommer upp på mellanstadiet är det svårare. Resurserna minskar och kraven på 

eleverna övar. Därför ställde jag mig frågan: Vad händer längre fram i utbildningen? De krav 

som idag ställs på gymnasieelevers initiativförmåga och självständighet är stora. Kan 

gymnasieskolan möta alla elever på den nivå där de befinner sig? 

Efter en diskussion med en yrkesverksam specialpedagog som arbetar på ett gymnasium som 

hon själv beskriver som helinkluderat ville jag undersöka om det verkligen går att helt inkludera 

alla elever i den vanliga undervisningen. Kan man skapa ett klassrum där en person med 

Aspergers syndrom, en med grav dyslexi och en som har det mycket lätt i skolan kan arbeta 

samtidigt? Vilka lärare jobbar där och vilka ekonomiska resurser krävs? I läroplan för de 

frivilliga skolformerna (lpf 94) står det: 

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

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet 

måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. (Lpf 94, s. 4) 

Hur lägger man upp undervisningen då man ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå? Hur ser det klassrummet ut? Hur ger man särskilt uppmärksamhet och 

stöd åt enskilda elever utan att använda sig av segregerade särlösningar? Hur ser ett gymnasium 

för alla ut? Går det överhuvudtaget att uppnå? Min önskan med denna studie är att komma ett 

steg närmare det svaret. 
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Bakgrund 

Till att börja med förklaras viktiga begrepp i studien. Vidare är bakgrunden uppbyggd av två 

delar. Först ges en historisk tillbakablick på stödundervisning kopplad till styrdokumenten 

sedan beskrivs stödundervisning på gymnasiet idag inklusive tidigare forskning på området. 

Begreppsförklaring 

Elev i behov av särskilt stöd 

En majoritet av eleverna i skolan är under någon period i behov av särskilt stöd. Enligt Öhlmér 

(2009) kan man dela upp elever i behov av särskilt stöd i två grupper: de som behöver stöd då 

och då, ofta under kortare perioder eller de elever som behöver kontinuerligt stöd. Till den 

första gruppen hör elever som på grund av sjukdom varit frånvarande under en period, elever 

med allergier eller sjukdomar som gör det svårare att ta del av undervisningen samt även elever 

med en svår social situation utanför skolan. Till den andra gruppen hör elever med 

uppmärksamhetssvårigheter, dålig impulskontroll, läs- och skrivsvårigheter, 

matematiksvårigheter, motoriska svårigheter och andra svårigheter som påverkar deras 

prestationer i skolan (Öhlmér, 2009). 

Öppen stödundervisning 

På gymnasiet ges stöd till elever ofta i form av öppen stödundervisning. Med öppen 

stödundervisning menas den verksamhet dit elever kan gå för att få stöd en eller flera timmar i 

veckan. Skolorna benämner det ofta som stuga eller studio (Skolverket, 2010). Verksamheten är 

valfri och ligger utanför den ordinarie undervisningen. Stödet ges ofta utifrån ett 

åtgärdsprogram. 

Segregering 

Oftast innebär segregering ett avskiljande från den ordinarie undervisningen på grund av att 

elevens funktionshinder av olika anledningar inte kan tillgodoses. Specialskola och särskola är 

exempel på segregerade miljöer. Det kan även finnas segregerade grupper inom den vanliga 

skolan. En segregerad grupp inom den vanliga skolan kan till exempel vara en särskild 

undervisningsgrupp för elever med funktionshinder eller koncentrationssvårigheter (Vernersson, 

2007). I den här studien innebär segregering att en elev måste lämna sin ordinarie klass för att få 

det stöd han eller hon behöver. 

Integrering – Inkludering 

Begreppet integrering började användas i skolsammanhang i samband med införandet av 

grundskolan på 60-talet. Det innebar att den vanliga grundskolan skulle öppnas för barn från 

segregerade skolformer (Persson, 2007). Inkludering börjar användas som ersättning för ordet 

integrering i litteratur i början av 1990-talet och blir officiellt antaget i samband med 

Salamancadeklarationen 1994 (Tideman m.fl., 2004). Salamancadeklarationen (UNESCO, 

1994) definierar inkludering som: 
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Recognition of the need to work towards ”school for all”- institutions which include 

everybody, celebrate differences, support learning, and respond to individual needs. (Tideman 

m.fl., 2004, s.30) 

I läroplanerna och skollagen står skrivet att den svenska skolan ska arbeta för att bli ”en skola 

för alla”. En förutsättning för det är att skolan förändras så att den passar alla elever i en 

sammanhållen skola, det vill säga att skapa en inkluderad skola utan segregerande särlösningar 

för de elever som behöver stöd. 

Historisk tillbakablick med koppling till 

styrdokument 

Efter andra världskriget växte kritiken mot det segregerade sätt som skolan var utformad på. Då 

fanns en skola för de begåvade och ekonomiskt starka och en skola för övriga. Det man ville 

skapa var en skola som var som ett samhälle i miniatyr där variation var tillåtet. Denna 

demokratitanke formade då den nya enhetsskolan som sedan kom att omformas till grundskolan 

som introducerades på 1950-talet. Dock var inte alla elever välkomna i enhetsskolan. Barn med 

utvecklingsstörning räknades fortfarande inte in och fick i många fall ingen utbildning alls. 

Under 1960-talet ifrågasattes både av ideologiska och ekonomiska skäl denna uppdelning och 

elever med funktionshinder och utvecklingsstörning började integreras i den vanliga skolan 

(Tideman m.fl., 2004). 

I 1962 års läroplan för grundskolan (lgr62) menade man att specialundervisning borde ses som 

en individualisering och att den skulle bedrivas i tillfälliga större eller mindre grupper. När nästa 

läroplan kom 1969 (lgr69) förespråkades integration och specialläraren skulle medverka i 

klassrummet för att assistera den elev som behövde hjälp (Brodin & Lindstand, 2004). 

Integreringstanken växte från att funktionshindrade barn skulle gå i egna klasser i den vanliga 

skolan till att de skulle gå i samma klass som sina jämnåriga kamrater (Skolverket, 2001). Det 

synsätt som präglade styrdokumenten i början av 2000-talet innebar att skolan skulle anpassas 

så att den passar alla elever, inte att eleverna skulle anpassas för att passa skolan. Dagens syn på 

elever i behov av särskilt stöd är dock motsägelsefull. Det talas i styrdokumenten om ”en skola 

för alla”, ändå präglas skolan sedan 1990-talet av ett uppsving av diagnostisering av elever och 

antalet elever i särskolan ökade kraftigt (Tideman m.fl., 2004). Skolverket (2001) skriver att 

utmaningen med att elever med funktionsnedsättningar ska ges möjlighet till delaktighet i 

klassens aktiviteter fortfarande är något som skolan kan ha svårt att leva upp till. Andersson och 

Thorsson (2007) har tittat närmare på Skolverkets granskningar angående elever i svårigheter 

och skriver: 

Elever i svårigheter att nå målen eller elever i behov av särskilt stöd har sedan grundskolan 

infördes 1962 ofta erhållit stöd och hjälp i det som går under samlingsbeteckningen special- 

undervisning. Specialundervisning är ingen enhetlig undervisning men den har historiskt 

fokuserat individuella svårigheter och har ofta erbjudits utanför klassundervisningens ram. I 

dagens grundskolor erbjuds fortfarande hjälp och stöd utanför den ordinarie 

klassundervisningens ram oavsett vilka svårigheter en elev har (Skolverket, 1999, Nationella 

kvalitetsgranskningar, 1998). En anledning till detta är att svårigheter fortfarande ses som 

individuella brister. (s. 143) 
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1998 publicerade skolverket ”Gymnasieskola för alla… andra, En studie om marginalisering 

och utslagning i gymnasieskolan”. Den bygger till stor del på Skolverkets egna studier under 

90-talet och har till syfte att ta reda på vad det är i gymnasieskolans upplägg som gör att elever 

riskerar att bli utslagna. I studien konstateras att under 90-talet gick så gott som alla elever 

vidare till gymnasiet efter grundskolan. Dock var det inte alla som avslutade utbildningen, 1991 

var det 90 procent och 1992 hade det minskat till 86 procent. 1997 hade antalet minskat 

ytterligare, bara 80 procent fullföljde utbildningen och av de saknade närmare 20 procent 

behörighet till högskolan. Det visar på en tydlig minskning av antalet elever med behörighet till 

högskolan. Kommittén för gymnasieskolans utveckling skriver då i ”Den nya gymnasieskolan – 

problem och möjligheter” (SOU 1997:107) att de vill höja ambitionsnivån till att alla elever ska 

fullfölja sina gymnasiestudier (Skolverket, 1998). 

I ”Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan” (Skolverket, 2008) hänvisas till en 

undersökning gjord av Murray år 2007 som visar att andelen elever som avbröt sin 

gymnasieutbildning ökade markant under 1990-talet, 1994 var det 13 % av männen och 12 % av 

kvinnorna som avbröt sina studier. Vid nästa mätning, 2002, hade antalet avbrott ökat till 28 % 

av männen och 22 % av kvinnorna. Denna siffra har sedan varit relativt oförändrad under 2000-

talet. Dock har andelen elever som lämnar gymnasiet med godkända betyg motsvarande 

grundläggande behörighet ökat under 2000-talet. Även idag fortsätter så gott som alla elever 

vidare till gymnasiet efter grundskolan. Tio procent av eleverna avslutar dock studierna utan att 

få tillräckliga betyg för behörighet till studier på högskolan. Ytterligare drygt tjugo procent 

avbryter studierna (Skolverket, 2010). Med andra ord är det nu ca 70 procent av eleverna som 

har möjlighet att gå direkt vidare till högskolan jämfört med ca 60 procent 1998. Trots höjda 

ambitioner och förändring av gymnasieskolan ger det endast 10 procent ökning på 12 år. 

