
I behov av stöd 

Några elevers upplevelser av stöd i läs- och skrivutveckling 

Birgitta Larnefeldt 

  

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 poäng, avancerad nivå 

Specialpedagogik 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, läs och 

skrivutveckling (90 hp) 

Vårterminen 2015 

Handledare: Gabriella Höstfält 

Examinator: Helen Knutes Nyqvist 

English title: Support in reading and writing. Some student´s views. 

 



 

 

I behov av stöd 

Några elevers upplevelser av stöd i läs- och skrivutveckling 

Birgitta Larnefeldt 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av vikten av elevers delaktighet är syftet med denna uppsats att undersöka hur elever på 

högstadiet som får stöd i sin läs- och skrivutveckling upplever sitt stöd och sin skolsituation. 

Undersökningen är en kvalitativ studie som bygger på en etnografisk metod och en fenomenografisk 

metod där intervjuer av tre elever vid ett högstadium i en storstadsregion utförts. Eleverna fick hjälp i 

SPA (specialpedagogiska arbetslaget och dess lokaler) som låg avsides i en skolbyggnad högst upp. 

Eleverna lämnade sin klass för att få hjälp i SPA.  

Tre olika synsätt hos eleverna kom fram på vad de främst tyckte var bäst med hjälpen de fick. Det var 

1) Att få hjälp med läxorna. 2) Hjälp med att läsa olika texter och diskutera dem. 3) Hjälp på en 

grundläggande nivå där eleven befann sig och inte på en för svår nivå. Då grunderna hade gåtts 

igenom kunde nivån höjas stegvis på hjälpen. Att få hjälp på den nivå som eleven befinner sig på var 

den utfallsnivå som placerades högst på den hierarkiska skalan. Lägst låg att få hjälp med läxorna. 

Eleverna hade lämnat olika svar och beskrivningar på vad de tyckte var en nackdel med hjälpen. De 

olika svar som lämnats var följande 1) Det fanns inga nackdelar med hjälpen. 2) Felet beror på eleven 

själv som inte skött sig enligt egen utsaga. 3) Eleverna får inte den hjälp som de behöver. Eleverna har 

rätt att nå målen i ämnena men hjälp ges inte alltid så att de kan nå målen. 4) En nackdel med hjälpen 

som ges individuellt eller i en liten grupp kan vara att eleverna kan gå miste om värdefull undervisning 

i klassen. Det utfall som ligger högst är att eleverna går miste om värdefull undervisning och lägst 

ligger att det inte fanns några nackdelar med hjälpen. Positiva situationer var olika som favoritämnet, 

bra betyg och positiv respons på uppsats. Negativt var också olika som teoretiska ämnen, få en diagnos 

och jobbiga lärare. Eleverna uttryckte ingen önskan om någon annan hjälp än den de fick idag. Lugnet 

i SPA var något som alla uppskattade. En lugn klassrumsmiljö vore därför önskvärd är den slutsats 

man måste dra. 

Nyckelord 

Särskilt stöd, elevers upplevelser, åsikter, specialundervisning, grundskola, högstadium, dyslexi och 

integrering 
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Förord 

Under mina år som lärare har jag alltid varit intresserad av elevernas synpunkter. Eleverna har jämt 

fått rösta om hur vi ska arbeta med olika avsnitt och jag har lagt fram olika alternativ inom 

skrivarbeten och läsning av skönlitterära teman som eleverna fått ta ställning till och komma med egna 

förslag. Jag har upplevt att de blir mer motiverade av att få ta ställning till och komma med egna 

förslag med vad och hur vi ska arbeta inom ramen får målen med ämnet. Mitt intresse för 

demokratifrågor växte fram under barndomen och ungdomen då jag i en folkrörelse fick förmånen att 

lära mig ett demokratiskt arbetssätt och hur man skulle och kunde framföra sina synpunkter. När jag 

arbetade som lärare var det naturligt att lära eleverna elevdemokrati och mötesteknik. Alla eleverna 

fick prova på att vara ordförande, sekreterare och justeringsman. Klassråden var viktiga i skolan när 

jag började arbeta som lärare. Jag var då behörig folkhögskollärare. Senare skaffade jag mig 

behörighet som 4-9-lärare och då skrev jag min uppsats inom pedagogik om elevdemokrati vid den 

skola jag praktiserade.  

Under snart tre år har jag haft förmånen att på halvfart studera till speciallärare. Då jag alltid varit 

intresserad av demokratifrågor föll det sig naturligt att jag skulle välja ett ämne inom 

specialpedagogiken där elever i behov av stöd skulle kunna komma till tals. Därför valde jag att 

studera hur elever som får stöd i sin läs- och skrivutveckling upplever sitt stöd och sin skolsituation. 

Jag valde att genomföra min undersökning vid en skola i ett storstadsområde. Vid skolan har all 

personal och berörda elever varit oerhört hjälpsamma och tillmötesgående. Det är jag mycket tacksam 

för. Sedan har studierna för mig inneburit att jag har lärt mig mycket nytt som jag har en stor glädje av 

i mitt arbete som lärare. Ja, alla lärare skulle få förmånen att genomgå denna typ av utbildning som 

speciallärarutbildningen innebär. Jag har fått många nya perspektiv under utbildningen och har kunnat 

se på olika händelser i skolan med nya ögon. De kamrater, Diana von Börtzell – Schuts, Carolina 

Ingemarsdotter och Charlotte Rosberg som jag under studietiden gjort många gruppuppgifter 

tillsammans med under andra och delar av tredje studieåret har betytt oerhört mycket för mig. Vi har 

jobbat bra, haft givande samtal och oerhört roligt tillsammans. Min handledare till uppsatsen Gabriella 

Höstfält har hela tiden kommit med värdefulla synpunkter och stöttat oss alla i den grupp jag tillhört. 

Att just få förmånen att samtala tillsammans i gruppen och alla kloka tankar som kommit fram där vill 

jag tacka alla medlemmarna i gruppen för. 

Till slut vill jag tacka min man, Thomas Fürth som alltid stöttat mig i alla mina projekt. Han har varit 

mycket road av att höra mig berätta om all litteratur vi läst under kursen. Det har varit nya perspektiv 

på mycket i vår familj. Mina vuxna barn, Mirjam Fürth och Daniel Fürth har också stöttat mig. Då de 

var små var jag väl insatt i deras skolarbete som jag tog del av med stor glädje. Det har därför varit 

extra roligt då de båda är forskare att de nu kunnat tipsa mig om olika saker då det gäller mitt arbete. 

Slutligen vill jag än en gång tacka för att jag fått den stora förmånen att förkovra mig vid 

specialpedagogiska institutionen. En amerikansk vän tyckte det var fantastiskt att jag som 

yrkesarbetande lärare kunde studera gratis vid universitetet för att få en speciallärarutbildning. 
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Inledning 

Hur elever tycker och tänker om skolan är ett ämne av intresse då lärare har mycket att lära sig av 

eleverna. Stenhammar (2010) behandlar vikten av barns och ungdomars delaktighet. Det är väsentligt 

att kunna lyssna på elever i alla inlärningssituationer. Stenhammar har belyst en modell utarbetad av 

Shier.  Modellen av Shier bygger på delaktighet i fem olika nivåer: 1. Eleven blir lyssnad på. 2. Eleven 

stöttas i att uttrycka sin åsikt. 3. Elevens åsikt räknas in vid beslut. 4. Eleven är delaktig vid beslut. 5. 

Eleven delar på makten och ansvaret för att fatta beslut (Shier i Stenhammar 2010). En elev kanske har 

andra åsikter än läraren och tänker annorlunda och på förhållanden som inte personalen i skolan tänkt 

på. Frågan är om elever i behov av stöd får komma till tals och framföra sina åsikter om vad de tycker 

om skolan och dess undervisning för just dem.  

Bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrades den 1 juli 2014 (Skolverket, 2014). Enligt den nya 

lagändringen så kan lärare arbeta med stödinsatser i form av extra anpassningar inom den ordinarie 

undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram. Den nya lagändringen kom till för att 

underlätta för lärarna så att de inte behöver dokumentera lika mycket som tidigare genom att antalet 

åtgärdsprogram kommer att minska.  

Eleverna ska utvecklas efter sina förutsättningar enligt utbildningsmålen (Skolverket, 2014). Om en 

elev utöver klassundervisningen är i behov av ytterligare stöd så är det rektorns ansvar att se till att det 

finns möjligheter att arbeta med stödinsatserna. Om en elev riskerar att inte nå målen i ett ämne så ska 

eleven få stöd genom extra anpassningar. Det är inte så genomgripande förändringar för eleven då 

dessa anpassningar kan genomföras inom den ordinarie undervisningen av läraren och övrig personal. 

Det behövs inget formellt beslut om denna typ av stöd. Elevhälsan ska vara involverad. Om en elev 

efter extra anpassningar inte utvecklas eller inte når målen så utreds om eleven behöver särskilt stöd 

(a.a.). Ett åtgärdsprogram ska då upprättas om eleven är i behov särskilt stöd (a.a.). Enligt Asp-Onsjös 

undersökning (2006) så var 20 % av eleverna i behov av särskilt stöd enligt den äldre definitionen. 

Hon menar att klassläraren hade en central roll då det gäller stödets utformning. Däremot deltog 

varken eleven eller föräldern i över hälften av de undersökta eleverna vid utformandet av 

åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) menar att det är allvarligt eftersom lärarna själva tyckte att för att 

kunna lyckas med elever i behov av särskilt stöd fodrar det att en elev och förälder fått ta aktiv del i 

utformandet av själva stödet.  

Elever i behov av stöd har enligt FN:s barnkonvention (2009) och FN:s funktionshinderkonvention 

(2008) rättigheter som innebär att de kan framföra sina åsikter och de har rätt att läraren lyssnar på 

dem. En elev har rätt att ställa frågor och att själv bli hörd på till exempel vid möten som berör elevens 

egen situation. Asp-Onsjö (2006) pekar på intentioner från regering och riksdag där det i 

grundskoleförordningen sägs att elev och förälder ska ha inflytande då ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Att få vara delaktig i planeringen av skolarbetet och få information om alla hjälpmedel som finns eller 

om eventuell funktionsnedsättning är många gånger betydelsefullt för en elev i behov av stöd. Att själv 

få välja hjälpmedel och vilken hjälp man som elev vill ha är många gånger centralt för en elev i behov 

av stöd. Läraren har kanske andra åsikter än eleven men då måste de ju enligt min uppfattning förklara 

varför de har en annan åsikt och varför de tycker något annat är bättre än vad eleven tycker. Eleverna 
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har en fördel av om de vet mycket om varför de är i behov av stöd då det kan underlätta att vara med 

och planera sina studier och vilket stöd de ska få av skolan. 

 Emellertid framhåller Asp-Onsjö (2006) att elever och föräldrar inte får så mycket inflytande på grund 

av att skolans personal många gånger haft ett möte innan själva mötet med de berörda äger rum. Att 

det förekommer två samtal där de berörda inte är med vid första samtalet innebär att beslutet om 

elevens form av stöd redan är fattat av skolans personal vid första mötet. De har diskuterat ihop sig om 

en uppfattning inför mötet med förälder och elev. Syftet med mötet blir då snarare att få med elev och 

förälder på förslaget som skolans personal presenterar (a.a.). Elevens möjligheter att få sin röst hörd är 

då begränsad. Emellertid kan ett annat synsätt enligt min uppfattning vara att skolans personal måste 

förbereda sig inför mötet och det innebär att personalen diskuterar igenom ordentligt vad de ska 

framföra till föräldern och eleven. Hofvendal (2006) menar att läraren ofta vid utvecklingssamtal 

avslutar med en fråga om eleven eller föräldern har någonting att tillägga eller om det är något de vill 

ta upp. Yttrandet i sig förstås oftast som att läraren förväntar sig ett nej-svar. Då frågan ställs vid slutet 

av samtalet så är tiden i princip ute för hela samtalet.  

Dysthe (2003) anser att en god lärmiljö där skolan kan stimulera till aktivt deltagande är centralt för 

motivationen. Att få vara tillsammans med andra i en grupp och vara delaktig skapar motivation för att 

lära sig (a.a.). I de nya bestämmelserna om stödinsatser framgår av de allmänna råden att det kan vara 

av betydelse om skolans personal samtalar med eleven om elevens egna upplevelser av sin 

skolsituation (Skolverket, 2014). I skollagen framhävs betydelsen av samarbete med vårdnadshavare 

och elev vid utarbetande av åtgärdsprogram. För att ett åtgärdsprogram ska bli framgångsrikt har 

studier visat att elever och vårdnadshavares åsikter är betydelsefulla för att åtgärderna ska lyckas 

(a.a.).  Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska hänsyn tas till barnets bästa vilket bland annat innebär att 

elevens inställningar ska klarläggas och eleven får fritt framföra sina åsikter som rör honom/henne 

själv. Barnets åsikter ska tas hänsyn till i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Sammanfattningsvis kan här sägas att forskare som Stenhammar (2010) diskuterar betydelsen av att 

eleverna får vara delaktiga när det gäller studierna. Dysthe (2003) framhåller att för elevers motivation 

och för att indirekt kunna lyckas med studierna är ett aktivt deltagande i en god lärmiljö centralt. I 

FN:s barnkonvention (2009) och i skollagen (SFS 2010:800) klargörs barnets rätt att fritt få framföra 

sina åsikter. Mot bakgrund av betydelsen av elevers uppfattningar har jag i denna uppsats valt att 

undersöka hur elever som får stöd i sin läs- och skrivutveckling upplever sitt stöd och sin 

skolsituation. Ett önskemål är att elevernas egna erfarenheter förhoppningsvis kan ge de som arbetar 

som lärare och speciallärare andra perspektiv på sitt arbete och idéer om hur de genom att få en bild av 

elevens uppfattning kan förbättra elevers läs- och skrivutveckling.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och 

skrivutveckling upplever sitt stöd och sin skolsituation. Frågeställningar som används för att nå syftet 

är: 

Hur är skolmiljön för elever i behov av stöd? 

 Finns det enligt eleverna några för- och nackdelar med hjälpen? 

Vilka positiva eller negativa situationer i skolan kommer eleverna ihåg? 
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Bakgrund 

Barns åsikter och rätt att få påverka sin egen situation har i dagens samhälle blivit viktigare. För att 

elever ska känna sig motiverade för studier ses det som en självklarhet att fråga vad barnen själva 

tycker och hur de ska arbeta med skolämnena. Lärare själva har uttryckt att för att eleven ska lyckas 

med sina studier är det av vikt att de får vara aktiva och ta del vid planeringen (Asp-Onsjö, 2006). I 

läroplanen från 2011 sägs det att kunna ”påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 

Elever ska enligt läroplanen ges inflytande över utbildningen.” (Skolverket, 2011) Att ta ansvar för 

både studier och själva arbetsmiljön är här centralt. Eleverna ska kunna påverka arbetssättet, formerna 

för arbetet och innehållet i undervisningen (a.a.).  

Läroplanen (Skolverket, 2011) framhäver att all personal i skolan ska stödja elever som är i behov av 

stöd. Skolmiljön ska vara en miljö där eleverna kan utvecklas och lära sig. Vikten av att elever som 

har svårigheter får stöd av läraren framhålls. Hänsyn måste tas till elevers olika förutsättningar enligt 

läroplanen (a.a.). Enligt FN:s konvention ska stödåtgärderna vara individanpassade med största 

möjliga utveckling för individen och målet är fullständig inkludering (FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning, 2008). Enligt samma konvention ska barn med 

funktionsnedsättning ha rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem (a.a.). Den elev som har en 

funktionsnedsättning vet kanske många gånger bäst vad han eller hon är i behov av då det gäller 

stödåtgärder. Eleven kanske klarar av mer än vad läraren tror. Därför är det extra viktigt att personalen 

i skolan lyssnar till den som ska få extra hjälp med skolarbetet. 

Tidigare forskning 

I denna del kommer forskning om hur elever i behov av stöd upplever sin skolsituation att diskuteras 

och den fysiska skolmiljön för elever i behov av stöd.  

Westling Allodi (2002) har tagit del av svenska skolbarns uppsatser om sin skolsituation. 90 av de 185 

undersökta elevernas uppsatser var skrivna av elever som fick särskilt stöd. Eleverna upplevde att de 

var huvudpersonen i skolan och meningsfullt för dem var sociala relationer, etiska frågor och lärande. 

I skolan var problemen orsakade av brist på stimulans, vuxnas kontroll och inflytande. Trots att elever 

i behov av stöd inte var en homogen grupp så behandlade många av dem personliga rättigheter och 

rättvisa. De framhöll vikten av att ha rätt till säkerhet och stöd och gemensamma reglers betydelse för 

tryggheten. De förväntade sig att kunna vara trygga i skolan och de tror att de har rätt att vara 

skyddade. De menade att skolan inte alltid var en trygg plats att vistas på. Elever i behov av stöd 

kände sig många gånger mer utsatta än andra grupper. Mobbning togs upp av flera elever. 

Ungdomarna ville inte ha någon ”låt gå skola” där de inte kunde känna sig trygga. De ville ha aktiva 

lärare som har kontroll och kan skydda dem. Det fanns en önskan hos eleverna att de skulle få en 

skolmiljö där de kunde samarbeta, ingen slogs och att alla elever hade kamrater i skolan så att ingen 

var ensam. Läraren har här en viktig roll som kan inspirera eleverna och skapa ett gott klimat vilket 

var önskningar från elever i behov av stöd. Elevernas perspektiv är enligt Westling Allodi (2002) 

viktigt för att förstå bristerna i skolmiljöer.  
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Heimdahl Mattson och Roll-Petterson (2007) undersökte tolv femtonåriga högstadieelevers eller 

gymnasieelevers upplevelser av delaktighet och inflytande i skolan i Sverige genom intervjuer. 