Enligt en undersökning som Skolverket gjorde 1995 genomförde ungefär 2/3 av skolorna en 

kartläggning av elevernas läs- och skrivförmågor i årskurs 1. De åtgärder som sedan vidtogs 

skedde i hög grad vid sidan av den ordinarie verksamheten och samarbetet mellan olika lärare 

var liten. Efter vidtagna åtgärder gjordes inte någon eventuell uppföljning av elevernas 

svårigheter att följa med i undervisningen (Skolverket, 1998). 

Anpassning till individen ses alltså inte som självklar i skolans vardag utan som extraordinära 

åtgärder som vidtas för att en person är avvikande. Han/hon har får en diagnos, den kan vara 

specificerad eller bestå i en generell bedömningen ’i behov av särskilt stöd’ och därefter 

anpassas undervisningen till honom/henne. (s. 46) 

En skillnad mellan hur det var i mitten av 90-talet och hur det är nu är kravet på åtgärdsprogram 

i gymnasieskolan som sedan 2001 står tydligt inskrivet i styrdokumenten för läraruppdraget. 

Trots tydliga krav på åtgärdsprogram är bristerna fortfarande stora när det gäller stöd och arbete 

med åtgärdsprogram. Traditionen av åtgärdsprogram är kort och frågorna kring hur de ska 

utformas är många (Öhlmér, 2009). Metoderna för att utreda elevernas stödbehov är 

outvecklade och åtgärderna är ofta inriktade på vad eleven ska göra t.ex. skärpa sig, göra sina 

läxor eller öka närvaron (Skolverket, 2010). 
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Stödundervisning i gymnasieskolan och 

tidigare forskning 

I gymnasieförordningen (1992) står att specialundervisning får ordnas i klassen men också att 

det får inrättas specialklasser. Eftersom texten är utformat på det sättet blir det upp till varje 

skola att själv välja hur det vill lösa stödundervisningen. Brodin och Lindstrand (2004) refererar 

till en analys gjord av Persson 1995 där han konstaterar att en specialpedagog som arbetar i ett 

gott skolklimat inte bara hjälper de elever som är i behov av särskilt stöd utan även finns 

tillgänglig för resten av klassen. Persson betonar vidare att miljön har stor betydelse för 

elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Dock är öppen stödundervisning 

fortfarande det vanligaste sättet att ge elever stöd (Skolverket, 2010). Specialundervisningen är 

vanligtvis utformad på samma traditionella sätt som klassrumsundervisningen, utan individuell 

anpassning (Tideman m.fl., 2004).  De ämnen där man oftast får stödundervisning är svenska, 

matematik och engelska. Alltför snabbt rekommenderas eleven att välja ett reducerat eller 

lättare program om han eller hon har problem att följa med i undervisningen. En del börjar på 

IV-programmet som egentligen inte är tänkt som en lösning för elever i behov av särskilt stöd 

(Öhlmér, 2009). Även i Skolverkets rapport ”Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan - 

En kunskapssammanställning” (2008) tas detta problem upp och man citerar en studie från 

2007: 

De individuella programmen ska inte ses som ett generellt svar på alla skolsvårigheter. 

Förmågan att i övriga gymnasieskolan stödja elever och därigenom motverka studieavbrott 

och avhopp till individuella program måste ses som mycket viktig. (Skolverket, 2008, s.29) 

I Skolverkets rapport ”Tre magiska G:n” (2001)skrivs att elever i behov av särskilt stöd sällan 

gavs alternativa möjligheter inom klassens ram. Insatserna planerades ofta utan elevens aktiva 

medverkan vilket gör att risken är stor att hjälpinsatserna inte får avsedd effekt. Den vanligaste 

lösningen då elever har svårt att klara av undervisningen är att utbildningen förlängs. Enligt en 

studie gjord av Skolverket (2008) är tre faktorer som är avgörande för att arbetet ska nå 

framgång; elevers delaktighet och möjlighet att påverka, goda relationer mellan elever och 

lärare samt att undervisningen individualiseras så att elevers olika behov och förutsättningar 

bildar utgångspunkt i undervisningen. Flera studier som Skolverket hänvisar till kommer 

dessutom fram till att elever i särskild undervisningsgrupp sänker ambitionsnivån. Även 

lärarnas förväntningar på eleverna i den särskilda undervisningsgruppen är lägre (Skolverket, 

2001). I ”Risk för IG” beskrivs en stigmatiseringseffekt och även negativ påverkan på elevers 

självkänsla. Det handlar om uteblivna kamrat relationer, en känsla av exkludering och att lärare 

i de särskilda undervisningsgrupperna har lägre förväntningar på eleverna (Skolverket, 2010). I 

rapporten ”Tre magiska G:n” framkommer att elevernas syn på delaktighet är att tillhöra klassen 

och känna sig accepterad samt möjligheten att vara delaktig i det som händer på lektionerna 

(Skolverket, 2001). 

I ”Gymnasieskola för alla… andra” (Skolverket, 2010) skriver författarna vidare att 

marginaliseringen är trefaldig, eleven kommer på efterkälken i de särskilda 

undervisningsgrupperna, självkänslan och deras ambitionsnivå i skolan blir låg och de blir 

stämplade som avvikare. Detta sker redan i grundskolan och de kommer till gymnasiet med 

hopp om att finna en mer anpassad skolform. Det är vanligt att elever i årskurs 1 avböjer 

erbjudanden om särskilt stöd. De har negativa erfarenheter av särskilt stöd från grund skolan 

och börjar gymnasiet med en önskan om att det ska vara annorlunda. Öhlmérs (1998) 
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undersökningar visar att många tackar nej till stöd även efter utförliga samtal, förståelse och 

förslag på åtgärder inom klassen. Eleverna vill helt enkelt klara sig själv och undvika att bli 

utpekade som annorlunda. 

En kvalitetsgranskning som skolinspektionen gjort angående 27 gymnasieskolors förmåga att få 

alla elever att fullfölja utbildningen pekar på brister att utreda stödbehov, dokumentera, åtgärda 

och utvärdera åtgärderna fortfarande är vanligt. Det noteras även att orsakerna till elevens 

stödbehov ofta enbart söks på individnivå och att åtgärderna till stor del handlar om vad 

eleverna behöver göra, inte skolans åtaganden. Eleverna förväntas själva ta ansvar för sina 

studier och förväntas söka stöd i det stödutbud som skolorna erbjuder. Den vanligaste 

anledningen till att eleverna inte klarar utbildningen är enligt rektorerna i rapporten ”Risk för 

IG” att de inte tar emot stödet som erbjuds.  Flera rektorer uttrycker dock i rapporten att de är 

medvetna om att eleverna känner sig utpekade då de går i den öppna stödundervisningen 

(Skolverket, 2010). 

Enligt Öhlmér (2009) lämnar många elever gymnasiet utan att ha fullföljt utbildningen. De 

avbryter studierna eller avlutar dem utan fullständiga betyg. Eleverna berättar att de inte fått det 

stöd de varit i behov av eller att det kommit för sent. 40 % uppger att stöd från lärare eller annan 

skolpersonal hade kunnat få dem att fullfölja utbildningen. Bara 15 % av eleverna har deltagit i 

stödundervisning, om detta är självvalt eller om de inte har blivit erbjudan stödundervisning 

framgår inte (Skolverket, 2008). Detta bekräftas även i skolverkets rapport ”Risk för IG” från 

2010. En mycket stark indikation på att en elev är på väg att hoppa av är ökad frånvaro. I 

studien ”Varför hoppade du av?” berättar elever att lärarna inte tagit tag i problemet då det 

visade sig att eleverna varit på väg att avbryta studierna. Vid kontakten med studie- och 

yrkesvägledarna upplevde de att de blev uppmuntrade att avbryta studierna (Skolverket, 2008). 

Mycket av det som framkommer vid granskningar av gymnasieskolan ger en negativ bild men 

det finns även en hel del goda exempel. I skolverkets rapport ”Risk för IG” framkommer att 

många elever i öppen stödundervisning uppskattar lärarens förmåga att förklara, det stöd de kan 

få inför prov och den lugna miljön (Skolverket, 2010). Andra plusfaktorer som gör det lättare 

för elever med skolsvårigheter att klara undervisningen är: Information om elevens svårigheter 

från lärarna i grundskolan, positiva relationer med klasskamrater och lärare samt konkreta 

åtgärder för att göra det lättare att ta till sig undervisningen (Öhlmér, 1998). I ”Risk för IG” 

(Skolverket, 2010) beskriver de av rektorerna som hade positiva erfarenheter av 

stödundervisning, ett stöd där alla var välkomna oavsett nivå. På det sättet fick de dit elever som 

annars skulle ha känt sig utpekade. Skolpersonalens engagemang och lyhördhet lyftes fram som 

den absolut viktigaste faktorn för att kunna hjälpa så många elever som möjligt. En av 

rektorerna beskrev hur de arbetade med att göra målen tydliga för eleverna. Eleverna fick som 

en av uppgifterna i Svenska A själv formulera sina tankar runt målen och vilka resurser de 

själva har för att nå dem. I ”Därför inkludering” (Andersson & Thorsson, 2007) beskrivs ett 

annat exempel på fungerande stödundervisning, Eken. Verksamheten startade som ett stöd för 

elever med Aspergers syndrom men fungerar numera som ett stöd för alla skolans elever. Vilket 

visar sig vara positivt för alla. Eleverna med Aspergers syndrom ser att andra också kan behöva 

hjälp, dessutom ökar möjligheterna för övriga elever och personal att förstå sig på 

funktionsnedsättningen. Personalen finns tillgängliga i lokalerna på Eken men även ute i 

klassrummen. Personalen själva säger att: ”Vi ser att vår tillgänglighet faktiskt minskar deras 

behov av vårt stöd” (s. 119). 
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Persson (2008) skriver i en artikel att gymnasiet ska vara till för alla elever och alla ska ges 

samma chans till utbildning men att det ändå är tydligt att gymnasieskolan har problem att möta 

den naturliga variationen av olikheter i studentgruppen. Detta gör att det skapas en rad olika 

speciallösningar som har till syfte att göra klasserna mer homogena. Persson menar vidare att 

dessa lösningar skapas på bekostnad av de funktionsnedsatta eleverna. Det blir extra tydligt då 

man tittar på statistik berörande elever med fysiska funktionsnedsättningar som kan ligga på 

samma nivå som övriga elever i grundskolan men ändå hamnar 2/3 av dem på det individuella 

programmet. 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) har gjort en undersökning där de intervjuat elever 

som har fått diagnosen dyslexi och tagit emot stödundervisning. Resultatet av undersökningen 

visar att det inte är diagnoserna eller behovet av specialundervisning som gör att eleverna 

känner sig segregerade utan snarare sättet som specialundervisningen är utformad på. Det 

eleverna vill är att ha en inkluderande skola där lärarna är flexibla och beredda att samarbeta för 

att hitta olika lösningar för undervisningen. 

Att så gott som alla elever idag går vidare till gymnasieskolan efter grundskolan ställer krav på 

gymnasieskolan att möta hela variationen av elever och skapa förutsättningar för varje elevs 

utveckling. Möllås (2009) har i sin avhandling under 3 år följt 11 elever som av olika 

anledningar uppmärksammas extra under överlämningen från grundskolan till gymnasiet. 

Samtliga elever har problem att nå målen i ett eller flera ämnen. Eleverna upplever den nyfunna 

friheten på gymnasiet då de inte lägre känner sig jagade av lärarna och förväntas ta eget ansvar 

till att börja med som positiv. Men när de inte klarar att leva upp till skolans förväntningar blir 

betygen lidande, kraven hårdnar och eleven blir stressad. De måste söka andra vägar för att nå 

målen och hamnar delvis utanför gemenskapen i klassen. Eleverna i studien beskriver vikten av 

att ha kompisar och att delaktighet i en gemenskap är en förutsättning för att de ska lyckas med 

utbildningen. Möllås beskriver vidare att exkluderingen från klassen och den ordinarie 

undervisningen skapar en känsla av ensamhet. För vissa leder det till en stress över att man 

missar något av den undervisning som pågår i klassrummet. 

Inställningen hos lärarna och rektor verkar vara att det är elevens eget ansvar och ”val” om de 

får IG. De förväntas själva söka den hjälp de behöver. Elever som behöver hjälp att planera och 

organisera sitt skolarbete får då ytterligare en uppgift att klara av. Några av de elever som är i 

behov av hjälp upplever att de behöver hjälp att ta första steget, särskilt om man inte känner 

personen som man uppmanas att ta kontakt med. En god relation och kommunikation med 

läraren är avgörande. Att känna sig förstådd är inte detsamma som att slippa krav men det ger 

möjlighet att ha inflytande över sitt eget arbete. För framgång, lärande och utveckling krävs att 

eleven är delaktig. När kommunikationen om en elev övergår till kommunikation med en elev 

minskar problemen. 

Sammanfattning 

I litteraturen och genom skolverkets granskningar ges en negativ bild av hur gymnasieskolan 

hanterar elever i behov av särskilt stöd. Gymnasieskolan har under över 15 års tid arbetat mot 

att bli en ”skola för alla” men trots många förändringar av organisationen når man inte det 

målet. Gymnasium för alla verkar vara något som alla vill ha i teorin men inte får att fungera i 

praktiken. Istället för att alla elever ska vara välkomna att delta i klassrumsundervisningen på 

sina villkor skapas särlösningar för att läraren ska få en mer homogen grupp att undervisa. Detta 
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på bekostnad av de elever som behöver stöd som då blir segregerade och i många fall ger upp då 

de inte når godkända betyg i kärnämnena. De hoppar av, lämnar gymnasiet med ofullständiga 

betyg eller går över till det individuella programmet. Trots att de med stöd skulle kunna 

genomföra den utbildning som de önskar. 

Det finns dock en del positiva exempel på skolor som genom sin inställning till 

stödundervisning skapar förutsättningar för inkludering. Man skapar stödsituationer där eleven 

känner sig mindre utpekad eller låter specialpedagogen bli en naturlig del av undervisningen. En 

av de viktigaste faktorerna för elevers framgång i skolan verkar vara pedagogernas inställning. 

Flera av författarna lyfter fram samarbetet med läraren och elevens inflytande över sin situation 

som avgörande faktorer för huruvida eleven lyckas med utbildningen eller inte. Relationerna 

med kamraterna och att få känna gemenskap är också viktiga. Det är inte behovet av stöd som 

gör att elever känner sig stigmatiserad och ger upp istället för att ta emot stöd. Problemet verkar 

vara hur stödet är utformat. 

Det finns flera studier som handlar om elevernas syn på undervisningen i gymnasieskolan. Det 

finns även studier som tittar på undervisningen för elever med specifika svårigheter och 

funktionsnedsättningar. Mig veterligen så finns det dock ingen studie där man tittar på lärarnas 

syn på undervisningen samtidigt som man tittar på elevernas syn, i alla fall inte på 

gymnasienivå.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagogerna på gymnasiet kan lägga upp stödinsatserna för 

att få alla elever att nå målen utan att använda sig av segregerande lösningar. 

 Vilket stöd ger pedagogerna? 

 Hur ser eleverna på stödet? 

 Påverkar rektorns inställning till stöd hur pedagogerna arbetar? 

Metod 

Val av metod 

För att besvara studiens frågeställningar har jag har valt att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder inom ramen av en fallstudie där jag vill fördjupa mig i arbetet på 

en gymnasieskola. Merriam (1988) definierar fallstudien som en undersökning av en specifik 

företeelse. Syftet med en fallstudie är att genom närmare kunskap om en situation få bättre 

generell förståelse av det man är intresserad av att undersöka. De kvalitativa intervjuerna tillåter 

mig att gå på djupet med de intervjuades inställning till särskilt stöd. ”Kvalitativa intervjuer 

utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa frågor får man 
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komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2010, s.7). För att ta reda på om eleverna upplever 

stödet på samma sätt som de intervjuade kompletterade jag intervjuerna med en enkätstudie. 

Genomförande 

Kontakten med skolan fick jag genom ett informellt möte med specialpedagogen. Hon beskrev 

skolans arbetssätt som helinkluderat, det vill säga att alla elever har tillgång till de hjälpmedel 

som finns oavsett vilken nivå de ligger på. Den första kontakten med skolan var genom ett 

studiebesök. Efter att ha talat med specialpedagog och rektorn gick jag sedan vidare och 

formulerade ett informationsbrev och intervjufrågor som jag skickade till specialpedagogen via 

mail. Hon hjälpte mig sedan med kontakten med lärarna. Efter intervjun med rektorn fick jag 

möjlighet att även genomföra en enkätundersökning med eleverna. Jag valde elever i år 3 

eftersom de har mest erfarenhet av att gå på gymnasiet. Det är dessutom en fördel att de är 

myndiga och själva kan avgöra om de vill medverka i studien eller inte. 

Urval 

Den gymnasieskola som ingår i studien är en fristående gymnasieskola i en mellanstor svensk 

stad. Skolan har 405 elever fördelade på fem olika program. Skolan är en del av ett koncept och 

det finns fler skolor inom samma koncern i olika delar av landet. Enligt deras hemsida använder 

de sig av Entreprenöriellt lärande. Eleven ska träna på att omsätta sin kunskap i handling, och 

därmed även utvecklas som person. (Hämtat från: http://www.x-gymnasiet.nu/om-skolan/var-

pedagogik, 2011-05-18) 

Den kvalitativa delen av studien utgörs av intervjuer med fyra personer på skolan: rektorn, 

specialpedagogen och två av lärarna. Skolans rektor är utbildad till lärare och har flera års 

erfarenhet av att vara rektor, varav åtta år på skolan som ingår i studien. Specialpedagogen har 

arbetat på den aktuella skolan i två år och anställdes främst för att ge stöd i matematik. Lärarna 

som ingår i studien är en lärare i engelska och spanska som jobbat på den aktuella skolan i åtta 

år och en lärare i matematik, fysik och el som jobbat på skolan i fyra år. 

Den kvantitativa delen av studien utgörs av en enkätstudie med elever i årskurs 3 vid 3 olika 

program, IT-programmet, Entreprenörsprogrammet, samt Hälsa - och idrottsprogrammet. Det 

var sammanlagt 56 elever som svarade på enkäten, 33 från IT, 14 från Entreprenör, samt 9 från 

Idrott - och hälsa. De elever som deltog i studien valdes slumpmässigt och urvalet var ett 

bekvämlighetsurval. Det vill säga av totalt 131 elever i år 3 var 56 tillgängliga vid tillfället för 

enkätundersökningen och fick därmed ingå i studien.  