Eleverna hade alla läs- och skrivsvårigheter som inte erkändes förrän i mellanstadiet i deras skolgång. 

Lärarna hade väntat för att se hur läsningen och skrivningen skulle utvecklas istället för att ta tag i 

svårigheterna. Oftast hade eleverna och föräldrarna fått kämpa för att få läs- och skrivsvårigheterna 

erkända av skolan. Förutsättningarna för att få hjälp var beroende av om eleverna hade en 

dyslexidiagnos. För att få hjälp måste eleverna oftast acceptera att få den i en liten 

undervisningsgrupp. Oftast var elevernas inställning till små undervisningsgrupper ambivalent. 

Eleverna upplevde inte själva diagnosen som att de blev märkta utan det var organiseringen av hjälpen 

i små grupper som de tyckte var stämplande. 

Groth (2007) tar upp en diskussion i sin avhandling om specialpedagogiska insatser, lärarens stora roll 

för om eleven i verkligheten blir inkluderad i en inkluderande verksamhet. Han har i tre norrbottniska 

kommuner studerat skolor och tre speciallärare och sex elever ingår i studien. Deras uppfattningar om 

den specialpedagogiska hjälpen är här av intresse. Lärarens värdering av eleven har stor betydelse för 

elevens självbild. Många gånger har lärarna svårt att hantera den naturliga variationen hos elever och 

deras lärande. En elev som får särskilt stöd associeras många gånger med negativ avvikelse. Eleverna 

med stöd kan få underlägsenhetskänslor och upplever sig som annorlunda på grund av omgivningens 

reaktioner. Specialundervisningen förknippas med problem och denna syn kan då överföras till 

eleverna.  Däremot upplevde eleverna i Groths (2007) undersökning själva stödet som positivt. 

Isaksson (2009) har i en sammanläggningsavhandling bland annat studerat i en del av avhandlingen 

hur elever i behov av stöd och deras föräldrar upplevde skolans stödinsatser. I studien deltog elever 

från årskurs 7-9 på två grundskolor i en kommun. Det var 8 elever och deras föräldrar som 

intervjuades. Elever och föräldrar hade en ambivalent inställning till stödet. Undervisning i en liten 

grupp innebar en lugn miljö och det sågs som positivt till skillnad från en stökig klassrumsmiljö. 

Däremot var oftast inte undervisningen i en liten grupp koordinerad med undervisningen i klassen 

vilket medförde att eleverna kunde gå miste om relevant undervisning i klassen. Att lämna klassen och 

på så sätt vara annorlunda var många gånger en negativ upplevelse för en del elever. Undervisningen i 

klassen var kanske på en för hög nivå medan undervisningen i den lilla gruppen låg för lågt och var 

anpassad efter den som hade störst svårigheter. Det upplevdes som en nackdel av eleverna. En del 

elever menade att de hamnade ännu mer efter kunskapsmålen och sina klasskamrater då de gick i en 

liten grupp eftersom nivån där var mycket låg. 

För att få hjälp behövdes en diagnos men hänsyn togs inte i tillräcklig grad till diagnosen vid 

utformandet av skolans stödinsatser. Diagnosen kunde i sig medföra stigmatiserande upplevelser för 

eleven och skolsvårigheterna relaterades till individen medan sociala faktorer hade mindre betydelse. 

Isaksson (2009) diskuterar nödvändigheten av att få en diagnos för att få hjälp samtidigt som det finns 

en tendens att vilja dölja att man som elev är avvikande då eleven önskar vara ”normal”. Att vara i 

behov av stöd kan således bli en balansakt mellan normalitet och avvikelse. 

Wennås Brante (2013) har intervjuat 7 personer med dyslexi om deras erfarenheter om sin läsning. De 

ägnar sig nu åt högre studier i Sverige. De intervjuade var alla vuxna och erfarna läsare men de hade 

ingen strategi för att komma över dyslexin annat än att tillbringa mycket tid med läxor och studierna. 

Varje individ var unik men de delade en erfarenhet som var ett starkt stöd ifrån föräldrarna och att de 

hade inte sett sig själva som ”dumma”. Alla utan en av deltagarna i studien tillskriver sina föräldrar en 

viktig roll i att de lyckats med sina studier och kunnat ägna sig åt högre studier. De fick olika typer av 

stöd från sina föräldrar. Exempel på stöd är att en förälder tvingade barnet att skriva och läsa, en 

annans föräldrar läste och gav kommentarer på allt skolarbete under hela skoltiden. De uppmuntrade 
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också sitt barn hela tiden. En annan mamma har alltid trott på sitt barn. En mamma uppmuntrade ett 

intresse av att läsa och stöttade sitt barn med läxor. Medan en mamma erbjöd sig att köpa alla böcker 

som dottern ville läsa. En pojkes mamma läste alla läxor högt så att han kunde komma ihåg dem. En 

del föräldrar har varit som lärare för sina barn. En flicka var ett undantag. Hennes mamma eller pappa 

la aldrig märke till sin dotters problem och hon tyckte hon hade haft det tufft och att hon var orolig 

under sina studier (a.a.). 

I en brittisk studie av fyra elevers berättelse om sina studier i skolan behandlas elevernas 

självförtroende (Gibson & Kendall, 2010). De fyra eleverna hade dyslexi och de gick under åren 2009-

2010 första året på högre studier. I sina berättelser om sin skolgång berättar de att de inte fått en 

diagnos förrän då de fortsatt med högre studier. Lärarnas attityder till eleverna hade stor betydelse. 

Några var positiva och andra lärare var negativa till eleverna. Det aktualiserar frågan om 

känslomässigt stöd åt elever med dyslexi. Eleverna med dyslexi vittnar om hur de blivit placerade i 

lägre grupper och förväntningarna på dem har varit låga ifrån lärarna. De fick på så sätt ingen 

utmaning. Flera av deltagarna i studien hade en inre styrka som gjorde att de gick på all frivillig hjälp 

de kunde få i skolan i vartenda ämne. Eleverna fick råd att välja enklare ämnen och inte den kurs som 

gav tillträde till de prestigefyllda skolorna i England.  En del beskrev lärarnas attityder till dem som 

negativ och att de inte fick stöd ifrån dem. De kände att lärarna hade låga förväntningar på dem. 

Eleverna hade också upplevt att de blivit retade på grund av sin dyslexi av sina kamrater. Det är inte 

bara det akademiska arbetet som har påverkats av dyslexin utan även dessa elevers självförtroende 

(a.a.). 

Bjurström (2003) tar upp en mycket intressant aspekt av lärmiljön. Han för en diskussion om hur 

skolarkitekturen förändrats i och med att det har kommit nya pedagogiska idéer. Vad betyder 

skolmiljön och hur ska den utformas för att vara en tillgång? Många associerar skolbyggnader med 

klassrum i rader. Även om det normala klassrummet var vanligast började man på 50-talet bygga 

grupprum och på 70-talet fick man studiehallar och mediatek. Man fick hemrum och en hemkänsla 

skulle skapas. På 90-talet kom arbetsenheterna. Arbetsmiljön med datorer kom att likna kontor där 

man skulle söka kunskap via datorn (a.a.). 

Karlsson (2012) har undersökt elever i en särskild undervisningsgrupp i en svensk skola. Det är en 

grupp på 5 pojkar i åldern 7-12 år. Rent geografiskt var eleverna placerade i ett enskilt hus som låg i 

utkanten av skolgården i en skola med 600 elever. I skolans dokument framgår att skolan är för en 

inkluderande skola. Pojkarna har placerats i denna grupp för att få specialpedagogiska insatser för att 

senare kunna återgå till vanlig klass. Det är inte lätt att hitta till den specialpedagogiska gruppen då det 

inte finns några skyltar till den skolbyggnad där gruppen håller till. På informationstavlan över 

skolområdet saknades den lilla gruppen. En namnskylt fanns på alla skolbyggnader med ett undantag 

och det var för elevernas hus som tillhörde den särskilda undervisningsgruppen. I klassrummet satt 

eleverna skilda från varandra genom skärmar (a.a.). Frågan jag ställer här är om denna grupp av elever 

inte skulle synas i skolan? 

Pojkarna hade en matsal tillsammans med en förskoleklass. Lärarna bestämde var eleverna skulle sitta 

i matsalen. Andra elever hade lagt märke till den lilla gruppens placering och avskildhet. Med tanke på 

att inkludering var viktigt på denna skola framstår det som motsägelsefullt med den fysiska miljön 

som kan beskrivas som exkluderande (Karlsson, 2012). 
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Sammanfattning 

Elevperspektivet är något som samtliga studier tycker är väsentligt och de undersöker elever i behov 

av stöd. Westling Allodi (2002) diskuterar mobbning. Många av eleverna med stöd hade känt sig 

utsatta och de önskade att skolan skulle vara en trygg plats att vistas på. Heimdahl Mattson och Roll-

Petterson (2007)  menar att elever som fått diagnosen dyslexi inte kände sig utsatta eller stämplade av 

själva diagnosen. Det eleverna tyckte var jobbigt och kändes som att de blev stämplade av var att de 

var tvungna att få hjälp i små grupper. I Groths (2007) undersökning tyckte eleverna att de blev utsatta 

eftersom omgivningen reagerade negativt på att de fick stöd. Själva stödet tyckte eleverna däremot var 

positivt. Isaksson (2009) hävdade att eleverna fick en lägre nivå på undervisningen i en liten grupp och 

att de gick miste om värdefull undervisning i klassen. Att gå i en liten grupp var annorlunda och att få 

en diagnos kunde upplevas som att man blev ”avvikande” och inte ”normal”. Wennås Brante (2013) 

intervjuade elever med dyslexi som alla lyckats med att ta sig till högre studier. De hade en sak 

gemensamt och det var att deras föräldrar alltid stöttat dem i sina studier och att de själva inte tyckte 

att de var ”dumma”. Gibson och Kendall (2010) tog i en brittisk studie upp elevernas självförtroende. 

Lärarna hade rekommenderat lättare grupper under deras skoltid så eleverna hade inte fått de 

utmaningar de hade behövt för att nå sin proximala utvecklingszon. Lärarnas låga förväntningar och 

att de blev retade för att de hade dyslexi av andra elever förde med sig att de i behov av stöd fick dåligt 

självförtroende. Skolmiljön och dess arkitektur är något som behandlas av Bjurström (2003) och 

Karlsson (2012) menar att placeringen av en liten grupp i behov av stöd har betydelse för hur andra ser 

på denna grupp. De elever Karlsson (2012) undersöker var placerade i en byggnad i skolans utkant och 

det fanns inga skyltar till deras hus där det framgick var den lilla gruppen höll till. 

Teoretiska utgångspunkter 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och 

skrivutveckling upplever sitt stöd och sin skolsituation har jag valt att utgå ifrån ett sociokulturellt 

synsätt. Anledningen till det är att Vygotskij sociokulturella perspektiv handlar om hur vi människor 

utvecklar våra förmågor som är kulturella som till exempel att läsa, skriva och problemlösning (Säljö, 

2012). Själva språket utvecklas inom kulturella gemenskaper. Kommunicerandet med andra 

människor gör att vi kan uttrycka oss. Och begrepp kan hjälpa oss att organisera vår omvärld. Det är 

viktigt med sociala samspel för att utvecklas och lära sig. Vygotskij menade att i skolan kommer 

eleverna i kontakt med kunskaper som är vetenskapliga och abstrakta. Detta behövs i vårt 

komplicerade samhälle. Kunskaper fås genom läraren och undervisningen i skolan (a.a). 

Då denna undersökning utgår ifrån elever i behov av stöd ges här en bakgrund om hur tankarna på en 

skola för alla växt fram. De elever som undersökts är de som får stöd för sin läs- och skrivutveckling 

och då är det av intresse att skildra olika synsätt på läs- och skrivutveckling och hur man kan arbeta 

med denna utveckling. Språkstörning och dyslexi tas också upp då det påverkar läsning och skrivning. 

 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det finns olika sätt att se på lärande. Ett sätt att se på lärandet är att resultatet av lärandet beror på den 

enskilda individens förmågor. Från sekelskiftet 1900 ända fram till 1960-talet var den behavioristiska 

teorin betydelsefull i Sverige inom pedagogiken (Säljö, 2012).  Människan styrs av stimuli i samhället 

omkring sig.  Skinner som räknas som radikal behaviorist menade att beteenden kan styras genom 

betingning. Man kan förstärka beteenden genom träning och belöning. Enligt behaviorism så kan 

komplexa beteenden delas upp i små delar. Delbeteenden kan läras in stegvis (a.a.). Under 1950-talet 
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börjar den kognitiva traditionen där elevers förståelse, begreppsbildning, problemlösning och minnet 

är centralt (Säljö, 2012). Piagets teori om barns utvecklingsfaser i olika stadier innebar att lärandet 

skulle vara på en nivå där barnet befann sig och läraren skulle vara i bakgrunden. Barnet skulle själv få 

upptäcka världen och klara av uppgifter.   

Andra sätt att se på undervisning och eventuella skolsvårigheter är att man ser på barns sociala och 

kulturella bakgrund (Säljö, 2012). Dewey förespråkade att eleverna skulle lära sig genom, ”learning by 

doing”. Barnets egna erfarenheter skulle vara i centrum. Eleverna skulle bli demokratiska 

samhällsmedborgare som tänkte kritiskt (a.a.). Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs 

idéer. Idéerna kom att bli betydelsefulla i Sverige under 1980- och 1990-talet och de har en central 

plats i dagens skola och läroplan (Säljö, 2012; Skolverket, 2011). Språket är centralt för lärandet. 

Lärandet äger rum i samspel med andra. Läraren är viktig och Vygotskij talar om att barn med hjälp av 

vuxna kan nå sin ”proximala utvecklingszon” (a.a.). 

Inom svenskämnet så får eleverna arbeta med att läsa, skriva och tala (Skolverket, 2011). Därför är 

Vygotskij så central. Kozulin (2004) menar att Vygotskijs paradigm är det paradigm som genomförs 

mest konsekvent i dagens klassrum. Han lyfter också fram studier som visat att läsförståelsen kan öka 

genom att använda sig av Vygotskijs metoder för medierat lärande. Kamraters betydelse för lärandet 

betonas.  Marton (2010) framhäver betydelsen av att elever är aktiva och att de lär med och från 

varandra. De behöver vägledning, feedback och vänligt bemötande och en fast hand. Lindberg (2010) 

undersökte hur olika grupper arbetade med mätning, volym i matematik. Experimentet visade på 

betydelsen av lärarens roll för att under arbetets gång få eleverna att förstå hur de skulle uppnå målen i 

ämnet. Även om detta experiment var i matematik så menar jag att problematiken även är aktuell för 

svenskämnet.  Läraren måste kommunicera med eleverna så att de har en möjlighet att uppnå de 

uppställda målen för experimentet. 

 Liberg (2003) diskuterar begreppet flerstämmighet i sin artikel. Det är inte så vanligt enligt en rapport 

från Skolverket (1999) med ett flerstämmigt språkrum i dagens skola. Liberg (2003) tar upp denna 

rapport till diskussion.  Det är viktigt för lärandet att olika individers stämmor och yttranden får 

komma till tals. Man kan konfrontera sina idéer, tankar och uppfattningar med andra. Det finns en 

olikhet mellan yttrandena och det är grunden för förändring och utveckling. Dialogen är här central. 

Aneer (2010) lyfter fram Sokrates och tankarna om att metoden att finna kunskap kan läras ut men inte 

själva kunskapen. De blivande lärarna i hennes undersökning menar också att läraren ska känna lust 

till kunskap och kunna förmedla det till eleverna. (Aneer, 2010) 

Inom svenskämnet behandlar Igland (2003) hur en klass arbetar med skrivuppgifter och hur eleverna 

ändrar sina texter efter lärarens synpunkter. Lökensgard Hoel (2003) tar upp hur elever ger varandra 

synpunkter på sina skrivuppgifter. I båda undersökningarna får läsaren följa hur texten vuxit fram och 

förbättrats efter synpunkter ifrån läsarna. 

En skola för alla 

Hur specialundervisningen ska vara organiserad på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå är en 

fråga som är ständigt aktuell.  Vad är normalt och vad är avvikande? Hur definieras en elev i behov av 

stöd?  Vad kan en diagnos innebära för individen? Kan den innebära stigmatisering och utanförskap? 

Hur har synen varit på elever i behov av särskilt stöd i skolans dokument?  Det är frågor som är 

aktuella att fundera på i en skola för alla. 
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Specialundervisningen har varit enskilt eller i små grupper och problemen har ansetts bero på 

individen. Synsättet har i dag ändrats och Salamancadeklarationen förespråkar ett inkluderande 

arbetssätt och läroplanen präglas av Vygotskijs idéer där man lär sig tillsammans med andra.  

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från år 1948 slås rätten till utbildning fast. (1987) FN 

har utfärdat standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.  