Datainsamling 

Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade med en intervjuguide per intervju (se bilaga 1). Flera av 

frågorna var liknande för de olika yrkeskategorierna, detta för att kunna jämföra svaren. 

Intervjuguide kompletterades sedan med följdfrågor för att få informanterna att förklara eller 

utveckla något. Målet var att hålla intervjuerna inom ramen för studiens syfte och 
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frågeställningar samtidigt som personerna skulle få fram sina erfarenheter och åsikter (Trost, 

2010). 

Skolledaren och specialpedagogen intervjuades individuellt och lärarna i grupp. Intervjuerna tog 

20-30 minuter och genomfördes i avskilda lokaler på gymnasieskolan. Jag använde mig av 

bandspelare för att få med allt och kunna slappna av och koncentrera mig på det som sades. 

Samtliga informanter blev tillfrågade och kände sig bekväma med att bli inspelade. Att intervjua 

vuxna som dessutom själva skrivit uppsats gjorde att situationen var avslappnad och jag 

upplevde att informanterna kände sig bekväma. 

Enkäter 

Utifrån intervjuerna med personalen, inläst litteratur och tidigare undersökningar utformades 

sedan en enkät (se bilaga 2). Syftet var att se om elevernas uppfattning av undervisningen var 

den samma som personalens. För att utforma enkäten tog jag hjälp av en person som har tidigare 

erfarenhet av att jobba med enkäter. Enkäten var hög grad strukturerad (Ejlertsson, 2005) och 

uppbyggd av 17 påståenden angående samarbete med pedagogerna och stöd. Eleverna skulle 

gradera sin åsikt på en skala från 1 till 6, där 1 stod för missnöjd/håller inte med och 6 stod för 

mycket nöjd/ håller verkligen med. Påstående 4-6 gällde specifika stödundervisnings situationer 

och besvarades endast av de elever som deltagit i dessa situationer. Enkäten avslutades med en 

öppen fråga gällande om de skulle vilja ändra något i undervisningen. Vid utformandet av 

enkäten hade jag klart för mig hur den skulle redovisas och i vilket dataprogram den skulle 

bearbetas (Ejlertsson, 2005). 

Enkäten delades ut under lektionstid och tog ca 5 minuter att fylla i. Jag var närvarande och 

presenterade mig lite kort muntligt innan jag delade ut enkäterna och informationsbrevet. När 

alla enkäter var ifyllda samlade jag in dem och gick vidare till nästa klass. Eleverna var positiva 

till att fylla i enkäten och samtliga 56 tillfrågade elever deltog. Det blev dock ett litet bortfall 

eftersom 2 elever missade att enkäten hade en baksida. Förutom detta så var det en elev som 

valde att inte svara på ett av påståendena. Bortfallet finns redovisat i tabellerna (Se tabell 1 och 

bilaga 3). 

Databearbetning 

Intervjuer 

Materialet transkriberades och analyserades sedan. För att genomföra analysen användes 

”Template analysis” (King, 1998). Syftet var att finna kategorier i intervjumaterialet och på så 

sätt få svar på studiens frågeställningar. Denna analysmetod är flexibel med få förbestämda 

procedurer vilket ger forskaren frihet att själv forma metoden efter sina egna önskemål. Oftast 

startar man med ett par förbestämda kategorier för att underlätta arbetet men man kan även låta 

kategorierna växa fram under arbetets gång. En bra början kan vara att utgå från intervjuguiden 

vilket jag valde att göra. Enligt ”Template analysis” är det fullt tillåtet, till och med att föredra 

att lägga till eller ta bort kategorier under arbetets gång. Det kan även vara aktuellt att göra 

kategorier mer eller mindre viktiga än man trodde att de var från början. Efter att ha arbetat 

igenom de transkriberade intervjuerna två gånger kom jag fram till tre huvudkategorier indelade 

i 11 underkategorier (se bilaga 4). 
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Enkäter 

För att kunna analysera svaren från enkätundersökningen utformades en tabell i exel där svaren 

fylldes i sorterade efter program (se bilaga 3). Vidare räknades medelvärde och medianvärde ut 

för varje program samt för alla svarande gemensamt (se tabell 1). Slutligen påbörjades 

processen med att redovisa och jämföra de olika programmen. 

Etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2002) ska all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning uppfylla 4 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfyllde jag genom att både vid intervjuerna och enkäterna ge 

informanterna skriftlig information innan genomförandet (se bilaga 5 och 6). I den skriftliga 

informationen beskrev jag varför jag gjorde studien, hur materialet skulle användas och hanteras 

samt betonade att deltagandet var frivilligt och uppfyllde så även samtyckeskravet. Allt material 

har i studien avidentifieras, skolan och deltagarna är anonyma och därmed uppfylls även 

konfidentialitetskravet. De inspelade och transkriberade intervjuerna samt de besvarade 

enkäterna förstördes när resultatet var sammanställt och då är även nyttjandekravet uppfyllt. 

Tillförlitlighet 

Det är bara en gymnasieskola som ingår i denna studie och jag kan bara svara för hur 

undervisningen ser ut i detta enskilda fall. Därför anser jag att reliabilitet inte kan uppnås. 

Materialet består av både en kvalitativ och en kvantitativ del samt tar hänsyn till pedagogernas, 

rektorns och elevernas syn. Genom användandet av flera mätmetoder vill jag skapa 

triangulering och göra studien tillförlitlig (Trost, 2010). För att uppnå större validitet i studien 

skulle man kunna låta samtliga lärare och elever komma till tals. Det som talar för att det finns 

validitet i studien är att samtliga av de intervjuade har samma syn på undervisningen. Dessutom 

visar enkätstudien att majoriteten av de deltagande eleverna är överens. 

Resultat 

Vid analysen av intervjuerna fann jag tre övergripande kategorier med sammanlagt elva 

underkategorier. Kategorin Elever delades in i; Behov av stöd, Föräldrasamarbete, 

Åtgärdsprogram, Överlämning. Den andra kategorin Personal bestod av; Samarbete, Inställning, 

Lärarrollen, Elevhälsa. Den tredje kategorin Resurser fick underkategorierna; Personal, 

Ekonomi, Stödinsatser. Under avsnittet om intervjuerna kommer underkategorierna att 

presenteras i denna ordning. Kategorierna kommer att markeras med fetstil för att göra det 

lättare för läsaren att följa med. 

Enkäterna kommer att redovisas påstående för påstående. Under varje påstående kommer jag att 

redovisa resultatet för samtliga program och vid vissa påståenden jämföra programmen med 

varandra. Slutligen presenterar jag de kommentarer som eleverna lämnade på den öppna frågan. 
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Intervjuer 

Elever: 

Om en elev är i behov av stöd handlar enligt de intervjuade mer om elevens egna upplevelser 

än om diagnoser. Stöd behöver alla elever mer eller mindre och det är ju därför lärarna finns. 

Jag tycker att en elev i behov av särskilt stöd är när en elev känner att den behöver stöd. Jag 

kan inte säga att det är något annat utan det är när en elev känner det själv… sen finns det ju 

massor med andra saker och diagnoser som säger att den ska ha stöd men vi har många 

diagnoselever här som jag jobbar med som inte behöver minsta lilla stöd, dom hanterar 

vardagen och har lärt sig att fungera. (Specialpedagogen) 

Rektorn definierar särskilt stöd enligt skollagen, en elev i behov av särskilt stöd är en elev som 

man befarar inte når målen. Han beskriver vidare hur personalen satsar på att arbeta utifrån varje 

individs förutsättningar. Denna inställning beskrivs även då jag intervjuade lärarna och 

specialpedagogen. Samarbetet med föräldrarna beskrivs som viktigt och föräldrarna hålls 

uppdaterade om det som händer i skolan. Specialpedagogen betonar att även då eleven är över 

18 år försöker de få föräldrarna att vara med på möten med skolan. 

Åtgärdsprogram är en viktig del då man utreder vilken typ av stöd som en elev behöver. 

Åtgärdsprogram skrivs efter en elevvårdskonferens och det är elevhälsoteamet som står bakom 

dem. Det krävs dock av elevens mentor att de har vidtagit åtgärder och gjort vad de kan i 

arbetslaget. Innan arbetet med åtgärdsprogrammet ska mentor fylla i en blankett till 

elevhälsoteamet som beskriver situationen och vad som är gjort hittills. Arbetsgången är snabb, 

akuta ärenden som handlar om elevens hälsa ska ske mer eller mindre omedelbart, när det gäller 

problem med studierna ska det ta max 2 veckor till det första mötet. 

Det ska inte gå för lång för gymnasiet är så kort, dom får inte befästa ett felaktigt beteende, 

utan vi måste fånga dom fort. (Specialpedagogen) 

Lärarna beskriver att den överlämningen de får från högstadiet egentligen bara är elevens 

betyg. Om det är något särskilt får de reda på det via skolsköterskan, det gäller dock inte saker 

som rör eleven sociala situation på den tidigare skolan. Lärarna berättar att bättre överlämningar 

inte är något de saknar, de tycker rent av att det kan vara en fördel att få lära känna eleverna från 

grunden och ge eleverna en chans att starta om på nytt. I början av första terminen i år 1 har 

mentorn samtal med sina elever och då tycker de att brukar få reda på mycket. De kan också 

hända att eleven eller föräldrarna tar kontakt redan innan skolan börjar vilket lärarna tycker är 

bra eftersom alla är förberedda då. 

Personal: 

De intervjuade beskriver samarbetet på skolan som välfungerande. Rektorn poängterar att han 

är noga med att beskriva hur de arbetar på skolan då han anställer ny personal. Lärarna säger att 

de har tur som har en så engagerad specialpedagog på skolan. Hon är mycket ute i klasserna och 

det känns naturligt för eleverna att ta hjälp av henne. Det gör att det inte blir en så stor grej att 

koppla in henne när någon elev har det svårt. Specialpedagogen själv beskriver hur hon har 

listor med elever som hon kollar av regelbundet och att hon tycker att hon har ett så lyxigt jobb 

där hon får gå runt och hjälp till. Samtliga av de intervjuade beskriver att inställningen bland 

lärarna är att varje elev ska bli bedömd utifrån sina egna förutsättningar. Det är bättre att lämna 

in något som man behöver hjälp med än att inte lämna in något alls. Vissa av elever använder 
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sig av specialpedagogen innan de lämnar i en text. De kan t.ex. maila till henne för att känna sig 

trygga med det de lämnar in. 

Det brukar hjälpa att man läser högt eller ber en kollega läsa upp den så att man får höra och 

bedöma istället för de eleverna. För om man läser själv kan man ju lätt bli störd av felen och 

då kanske man får ett intryck av att det är sämre än vad det är. 

(Lärare i engelska och spanska) 

Lärarna dokumenterar runt eleverna hela tiden bland annat samtal de har med eleven eller 

föräldrarna men även om de känner oro över något. De beskriver att det är bra att kunna gå 

tillbaka till det man dokumenterat om det skulle vara aktuellt med någon typ av utredning. De 

tycker att deras roll som lärare när de upptäcker att en elev har svårigheter inte alltid är att lösa 

situationen men att kunna avgöra om det behövs sättas in något särskilt för eleven. När 

problemen runt en elev är så pass stora att de inte kan lösas inom arbetslaget vänder man sig till 

elevhälsoteamet. De träffas varje vecka och består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, 

rektor och biträdande rektorer. Ärenden som kommer till elevhälsoteamet kan gälla både 

problem med skolarbetet och sociala svårigheter. Elevhälsoteamet fungerar även som ett stöd 

för lärarna när de känner att de behöver hjälp för att hantera problem runt en elev. Elevhälsa är 

ett ämne som beskrivs som viktigt. Skolans roll är inte bara att utbilda utan även se till att 

eleverna mår bra. Alla de intervjuade beskriver att den viktigaste indikationen på att en elev inte 

mår bra är frånvaron. Om en elevs frånvaro ökar är det viktigt att vara uppmärksam.  

Resurser: 

Rektorn berättar att han litar på sin personal. De har mycket frihet och han utgår från att de 

säger till när något inte funkar. När det behövs sättas in åtgärder ska det gå snabbt. Personalen 

ska inte handikappas av att beslut ska tas. Stöd är något som ska finnas på skolan inte något man 

ska behöva eska fram. Skolan ska alltid stå i startgroparna för att hjälpa eleverna och man vet av 

erfarenhet vad som behövs. Vid behov kan man ge eleven mer tid men man försöker vanligtvis 

med andra åtgärder först eftersom mer tid ofta gör att eleven tar det lugnare och ändå inte får 

gjort det som ska göras. Det har också hänt att rektorn har anställt en extra person för att få bukt 

med en situation eller rättare sagt visa att möjligheten finns men han upplever att mer personal 

vanligtvis inte är lösningen. Rektorn betonar att det inte är mer ekonomiska resurser som 

behövs för att nå resultaten utan snarare att arbeta för att nå varje elev. 

Sen är det ju också viktigt att veta att mer resurser ekonomiskt och så, det är inte lösningen på 

problemen, man behöver ju någon slags organisation förståss men att per automatik dra in mer 

resurser leder absolut inte till något bättre resultat, snarare då att jobba med kvalité, arbetssätt 

och rutiner, förhållningssätt och ledarskap.  

(Rektorn) 

Att genomföra stödinsatser är enkelt och samtliga intervjuade är överens om att skolan har 

tillräckliga resurser för att möta varje elevs behov. Det som alltid finns tillgängligt är personliga 

datorer till alla elever med program installerade för att underlätta för eleverna och mentorstid 

där man har chansen att få fördjupa sig i något man behöver jobba extra med. Dessutom finns 

det möjlighet att gå på mattemyset en gång i veckan. Mattemyset är ett mattestöd som riktar sig 

till alla årskurser och alla nivåer. De som kommer dit kan dels vara elever som behöver hjälp för 

att nå G men även elever som vill öka sitt betyg från VG till MVG. Förutom dessa stöd så är 

samtliga av de intervjuade positiva till individuellt utformat stöd. Det svåra är när det är 
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motivationen som saknas. Den största utmaningen för skolan är de elever som har 

förutsättningarna att nå målen men saknar motivationen. 

De som verkligen behöver ett stöd, de som har svårigheter i engelska till exempel, de är 

ganska lätta att lösa. Det är svårare att komma åt de andra, då behöver man jobba mer med 

kulturen eller tajtare uppföljning och det är ju där man behöver stödet, man kanske får vara lite 

tuffare i vissa avseenden … jag tror att man i skolan ibland behöver ta ett större ansvar för att 

se hur det blir, det är vi som har ansvaret, vi är alltid medskyldiga i det som uppstår om man 

får en viss situation så är det ju vårt ansvar att förändra det. Det lämnas nog för mycket ansvar 

till eleverna ibland för tidigt, en del behöver styras lite. 

(Rektorn) 

Enkäter 

Här redovisas resultaten av enkätstudien med en gemensam tabell. Namnen på programmen är 

förkortade för att de ska få plats i tabellen. IT-programmet blir IT, Entreprenörsprogrammet blir 

E slutligen blir Hälso- och idrottsprogrammet H-I. Fråga 4 till 6 besvarades endast av de elever 

som deltagit i de aktuella situationerna. I texten är påståendet som redovisas markerat med 

fetstil för att det ska bli lättare att följa med. 
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Tabell 1: Elevernas uppfattning av undervisningen: medvärde och medianvärde 

  IT   E   H-I   Alla   

Påstående: 
 M Md M Md M Md M Md 

1. Hjälp i klassrummet 

 3.9 4 4.0 4 5.0 5 4.3 4 

2. Personlig hjälp av lärare 

 4.0 4 4.4 4 5.2 6 4.5 4 

3. Personlig hjälp av mentor 

 4.7 6 4.9 5 5.4 6 5.0 5 

4. Mattemyset 

 3.2 3 3.0 2,5 4.8 6 3.7 3 

5. Enskilt stöd 

 4.3 4 4.0 4 3.8 3,5 4.0 4 

6. Extra stöd i engelska 

 4.1 4 2.5 2,5 5.0 6 3.9 5 

7. Jag känner mig trygg med min  

mentor 5.4* 6 5.7 6 5.7 6 5.6 6 

8. Jag känner mig trygg med mina  

klasskamrater 5.0* 6 5.2 6 5.7 6 5.3 6 

9. Jag får den hjälp jag behöver med  

skolarbetet 4.3* 3 4.3 4,5 5.2 5 4.6 4 

10. Jag får den tid jag behöver för att klara  

uppgifterna 4.5* 5 4.2 4 4.8 5 4.5 4 

11. Jag känner att mina lärare bryr sig om 

 hur jag mår 4.6** 5 4.8 5 5.6 6 5.0 5 

12. Jag känner att min mentor bryr sig om  

hur jag mår 5.4* 6 5.2 6 5.7 6 5.4 6 

13. När något i skolarbetet är svårt får  

jag hjälp 4.7* 5 4.9 5 5.4 6 5.0 5 

14. När jag inte förstår kan jag be om en  

bättre förklaring 4.3* 5 4.2 4,5 5.4 6 4.6 5 

15. Jag tycker att undervisningen är  

anpassad till mina förmågor 3.9* 4 4.0 4 5.0 5 4.3 4 

16. Jag mår bra i skolan 

 4.9* 5 5.1 5,5 5.6 6 5.2 5 

17. Jag tycker att lärarna ger alla elever  

det stöd de behöver 4.4* 4 4.3 5 5.2 5 4.6 5 

1 = missnöjd/håller inte med   6 = Mycket nöjd/ håller verkligen med  

* Internt bortfall på 2 elever 

** Internt bortfall på 3 elever 

När det gäller påståendet om hur eleverna uppfattar hjälpen i klassrummet hamnar 

medelvärdet på 4.3. Värdena för eleverna vid IT-programmet dras ner av att flera av eleverna är 

missnöjda. De eleverna ger hjälpen en 3:a, vilket betyder att de lägger sig på den missnöjda 
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delen av skalan. Eleverna vid Hälsa- och idrottsprogrammet är däremot riktigt nöjda med den 

hjälp de får vilket höjer medelvärdet för alla elever. När det gäller den personliga hjälpen från 

lärarna är eleverna generellt mer nöjda och medelvärdet blir högre. Även här sänks värdena 

dock av att flera elever vid IT- programmet lägger sig på den missnöjda delen av skalan. Den 

stora majoriteten av eleverna är mycket nöjda med hjälpen från mentorn. Några få elever från 

Entreprenörsprogrammet och IT- programmet lägger sig lågt och visar att de är missnöjda med 

den hjälp de får. Här utmärker sig eleverna från IT-programmet genom att hälften av dem ger 

sin mentor högsta betyg, det gör att medelvärdet hamnar på 4.7 men medianvärdet blir 6. 