Enligt Salamancadeklarationen (2001) från år 1994 ska skolorna anpassa kursplanerna, så att de passar 

barn med olika förutsättningar och intressen. I deklarationen används begreppet ”barn i behov av 

särskilt stöd”. Det innebär att vi inte ser svårigheterna som ett individuellt problem som vi gjorde för 

några år sedan då vi talade om ”barn med särskilda behov”. En deklaration är inte tvingande utan det 

är ett uttryck för en åsikt. Principen är att alla barn ska undervisas tillsammans oberoende av 

funktionshinder. Undervisning utanför den ordinarie klassen bör enligt Salamancadeklarationen bara 

förekomma undantagsvis. Skolverkets rapport ”Handikapp i skolan” (2005) förespråkar inkludering av 

alla elever. 

Assarson (2007) behandlar hur synen på funktionsnedsättning och utbildning förändrats i Sverige rent 

historiskt. I slutet av 1800-talet var det viktigt att alla skulle göra rätt för sig. Kring sekelskiftet och i 

början av 1900-talet fanns i samhället idéer om att skydda sig mot undermåliga individer. De sågs som 

ett hot mot samhället. Kvinnor blev steriliserade för att de sågs som ”genetiskt undermåliga”. Efter 

andra världskriget växte tanken på en demokratisering av skolan fram så att den blev tillgänglig för 

alla. Ett ekonomiskt uppsving under 1960-talet kom att medföra att personer med 

funktionsnedsättningar ville ha del av välståndet. Grupper som varit utanför samhället och krävde 

delaktighet kom att bli lyssnade på från att tidigare ha gömts undan (a.a.). 

Under 1960-talet formulerades tanken på att människor med funktionsnedsättningar skulle få leva som 

andra i gemenskap. Normaliseringsprincipen innebar rätten att få leva och växa upp under 

familjeliknande förhållanden och inte på institution.  Särskoleelever började integreras på 1960-talet i 

lokaler i grundskolorna. På 2000-talet har inkluderande undervisning och specialpedagogik i all 

lärarutbildning diskuterats mer (Assarson, 2011). 

Läs och skrivutveckling 

Att kunna läsa och förstå olika texter och uttrycka sig i skrift är centralt i dagens samhälle (Mossige, 

Røskeland &Skaathun, 2009). Bjar (2011)  pekar på betydelsen av pedagogisk kartläggning för att 

läraren ska kunna följa läs- och skrivinlärningen.  Det är av vikt att kunna fastställa var i 

utvecklingszonen eleven är. På så sätt kan arbetet anpassas efter elever som är i behov av särskilt stöd 

(a.a.). Kompensatoriska hjälpmedel, såsom dator med program ”Stava rätt” och talsyntes är viktigt att 

elever med svårigheter lär sig att använda på ett tidigt stadium (Föhrer & Magnusson, 2003). Att öva 

läsning dagligen för elever med läs- och skrivsvårigheter är betydelsfullt så att läsflytet kan utvecklas 

(Torgesen, 2005 & Mossige, 2009).  Torgesen (2005) framhäver betydelsen av intensiteten i träningen 

för att lyckas med sin läsning. O’Connor, White och Swanson (2007) lyfter fram vikten av att en 

vuxen som korrigerar felläsning är med vid högläsning. Specialpedagogiska institutet (2006) 

framhåller i sin skrift att elevens självbild blir påverkad av läs- och skrivmisslyckanden. Eleven kan då 

undvika att läsa och skriva vid olika tillfällen. De menar vidare att gemenskapen och atmosfären i 

klassen är viktigt för att få goda studieresultat (a.a.) 

”Phonics” och ”whole language” 

Det finns olika kunskapstraditioner om hur barn lär sig läsa och skriva. Det är inte bara i de yngre 

åldrarna i skolan som läsande och skrivande är något eleverna lär sig. Olika genrer kräver olika 
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läsande. Skolan måste genom hela skoltiden klara av att vägleda eleverna genom mer avancerade 

skriftspråk (Berthen & Eriksson, 2006). Inom forskningen kan man urskilja två traditioner, den ena 

kallas ”phonics” (ljudmetoden) och den andra kallas ”whole language” (helhetsmetoden) (Berthén & 

Eriksson, 2006 och Liberg 2007). De engelska termerna är i forskningssammanhang mer etablerade 

och kommer därför att användas i denna uppsats. I ”phonics-traditionen” är talet – fonemet (ljudet) 

och skriften - grafemet (bokstaven) centralt. Eleven måste kunna knäcka läskoden. Antingen genom att 

utgå ifrån helheter som ord och satser och sedan dela upp helheten i bokstäver och ljud eller utgå ifrån 

de enskilda bokstäverna, ljuden som sammanfogas till en helhet.  Eleven behöver lära sig olika 

grunder såsom fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, stort ordförråd och begreppsmedvetenhet 

för att sedan använda dessa grunder i läsning och skrivning (Berthén & Eriksson, 2006). Kullberg 

(2007) beskriver det syntetiska förhållningssättet. Hon menar att den tekniska förmågan är central 

inom detta synsätt och att man utgår ifrån bokstäverna och bokstavsljuden för att sedan sätta ihop dem 

till ord, satser och texter. Detta sätt att se på läsinlärning ligger nära fonetiken.  Lundberg och Hjälme 

(2007) tillhör “phonics”-traditionen.  Lundberg (2007) poängterar att ljudning är väsentligt för att lära 

sig skriva. Ljud, bokstäver och ord och fonetik är centralt. Hjälme (2007) framhåller vikten av att först 

utveckla en automatiserad avkodning vilket ligger nära Wittingmetoden där ljudning är centralt. 

Läsfärdigheter 

Melin (2009) framför att forskningen inte har kunnat fastställa vilken metod, ”phonics” eller ”whole 

word” (”whole language”) som är bäst. Men för ”kämpande” läsare är ”phonics” att föredra. Vid 

läsning av en text kan man hantera svårigheter på två sätt. ”Bottom-up” innebär att bearbeta texten 

långsamt och metodiskt med testning av uttalsalternativ av stavelserna. I den andra metoden, ”top-

down” använder sig läsaren av gissningar för att uttala ett svårläst ord. Läsare drar ofta nytta av båda 

metoderna (a.a.). Däremot anser Hjälme (2007) att kategorisera läslärandet utifrån ”top -down”, 

analytisk, eller ”bottom-up”, syntetisk, är förenklat. Båda sätten måste ingå i läslärandet.  

Av metoderna ”phonics” och ”whole-language-traditionen” behöver inte den ena metoden vara bättre 

än den andra. Mossberg  Schüllerqvist (2008) behandlar i sin avhandling hur åtta lärare bedriver 

litteraturläsning på högstadiet. Lärarna använde sig av kombinationsstrategier när de undervisade och 

det låg närmast ”whole language”- traditionen. Lärarna hade interna mål som stod nära 

vetenskapssamhällets mål i litteraturvetenskap och externa mål där de diskuterade till exempel 

demokrati via ämnesstudier. Undervisningen riktade sig också mot färdigheter som att skriva. 

Richard Allington som är en amerikansk läsforskare hävdar att det måste finnas förutsättningar för att 

ett barn ska bli en läsare och dessa är följande: tid, böcker, strategier, samtal, flyt i läsningen och minst 

1.5 timmar läsning per dag (Allington i Stensson, 2006). Han menar att eleverna måste få hjälp av 

strategier och samtal med läsning genom att eleverna kan förstå, tänka och tolka kring olika texter. 

Eleverna måste genom lässtrategier få lära sig om människan och världen (a.a.). 

Identifiering, åtgärder och förebyggande arbete 

 Det är svårt att tidigt förutsäga hur ett barn senare kommer att läsa enligt Bowey (2005). Det finns 

flera nyckelförmågor som förutsäger läsförmågan såsom ordförråd, grammatik, fonologisk färdighet, 

bokstavskännedom och generell kognitiv förmåga. Vissa faktorer spelar en nyckelroll såsom 

fonologisk färdighet, bokstavskännedom och generell kognitiv förmåga.  Ett test som RAN (”Rapid 

automatized naming”) kan inte förutsäga framtida läsförmåga och egentligen är det svårt att säga vad 

RAN egentligen mäter (a.a.).  Läsformeln: Läsning = Avkodning x Förståelse presenteras av Heimann 

och Gustafson (2009). Båda termerna måste finnas med för att läsning ska uppstå (a.a.) Sedan bör 
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läraren utgå ifrån elevens nivå vid planering av undervisning (Hagtvet, 2009). Elevens språk- och 

läsutveckling bör följas upp av läraren och läraren bör reflektera över sin undervisning och elevernas 

lärande (a.a.). 

Kullberg (2007) diskuterar i inledningen till rapporten ”Emergent literacy” begreppet ”literacy” som 

ett vidare begrepp för läskunnighet. Läsning är inte bara en färdighet där man ska lära sig att knäcka 

en kod. I en OECD-rapport (2000) definieras ” literacy” som ”the ability to understand and employ 

printed information in daily activities, at home, at work and in the community – to achieve ones goals 

and to develop ones knowledge and potential” (OECD, 2000 s. X). Säljö (2000) menar att ”literacy” är 

sociokulturella aktiviteter. Kunskapen att använda skriftspråket är något som vi lär oss hela livet. Vi 

måste kunna kommunicera, förstå budskap i olika texter, diagram, tabeller och kunna argumentera och 

diskutera (a.a.) I ett socio-kulturellt synsätt är kommunikation i både läsning och matematik mellan 

elever och lärare centralt.  Inom matematiken finns det olika sätt att tänka påpekar Eriksson 

Gustavsson och Samuelsson (2007). Elever som har ett intresse för böcker har goda förutsättningar att 

lyckas med skriftspråket. Att skapa lust för läsande och skrivande är väsentligt (a.a.). Taube (2009) 

och Hagtvet (2009) hävdar också att motivation och läsintresse påverkar läsutvecklingen.  Liksom 

samtalen som ger upphov till lärande. Det är av vikt att eleverna tillägnar sig de vetenskapliga 

begreppen (Eriksson Gustavsson och Samuelsson, 2007). Garme (2010) menar också att eleverna lär 

sig hur tal och skrift hänger ihop och det språkliga registret breddas genom kunskaper i olika genrer.  

”Samtal och lyssnande, läsning och egna reflektioner är basen i det kognitiva skrivandet” (Garme, 

2010 s. 16). Det är positivt för skrivutvecklingen om det skrivna har en mottagare och att läraren inte 

rättar på bekostnad av skrivlusten (Taube, 2009). Skrivandet stöttas också av undervisning i stavning 

och språkets uppbyggnad (a.a.) 

Undersökningar visar också att det finns en skillnad mellan pojkar och flickors läsförmåga och då till 

flickors förmån (Molloy, 2007.) Nauclér (2000) poängterar vikten av att kommunicera om texter och 

förklara vad texten betyder. Särskilt för barn med svenska som andraspråk är detta ytterst väsentligt då 

de tvåspråkiga barnen oftast har större problem med läsförståelsen. 

Språkstörning 

Snowling och Hulme (2005) ville undersöka olika mönster av störningar i läsningen som kan 

observeras hos barn som har olika former av språkstörning. Författarna har gått igenom forskningen på 

detta område och behandlar denna problematik utifrån vad andra forskare kommit fram till. De menar 

att det är vanligt att skilja på fyra områden av talat språk: fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik. Vid läsning måste man skilja på avkodning och läsförståelse. Avkodning är parasitiskt på 

fonologi och läsförståelse är parasitiskt på grammatik, semantik och pragmatik och även fonologi. Att 

läsa och förstå är beroende av alla fyra områdena av muntligt språk. Talet förser läsningen med näring. 

För att förstå en störning i läsutvecklingen är man beroende av en normal läsutveckling. Därför har 

Snowling och Hulme (2005) använt sig av en triangelmodell av läsutveckling bestående av fonologi 

(ljudet av ord) semantik (betydelsen av ord) och ortografi (den skrivna formen av ord). I början av 

läsprocessen använder sig barnet av den fonologiska stigen. Senare innebär läsningen att barnet lutar 

sig mot den semantiska stigen.  Till denna triangelmodell har författarna lagt till grammatik och 

sammanhanget i vilket meningen befinner sig. Det är således en samverkan mellan flera språkliga 

förmågor som behövs för att kunna läsa. 

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) har skrivit om pragmatisk språkstörning hos barn.  

Svårighet att samspela med andra är ett av huvudproblemen vid pragmatiska problem. Barnet kan ha 
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svårt med språkets funktion. Språket måste anpassas till situationen genom att man håller sig till 

ämnet, följer samtalsregler, ger lagom med information och förstår det som är underförstått i språket. 

Missförstånd kan lätt uppstå med ett barn som har en pragmatisk språkstörning. Specialläraren kan 

hjälpa dem som har en pragmatisk språkstörning genom att se om barnet saknar kritiska fonologiska 

kontraster såsom t och k vilket är väsentligt då många ord låter likadant.  Det är också bra att barnet får 

gå i en mindre grupp. Sedan kan specialläraren fundera över och arbeta med sitt eget sätt att samtala 

med barnet. Talar man långsamt och får kontakt med barnet? Det är något för specialläraren att 

reflektera över sin egen roll och inte bara barnets roll i samtalen (a.a.). 

Dyslexi 

En del elever som har svårigheter med läsning och skrivning har fått diagnosen dyslexi.  The 

International Dyslexia Association´s (2002) definition av dyslexi menar att dyslexi beror på en 

specifik språkbaserad inlärningssvårighet med neurologiska orsaker där fonologiska brister blir 

tydliga. Denna definition är idag vedertagen (Samuelsson, 2006; Lundgren, 2014). Även Hoien och 

Lundberg (2001) definierar dyslexi som en störning av språkliga funktioner i hjärnan som framför allt 

visar sig i avkodnings- och rättstavningssvårigheter. De fonologiska svårigheterna vid dyslexi anses 

bero på genetiska faktorer även om miljön i hemmet och skolan har en betydelse. Själva begreppet 

dyslexi har ett medicinskt ursprung och är sammansatt av orden dys och lexia vilket betyder 

svårigheter med ord (Gustavsson, 2009). 

Sammanfattning 

Det teoretiska perspektiv jag utgår ifrån är ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet motiveras 

genom att en skola för alla förespråkar ett inkluderande arbetssätt där man lär sig tillsammans med 

andra. Kursplanerna ska enligt Salamancadeklarationen (2001) anpassas så att de passar barn med 

olika förutsättningar och intressen.  

I dagens samhälle är läsning och förståelse av olika texter centralt (Mossige, Røskeland & Skaathun, 

2009). För elever som är i behov av särskilt stöd för sin skriv- och läsutveckling är därför 

kompensatoriska hjälpmedel viktigt (Föhrer & Magnusson, 2003). Daglig övning av läsning och 

intensiv träning framhävs. (Torgessen, 2005). Det finns två olika skolor om hur man lär barn läsa och 

skriva. Den ena kallas ”phonics” och den andra ”whole language” (Liberg, 2007). För att lära sig läsa 

menar Allington (I Stensson, 2006) att man måste ha gott om tid, tillgång till böcker, strategier, 

samtal, flyt i läsningen och minst 1,5 timmar läsning per dag.  

För elever med en pragmatisk språkstörning där svårighet att samspela med andra är ett av 

huvudproblemen, är det viktigt att specialläraren tänker på att samtala med barnet långsamt så att man 

får kontakt med barnet. Specialläraren måste tänka på att reflektera över sin egen roll och inte bara 

barnets roll i samtalet (Nettelbladt et al., 2005). Denna kompetens att reflektera över sin egen roll är en 

generell kompetens som är viktig för speciallärare inte enbart när det gäller pragmatisk språkstörning 

(Hagtvet, 2009). En del elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha dyslexi som är en språkbaserad 

inlärningssvårighet med neurologiska orsaker där fonologiska brister är tydliga (Samuelsson, 2006; 

Lundgren, 2014). 
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Metod 

Inledning 

De lärandeteoretiska perspektiv denna undersökning utgår från är sociokulturell teori. Utgångspunkten 

är här elevernas sociala och kulturella bakgrund (Säljö, 2012). Denna uppsats syfte är att undersöka 

hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och skrivutveckling upplever sitt stöd och sin 

skolsituation. En etnografisk och en fenomenografisk ansats har valts, den etnografiska för hur 

skolmiljön är för elever i behov av stöd och för presentationen av eleverna och den fenomenografiska 

för elevernas upplevelse. Den fenomenografiska metoden har utarbetats för att analysera tankar från 

enskilda individer (Dahlgren & Johansson, 2009). Denna undersökning bygger bland annat på tre 

halvstrukturerade intervjuer av elever som får stöd för sin läs- och skrivutveckling. Att den 

fenomenografiska metodansatsen valts till denna undersökning beror på att metoden passar för en 

kvalitativ studie där avsikten är att söka få fatt olika elevers uppfattningar av sitt stöd och sin 

skolsituation. Fenomen kan ha olika innebörd och denna metod ser till vad dessa olika innebörder eller 

åsikter kan tänkas ha för grund(a.a.). Eftersom människor har olika uppfattningar om världen är 

variationen av uppfattningar av betydelse i den fenomenografiska forskningsansatsen. På så sätt 

hoppas man få en bättre förståelse av i detta fall elevernas upplevelser (a.a.). Tankemodellen är 

induktiv då empirin är i centrum då begreppen undersöks. Utgångspunkten är vad vi vill veta om 

elevens upplevelser och skolsituation och undersökningen är styrd av empirin (Merriam, 1994). 

När jag började med själva undersökningen bestämde jag först vilket problemområde jag skulle 

studera och sedan valde jag den etnografiska metoden för min undersökning. Jag har vistats i den 

undersökta skolan nästan halvtid under denna termin för att genomföra min undersökning. Emellertid 

visade det sig vid intervjuerna som jag planerat att genomföra som ostrukturerade intervjuer att 

eleverna hade svårt att berätta mer fritt. Jag ändrade då intervjuerna till att bli halvstrukturerade 

intervjuer och jag kom då att välja en fenomenografisk metodansats för själva intervjuerna av eleverna 

medan jag behöll den etnografiska metoden för undersökningen om miljön och presentationen av 

eleverna. 

Etnografi och fenomenografi 

Bryman (2012) menar att en etnografisk metod innebär följande: Forskaren är i den sociala miljön 

under lång tid, gör återkommande observationer av hur deltagarna beter sig, lyssnar och är delaktig i 

samtal, gör intervjuer, samlar in skriftliga källor, förstår gruppens kultur och skriver en detaljrik 

rapport om miljön. Lärarna och elevernas beteenden studeras således genom observation och 

intervjuer. Den roll jag som forskare intagit i denna undersökning är deltagande observatör. De som 

befinner sig i skolan ska veta att jag är där för att göra en undersökning och vilken typ av 

undersökning jag tänker genomföra. Genom intervjuerna fås information om vissa frågor av intresse 

(Bryman, 2011, Kvale & Brinkman, 2009). Ett sammansatt fenomen som upplevelser och skola passar 

för en kvalitativ metod där man ser till helheten. Intervjuerna var planerade att vara ostrukturerade 

men då de blev halvstrukturrade valde jag att analysera intervjumaterialet om upplevelserna av att få 

stöd med en fenomenografisk ansats.  Under observationerna skrevs fältanteckningar som direkt efter 
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observationen skrevs ut för analys och tolkning. En långvarig kontakt med elever och lärare i 

skolmiljön är önskvärd. Genom denna kvalitativa metod kan man se till helheten. Mycket information 

samlades in om ett fåtal elever och lärare. Alla observationer som samlats in kommer att beskrivas. 

Metoden är induktiv då empirin är i centrum då begreppen undersöks. Utgångspunkten var vad vi vill 

veta om skolans miljö och undersökningen var styrd av empirin. Under själva arbetets gång ändrades 

planeringen beroende på vad som iakttogs. Själva arbetet utvecklades i olika riktningar. På sätt är 

metoden ostrukturerad. En skola har valts i utkanterna av en storstadsregion. Skriftligt material i form 

av elevdokument och scheman insamlades för de intervjuade eleverna (Bryman, 2011). Elevdokument 

och intervjuerna och uppgifter från samtalen med personalen kom att användas för en presentation av 

eleverna som deltar i intervjuundersökningen. Själva miljön i skolan skildras utifrån muntliga 

uppgifter ifrån både personal och elever och mina egna iakttagelser. 

Analysen är själva tyngdpunkten i arbetet. Stora mängder av information har bearbetats. Insamlat 

material analyserades under tiden som det samlades in och delades in i olika teman som benämns efter 

vad de innehåller. Kategorierna är induktivt framtagna då begrepp undersöks från empirin. (Bryman, 

2011).  

Under arbetets gång har jag fått tillgång till mycket material om eleverna i form av elevakterna. För 

varje elev som är i behov av stöd vid skolan finns det elevakter där skolan samlat in material om 

eleven i form av åtgärdsprogram, utredningar och elevprotokoll. För själva skolan har jag haft tillgång 

till rektorsbrev till personalen varje vecka, policydokument och frågor till lärarna inför 

medarbetarsamtal. Skolledningen, föräldrar  och eleverna gav mig tillstånd att ta del av det skriftliga 

materialet jag använt mig av. 

Det skriftliga material jag använt för beskrivningen av själva miljön och eleverna vid skolan är 

följande: 

Tabell1: Dokument använda för miljö- och elevbeskrivningarna från skolan. 

Elevdokument  Extra anpassningar i SPA beslut 

 Åtgärdsprogram 

 Protokoll elevkonferens 

 Beslut om anpassad studiegång 

 Resursansökan - tilläggsbelopp 

 Beslut om tilldelning av tilläggsbelopp 

 Utredningar från kommunen utredningsgrupp 

 Logopedutlåtande 

 Resultat av Adlers screening i läsning och skrivning 

 Resultat från Nationella proven 

 Närvarorapporter 

 Scheman 

 Betyg 

Dokument till personalen Policydokument för lärare 
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 Rektorns veckobrev 

 Enkät inför medarbetarsamtal 

Enkät från kommunen Åsikter ifrån personal, föräldrar och elev. 

 

För mig har det sedan varit en stor förmån att jag själv fått uppleva miljön och kunnat beskriva den 

genom de samtal jag haft med personal och elever och de iakttagelser jag gjort vid skolan. Jag har hela 

tiden fört anteckningar som jag sedan använt mig av för att beskriva miljön. 

I en undersökning menas med locus själva platsen för undersökningen. Det kan vara en offentlig plats 

eller en privat plats som till exempel en skola. I det här fallet är det en skola. Det är viktigt att avgränsa 

den observerade arenan och ta reda på var den börjar och var den slutar och som forskare bör man ha 

tillgång till platsen då observationer ska göras. Även tiden för observationen är viktig. Hur länge, hur 

mycket ska forskaren närvara i skolan. För denna undersökning har jag försökt närvaro så mycket som 

möjligt nästan varje dag under vårterminen 2015 då arbetet med uppsatsen har utförts. Det innebär att 

jag vistats i miljön halvtid. 

Med en undersöknings fokus menas det som ska studeras. Själva ämnet kan vara brett i början och så 

småningom ringas intressanta områden in. Elevers upplevelse och skolan är det som står i centrum och 

efter ett tag ringas själva syftet och frågeställningarna in. Innan forskaren har gjort observationer och 

intervjuer är det svårt att veta vad han/hon upptäcker för spännande problem. 

En fenomenografisk ansats som använts då elevintervjuerna analyseras innebär att människor förstår 

världen på olika sätt och att man inte kan förnimma världen på hur många olika sätt som helst. 

Elevernas uppfattningar analyseras och tonvikt läggs här vid skillnaderna i uppfattningarna för att öka 

förståelsen för hur eleverna ser på sin situation med att få hjälp i skriv- och läsutvecklingen och hur de 

ser på sin skolsituation (Dahlgren & Johansson, 2009). Inom fenomenografin kallas dessa olika 

uppfattningar bland eleverna kring ett fenomen för utfallsrummet. Uppfattningar kan ibland ordnas 

hierarkiskt och komplexiteten i företeelsen kan på så sätt komma fram. Förståelsen av ett fenomen kan 

vara djupare om fler aspekter kommer fram vid intervjuerna. Om inte så många aspekter åskådliggörs 

så blir förståelsen ytlig (a.a). 

De tre intervjuerna är semistrukturerade och intervjufrågorna få. I denna undersökning med en 

fenomenografisk ansats har frågorna ordnats i olika teman med ett fåtal underfrågor. Samtalet mellan 

mig som intervjuare och eleven utvecklas beroende på vad eleven svarar. Det är viktigt att få 

uttömmande svar och tekniken för att få det kallas probing (Dahlgren & Johansson, 2009). Frågor kan 

efter ett svar ställas av intervjuaren som till exempel ”Vad betyder det”, ”Hur tänker du då?”. Inom 

fenomenografin är också kroppsspråk, såsom nickningar och även hummanden viktigt för att få ett 

mer utvecklat svar. Som intervjuare visar jag då ett större intresse och uppmuntrar till ytterligare svar 

på samma fråga (a.a.). Eleverna fick själva välja tidpunkten för sina intervjuer och var de ville bli 

intervjuade i skolan. Detta gjordes för att eleverna skulle känna sig mer trygga och förhoppningsvis 

mer avspända vid själva intervjun. 

Under den tid som undersökningen har genomförts har jag vistats mycket vid skolan. Jag har varit 

cirka 50 % av min arbetstid vid skolan för själva undersökningen. Jag har lyssnat och varit delaktig i 

samtal, gjort intervjuer, samlat in skriftliga källor för att bättre kunna förstå gruppens kultur. Den roll 

jag som forskare intagit i denna undersökning när jag varit i skolan är deltagande observatör. De som 

befinner sig i skolan ska veta att jag är där för att göra en undersökning och vilken typ av 
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undersökning jag tänker genomföra. Genom intervjuerna fås information om vissa frågor av intresse 

(Bryman, 2011, Kvale & Brinkman, 2009). Ett sammansatt fenomen som elevers uppfattningar av hur 

det är att få hjälp med sin läs- och skrivutveckling och skolsituationen passar för en kvalitativ metod 

där man ser till helheten. Den som intervjuas har getts utrymme till att framföra sina egna åsikter. 

Intervjuerna har spelats in på band och transkriberats av mig. Intervjuerna har varit lika ett vanligt 

samtal och eleven som intervjuats fick associera fritt. När jag hade samtalet med eleverna kändes det 

avslappnat och trevligt och eleverna var villiga att hjälpa mig att genomföra min undersökning. Det 

verkade också som de tyckte om att berätta om sin skolsituation. Emellertid hade jag planerat att ha en 

ostrukturerad intervju (Bryman, 2011) där eleverna skulle berätta fritt om hur de upplevde det var att 

få hjälp för sin läs- och skrivutveckling. Under samtalets gång ändrade jag intervjun till att bli en 

semistrukturerad intervju där jag ställde frågor utifrån denna undersöknings frågeställningar som 

fördelar och nackdelar med hjälpen och positiva och negativa situationer i skolan. Jag frågade också 

om elevernas inställning till läsning, skrivning och att tala. Jag hade tänkt ställa en enda fråga om hur 

eleverna upplevde det var att få hjälp i sin läs- och skrivutveckling. Därefter hade jag tänkt att eleven 

skulle associera fritt och att jag skulle ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Det hela skulle likna 

ett vanligt samtal men så blev inte fallet utan efter en kort stund var eleverna ganska tysta och tittade 

på mig. Under den första pågående intervjun beslöt jag mig därför för att genomföra en 

semistrukturerad intervju vilket jag sedan gjorde med alla deltagande elever. I intervjun går man på 

djupet med det fenomen som undersöks. Frågor och teman i undersökningen äger rum från 

intervjupersonens perspektiv och intervjuaren måste vara flexibel (a.a.). Intervjuerna har transkriberats 

så ordagrant som möjligt av mig men i uppsatsen har jag valt att skriva ut orden i skriftspråk för att det 

ska bli mer läsbart (Fejes & Thornberg, 2012). 

Syftet med urvalet är att få en rik och täckande information.  Några kvantitativa skillnader kommer 

således inte att fastställas och hur ofta någonting förekommer. En skola har valts i utkanterna av en 

storstadsregion. Urvalet av personer för intervjuer är målstyrt då de kommer att vara relevanta för 

forskningsfrågorna. Några generaliseringar till en population är därför inte möjligt eller önskvärd att 

göra. Ett mindre antal personer har intervjuas och skriftligt material i form av elevdokument, betyg, 

närvarorapporter och scheman har insamlats för de intervjuade eleverna (Bryman, 2011). 

Elevdokument och intervjuerna och uppgifter från samtalen med personalen har använts för en 

presentation av eleverna som deltar i intervjuundersökningen. Själva miljön i skolan skildras utifrån 

muntliga uppgifter ifrån både personal och elever och mina egna iakttagelser. Jag har ofta gjort 

fältanteckningar i en anteckningsbok för att jag ska ha bevarat intressanta yttranden eller iakttagelser. 

Vid intervjun fick jag erbjudande om att få ta del av elevernas uppsatser. I en krönika som en av 

eleverna skrivit i skolan under höstterminen 2014 och som används i denna undersökning kan man 

ifrågasätta faktauppgifter som till exempel att eleven skriver att skolan han gick i tog hans öronmärkta 

pengar som var till för stödundervisning för honom till att köpa datorer för till skolan. Det är inte så 

troligt att pengar som ansökts till en elev och beviljats för ett visst ändamål skulle användas till något 

annat. Förmodligen är inte det den sanna bilden som till exempel skildras i krönikan men det är denna 

elevs åsikter och vad han tror och hur jag uppfattar att han ser på verkligheten som här är det 

väsentliga. En annan uppgift eleven lämnade var att hans mentor hjälpte honom på sina raster och inte 

fick betalt för det. Men av mentorns schema framgår att hon är schemalagd för att enbart hjälpa eleven 

i de ämnen han hade svårigheter med. Men det är här inte av betydelse vad som är sant och falskt utan 

det är elevens uppfattningar som står i centrum för denna undersökning. 

.  
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Studiens deltagare   

En skola i utkanten av en storstadsregion har valts som undersökningsområde. Det är en kommunal 

skola som består av byggnader för låg- och mellanstadiet som ligger på ett ställe och byggnader för 

högstadiet på ett annat ställe. Det tar cirka 15 minuter att gå mellan högstadiets- och låg- och 

mellanstadiets byggnader. I denna undersökning har jag valt att utföra studien vid högstadiet som 

består av cirka 300 elever. Oftast har äldre elever lättare att uttrycka sig varför jag valde högstadiet för 

denna undersökning. Skolan ligger högt upp på en kulle med lite skog runt omkring. Byggnaden 

byggdes i början på 50-talet i tegel och inuti är det fräscht med nymålade väggar. För elever i behov av 

stöd finns ett SPA (specialpedagogiska arbetslaget) som tidigare kallades Studion där fyra vuxna 

arbetar med att hjälpa elever i behov av stöd. Med SPA menar de i skolan rummen där 

specialundervisning ges i skolan och själva arbetslaget. Då skolan fick en ny rektor för cirka ett år 

sedan bytte det som kallades för Studion namn till SPA. 

För att få reda på hur elever uppfattar sitt stöd för sin läs- och skrivutveckling och sin skolsituation har 

tre elever som går i högstadiet valts för denna undersökning utifrån information som gavs om eleverna 

i förväg av speciallärarna. Urvalet är handplockat med hjälp av speciallärarna som känner eleverna 

väl. Alla har stöd för sin läs-och skrivutveckling. De har valts med tanke på att de är ganska olika 

elever med sina egna erfarenheter av skolan och olika svårigheter med att skriva och läsa. Olikheter 

mellan urvalet av eleverna har eftersträvats för att en större variation vid intervjuerna på så sätt kan bli 

möjlig och informationen kan bli rik och uttömmande för en kvalitativ beskrivning av elevernas 

beskrivning och skolsituation. De först tillfrågade eleverna ville alla delta i studien och även deras 

föräldrar såg positivt på sina ungdomars deltagande. Urvalet är således målinriktat (Bryman, 2011) 

med inriktning mot variation, för att de ska vara relevanta för undersökningens frågor. Utifrån detta 

urval kan inte en generalisering göras till en population. 

Alla elever eller andra personer som nämns i undersökningen har fått fingerade namn. 

Genomförande 

Denna undersökning utgår ifrån en insamling av datamaterial i form av intervjuer, samtal, iakttagelser 

i skolan och elevdokument såsom betyg, åtgärdsprogram m.m. Till bakgrundsteckningen har en 

genomgång av litteratur genomförts. Jag har tagit del av mer allmän litteratur som jag känt till sedan 

tidigare och avhandlingar och artiklar mer i anslutning till ämnet. Artiklarna till avsnittet ”tidigare 

forskning ” har varit vetenskapligt granskade eller ”peer reviewed”. Urvalet av forskningen har gjorts 

med hjälp av Stockholms universitetsbiblioteks katalog där jag sökt artiklar i databaserna Academic 

search premier, ERIC, Ebsco, DIVA-portal, Springa och Academic search premier. Jag har hittat olika 

antal artiklar i olika databaser. De artiklar som var av intresse utifrån denna studies syfte och 

frågeställningar valdes ut efter att jag läst rubriken på uppsatsen och abstraktet. Efter att jag läst 

artiklarna i sin helhet var det någon som sorterades bort på grund av att de inte var så relevanta för 

denna undersökning. De sökord jag använde mig av var: särskilt stöd, elevers upplevelser, åsikter, 

specialundervisning, grundskola, högstadium, dyslexi och integrering. Jag har också hittat 

avhandlingar som var aktuella för denna studie genom sökningar på google på nätet. Slutligen har jag 

läst böcker och artiklar av intresse för denna studie. Forskarna har alla framhävt betydelsen av att 

elevers perspektiv uppmärksammas. 