Frågan som gällde mattemyset besvarades av 25 elever. Omdömena varierar kraftigt. Flera av 

de svarande är nöjda men flera är även missnöjda. För IT-programmet och 

Entreprenörsprogrammet blir resultaten liknande och lägger sig runt 3 både på medelvärdet och 

medianvärdet. För Hälsa- och idrottsprogrammet blir värdena dock betydligt högre, 4.8 som 

medelvärde och 6 som medianvärde. Även när det gäller det enskilda stödet är svaren 

varierande. Av de 21 svarande eleverna lägger sig de flesta på den övre delen av skalan och är 

nöjda med stödet. 8 av 21 har gett de högsta betygen. Det är 15 elever som har svarat på 

påståendet om enskilt stöd i engelska. Här skapas två grupper i svaren, de som är tydligt nöjda 

och de som är tydligt missnöjda. Skillnaderna mellan programmet är tydliga. Eleverna vid 

entreprenörsprogrammet är missnöjda, eleverna vid Hälsa- och idrottsprogrammet är mycket 

nöjda och IT- programmet lägger sig mitt emellan. När man tittar på resultatet för alla 

programmen blir medelvärdet 3.9 och medianvärdet 5. 

När det handlar om i fall eleven känner sig trygg med sin mentor ringar majoriteten av dem in 

den högsta graderingen och är alltså helt och hållet trygga med sin mentor. Två av eleverna ger 

det absolut lägsta betyget. Både medelvärdet och Medianvärdet blir högt, 5.6 respektive 6. De 

flesta av eleverna känner sig trygga med sina klasskamrater. Man kan även se en trend där 

elever kan vara missnöjda med delar av undervisningen och läraren men ändå trygga med 

klasskamrater. När det gäller påståendet om eleverna får den hjälp de behöver med 

skolarbetet lägger sig de flesta på den positiva delen av skalan. På IT- programmet är det dock 

ett par elever som lägger sig på den negativa delen av skalan vilket ger ett medelvärde på 4.3 

men ett medianvärde på 3. När det handlar om i fall eleverna får den tid de behöver för att 

klara uppgifterna lägger sig de flesta återigen på den positiva delen av skalan. Det är dock två 

elever vid IT-programmet som är missnöjda och ger det lägsta betyget. Både när det gäller 

påståendena om att läraren bryr sig om hur eleven mår och att mentorn bryr sig om hur 

eleven mår hamnar värdena högt. Man kan sedan tidigare utläsa att eleverna är generellt nöjda 

med samarbetet med mentor så det är naturligt att medelvärdet blir 5.4 och medianvärdet 6 på 

detta påstående. En elev uppger sig dock vara missnöjd på påståendet om mentorn och ger det 

lägsta betyget. 

Även på när det gäller om eleven får hjälp när något i skolarbetet är svårt lägger sig de flesta 

av eleverna på den övre delen av skalan. Trots att de flesta eleverna anser sig kunna be om en 

bättre förklaring är det fyra elever som är tydligt missnöjda på detta påstående. När det 

handlar om i fall eleverna anser att undervisningen är anpassad till deras förmåga är svaren 

spridda över hela skalan, medelvärdet och medianvärdet hamnar dock på den positiva delen av 

skalan. De flesta uppger att de trivs i skolan och medelvärdet hamnar högt. Tre elever lägger 

sig dock längst ner på skalan och uppger alltså att de inte alls mår bra i skolan. Det sista 

påståendet gäller om lärarna ger alla elever det stöd de behöver även här lägger sig de flesta 

eleverna på den övre delen av skalan. 
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På den öppna frågan om eleverna skulle vilja ändra något i undervisningen finns ett par 

kommentarer. Flera av dem handlar om upplägget i mattematiken bland annat att det borde vara 

mer mattematik och att hjälpen på de ordinarie lektionerna borde förbättras. Ett par stycken 

skriver att de skulle vilja byta ut vissa lärare, att lärarna ska vara aktiva och vilja hjälpa sina 

elever. En elev skriver att det borde vara mer undervisning istället för eget arbete, mer underlag 

från lärarna. En annan önskar att lärarna skulle vara mer noggranna med att inlämningarna ska 

komma in i tid. En elev skulle vilja ha mer tid för uppgifterna eller åtminstone få ägna sig åt en 

uppgift i taget inom samma ämne. En annan vill ha mer genomgångar på nya saker. En elev 

önskar svårare uppgifter och större krav. Slutligen finns en kommentar från en elev som inte 

skulle vilja ändra på något. 

Slutsatser 

I det här avsnittet ges svar på studiens frågeställningar; Vilket stöd ger pedagogerna? Hur ser 

eleverna på stödet? Påverkar rektorns inställning till stöd hur pedagogerna arbetar? 

Den inställning till stöd som beskrivs av lärarna är att man ska utgå från varje elevs 

förutsättningar och behov. En elev i behov av stöd är en elev som upplever sig ha svårigheter 

och som man befarar inte når målen. På datorerna finns program som underlättar vid läs- och 

skrivsvårigheter, specialpedagogen finns tillgänglig i den ordinarie undervisningen och 

stödundervisningen är öppen för alla. Syftet är att alla elever ska få det stöd de behöver. 

Pedagogerna är nöjda med de resurser som finns och upplever sig ha möjlighet att hjälpa alla 

elever. 

Trots att ett par elever är missnöjda med lärare, undervisningen eller uppger att de inte mår bra i 

skolan hamnar medelvärdet högt när man slår ut det på alla elever som deltar i 

enkätundersökningen. Särskilt positiva är eleverna när det gäller samarbetet med mentorerna då 

är majoriteten av eleverna är mycket nöjda. De känner att mentorn bryr sig om hur de mår och 

ger dem den hjälpen de behöver med skolarbetet. Utifrån de svar jag fått blir den slutgiltiga 

slutsatsen därför att undervisningen fungerar bra. Man kan dock fundera över varför de uttalade 

stödinsatserna får så låga medelvärden. Både rektor och pedagogerna betonar att de elever som 

är svårast att jobba med är det som inte är motiverade. Det är möjligt att de elever som beskrivs 

som omotiverade och som lärarna inte når fram till är de elever som är negativa i 

enkätundersökningen.  

Rektorn är den som styr resursfördelningen och även den som anställer pedagogerna. Han väljer 

pedagoger som han tycker passar på skolan och är tydlig med vilket arbetssätt han vill ha. 

Inställningen till eleverna och undervisningen är något som han ständigt är aktiv i. Rektorn på 

den i studien aktuella skolan är dessutom noga med att betona att mer resurser och bättre 

ekonomi inte automatiskt innebär bättre undervisning. En bra undervisning handlar om 

engagemang och tydligt ledarskap från lärarens sida. Utifrån detta drar jag slutsatsen att rektorn 

påverkar pedagogernas inställning till stöd i hög grad.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen inleddes med kvalitativa intervjuer av pedagoger på en fristående 

gymnasieskola. Tanken med studien var från början att genomföra intervjuer på två 

gymnasieskolor och sedan jämföra resultatet. Dock visade det sig att informationen jag fick 

fram vid de första intervjuerna gav ett resultat som helt skiljde sig från den information jag fått 

genom litteraturen. Pedagogerna gav en mycket positiv bild av stödet till skillnad mot 

litteraturen. Det gjorde att jag ändrade metoden och istället bestämde mig för att titta närma på 

just denna skolas arbetssätt genom att även låta eleverna komma till tals. Studien utvecklades 

från en jämförande studie till en fallstudie.  

I denna fallstudie är det viktigt att vara medveten om att detta är en fristående skola som enligt 

pedagogerna har ett högt söktryck. Att det är en fristående skola innebär att de kan styra sitt 

intag av elever i större grad än en kommunal gymnasieskola. Det höga söktrycket och ett 

intagssystem där elever med de högsta betygen är de som kommer in gör dessutom att elever 

med stora skolsvårigheter och låga betyg sorteras bort. Dessutom är det troligt att de elever som 

kommer in på skolan trots att de har skolsvårigheter som till exempel dyslexi har ett starkt stöd 

hemifrån. Man kan alltså säga att gruppen av elever på skolan är i stort sett homogen. 

De lärare som ingår i intervjuerna är de som tog sig tid att ställa upp vilket gör att man kan 

fundera över om de är mer engagerade och positiva än andra lärare på skolan. Dessutom är det 

endast två lärare som har fått komma till tals och det ger inte en fullvärdig bild av hela gruppen 

av lärare på skolan. Vad det gäller elevenkäterna är det knappt hälften av eleverna i årskurs 3 

som har kommit till tals. Det ger en indikation av elevernas inställning men inte hela bilden. Det 

kan även innebära att de elever som är mest kritiska och har mest svårigheter i skolan aldrig fick 

chansen att komma till tals.  

I enkäten fanns frågor om stödsituationer som endast skulle besvaras av de elever som deltagit i 

dessa specifika situationer. Det höga antalet svarande på dessa frågor får mig dock att fundera 

över om alla svarande deltagit i situationerna. Kanske kunde man ha varit ännu mer tydlig med 

dessa frågor. Konsekvensen av det höga antalet svarande gör att det blir svårt att utvärdera hur 

de elever som faktiskt deltar i stödsituationerna upplever stödet 

Slutligen måste jag ställa mig frågan om det är en fördel eller en nackdel att jag inte har 

erfarenhet av att undervisa på gymnasiet? Jag har inga förkunskaper om hur undervisningen ser 

ut och heller inget att jämföra med då jag tittar närmare på skolan i studien. Jag kan inte svara 

för om denna gymnasieskola är representativ för hur gymnasieskolan ser ut idag. Det är dock en 

fördel att jag kommer till skolan med ett öppet sinne och eleverna i fokus.  
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Slutdiskussion 

Jag ville med denna studie ta reda på om det går att skapa en ”gymnasieskola för alla”. Kan man 

skapa en klassrumssituation där alla elever kan lära sig på sina egna villkor. Det beror 

naturligtvis mycket på pedagogerna och undervisningens upplägg. Målet var att undersöka hur 

pedagogerna på gymnasiet kan lägga upp stödinsatserna för att få alla elever att nå målen utan 

att använda segregerande lösningar. 

Litteraturgenomgången visade att det var svårt att genomföra en inkluderande undervisning. I 

dagens gymnasieskola ges stöd ofta genom olika typer av segregerande lösningar där eleven 

måste ta emot stödet utanför den ordinarie undervisningen. Det gör att eleverna som behöver 

stöd missar en del i klassens gemenskap och därmed blir segregerade. Dessutom visade det sig 

att det stöd eleverna får inte alltid är det stöd de behöver. Eleverna själva får sällan komma till 

tals. Det sätt som stödundervisningen på gymnasiet är upplagd på gör att eleverna misslyckas. 

De ger upp och hoppar av, lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg eller går över till det 

individuella programmet.  

Trots att inte alla lärare och elever kommit till tals i undersökningen skulle jag vilja beskriva 

gymnasieskolan som ingår i studien skulle jag vilja kalla för ett gott exempel. En skola där 

personalen är positiv och i största möjliga mån utgår från varje individs förutsättningar. Deras 

mål är att varje elev ska få den hjälp de behöver och att ingen ska behöva känna sig utpekat för 

att den behöver ta emot hjälp. De intervjuade är överens om att man undviker särlösningar och 

lägger istället upp stödet på ett sätt som gör det tillgänglig för alla. Undervisningens upplägg 

följer alla de goda exemplen som jag presenterade i bakgrunden. Lärarna är positiva till att hitta 

olika lösningar för undervisningen och mattemyset är ett stöd där alla är välkomna oavsett nivå. 

Dessutom bedrivs undervisningen i en homogengrupp där skillnaderna mellan elevernas 

kunskapsnivå är relativt små. Trots detta finns det på skolan elever som riskerar att inte nå 

målen. Av de intervjuade pedagogerna beskrivs de som omotiverade. De berättar att hjälpen 

finns men eleverna vill inte ta emot den.  

När jag i enkätundersökningen går tillbaka och tittar närmare på frågorna om mattestöd, enskilt 

stöd och extra stöd i engelska kan jag se att omdömena av det stöd som finns varierar kraftigt. 

Kanske beror det på vilken nivå man ligger på och vad man vill ha ut av stödet. När det gäller 

mattemyset till exempel så är de som vill läsa upp betyg från VG till MVG är välkomna men får 

mindre hjälp än de som riskerar ett IG. Nära hälften av eleverna i enkätstudien har någon gång 

deltagit i mattemyset. Om man är en av eleverna som vill läsa upp sitt betyg från VG till MVG 

och inte får den hjälp man önskar är risken att man inte blir nöjd med den hjälp man får. Det kan 

även vara så att de som är missnöjda jämför hjälpen på mattemyset med den hjälp de får under 

mentorspassen och upplever hjälpen på mentorspassen som mer givande. Det framgår ju tydligt 

i studien att samarbetet med mentorn är mycket uppskattat. Angående de elever som är kritiska 

mot det enskilda stödet kan det vara så att eleven vill ha mer hjälp än vad mentorn och 

specialpedagogen anser nödvändigt. När eleven inte får så mycket hjälp som han eller hon 

önskar skapas missnöje.  

Vid intervjuerna med pedagogerna framkom att gruppen för särskilt stöd i engelska är liten. 

Dock uppger så många som 15 elever i år 3 att de har deltagit i den stödsituationen. Det gör att 

jag tror att flera av de svarande inte ingår i den gruppen jag syftade på i frågan. Därför kan man 

fundera över om de som svarar lågt i sin bedömning önskar att de fick mer hjälp under 

lektionerna och därför är missnöjda. Flera av dem som gett låga omdömen till stödsituationerna 
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är i övrigt nöjda med undervisningen. Vill eleverna ha mer hjälp än lärarna anser att de 

behöver? Några av eleverna som utrycker sitt missnöje är dock missnöjda med flera saker i 

skolan. Det handlar bland annat om att samarbetet med mentor eller lärare inte fungerar, att de 

upplever att de inte får den hjälp och tid de behöver eller att undervisningen inte är anpassad till 

deras förmågor. Detta trots att pedagogerna beskriver att de utgår från varje elevs förutsättningar 

och säger att de har tillräckliga resurser för att hjälpa alla elever. Skolan rektor säger att: ”… vi 

är alltid medskyldiga i det som uppstår om man får en viss situation så är det ju vårt ansvar att 

förändra det.”  Kan jag utifrån att det finns elever som inte är nöjda dra slutsatsen att skolan har 

misslyckats med att möta dessa elever och alltså är medskyldiga till missnöjet?  

Men vad gör man då med de elever som av olika anledningar är missnöjda? På den öppna 

frågan i enkätstudien får jag bland annat svaret att det borde vara mer undervisning istället för 

eget arbete, mer underlag från lärarna. En annan elev skulle vilja ha mer tid för uppgifterna eller 

åtminstone få ägna sig åt en uppgift i taget inom samma ämne. En tredje vill ha mer 

genomgångar på nya saker. Med andra ord uttrycker just dessa elever att de inte uppskattar ett 

Entreprenöriellt lärande. Om utbildningen är upplagd på ett sätt som inte passar en specifik elev 

är det ju klart att det blir svårt att ta till sig den och då är det lätt att den eleven blir omotiverad. 

Problemet är dock att som gymnasieskolan är uppbyggt idag läggs mycket ansvar på eleverna. 

Detta gäller inte bara på skolan som ingår i studien utan generellt på alla gymnasieskolor i hela 

landet. Gymnasieskolan är en introduktion till vuxenlivet. De elever som tycker att det är svårt 

med eget ansvar skulle troligen ha problem på även på ett annat gymnasium. Väljer eleverna att 

skylla problemen på undervisningen och pedagogerna för det är lättare än att ta på sig ansvaret 

själv? Eller är det helt enkelt orättvist att förvänta sig att alla elever ska ha möjlighet att 

tillgodogöra sig en utbildning med stora krav på eget ansvar och initiativ? 

Ett annat problem är de elever som har svårigheter som egentligen har sin grund i saker som 

ligger utanför skolans påverkan. Skolan har ansvaret att utbilda men elevernas problem är inte 

alltid kunskapsmässiga och går inte alltid att lösa genom utbildning. Om en elev har stora 

problem i andra delar av sitt liv kan det vara svårt för pedagogerna att nå fram till dem och 

motivera dem till skolarbete oavsett hur duktiga pedagogerna är. 

På gymnasieskolan i studien bedrivs undervisningen i en i stort sett homogen grupp. Lärarna är 

positiva till att anpassa utbildningen efter varje elev och att det finns möjlighet till flera olika 

typer av stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. Trots alla förutsättningar att kunna 

vara ”ett gymnasium för alla” finns elever som är missnöjda och riskerar att inte nå målen. Om 

man på denna gymnasieskola har svårigheter att få alla elever att nå målen kan man förstå 

svårigheterna på en gymnasieskola med en än mer heterogen elevgrupp. Det får mig att 

konstatera att vissa elever behöver mer än en väl upplagd undervisning. 

Förslag på vidare forskning 

Vad är egentligen en omotiverad elev? Det skulle vara intressant att titta vidare på sambandet 

mellan undervisning och elevers motivation. Efter att ha genomför denna studie blir jag mer 

nyfiken på att prata med de elever som ser negativt på skolan. Vad är det som är fel? Är det 

något som skolan kan lösa? Eller är det något som eleven på ett eller annat sätt måste komma 

tillrätta med själv? 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide rektor: 

 

- Vad tycker du är en elev i behov av särskilt stöd? 

- Hur får du kännedom om att en elev är i behov av särskilt stöd? 

- Vem beslutar om det ska sättas in särskilt stöd? 

- Vad händer sen? (T.ex. Rutiner, Åtgärdsprogram, Vem är ansvarig?) 

- Vilka personalresurser finns? (T.ex. Specialpedagog, Kurator, 

Skolsköterska?) 

- Vilket stöd finns? ( T.ex. Dator, särskild undervisningsgrupp?) 

- Hur stor plats i budgeten har stöd till elever? 

- Anser du att skolans resurser är tillräckliga? 

- Hur skulle du vilja att stödet för elever med särskilda behov såg ut? 

 

Intervjuguide specialpedagog: 

 

- Vad tycker du är en elev i behov av särskilt stöd? 

- Hur får du kännedom om att en elev är i behov av särskilt stöd? 

- Vem beslutar om det ska sättas in särskilt stöd? 

- Vad händer sedan? (T.ex. Rutiner, Åtgärdsprogram, Vem är 

ansvarig?) 

- Vilket stöd finns? ( T.ex. Dator, särskild undervisningsgrupp?) 

- Hur ser din roll som specialpedagog ut? 

- Hur ser ditt samarbete med lärarna ut? 

- Anser du att skolans resurser är tillräckliga? 

- Hur skulle du vilja att stödet för elever med särskilda behov såg ut? 
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-  

Intervjuguide lärare: 

 

- Vad tycker ni är en elev i behov av särskilt stöd? 

- Vad gör ni om ni upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd? 

- Vem beslutar om det ska sättas in särskilt stöd? 