Intervjuerna ägde alla rum på skolan i ett mindre rum eller i ett klassrum. De intervjuade eleverna fick 

själva välja vilken tidpunkt som de ville bli intervjuade. Av de som blev intervjuade gick två elever i 
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årskurs 8 och en elev i årskurs 9. De har fått fingerade namn så att man inte ska kunna identifiera 

eleverna. De som ingår i undersökningen är två pojkar, en från årskurs 8 kallas för Elias och en som 

går i årskurs 9 kallas för Per. En flicka, som ingår i undersökningen kallas här för Julia och hon går i 

årskurs 8. Julia önskade bli intervjuad på en tid som inte inkräktade på hennes undervisning, Elias 

däremot ville bli intervjuad på undervisningstid och för Per gick det bra när som helst. Julia infann sig 

på avtalad tid men Elias hade inte fått meddelande av specialläraren som avtalats och han infann sig 

inte till den stödundervisning han skulle ha fått på morgonen utan var hemma när han skulle bli 

intervjuad. En ny tid för intervjun bestämdes och den kunde genomföras vid det andra tillfället. Per 

infann sig inte heller till första tillfället som jag som intervjuare kommit överens med honom om utan 

vi fick bestämma en ny tid som han inte infann sig till heller men då gick jag ut och letade efter honom 

och hittade honom i korridoren och han gick med mig och blev intervjuad i ett tomt klassrum. Per 

levde sitt eget liv i skolan och det framgick att han kunde befinna sig var som helst i skolan då jag 

letade efter honom. Han var schemalagd men jag kunde inte hitta honom där han skulle vara. Jag fick 

leta i SPA (specialpedagogiska arbetslagets klassrum), hos läraren där han brukade ha enskild 

undervisning, i klassen och i cafeterian. Jag hittade honom i en av korridorerna där han umgicks med 

några kamrater. Enligt lärarna var det inte ovanligt att han befann sig på olika ställen i skolan och inte 

där han skulle vara enligt hans schema. Per hade en kompis som ville vara med vid intervjun men det 

avböjde jag så att Per inte skulle bli påverkad av kamratens närvaro vid intervjun. Det var viktigt att 

det var Pers egna åsikter som skulle komma fram och att han inte skulle bli påverkad av kamraten och 

inte säga vad han själv innerst inne tyckte. Innan intervjun var slut frågade Per om den inte var slut 

snart. Jag hade kommit överens med hans kompisar att de skulle vänta på Per men han blev i alla fall 

orolig mot slutet av intervjun. Det kan ju i och för sig ha berott på att han tyckte att det var tillräckligt 

med vårt samtal men det kan också ha berott på att han inte ville missa umgänget med kamraterna. De 

skulle åka in till stan på fredagseftermiddagen efter skolan. Frågan kan här ställas hur det faktum att 

Per ville vara med sina kamrater påverkade själva intervjun. Hade jag som intervjuare fått ut mer om 

jag tagit intervjun vid ett annat tillfälle? Emellertid var jag angelägen om att få intervjun utförd med de 

elever som valts ut i första hand. Därför genomförde jag intervjun efter att jag hittat Per i korridoren. 

Jag fick löfte att ta del av en uppsats som Per skrivit och som han var mycket stolt över. Det var 

väldiga problem med att få tag i hans uppsats då han hela tiden ville vara med kompisarna i skolan. 

Men till slut har han delat den med mig på ”google drive”.  Alla tre eleverna var mycket villiga, 

trevliga och hjälpsamma för att undersökningen skulle kunna genomföras. Jag hade några elever i 

reserv som jag kunde få intervjua ifall de tre först utvalda inte kunde eller ville ställa upp i 

undersökningen men det blev aldrig aktuellt att intervjua några reserver. Intervjuerna tog alla cirka en 

halvtimma att genomföra. En timma hade jag avsatt för varje intervju men det var svårt att få ett 

samtal att räcka längre än en halvtimma. Jag fick ställa fler frågor än jag hade räknat med då en del 

svar var väldigt kortfattade. 

På skolan har alla varit mycket hjälpsamma och jag har fått tillåtelse av skolledning och den som det 

berör och vårdnadshavare att ta del av alla dokument jag har velat såsom rektorns veckobrev till 

personalen, policydokument och för de intervjuade eleverna elevdokument, deras uppsatser, scheman, 

närvarorapporter och betyg. Alla som jag mött har villigt diskuterat olika aspekter som jag har frågat 

om för min undersökning. Nu anger jag inte vilken skola jag varit vid av hänsyn till eleverna och 

personalens integritet.  

Vid själva analysarbetet av intervjuerna har Dahlgren och Johanssons (2009) analysmodell påverkat 

arbetssättet. Själva modellen har inneburit att variationer av elevernas sätt att uppfatta sitt stöd och 

likheter kunnat analyseras fram. Intervjuerna har lästs flera gånger och transkriberats av mig. Därefter 
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färgmarkerade jag de mest betydelsefulla uttalandena i olika färger efter olika teman. Studiens syfte 

och frågeställningar och de frågor jag använde vid intervjun har legat till grund för bearbetningen av 

materialet och rubrikerna i uppsatsen. De rubriker som jag fick fram var skolans miljö, presentation av 

intervjuade elever, fördelar med hjälpen, nackdelar med hjälpen, positiva och negativa situationer i 

skolan och avsaknad om önskemål om annan hjälp. Uttalanden ifrån eleverna sorterades sedan under 

de olika rubrikerna. Jag letade efter skillnader och likheter och grupperade uttalandena. Kontraster fick 

jag fram genom att de olika uppfattningarna jämfördes med varandra. På så sätt kunde jag få fram 

variationer av olika utfallsrum. Utfallsrummen har slutligen ordnats hierarkiskt.  

Trovärdighet 

Bryman (2008) menar att inom kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet inte så 

användbara. Dessa begrepp används inom den kvantitativa forskningen för att utvärdera och bedöma 

om undersökningen får samma resultat om man gör om samma undersökning och om studien 

undersöker det som den har för avsikt att undersöka.  I en kvalitativ studie är det svårt att upprepa 

samma undersökning och få samma resultat (a.a.) Inom kvalitativa studier behövs andra begrepp 

såsom trovärdighet och tillförlitlighet (Thornberg & Fejes, 2009). Enligt Merriam (1998) är förtsåelse 

viktigast för undersökningen och då är det inte samma kriterier för att undersökningen ska vara 

trovärdig som inom kvantitativ forskning En kvalitativ studie betonar mer vikten av att forskaren har 

varit noggrann och systematisk. Resultatens trovärdighet beror snarare på hur forskaren har arbetat 

med att samla in sitt material, vilka metoder som använts och hur analysen har gått till (Thornbeerg & 

Fejes, 2009). I fenomenografiska intervjuer är det viktigt att intervjuerna är rikhaltiga och uttömmande 

(Dahlgren & Johanson, 2009). Merriam (1998) lyfter fram forskarens betydelse för själva 

undersökningen. Forskaren är mer som en detektiv och han bör vara sensitiv och kunna kommunicera 

bra. Vid intervjun är relationen viktig med den intervjuade och att forskaren kan lyssna och ställa 

relevanta frågor. Insamlade data bör analyseras med försiktighet (a.a.). Tillförlitligheten i denna 

undersökning har säkerställts genom att varje steg i undersökningen har redovisats när det gäller 

metod, urval och genomförande vilket Bryman (2008) förordar. I själva resultatdelen har citat använts 

för att läsaren ska kunna bedöma tolkningarna som förstärks genom citaten (Fejes & Thornberg, 

2009).  Eleverna har också blivit erbjudna att granska de utskrivna intervjuerna och själva 

undersökningen. Men ingen av dem var intresserade av att granska intervjuerna eller av själva 

undersökningen. Jag upplevde att de ställde upp på att hjälpa mig för att jag skulle kunna genomföra 

min undersökning och få min examen men intresset var inte så stort att de sedan ville lägga ned 

ytterligare tid på själva undersökningen. Däremot har rektorn tagit del av undersökningen i ett utkast 

och skrivit två mejl med kommentarer och haft diskussioner kring undersökningen med mig. Rektorns 

kommentarer gällde emellertid mer hur skolan skulle förbättra miljön genom att flytta på SPA-

lokalerna och hur man skulle ha arbetat med enskilda elever och hur skolan kunde förbättra 

arbetssättet med elever i behov av stöd.  

Här är det centralt vad eleverna tycker och det är viktigare vad eleverna tycker är sant än vad som i 

verkligheten är sant vilket understryks av Merriam (1998). Jag har också vistats i den undersökta 

skolan så mycket som möjligt under denna termin vilket rekommenderas av Merriam (1998). 
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Forskningsetiska aspekter 

Jag har följt vetenskapsrådets etiska principer (2002) och vårdnadshavare, elever och lärare har fått 

skriva på ett samtyckesbrev till att medverka i undersökningen. I brevet informeras om innebörden i 

relevant information utifrån denna undersökning om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det framgår vilken uppgift de har och om att deltagande är 

frivilligt och att man kan avbryta sin medverkan. Deltagarna måste ha samtyckt till att delta och för 

alla elever som varit med i undersökningen har förälder/vårdnadshavare samtyckt. Om en deltagare 

önskar avbryta sin medverkan i studien så ska inga hinder finnas för det. Konfidentialitetskravet 

innebär att forskningspersonal har tystnadsplikt om känsliga uppgifter och att de har undertecknat en 

skriftlig förbindelse om tystnadsplikten. En utomstående ska inte komma åt uppgifterna efter 

undersökningen. Respondenternas privatliv bör också skyddas. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som insamlats är till för forskningsändamålet.  

Av etiska skäl är det viktigt att ha fått tillträde till skolan som är en sluten miljö där undersökningen 

ska äga rum och att undersökningen är öppen (Bryman, 2011). En dold eller hemlig roll som 

observatör är inte önskvärt ur etisk synvinkel. Att genomföra intervjuer och ta del av skriftligt material 

om eleverna utan att ha berättat vem man är och vad syftet är med undersökningen är svårt. En öppen 

observation är att föredra då personerna kan ge sitt samtycke. Sedan behöver man som forskare inte 

vara orolig att bli avslöjad under arbetets gång (a.a.). 

Elever i denna studie som har intervjuats och deras föräldrar kontaktades av specialläraren som hade 

dem i undervisningen eller av deras mentor som frågade om de ville vara med i studien. De har fått 

muntlig information och ett missivbrev där studiens syfte beskrivits. De elever som intervjuats har 

avidentifierats i studien för att skydda deras integritet och elever och vårdnadshavare har fått 

möjligheter att läsa den färdiga texten och komma med ändringsförslag. Det insamlade materialet har 

bara använts för denna uppsats och inga utomstående kan ta del av materialet. Intervjuerna har ägt rum 

i ett grupprum eller i ett klassrum på skolan där de intervjuade går. 
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Resultat 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur elever på högstadiet som får hjälp i sin läs- och 

skrivutveckling upplever sitt stöd och sin skolsituation. Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån 

och frågor som ställdes vid intervjun handlar om hur skolmiljön är för elever i behov av stöd och hur 

de intervjuade eleverna presenteras i skolans elevakter och vilken presentation eleverna gör av sig 

själva vid intervjun. Dessa frågor behandlas först i resultatkapitlet under rubrikerna skolans miljö och 

presentation av intervjuade elever. De frågeställningar som sedan är aktuella är om det enligt eleverna 

finns några för- och nackdelar med hjälpen enligt eleverna, om eleverna kommer ihåg några positiva 

eller negativa situationer i skolan och slutligen om eleverna skulle vilja ha någon annan hjälp än den 

de får. Resultatet presenteras tematiskt utifrån denna studies frågor med rubriker. Inget tema är över 

eller underordnat utan de ses här som jämbördiga. 

Skolans miljö 

Sedan ett år tillbaka har skolan fått en ny rektor som jag haft flera samtal med. Den nya rektorn är 

mycket intresserad och engagerad i elever i behov av stöd. Hon läser mycket forskningslitteratur inom 

det specialpedagogiska området och vill ha en skolmiljö som är inkluderande och att personalen ska ha 

kunskaper om till exempel formativ och summativ bedömning. Alla i personalen ska fortbilda sig och 

för tillfället går alla en kurs denna termin i bedömning och betyg som är en webbkurs för lärare i 

grundskolan åk 7-9. Emellertid är det inte så många lärare till de undersökta eleverna som i dag 

använder sig av formativ bedömning enligt en förfrågan jag gjort bland de undersökta elevernas lärare. 

Hattie och Timperley (2007) betonade vikten av att feedback skulle vara knutet till en lärande kontext 

där tre huvudfrågor skulle besvaras: Vart är jag på väg? (målen), Var är jag? Hur går jag vidare? På så 

sätt kan eleverna bli medvetna om sitt eget lärande och förbättra sina skolresultat. Den nya rektorn har 

helt andra värderingar om hur arbetet inom detta område ska bedrivas än vad hennes företrädare hade. 

Några av skolans mål är att under läsåret 2014/15 ska lärarna arbeta för inkludering och differentiering 

av undervisningen där elevernas delaktighet i sitt eget lärande samt motivation är viktigt.  Lärarna ska 

ta del av befintlig forskning i dessa frågor. Ett annat mål är att specialpedagogiska arbetslaget fungerar 

som stöd för alla pedagoger, elever och skolledning. Sedan framgår det att det är av vikt att personalen 

ska möta eleverna som individer i ett kollektivt sammanhang och ha metoder och strategier för att få 

alla att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. En gemensam bok med titeln ”Beteendeproblem 

i skolan” (Hejlskov Elvén, 2014) som handlar om hur personal bemöter elever i utmanande situationer 

har lästs av hela kollegiet och diskuterats i arbetslagen under höstterminen 2014.  

I ett av veckobreven till personalen tar rektorn upp att skolledningen arbetar på organisatoriska 

förändringar för skolan. Om en elev till exempel har svårigheter att nå målen i något ämne ska detta 

först diskuteras i arbetslaget och en anpassning görs i klassrummet och den ordinarie läraren arbetar 

med den eleven i klassen. Hjälper inte detta kan arbetslaget kontakta SPA (specialpedagogiska 

arbetslaget). SPA kan sedan ta upp problemet till EHT (elevhälsoteamet) som beslutar om eleven ska 

få hjälp i SPA. Inte mindre än 80 elever av skolans cirka 300 elever får hjälp i SPA. Jag frågade 

rektorn om inte det var lite mycket elever. Hon menade att det var alldeles för mycket elever i SPA. 

Det räcker enligt henne med 10 % som får hjälp i SPA. Skolan har sedan länge permanenta 
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smågrupper som får hjälp i matematik. Detta hade den nya rektorn velat avskaffa tidigare men av 

hänsyn till personalen så ville rektorn inte göra ändringar för snabbt. Kommande läsår kommer de 

fasta smågrupperna i matematik att tas bort. Att så många får hjälp i SPA berodde enligt rektorn på att 

lärarna ville bli av med elever i behov av stöd för att få mer homogena grupper att arbeta med. Rektorn 

menade vidare att det inte kan vara rimligt att nästan en tredjedel av skolans elever får särskilt stöd 

utanför klassundervisningen. Emellertid visade det sig då jag frågat flera elever i behov av stöd hur de 

får hjälp att eleverna ansåg att hjälpen var densamma och bedrevs på samma sätt under den gamla och 

den nya rektorn. De gamla permanenta grupperna finns kvar i både engelska och svenska och eleverna 

kunde inte se någon skillnad på hur hjälpen bedrevs sedan en ny rektor kommit till skolan. Emellertid 

kanske förändringar tar tid att genomföra då personalen tyckte att de var extra duktiga på att ta hand 

om elever i behov av stöd då de hade flera permanenta grupper och många fick hjälp i Studion. 

Skolans SPA-lokaler hade under den nya rektorns ledning flyttats från ett läge i mitten av skolan till 

ett perifert läge högst upp i en av de yttersta huskropparna. Det var inte lika lätt att ta sig till SPA som 

till Studion som SPA kallades under den gamla rektorns tid. Läget på lokalerna var således bättre för 

elever som fick stöd under den förra rektorns tid. Lokalens läge kan ju visa vilken vikt skolan lägger 

vid verksamheten om de har en central plats eller ett perifert läge. Karlsson (2012) visar i sin 

undersökning hur elever i behov av stöd placeras perifert i skolans byggnader. Den geografiska 

placeringen kan innebära en segregering a eleverna (a.a.). Det fanns inte heller några skyltar i skolan 

som visade var SPA-lokalerna låg. Däremot fanns det skyltar till hemkunskap, bild, cafeteria m.m. 

SPA syntes inte i skolan utan förde en mer anonym tillvaro i ett perifert läge. I SPA arbetar fyra 

speciallärare varav ingen har gått speciallärarutbildningen. En av speciallärarna har gått 

lärarutbildningen för årskurs 1-7 men inte i det ämne hon undervisar i. De andra saknar utbildning för 

lärare. Nyligen anställdes en behörig och legitimerad specialpedagog som efterträdde en behörig 

specialpedagog som gått i pension för något år sedan. 

Skolan har ett elevunderlag med en stor andel elever i behov av stöd. Flera elever har föräldrar med en 

låg utbildning. Skolan tar emot elever, som bor i kommunen och kommit från andra länder, i en 

mottagningsgrupp som ligger i skolans lokaler. I mottagningsgruppen ligger fokus på svenska språket. 

Då eleverna lärt sig tillräcklig svenska efter ett halvår till ett år går de helt i vanlig klass med sin 

åldersgrupp. Skolan har också en grupp som tar emot elever från hela kommunen med diagnosen 

autism som tidigare kallades för Aspergers syndrom. 

Innan den nya rektorn kom hade skolan en manlig rektor under 13 år. Han bedrev 

specialundervisningen på ett gammaldags sätt. Även om Studion låg i mitten av skolan på en central 

plats så var det många av eleverna som gick i Studion. Det fanns många permanenta smågrupper i 

engelska, svenska och matematik. Om läraren ansåg att eleven behövde stöd så vände sig läraren till 

EHT (elevhälsoteamet) och tog upp ärendet där. Föräldrar och elev kallades till ett möte där skolans 

specialpedagog, rektorn och mentorn var närvarande. Oftast hade specialpedagogen bestämt innan 

mötet vilka åtgärder som skolan skulle vidta. Detta fick till följd att elevernas och föräldrarnas 

synpunkter inte fick stort utrymme. Emellertid kan man se det på det sättet att det var bra eller att det 

inte var något fel med att förbereda sig inför mötena med föräldrarna och berörd elev. Men inga 

diskussioner om inkludering, utanförskap eller att vara sedd som ”den andre” fördes bland skolans 

personal under den förra rektorns tid. Personalen och ledningen var stolt över att de hade en Studio där 

eleverna kunde få hjälp. Synsättet bland ledningen och skolans lärare var att det var individen som 

ägde problemet. Diskussioner fördes aldrig om skolans organisation till exempel. Elever som jag talat 

med vid skolan och som fått hjälp i Studion upplevde att de var helt utanför och sågs som den andre 

och att de var ”dumma i huvudet”. De kände sig undanskuffade och de ”hatade” sina lärare. Frågan 
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kan här ställas om en elev ska behöva lämna skolan med en sådan bitterhet. Flera lärare uttryckte 

emellertid en stolthet över att elever kunde få hjälp i Studion och att de ”hade det bra där”. 

Presentation av intervjuade elever 

Denna presentation av eleverna bygger dels på vad eleverna själva berättat för mig om sig själva och 

dels på elevdokument som scheman, betyg, närvarorapporter, elevakter, extra anpassningar- protokoll 

SPA och åtgärdsprogram. En del uppgifter bygger också på vad lärare berättat för mig om eleven. 

Elias 14 år, årskurs 8 

Elias är 14 år gammal och går i årskurs 8 (Samtal med eleven, 2015). Hans styrkor i skolan är inom 

ämnena slöjd, idrott och hemkunskap. Han är mer lagd åt det praktiska hållet. Elias har berättat själv 

att han tränar på sin fritid och att han tycker att idrott är roligast i skolan. Hans stora intresse är 

handboll. På skolans ”profiltid” har han valt handboll. Han spelar fotboll med grannbarnen på sin fritid 

och handboll i ett lag. De teoretiska ämnena såsom svenska och engelska har Elias svårigheter med i 

skolan (a.a.). Han har svårt att komma igång och arbeta på lektionerna och att koncentrera sig på 

uppgifter under lektionstid enligt utredningsteamet vid kommunen (2014). Av utredningen och 

protokoll från elevkonferenser från Elias skoltid framgår att Elias har haft svårigheter att tolka sociala 

koder. Han har också varit utsatt av kamrater under sin skoltid. Men han har själv inte alltid varit snäll 

mot andra elever och hans språk har ibland varit grovt enligt utredningsteamets beskrivning.  Som 

liten var Elias sen i sin språkutveckling berättar mamman i en av utredningarna (2014).  Han pratade 

nästan inte alls innan han fyllde tre år. Föräldrarna skilde sig då Elias var tre år och nu bor han ensam 

med sin mamma. Mamman menar att i småskolan hade Elias svårt med att lära sig läsa och skriva och 

han hade koncentrationssvårigheter. På mellanstadiet hade han hela tiden problem med de teoretiska 

ämnena. På högstadiet har han knappt nått målen (a.a.). Enligt höstterminens betyg hade inte Elias nått 

målen i ämnena svenska engelska och kemi. Han har det inte lätt med att få läxorna gjorda och 

engelska är det ämne som han behöver mest hjälp med enligt mamman (utredningsteamet vid 

kommunen, 2014). Elias lärare i svenska menar att hans problem bottnar i att Elias har en ojämn 

begåvningsprofil med delresultat långt under förväntad nivå. Detta framgår också av utredningar med 

psykolog och läkare (Utredning, 2014). Elias såg inte så glad ut under intervjun och han har också sett 

ledsen ut då jag träffat honom i korridorerna.  

Elias sa i ett samtal med mig (2015) att han inte läste på sin fritid och att han inte lånade böcker på 

biblioteket eller hade några böcker hemma. Han sa också att han inte kände till några författare. Han 

kom däremot ihåg namnet på en bok som han läst i skolan. Det var boken ”Prinsessan och mördaren”. 

Boken var en deckare och eleven tyckte att den var spännande. Han hade läst samma bok som de andra 

eleverna i klassen och inte en lättläst version av boken. Men då han läste den för ett år sedan i skolan 

kunde han inte komma ihåg boken så att han kunde återberätta händelserna i boken. Klassen hade läst 

boken tyst på lektionerna och han tyckte att den var spännande då han läste den. Elias tyckte det var 

jobbigt att skriva och få ihop texter i skolan och han vågade inte går fram och hålla föredrag inför 

klassen. 

De extra anpassningar som Elias har nu i årskurs 8 är att han får göra muntliga prov eller om han vill 

så får han göra skriftliga prov hos SPA. Han går i SPA på mentorstid, elevens val och läxtid två dagar 

i veckan. Efter genomgångar i klassen i matematik går Elias upp till SPA och får hjälp med 

matematiken (Extra anpassningar i SPA, 2014). Elias frånvaro är inte speciellt hög. Den ligger totalt 

på något under 4 % för detta läsår (Frånvarorapporter, 2015). 
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Julia 15 år, årskurs 8 

Julia är 15 år och går i årskurs 8 i samma klass som Elias (Samtal med eleven, 2015). Julia har berättat 

själv att hon jobbar mycket och satsar på skolan för att få bra betyg. Hon har relativt lätt för att 

uttrycka sig vid intervjun och berättar självständigt. Julia säger själv att hon är intresserad av alla 

ämnen. Hon tycker om SO, svenska, idrott och NO. Om det går bra så säger hon att hon gillar ämnena. 

Går det inte så bra så är hon inte lika förtjust i dem. Tidigare gick Julia i en annan skola men hon var 

missnöjd med att hon inte tyckte att hon fick någon hjälp där. Då familjen flyttade bytte hon i 

högstadiet till den skola hon går i nu. Hon berättar själv att hon fick diagnosen dyslexi relativt sent på 

mellanstadiet och på högstadiet fick hon diagnosen ADHD (a.a.). Julia är normalbegåvad enligt en 

neuropsykiatrisk utredning (2013). Av utredningen framgår att hon har en ojämn begåvningsprofil där 

arbetsminnet låg under genomsnittet. Det framkom också att Julia har svårt med uppmärksamheten, 

hyperaktivitet och impulsivitet (a.a.). Vid intervjun visade det sig att Julia har många resurser och egna 

förmågor. Exempel på det är att hon använde sig av hjälpmedel för att läsa och skriva och på så sätt 

kunna nå målen i alla ämnena. Hon berättade att hon hade en stark vilja och att hon var energisk och 

ville lyckas med sina studier. Hennes motivation var stark för att lära sig och få bra resultat i skolan. 

Enligt utredningen (2013) fick Julia mycket stöd av föräldrarna. Enligt höstterminens betyg nådde 

Julia målen i samtliga ämnen. I svenska hade hon höjt sitt betyg från E till C. 

Julia berättade i ett samtal med mig (2015) att hon läste mycket på sin fritid. Hon sa att hon älskade att 

läsa. Att kunna läsa en bok var för henne lyckan. Trots att hon hade dyslexi och svårigheter med 

läsningen så tyckte hon så. Hon menade att då det körde fast sig med läsningen så kunde hon använda 

hjälpmedel såsom LL-böcker. Där i dessa lättlästa böcker var orden enklare och stilen var större så det 

var lättare att läsa texten.  Hon tyckte om att läsa böcker som skildrade verkligheten som den var för 

henne. Böckerna skulle inte vara för svåra och komplicerade. Några namn på författare kom hon inte 

på när jag samtalade med henne. Julia tyckte mycket om att skriva uppsatser. Hon tyckte om att 

försvinna i sina tankar och fantisera. Julia hade ingenting emot att tala inför klassen.  

De extra anpassningar Julia fick i skolan i SPA nu i årskurs 8 var att hon började extra tidigt varje 

morgon där hon fick stöd i framförallt matematik men även i andra ämnen (Extra anpassningar i SPA, 

2014). Hon fick även stöd i SPA under elevens tid. Julia kunde när som helst lämna lektionerna för att 

gå till SPA och sitta där och arbeta (a.a. och samtal, 2015). Hennes närvaro i skolan var hög. Hon hade 

totalt sett varit borta 1 % under detta läsår (Frånvarorapporter, 2015). 

Per 15 år, årskurs 9 

Per är 15 år och går i årskurs 9 (Samtal med eleven, 2015). Per är intresserad av geografi och historia. 

Även svenska är ett ämne han tycker om. Han säger att han trivs i skolan och han har många kompisar 

både i skolan och på fritiden. I olika sociala sammanhang fungerar han bra. Per har berättat att han har 

CVI som är en hjärnsynskada vilket påverkar Pers förmåga att samordna och tolka synintryck. Han 

berättar att han har svårigheter med att bedöma avstånd, känna igen ansikten och att orientera sig i 

rummen eller utomhus (a.a.). Av elevdokumenten framgår att en cerebral synnedsättning beror på en 

hjärnskada som drabbar för tidigt födda barn. På grund av en nervskada har han en begränsad 

rörelseförmåga i höger arm/hand och ben och han har pacemaker. Per blir ofta mycket trött och hans 

funktionsnedsättning kräver mycket energi av honom då han måste övervinna hinder och finna sig i 

olika situationer (Resursansökan till kommunen, 2014).  

I ett samtal med mig (2015) sa Per att han läste böcker på sin fritid. Han tyckte att det var jobbigt att 

läsa men at han klarade det. Han hade ett synfel som gjorde att han ibland blev trött då han läste. Trots 
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det så tyckte han att han inte hade svårigheter med att läsa. På sin fritid läste han böcker som handlade 

om vad man kan göra på sin fritid, om vänner, hur man har det hemma, om frihet och om olika 

personers barndom och att det haft det svårt och blivit stämplade. Ibland kunde eleven känna igen sig 

själv i böckerna. Han kom inte ihåg namnet på några författare vars böcker han läst. Per tyckte det var 

roligast i svenska att skriva krönika då han lyckats med det. På andra uppsatser tyckte han att det gått 

bra då han fått godkänt. Per tyckte att det var ok att tala inför klassen då han fått godkänt på den delen. 

Per har anpassad studiegång vilket innebär att han inte läser NO-ämnena biologi, fysik, kemi och 

teknik (Extra anpassningar i SPA, 2014). Per säger vid samtal (2015) att han inte är så intresserad av 

dessa ämnen. Tid frigörs då för att Per ska kunna fokusera på andra ämnen såsom engelska och ämnen 

där han kan klara att få betyg (Extra anpassningar i SPA, bilaga 2, 2014). Under höstterminen nådde 

Per inte målen i de tre ämnena hem- och konsumentkunskap, matematik och musik (Betyg, 2014). 

Från skolan menar man i en resursansökan som skrivits under av biträdande rektor och föräldrarna att 

det är positivt att Per går i en vanlig grundskola där han har alla sina kamrater (Resursansökan till 

kommunen, 2014). Anpassningarna innebär att Per går inte mindre än fjorton pass eller lektionstimmar 

i SPA eller med en enskild lärare med en till en undervisning (Schema, 2015). Under timmarna i SPA 

har han tillgång till en resursperson som han är förtjust i och speciallärarna (Samtal, 2015). Den 

enskilda undervisningen får han av mentorn som ger stöd i SO och svenska (Schema, 2015). Hans 

frånvaro är mycket hög. Den ligger detta läsår på 39 % varav 28 % är ogiltig frånvaro 

(Frånvarorapporter, 2015). Jag mötte också Per i skolan ute i korridorer eller i cafeterian många gånger 

då han skulle haft lektion då jag vistades vid skolan. 

Elias, Julias och Pers upplevelser 

Fördelar med hjälpen  

Individuell hjälp, extra undervisning och grunderna   

Tre olika synsätt hos eleverna kom fram på vad de främst tyckte var bäst med hjälpen de fick. Det var 

1) Att få hjälp med läxorna. 

2) Hjälp med att läsa olika texter och diskutera dem. 

3) Hjälp på en grundläggande nivå där eleven befann sig och inte på en för svår nivå. Då 

grunderna hade gåtts igenom kunde nivån höjas stegvis på hjälpen. 

Alla tre eleverna var nöjda med att de kunde få hjälp i SPA (specialpedagogiska arbetslagets lokaler) 

med sina studier. Vad som var bra med hjälpen hade de olika åsikter om. En elev tyckte att han ibland 

inte orkade läsa texter på grund av sitt synfel. Det tyckte han var svårast i skolan att läsa igenom alla 

texter som han skulle ta del av. Han kunde bli mycket trött då han läste olika texter. Då kunde han gå 

upp till SPA och få hjälp av speciallärare som läste högt för honom och diskuterade texterna med 

honom. Det såg han som en stor fördel. Nu då han gick i årskurs 9 tyckte han att det var för mycket 

läxor som skolan gav. Han kunde känna sig stressad av alla läxor som han fick. Snart skulle de ha 

nationella provet i svenska och han fick hjälp med att öva på gamla prov av speciallärarna. Han säger 

själv att han alltid har haft svårt att koncentrera sig och att han fått extra hjälp sedan mellanstadiet. I 

mellanstadiet hade han en extra resurs som var med i klassrummet och hjälpte honom med läxorna 

vilket han tyckte var en fördel då han hade svårt att koncentrera sig och därför behövde han olika stöd. 
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Han tyckte att en fördel var att han kunde tänka mer och fick fler idéer om han fick sitta själv med 

någon. Han beskriver det så här: 

Per: Alltså grejen är den att jag jobbar ju i SPA (specialpedagogiska arbetslaget) på svenskan. 

Jag har den hjälp jag behöver på svenska. Jag får ju hjälp med de svåra grejerna, alltså 

uppgifter som jag inte orkar läsa och hjälp med läsandet. Hur jag känner att det går i svenskan? 

Det går ju bra. Det är ju lite mycket läxor och mycket sådana där saker men det är kanske bara 

för att man går det sista året i 9:an. Det kanske blir lite stress. 

 

En av de andra eleverna uppskattade däremot mest att nivån på specialundervisningen låg på en 

grundläggande nivå och inte på en för henne för hög nivå som undervisningen kunde göra i klassen 

och inte börja direkt på A-nivå. Det var alldeles för svårt.  Hon betonade vikten av att hon kunde lära 

sig mer då undervisningen först tog sikte på en E-nivå. Därefter kunde man höja nivån stegvis. Man 

kan säga att hon hade en metaforisk jämförelse med en vanlig skönlitterär bok och en LL-bok av 

samma författare. Den lättlästa boken var för henne en nivå hon kunde börja på medan den vanliga 

boken var för svår först. Speciallärarna i SPA undervisade på samma ämne som klassläraren men i 

SPA på en enklare nivå som passade henne. Hon tyckte att hon fick lära sig samma saker som i 

klassen men att undervisningen var mer begriplig i SPA för henne än i klassen. Den extrahjälp som 

man kunde få i SPA var bra för att man kanske inte hann med allt på lektionerna och man kom efter 

eller så kanske man blev väldigt störd av allt oväsen i klassen och då var det bra att få komma upp till 

SPA och jobba i lugn och ro. Det var också bra med hjälpen om hon inte förstod någonting då 

speciallärarna kunde förklara det hon inte förstått. Julia beskriver fördelarna med att få extra hjälp på 

följande sätt: 

 Julia: Ja, men det är alltid skönt att veta att man har det här stödet och när det gäller svenskan 

så finns det olika slags stöd. Om det är något man inte förstår eller man kanske inte hinner med 

på lektionerna eller om det är mycket stök så kan man få extra undervisning uppe i SPA 

(specialpedagogiska arbetslaget). Där går de igenom grunderna mycket och där fokuserar man 

på vad just jag behöver för hjälp. Man får säga vad man själv behöver hjälp med, mycket så där 

eget så att de lär oss och vi lär oss av lärarna. 

 
Intervjuare: Vad behöver du för hjälp? 

 
Julia: Jag behöver mycket hjälp om jag hamnar efter. Om jag inte är med på lektionerna eller 

extra om jag inte förstår olika övningar… Ja, det är lugnt och tyst och lärarna satsar. De 

undervisar på ett mycket lättare sätt. Det är ju så som till exempel med boken. Det finns ju ett 

original med mycket svårare text, mindre text och konstiga ord och så finns det en annan bok 

som är lättläst fast med samma innehåll. Men det är mycket lättare. Det är samma sak med det 

här med SPA. Lärarna undervisar i samma ämne. Men i SPA så får man det mycket lättare. Men 

det är fortfarande samma sak. Vi lär oss samma men lärarna undervisar på ett lättare sätt. De 

satsar inte på A-nivån. I SPA arbetar man på E-nivån… 

 

Slutligen tyckte den elev som var mycket fåordig att hjälpen var bra. Han tyckte att det var bäst med 

att få hjälp med läxorna vilket han hade fått från och med årskurs 8 trodde han. Han visste inte varför 

han fått hjälp först i årskurs 8. Eleven uttryckte sig på följande sätt: 

Elias: Jag får hjälp med matte och läxorna. 

Intervjuare: Hur tycker du att det är att få den här särskilda hjälpen? 

Elias: Det är bra… 

 

Lugnt och tyst, lugnare själv, lärarens roll, obegränsat med hjälp 

Två elever upplevde det tydligen som jobbigt med att det inte var någon arbetsro i klassrummet. De 

menade att det sköna med att gå till SPA-lokalerna var att där fick de studiero då det var tyst, lugnt 
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och skönt där med lärare som hade tid att hjälpa dem med vad de inte förstod och behövde ha 

genomgångar på i olika ämnen. Lärarna hade större förståelse i SPA för just deras problem enligt 

eleverna och de satsade på dem. De fick gå till SPA-lokalerna så ofta de ville när de tyckte det var 

jobbigt i klassen. Det tyckte de två eleverna var en stor fördel. De uttryckte det på följande sätt: 

Julia: Ja, det ä ju jättebra att gå till SPA vad man än har för slags problem. För att det är 

lugnare där och man får bättre hjälp av en lärare som fokuserar sig på en elev. En lärare har ju 

en hel klass. Det är ju jättebra att gå dit upp om man känner att jag inte kan sitta här och jag får 

inte den hjälpen. Jag förstår inte så. Då är det jättebra i SPA. 