- Vad händer sen? (T.ex. Rutiner, Åtgärdsprogram, Vem är ansvarig? 

Uppföljning?) 

- Vilket stöd finns? (T.ex. Dator, särskild undervisningsgrupp?) 

- Hur arbetar ni med elever i behov av särskilt stöd i 

klassrumssituationen? 

- Hur ser ert samarbete med specialpedagogen ut? 

- Känner ni att ni har tillräckliga kunskaper om elever i behov av 

särskilt stöd? Om inte vad skulle ni behöva veta mer om? 

- Anser ni att skolans resurser är tillräckliga? 

- Hur skulle ni vilja att stödet för elever med särskilda behov såg ut? 
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BILAGA 2 

 

 

Program:_____________________________________ 

 

 

Ringa in de svarens som stämmer in på dig. 

 

 
Hur upplever du den hjälp du får med skoluppgifter? 

Gradera situationerna, 1 är missnöjd och 6 är mycket nöjd. 

 

1.  Hjälp i klassrummet 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

2.  Personlig hjälp av lärare 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

3.  Personlig hjälp av mentor 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

 

Om du regelbundet deltar i eller har deltagit i någon av dessa situationer 

gradera hjälpen som ges där, 1 är missnöjd och 6 är mycket nöjd. 

 

4. Mattemyset 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

5. Enskilt stöd 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

6. Extra stöd i engelska 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
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Gradera följande påståenden, 1 är håller inte med och 6 är håller verkligen med. 

 Jag känner mig trygg med min mentor 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag känner mig trygg med mina klasskamrater 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag får den hjälp jag behöver med skolarbetet 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag får den tid jag behöver för att klara uppgifterna 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag känner att mina lärare bryr sig om hur jag mår 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag känner att min mentor bryr sig om hur jag mår 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

När något i skolarbetet är svårt kan jag få hjälp 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

När jag inte förstår kan jag be om en bättre förklaring 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag tycker att undervisningen är anpassad till mina förmågor 

  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag mår bra i skolan 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Jag tycker att lärarna ger alla elever det stöd de behöver 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

 

Om jag skulle ändra på något i undervisningen skulle det vara: 
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BILAGA 3 

 
 

Program: IT 1 2 3 4 5 6 Medel Bortfall 

1. Hjälp i klassrummet   2 12 6 13   3.9   

2. Personlig hjälp av lärare   3 7 11 11 1 4.0   

3. Personlig hjälp av mentor 1   7 4 3 17 4.7   

4. Mattemyset 4 1 3 1 4 1 3.2   

5. Enskilt stöd   1 2 4 4 2 4.3   

6. Extra stöd i engelska   1 3   2 2 4.1   

7. Jag känner mig trygg med min mentor 1   1 3 5 21 5.4 -2 

8. Jag känner mig trygg med mina klasskamrater   2 2 3 8 16 5.0 -2 

9. Jag får den hjälp jag behöver med skolarbetet   1 6 11 9 4 4.3 -2 

10. Jag får den tid jag behöver för att klara uppgifterna 2   4 8 8 9 4.5 -2 

11. Jag känner att mina lärare bryr sig om hur jag mår     7 6 9 8 4.6 -3 

12. Jag känner att min mentor bryr sig om hur jag mår       5 8 18 5.4 -2 

13. När något i skolarbetet är svårt får jag hjälp   1 2 8 13 7 4.7 -2 

14. När jag inte förstår kan jag be om en bättre förklaring 2   5 8 11 5 4.3 -2 

15. Jag tycker att undervisningen är anpassad till mina förmågor   2 10 11 4 4 3.9 -2 

16. Jag mår bra i skolan 2   1 5 12 11 4.9 -2 

17. Jag tycker att lärarna ger alla elever det stöd de behöver   2 4 10 10 5 4.4 -2 

 

Program: Entreprenör 1 2 3 4 5 6 Medel 

1. Hjälp i klassrummet     2 10 2   4.0 

2. Personlig hjälp av lärare   1   7 5 1 4.4 

3. Personlig hjälp av mentor   1   5 6 2 4.9 

4. Mattemyset 1 2 1   2   3.0 

5. Enskilt stöd     1 2 1   4.0 

6. Extra stöd i engelska   1 1       2.5 

7. Jag känner mig trygg med min mentor 1     2 1 11 5.7 

8. Jag känner mig trygg med mina klasskamrater 1     2 2 9 5.2 

9. Jag får den hjälp jag behöver med skolarbetet   2 1 4 4 3 4.3 

10. Jag får den tid jag behöver för att klara uppgifterna     3 6 4 1 4.2 

11. Jag känner att mina lärare bryr sig om hur jag mår   2 2 1 6 3 4.8 

12. Jag känner att min mentor bryr sig om hur jag mår 1     1 4 8 5.2 

13. När något i skolarbetet är svårt får jag hjälp   2 1 2 6 3 4.9 

14. När jag inte förstår kan jag be om en bättre förklaring 1 2   4 4 3 4.2 

15. Jag tycker att undervisningen är anpassad till mina förmågor 1 1 1 5 5 1 4.0 

16. Jag mår bra i skolan 1     1 5 7 5.1 

17. Jag tycker att lärarna ger alla elever det stöd de behöver   2 2 1 8 1 4.3 
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Program: Hälsa -och idrott 1 2 3 4 5 6 Medel 

1. Hjälp i klassrummet     1 1 4 3 5.0 

2. Personlig hjälp av lärare       3 1 5 5.2 

3. Personlig hjälp av mentor       1 3 5 5.4 

4. Mattemyset 1       1 3 4.8 

5. Enskilt stöd   1 1 1   1 3.8 

6. Extra stöd i engelska   1     1 3 5.0 

7. Jag känner mig trygg med min mentor       1   8 5.7 

8. Jag känner mig trygg med mina klasskamrater         2 7 5.7 

9. Jag får den hjälp jag behöver med skolarbetet       2 3 4 5.2 

10. Jag får den tid jag behöver för att klara uppgifterna     1 2 3 3 4.8 

11. Jag känner att mina lärare bryr sig om hur jag mår         3 6 5.6 

12. Jag känner att min mentor bryr sig om hur jag mår         2 7 5.7 

13. När något i skolarbetet är svårt får jag hjälp       1 3 5 5.4 

14. När jag inte förstår kan jag be om en bättre förklaring       1 3 5 5.4 

15. Jag tycker att undervisningen är anpassad till mina förmågor     1 1 4 3 5.0 

16. Jag mår bra i skolan       1 1 7 5.6 

17. Jag tycker att lärarna ger alla elever det stöd de behöver       2 3 4 5.2 
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BILAGA 4 

 

1. Elever 

 1.1 Behov av stöd 

 1.2 Föräldrasamarbete  

 1.3 Åtgärdsprogram 

 1.4 Överlämning 

2. Personal 

 2.1 Samarbete 

 2.2 Inställning 

 2.3 Lärarrollen 

 2.4 Elevhälsa 

3. Resurser 

 3.1 Personal 

 3.2 Ekonomi 

 3.3 Stödinsatser 
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BILAGA 5 

 

 

Specialpedagogiska institutionen 2011-03-01 

Stockholms Universitet 

 

 

 

 

 

Jag heter Stina Johannisson och studerar vid Specialpedagogiska Institutionen 

på Stockholmsuniversitet. Vi har tidigare haft kontakt angående att jag avser 

att intervjua skoledare, specialpedagog och lärare på er skola. Detta då jag 

kommer att skriva en uppsats på grundnivå med syfte att undersöka hur 

pedagoger på gymnasiet arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan sammanställas skriftligt 

av mig. Denna sammanställning fungerar som ett underlag för uppsatsen och 

kommer endast att läsas av mig och min handledare. Allt material från 

intervjuerna kommer i uppsatsen att avidentifieras och er medverkan kommer 

att vara helt anonym.  

 

Specialpedagog och skolledare kommer att intervjuas enskilt och lärare i 

grupp. Tiden för intervjuerna beräknas till 30-45 minuter. Jag hoppas att vi 

kan träffas i lokaler på er skola men det går även bra att träffas någon 

annanstans. Jag bifogar de frågor jag planerar att ställa så att ni kan läsa 

igenom dem på förhand om ni så önskar. 

 

Om ni har några frågor angående intervjuerna, hur materialet kommer att 

bearbetas och behandlas, eller andra frågor kan ni kontakta mig via mail eller 

på telefon både före och efter intervjun. 

 

 

Tack på förhand för er medverkan. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Stina Johannisson 

 

stina_johannisson@hotmail.com 

Tele: 070-4388707 
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BILAGA 6 

 

 

 

Jag heter Stina Johannisson och studerar till specialpedagog vi 

Stockholms Universitet. Just nu skriver jag en uppsats på grundnivå 

om pedagogernas stöd till elever på gymnasiet. Därför skulle jag 

vilja att du fyller i denna enkät om stödet på din skola. Deltagandet i 

studien är frivilligt och om du inte känner dig bekväm kan du lämna 

in en tom enkät.  

Enkäten är helt anonym, lärarna och övrig personal på skolan 

kommer inte att se den. Jag kommer sedan att sammanställa alla 

enkäterna och resultatet kommer att redovisas i min uppsats. Efter 

sammanställningen kommer enkäterna att förstöras.  

Om du har några frågor angående enkäten eller uppsatsen kan du 

kontakta mig på: Stina_johannisson@hotmail.com  

 

Tack för din medverkan!  

 

Med vänlig hälsning  

Stina Johannisson

mailto:Stina_johannisson@hotmail.com


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