 
---------------------------- 

Elias: Det är alltid lugnare i SPA. Man får mer arbetsro… 

 

En annan elev menade att allt hade förändrats till det bättre i skolan på högstadiet då han blivit äldre, 

mognat och blivit lugnare själv. Han hade fått kontroll på skolgången. Att han fått fler betyg och inte 

var lika jobbig som förut hade bidragit till att han var lugnare enligt honom själv. Han kunde koppla 

av. Han tyckte också liksom de andra eleverna att det var en stor fördel att han kunde gå upp till SPA 

då han inte orkade vara i klassrummet. Det fick han också göra när han ville. Han sa följande: 

Per: Nej, nu är jag mer lugn. 

Intervjuare: Ja. 

Per: Jag kan koppla av.  

Intervjuare: Hur kommer det sig att du blivit mer lugn? 

Per: Jag vet inte. Jag tror man blir äldre, desto mer mogen blir man ju… 

Per: Om jag känner att jag inte orkar vara i klassrummet så får jag gå upp till SPA och jobba.  

 

Flera av de intervjuade uttryckte att de var bra att de kunde få hur mycket hjälp de ville. En av de 

intervjuade gick till SPA varje morgon en timma innan den ordinarie undervisningen startade och fick 

hjälp med alla ämnen. Hon hade följande syn: 

Intervjuaren: Oj, då. De andra börjar inte klockan 8? 

Julia: Nej, utom på tisdagar. 

Intervjuaren: Så du får gå extra då eller?  

Julia: Det är jättebra att jag får gå extra.  Då får jag mer varje dag. 

Intervjuaren: Med matten? 

Julia: Med matten, svenskan, allt jag behöver.  När jag kommer upp dit så frågar de: Vad 

behöver jag ha hjälp med?  Har du någon läxa du behöver göra klart. Då kan man sitta där och 

plugga. 

 

Två elever tyckte således att det var lugnare att jobba i SPA och att man fick bättre handledning av 

läraren medan en elev tyckte att han själv blivit lugnare och att han kunde välja att gå till SPA när han 

själv behövde gå dit. Att själv kunna gå till SPA när man ville tyckte alla tre eleverna var en stor 

fördel. Sedan menade flera av eleverna att det var bra att de kunde få hur mycket hjälp de själva ville 

ha. 

Hjälpmedel 

På skolan hade eleverna tillgång till olika hjälpmedel. Alla eleverna hade tillgång till en egen dator vid 

skolan som de också fick ta hem och förfoga över. Det var en stor fördel att alla hade en egen dator för 

då behövde inte någon av eleverna i behov av stöd bli utpekade menade skolledningen. Elever i behov 

av stöd hade också tillgång till talböcker, lättlästa böcker, dator med rättstavningsprogram, 

skrivprogram på både svenska och engelska och talsyntes. Flera olika hjälpmedel för att underlätta läs- 

och skrivinlärningen upplevde en av de intervjuade som ett stort stöd och dessa hjälpmedel använde 

hon mycket själv. Hon använde sig av stavningsprogram, lättlästa böcker och inlästa böcker och 
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skrivprogram på både engelska och svenska. Pojkarna sa inte att de använde så mycket hjälpmedel 

som flickan i undersökningen. Nedan är ett utdrag av vad flickan sa om hjälpmedel: 

Julia: Stavningsprogram och … Det är så att ska jag skriva en lång text och om jag inte vet att 

“att” stavas med två t till exempel så säger den här lilla grejen som jag har i min dator att ”att” 

stavas med två t. Då ser man hur ”att” stavas... 

Intervjuare: Säger den det högt då? 

Julia: Nej då säger den, typ ”at”. 

Intervjuare: Som det låter? 

Julia: Jaa. 

Intervjuare: Då hör du att det är fel? 

Julia: Då hör jag att det är fel. Sedan kan jag också markera till exempel en mening och då kan 

den läsa upp hela meningen åt mig. Och även på olika sidor så kan den göra det också. Det gör 

att det är mycket lättare att förstå… 

Julia: Sedan beror det också på helt vad jag ska göra. Min dyslexi spelar in i alla olika ämnen, i 

matte och svenska. Nu läser vi en väldigt tjock bok. 

Intervjuare: Vilken bok är det? 

Julia: Vad heter den? Den gråtande mördaren, tror jag (skriven av den norska författaren Kjetil 

Johnsen som gett ut flera romanserier för ungdomar- intervjuarens tillägg). 

Intervjuare: Oj, då. 

Julia: Jaa. Det är en deckare och den har väldigt tung text om man läser svåra, alltså originalet, 

men då kan man få i mindre och lättare, typ större text och mindre svåra ord. 

Intervjuare: Så den finns i en lättläst version då? 

Julia: Ja… 

Intervjuare: Om det finns en lättläst bok så får du det då. Du lyssnar inte på band då? 

Julia: Jo, jag har också ett konto på inläsningstjänst. 

 

Vid skolan hade alla elever således tillgång till datorer. Alla elever kunde också ladda ned olika 

program som hjälpmedel som var gratis tillgång till såsom stavningsprogram. Inläsningstjänst var 

något som också alla också hade tillgång till. Emellertid så var det bara en av de intervjuade eleverna 

som var en mycket flitig användare av olika hjälpmedel från lättlästa böcker, inlästa böcker och olika 

program på datorn såsom talsyntes och skrivprogram på både engelska och svenska. 

De olika utfallsrummen som här kom fram då det gäller fördelarna med hjälpen har ordnats 

hierarkiskt. Att få hjälp på den nivå som eleven befinner sig är enligt Hagtvets (2009) mening centralt. 

Oftast hade eleven som framförde den åsikten fått hjälp på en för svår nivå och hon önskade få hjälpen 

där hon själv befann sig. I SPA hade hon fått hjälp på den nivå hon tyckte var bra och sedan hade 

nivån höjts på undervisningen vartefter. Det utfallsrummet om rätt nivå på undervisningen har 

placerats högst i hierarkin. Sedan bör enligt Hagtvet (2009) läraren i klassen även utgå ifrån elevens 

nivå vid planering av undervisning. En av pojkarna som hade en nervsynskada hade fått hjälp med 

läsningen av texter och det såg han som värdefullast. Utfallsrummet hjälp med läsningen har placerats 

näst högst i hierarkin. Det är kanske så att högläsning i klass kanske borde förekomma oftare (Sterner 

och Lundberg, 2002) och genomgångar av inledning, handling och avslutningar av texter i klassen för 

att öka läsförståelsen i klassrummet hos alla elever (Perfetti, Landi och Oakhill, 2005). En annan elev 

tyckte att den största hjälpen med SPA var att han fick hjälp med läxorna. Det utfallsrummet har jag 

satt lägst på den hierarkiska skalan då läxläsning var något som alla elever hade tillgång till i skolan 

varje måndag och tisdag efter ordinarie schema. Det framkom av skolans scheman och vid 

förfrågningar hos SPA-personalen. 
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Nackdelar med hjälpen  

Missar värdefull undervisning i klass, störde själv och utebliven hjälp 

Fyra olika synsätt hos eleverna kom fram på vad de främst tyckte var en nackdel med hjälpen de fick. 

Det var 

1. Det fanns inga nackdelar med hjälpen 

2. Felet beror på eleven själv som inte skött sig enligt egen utsaga 

3. Eleverna får inte den hjälp som de behöver. Eleverna har rätt att nå målen i ämnena men hjälp 

ges inte alltid så att de kan nå målen 

4. En nackdel med hjälpen som ges individuellt eller i en liten grupp kan vara att eleverna kan gå 

miste om värdefull undervisning i klassen 

 

Svaren från eleverna om vad som var nackdelen med hjälpen i läs- och skrivutveckling visade på 

variationer i svaren. En elev såg inga nackdelar med hjälpen. ”Intervjuare: Är det bra tycker du? Elias: 

Jepp. 

En annan elev menade att en nackdel var att man kan gå miste om värdefull undervisning i klassen då 

man är i SPA, eller om undervisningen är bättre i klassen än i SPA är det en nackdel att vara i SPA. 

Sedan var eleven rädd att gå miste om värdefull undervisning i klassen så därför frågade hon alltid 

läraren om hon tänkte gå igenom någonting eller om hon kunde gå till SPA. Om någonting skulle 

behandlas på lektionen i klassrummet som eleven skulle ha nytta av så stannade hon och var med på 

passet. En klar nackdel var också att man måste springa upp och ner mellan klassrummet och SPA-

lokalerna menade eleven.  Eleven svarade så här på frågan om nackdelarna med SPA: 

Julia: Det är väl om man skulle gå ifrån den vanliga klassundervisningen och läraren skulle ta 

något i slutet som man missar. Eller om man måste spring upp och ner mellan klassrummet och 

SPA.  Det är kanske lite dåligt men annars ser jag inga nackdelar. Eller om att lärarna är 

jättedåliga i SPA kan det vara bättre därnere. Jag brukar oftast när jag går ifrån klassen ibland 

så brukar jag fråga läraren ska du ta något mer eller vilken information kommer du att gå 

igenom. Jag kan få den i förhand och inte bara gå. Då sitter jag på lektionen och väntar på den 

där extra grejen. Utan jag kan få informationen så där innan jag går till SPA. 

 

Ett annat svar från en annan elev var att eleven ifråga la skulden på sig själv för att han var så 

okoncentrerad under mellanstadietiden och störde mest. Han fick sitta med en assistent från årskurs 4 i 

ett angränsande rum men han menade att han inte skötte sina studier själv då han aldrig gjorde sina 

läxor och att han inte såg allvaret i skolan.  

Per: Ja, jag hade en resurs. Det var inte samma sak som nu. Då var det liksom ”blaj” när man 

gick i mellanstadiet. 

Intervjuare: På vad sätt var det ”blaj”? 

Per: Ja, men man var ju liten. Jag var ganska störig när jag var liten. Jag kunde inte sitta still. 

Intervjuare: OK. 

Per: Jag fick vara i ett eget rum. 

Intervjuare: Fick du vara i ett eget rum? 

Per: Jaa… 

                          Intervjuare: Men vad beror det på att du har haft så jobbigt i skolan? 

Per: Det är för att jag ”sket” i skolan. Jag brydde mig liksom inte. Jag såg inte allvaret i 

skolan… 

Per: Det tråkigaste minnet jag har är när man var liten och när man inte kunde koncentrera sig 

på sina läxor. Det var det svåraste. Jag gjorde aldrig mina läxor. Jag ”sket” liksom i allt. 
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I intervjun lägger denna elev skulden på sig själv för att studierna inte gått bra. Han ser problematiken 

ur ett individperspektiv och inte ur ett sociokulturellt synsätt där man tittar på den sociala och 

kulturella miljön i skolan. Men han motsäger sig själv då han hänvisar till en krönika han skrivit. Där 

lägger han skulden på att han inte fått tillräcklig hjälp ifrån skolan. Men han kan ju med sina svar 

mena att det är flera orsaker till att hans studier inte gått så bra så då behöver svaren inte motsäga 

varandra. Han menar i vilket fall som helst att han blivit orättvist behandlad i skolan. Han fick hjälp 

beviljad, men hjälpen togs till annat. Det var i mellanstadiet. När han började i högstadiet upptäckte 

han att han saknade kunskaper och grunder i flera ämnen som han borde ha fått hjälp med i 

mellanstadiet. Eleven upplevde detta som en djup orättvisa. Han menar att han haft det svårt i skolan 

under den tid han växte upp. Läsning har varit svårt för honom då han har en synnedsättning och inte 

kan läsa lika snabbt som sina kamrater. Sedan skriver han i krönikan att han har problem med sina 

händer vilket han inte närmare vill gå in på.  

I krönikan som han skrivit och han sagt att det är sant det han skrivit om sin skolgång så säger han att 

han inte fick den hjälp han behövde flera gånger. Det är därför han inte klarat sig i skolan säger han. I 

krönikan skriver han vidare att hans pengar som skulle gått till hjälp till honom köpte skolan datorer 

för i stället och hjälpen till honom uteblev. Sedan tycker eleven att han blivit lurad på mellanstadiet då 

lärarna sa på kvartsamtalen att allt gick bra. När hans sedan kom upp på högstadiet så visade det sig att 

han inte hade tillräckliga kunskaper i flera ämnen för att kunna nå målen i ämnena. Eleven menade att 

då det gällde hans studier hade han inte fått en likvärdig utbildning som sina kamrater då han inte fått 

uppnå målen i ämnena. På mellanstadiet hade lärarna och skolan han gick i inte tagit det ansvar de 

skulle ha gjort för honom hävdar han. Sedan var det många luckor som måste fyllas igen när han kom 

upp på högstadiet. Sedan får skolan på högstadiet extrapengar för honom och han undrar var de 

pengarna tar vägen i sin uppsats. Mentorn hjälper honom frivilligt på sina raster skriver han. Han säger 

att hans mentor inte får betalt för det. Därför undrar han vart de pengarna tar vägen. Avslutningsvis 

frågar han om han kan ha luckor i matte också och om det finns pengar för att hjälpa honom i matte 

men att det kanske går till något annat. Han menar vidare att skolan inte tagit sitt ansvar för eleverna 

då de inte får tillräckligt med hjälp. Ur hans krönika har följande avsnitt citerats: 

 Istället för att sköta skolarbetet så tramsade jag mycket och fokuserade på andra grejer. Jag 

misstänker starkt att “mina” extrapengar gick till att köpa nya datorer till Skogsgläntan. Jag vet 

att det är så, men jag fick ingen extra hjälp. Det vet jag med säkerhet… 

Man har ju som ett kvartsamtal i skolan och på de samtalen som de säger att allt går bra för mig 

i skolan men när jag kom upp till högstadiet och denna skola så visade det sig att allt det de sa 

på Skogsgläntan var bara skitsnack. Så när jag började i sexan så fick jag börja om med allt och 

börja på noll… 

När jag började på högstadiet så fick jag “börja om” med bland annat engelskan, 

eftersom lärarna här sa att jag inte hade tillräckliga kunskaper för att nå målen. De 

pratar alltid om luckor....och om hur vi ska bära oss åt för att fixa luckorna! Jag vet 

inte, men vi kanske kan börja med att ge mig den hjälp jag behöver. 

Skolorna får pengar (en skolpeng) för varje barn som de har i skolan. Jag vet inte 

vilken summa det är, men det är säkert lätt att ta reda på. Skolan där jag går får mer 

pengar för mig eftersom jag har behov att få mer hjälp. Då undrar jag lite… vart går 

de extra pengarna?  

 

Eleven menade här att han inte fått den hjälp han borde ha fått av skolan för att nå målen. Enligt 

gällande bestämmelser så har eleverna rätt att få den hjälp de behöver och han hade enligt honom själv 

blivit lurad av skolan då pengarna till honom gått till datorer till skolan istället för att han fick hjälp 

med studierna. 
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Eleverna hade lämnat olika svar och beskrivningar på vad de tyckte var en nackdel med hjälpen. De 

olika svar som lämnats var följande 

             1.) Det fanns inga nackdelar med hjälpen 

      2.)  Felet beror på eleven själv som inte skött sig enligt egen utsaga 

             3.) Eleverna får inte den hjälp som de behöver. Eleverna har rätt att nå målen i ämnena men    

                 hjälp ges inte alltid så att de kan nå målen 

             4.) En nackdel med hjälpen som ges individuellt eller i en liten grupp kan vara att eleverna kan  

                  gå miste om värdefull undervisning i klassen 

 

I svaren på vilka nackdelar som finns har elevernas upplevelser av nackdelarna varit olika vilket i 

fenomenografin kallas för utfallsrummet. Dessa utfallsrum har ordnats hierarkiskt. Uppfattningen av 

eleven som menat att då eleverna får hjälp i SPA så går de i själva verket miste om värdefull 

undervisning i klass är ett mycket tungt argument för att inte ta ut en elev ifrån klassundervisningen. 

Denna uppfattning har därför satts högst upp i hierarkin. Enligt eleven är man orolig för att i själva 

verket lära sig mindre i SPA än i klassen. Frågan kan här ställas om det kan vara så att eleven tagits ut 

för att få en mer homogen grupp att undervisa i klassen. En elev ska ju inte behöva känna oro för att gå 

miste om undervisning som de andra eleverna får i klassen. Sedan tyckte en annan elev att han inte 

fick den hjälp utanför klassrummet så att han nådde målen. Han tyckte att han hade rätt till att nå 

målen. De svar som satts lägst på den hierarkiska skalan är att felet beror på eleven själv och att det 

inte finns några nackdelar med hjälpen. Att felet skulle bero på eleven själv är ju ett intressant 

påstående från eleven då han menar att han var omogen och störde själv. Men ur ett sociokulturellt 

perspektiv så ser man inte bara till individen utan till gruppen och organisationen. Att sätta eleven i ett 

enskilt rum med en assistent som eleven beskriver sin situation utan att han själv når målen och får den 

hjälp som han enligt sin uppfattning behöver är ju en fråga för skolledningen och skolans organisation. 

Eriksson (Föreläsning 2014-05-08, Bedömning i ett sociokulturellt perspektiv) menar att en elevs 

svårigheter med läsning och skrivning sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan bero på att eleven inte 

fått rätt stöd eller rätt hjälp. En pedagogisk granskning av elevens lärmiljö och lärande är önskvärd ur 

ett sociokulturellt perspektiv. En helhetssyn av elevens situation och elevens uppfattning i relation till 

omgivningen är syftet med denna typ av utredning (a.a.). Vad kan man upptäcka i omgivningen på 

organisations- grupp- och individnivå för att förbättra utvecklingen är de frågor som ställs. Elevens 

behov skulle då kunna anpassas efter vad eleven behöver (a.a.). 

Positiva situationer i skolan eller på fritiden 

En elev stortrivs med att gå till skolan. Den andra pojken var lyckligast då han fick tillbaka sin krönika 

och all positiv respons på den. Han talade mycket om krönikan under intervjun. En av eleverna bytte 

skola då hon upplevde att hon fick bättre lärare som lyssnade på henne och hon kunde höja sina betyg 

men det berodde också på hennes egen inre drivkraft. Föräldrarna hade också alltid stöttat henne i sina 

studier. Pappan sa att hans dotter hade fantasi och att hon kunde skriva vilket hon själv berättade i 

intervjun.  Sedan fick hon mycket böcker av sina föräldrar som hon läste. En annan elev tyckte mest 

om idrott. Det var det ämne han brann för i skolan och på fritiden. Att gå till SPA tyckte han inte 

gjorde någonting då hans klasskamrater inte brydde sig om det. Nedan citeras de två eleverna: 

Julia: Jag tycker att det är jätteroligt att gå i skolan och kunna utvecklas… 

 Och lärarna var ordentligt utbildade. För det var de inte i min förra skola då när jag gick där. 

Sedan började jag här. Jag har bara höjt mina betyg hela tiden sedan jag började här… 

Julia: Alltså det går jättebra. 

Intervjuare: Ja. 

Julia: Min pappa säger att jag har fantasi och kan skriva. Sedan brukar jag få böcker i julklapp. 

De flesta böcker jag äger har jag fått i julklapp. Men om jag skulle låna någon bok skulle jag 
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nog gå till biblioteket och låna böcker. Jag har bibliotekskort både på det lokala biblioteket och 

på ungdomsgården.  

 

--------------------- 

Intervjuare: Vilket ämne tycker du är roligast i skolan? 

Elias: Idrott.  

Intervjuare: Vilken idrott tycker du om? 

Elias: Handboll… 

 

Av ovanstående framgick att en elev var mest förtjust i handboll och att det ämnet betydde mycket för 

honom. Det var således ett favoritämne och något han uppskattade i skolan och såg som positivt.  Den 

andra eleven var lyckligast över att hon lyckats höja betygen i svenska från E till C. Det var det som 

hade betytt mest för henne och hennes pappa hade hela tiden stöttat henne och uppmuntrat henne i 

studierna. Hon hade också fått mycket böcker av sina föräldrar vilket måste ha hjälpt henne i sitt 

läsande och skrivande i skolan indirekt. Den elev som skrivit och fått tillbaka sin krönika var 

lyckligast då han fick respons på det han skrivit i krönikan. 

Negativa situationer i skolan 

Teoretiska ämnen, diagnos, läraren, låga betyg, saknade förklaring till betyget och utpekad 

Eleverna hade olika åsikter om vad som var negativa situationer i skolan. Det som kom fram var att en 

tyckte att de teoretiska ämnena var svårast. En annan tyckte att den jobbigaste situationen i skolan var 

att få en diagnos och sedan kom åsikterna fram att läraren kunde vara jobbig, låga betyg, brist på 

motivering till låga betyg och utpekad i skolan var andra negativa förhållanden i skolan. 

Teoretiska ämnen 

Den elev som menade att det var arbetsamt och svårt med de teoretiska ämnena i skolan tyckte att det 

var mycket att hålla reda på, tråkigt, och man måst göra så mycket. Ämnen som svenska, engelska och 

SO menade han var jobbiga ämnen. Han tyckte engelska och SO var absolut svårast: 

Elias: De ämnen jag tycker sämst om är engelska och SO. 

Intervjuare: Varför tycker du sämst om engelska och SO? 

Elias: Det är svårt. 

Intervjuare: Det är svårt. På vad sätt är det svårt.  

Elias: Det är mycket att hålla reda på.  

Intervjuare: Hur är det att läsa de ämnena?  

Elias: Jobbigt. 

Intervjuare: Och skriva engelska hur tycker du att det är? 

Elias: Jobbigt. 

Intervjuare: Jobbigt. Är det svårt med glosorna? 

Elias: Jaa. 

Intervjuare: Hur har det gått i engelskan?  

Elias: Det går bra. 

Intervjuare: Har du fått betyg i engelska?  

Elias: Nej. 

 

Diagnos 

Den andra eleven som tyckte att det mest negativa hon varit med om i skolan var när hon fick 

diagnosen dyslexi då hon gick i mellanstadiet. Hon kände sig utpekad och inte som andra barn och hon 

blev rädd då hon fick diagnosen. Sedan under högstadiet fick hon diagnosen ADHD. Hon säger: 
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Julia: När jag gick jag till femman och halva sexan, fick jag därefter dyslexiutredning. Jag var 

livrädd. Jag ville inte vara annorlunda. Men jag måste acceptera det. Det är jättemånga som 

har det. Jag har ADHD. Den diagnosen fick jag först på högstadiet. 

Läraren, låga betyg, saknade förklaring till betyget 

En av eleverna trivdes inte så bra med att gå till skolan. Ibland tyckte han om att gå till skolan då det 

var idrott. För en annan elev var läraren inte alltid en positiv upplevelse. Tvärtom upplevde en av de 

intervjuade lärarna som negativt i sin gamla skola. Hon blev aldrig bättre och fick inte högre betyg. 

Det var en av anledningarna till att hon bytte skola. Sedan tyckte hon inte om att få hjälp i 

klassrummet i sin gamla skola då de andra eleverna var där. En annan elev tyckte att det gått bra i 

svenska samtidigt som han fått F i ämnet i höstas. Han hade inte fått någon förklaring till varför han 

fått underkänt i svenska mer än att han trodde att det berodde på att han inte fått godkänt på en 

bokreflektion han skrivit. Men vad det var i reflektionen som gjorde att han inte blivit godkänd visste 

han inte. Han kom heller inte ihåg vad boken handlade om. Det var förra terminen de skrivit 

bokreflektionen. Här nedan citeras eleverna om sina negativa situationer i skolan: 

Jobbigt gå till skolan 

Intervjuare: Gillar du att gå till skolan? 

Elias: Ibland och ibland inte. 

Intervjuare: Vad är det du gillar i skolan då? 

Elias: När vi har idrott. 

----------------- 

 

Dåliga betyg och dåliga lärare 

Intervjuare: Varför bytte du skola? 

Julia: Det var ingen bra skola. Jag kom aldrig någonstans med mina betyg och lärarna var inte 

direkt toppen. Så då kände jag att… så skulle vi flytta hit också till Viken. Så då kände jag att … 

så då bara bytte vi. Vi hade hört att det var mycket bra stöd och man kunde få extra om man 

ville ha… 

 

Julia: Det var verkligen ingenting. Sedan fanns det ju en som hjälpte i klassen, en special… men 

det var det där jobbigt som att läraren står och hänger över en, även om de försöker prata med 

en medan resten av klassen sitter med sitt. Det är ingen favorit direkt, att man har det så. Det 

här är mycket smartare. 

 
----------------------- 

Ingen motivering till betyget 

Elias: Det går bra i svenska… 

Intervjuare: Vad fick du för betyg? 

Elias: F. 

Intervjuare: Varför då? 

Elias: Vet inte. 

Intervjuare: Fick du ingen förklaring till varför du fick ett F? 

Elias: Neej… 

Intervjuare: Så du har ingen aning om varför du fick ett F. Har läraren inte sagt det? 

Elias: Hon sa väl någon kort, att jag inte fick något E på bokreflektionen. Det var därför som 

jag fick F. Jag vet inte. 
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Utpekad 

Även om en av de kvinnliga eleverna var positiv till specialundervisningen i SPA så hade hon känt sig 

utpekad och som den ”andre” då hon gått till specialundervisningen och kamraterna frågat vart hon 

skulle gå. Det var inget positivt för henne. Att känna sig som att man inte var som alla andra var 

negativt även om man lär sig mycket menade hon. Så det fanns en ambivalens inför hjälpen i SPA 

men klasskamraterna har numera vant sig att en del elever går ifrån till SPA. Hon går nu i årskurs 8 

och hon menar att hon gör samma saker i SPA som eleverna i klassen gör. Skillnaden är att SPA är ett 

annat rum och en annan lärare än i klassen. Då det är många elever i skolan som går till SPA på olika 

tider så har klasskamraterna vant sig vid att en del elever går iväg så de elever som går i SPA är inte 

ensamma även om de känner sig bitvis utsatta. Eleven kände sig speciell men tyckte att det var bättre 

och lugnare att gå till SPA. Men att få konstiga blickar då hon går iväg till SPA var inte så roligt. Hon 

kände sig då annorlunda och utpekad. Att väcka uppmärksamhet i klassen då man går iväg till SPA var 

jobbigt. Hon uttryckte sig på följande sätt: 

Julia: I början kände jag mig utpekad.  Jag var inte så van att man gick upp och ifrån 

lektionerna och satt någon annanstans. I början var det nog ganska jobbigt. Det var jobbigt att 

lämna klassen och komma tillbaka och få frågan: Var har du varit? Varför skolkar du? För det 

var många som sa att man skolkar… 

 

 Jaa. Att jag går i 8:an och så där. Men egentligen så gör jag ju samma saker som de gör i 

klassen. Det är bara det att det är ett annat rum med en annan lärare. Ja, i början så kände jag 

mig väldigt utpekad och så där. Fast nu känner jag mig accepterad. Fast det är väldigt många 

som går till SPA, fast olika gånger. Ibland är det jag som är borta och ibland är det någon 

annan som är borta. Så man bryr sig inte så mycket… 

 Man känner väl att det är lite speciellt, inte bra speciellt utan det är dåligt speciellt. Att gå 

något extra, bara för att få extralektioner för att man inte är som alla andra. Men i slutändan så 

märker man vad mycket man lär sig och ibland mycket mer än vad de andra gör för att jag har 

det mycket bättre och lugnare. Fast det där är ju helt olika, men så tycker jag i alla fall att det 

känns.  

Intervjuare: Men nu frågar de inte längre då?  

Julia: Nej, och ibland kanske man får frågor i alla fall. För att jag kan gå ut under en lektion. 

Då får jag bara gå till SPA, om jag känner att det är för jobbigt. Och då kan jag få frågor och 

kommentarer.  Ja, vad ska du gå. Jag ska ju bara upp till SPA. 

Intervjuaren: Hur känns det då? 

Julia: Det känns faktiskt helt ok. För att de ger mig inga dåliga frågor. De vill bara ha koll på 

vart jag går. Nackdelarna är att man kan få konstiga blickar när man går ifrån klassen. Folk 

kan tycka att man är annorlunda för att man behöver extra hjälp. Man kan lätt bli utpekad. Det 

kan vara en nackdel att man måste gå ifrån lektionerna. Man liksom sitter först och sitter av och 

sedan reser man sig själv och går. Då väcker man ju uppmärksamhet. Det är nog det negativa… 

Man vänjer sig ju. Ja, ok där gick hon och … Jag brukar oftast när jag går ifrån klassen ibland 

så brukar jag fråga läraren ska du ta något mer eller vilken information kommer du att gå 

igenom. Jag kan få den i förhand och inte bara gå. Då sitter jag på lektionen och väntar på den 

där extra grejen. Utan jag kan få informationen så där innan jag går till SPA. 

 

Ibland kände sig således denna kvinnliga elev utpekad och annorlunda för att hon gick till SPA trots 

att de andra eleverna vant sig vid att hon gick till SPA för att få extra hjälp.  

Avsaknad om önskemål om annan hjälp 

Ingen av de intervjuade eleverna framförde några önskemål om någon annan hjälp än den de fick på 

högstadiet. De var däremot kritiska till den hjälp de fått på mellanstadiet. Flickan i undersökningen sa 

att hon inte tyckte om att en lärare hjälpte henne i klassen och stod och hängde över henne. Då kände 

hon sig utsatt. Pojken med krönikan menade att han inte fått hjälp på mellanstadiet så att han nådde 
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målen i flera ämnen medan den andra pojken menade att han först fått hjälp i årskurs 8 men han hade 

ingen uttalad åsikt om det. 

Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och 

skrivutveckling upplever sitt stöd och sin skolsituation. 

Den första frågan var hur skolmiljön var för elever i behov av stöd. Inte mindre än en tredjedel av 

skolans högstadieelever fick hjälp av SPA-arbetslaget (specialpedagogiska arbetslaget). De höll till i 

avlägsna lokaler som låg avskilt högt upp i en av skolans byggnader. Lokalerna var fräscha och 

nymålade men då de låg avlägset i skolan var det få som hittade dit förutom de elever som gick i SPA. 

Undervisningen bedrevs på ett traditionellt sätt i smågrupper eller enskilt. Det fanns smågrupper i 

matematik, engelska och svenska. 

Den andra frågan var hur de intervjuade eleverna presenterades i skolans elevakter och vilken 

presentation eleverna gjorde av sig själva vid intervjun. Tre elever intervjuades och det var Elias, 14 år 

i årskurs 8, Julia 15 år i årskurs 8 och Per 15 år i årskurs 9. Elias tyckte om praktiska ämnen och 

handboll. Engelska och svenska var svårt för honom.  Julia var en mycket motiverad elev och fick stöd 

hemifrån. Det gick bara bättre och bättre för henne i skolan. Per hade skrivit en krönika där det 

framgick att han var mycket besviken över att pengar som skulle gå till hans hjälp på mellanstadiet 

gick till at köpa datorer till skolan. På så sätt uppnådde han enligt egen utsaga inte målen i flera ämnen 

och han hade flera luckor i flera ämnen som han måste läsa igen på högstadiet. De fördelar med 

hjälpen som fanns enligt eleverna var olika. Deras svar var varierande. En tyckte att få hjälp med 

läxorna var det bästa medan en annan framhöll hjälpen med att läsa olika texter och diskutera dem. 

Flickan tyckte att det bästa med hjälpen vid skolan var att den låg på en grundläggande nivå där hon 

befann sig och inte på en för svår nivå. Då hon behärskade den grundläggande nivån så höjdes nivån 

på studierna. Av elevernas olika svar framgår det indirekt att lärarna i SPA tog hänsyn till att eleverna 

var olika och hade olika behov och önskemål. Det var också det som de tyckte var bäst med hjälpen 

som de själva i denna studie hade framhävt hade varit problem för dem. Att göra läxorna var tufft för 

en elev och det hade hans mamma framhävt att det hade varit så sedan första året i skolan. Läsningen 

var ju hela tiden svårt och jobbigt för pojken som hade en hjärnsynskada medan flickan ville få 

undervisningen på en nivå som hon klarade och sedan höja nivån så att hon kunde få bättre betyg viket 

hon lyckats med i skolan och var mycket stolt över. 

Då jag använt mig av en fenomenografisk metod har jag ordnat elevernas olika uppfattningar som 

kallas för utfallsrummet hierarkiskt. På så sätt har en komplexitet med fördelarna med hjälpen kunnat 

komma fram. Den hierarkiska ordningen på svaren är följande:  

1) Att få hjälp med läxorna. 

2) Hjälp med att läsa olika texter och diskutera dem. 

3) Hjälp på en grundläggande nivå där eleven befann sig och inte på en för svår nivå. Då 

grunderna hade gåtts igenom kunde nivån höjas stegvis på hjälpen. 

Det sista svaret är högst upp i hierarkin då hjälp på en grundläggande nivå så att alla elever förstår 

undervisningen är något centralt. Hagtvet (2009) menar att läraren bör utgå ifrån elevens nivå vid 

planering av undervisning för klassen. En av pojkarna som hade en nervsynskada såg som den största 

fördelen med hjälpen att få hjälp med att läsa olika texter och diskutera dem. Att få hjälp med olika 
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texter i klassen genom genomgångar innan läsningen av inledning, handling och sammanfattning av 

texterna menar Perfetti, Landi och Oakhill (2005) är en stor hjälp vid läsning. Läxläsning som en elev 

såg som den stora fördelen att få hjälp i SPA var något som alla elever hade tillgång till vid skolan 

varje måndag och tisdag eftermiddag så därför har den uppfattningen rangordnats lägst i hierarkin. 

De nackdelar med hjälpen som fanns enligt eleverna var bland annat att hjälpen som ges individuellt 

eller i en liten grupp kan vara att eleverna kan gå miste om värdefull undervisning i klassen, felet beror 

på eleven själv som inte skött sig eller att eleverna inte får den hjälp som eleverna behöver. Eleverna 

har rätt att nå målen i ämnena men hjälp ges inte alltid så att de kan nå målen. En av eleverna såg inga 

nackdelar med hjälpen.  

Utfallsrummet har ordnats hierarkiskt på elevernas uppfattningar om nackdelarna med hjälpen. Den 

sista åsikten är den som är högst i hierarkin. 

1. Det fanns inga nackdelar med hjälpen 

2. Felet beror på eleven själv som inte skött sig enligt egen utsaga 

3. Eleverna får inte den hjälp som eleverna behöver. Eleverna har rätt att nå målen i ämnena men 

hjälp ges inte alltid så att de kan nå målen 

4. En nackdel med hjälpen som ges individuellt eller i en liten grupp kan vara att eleverna kan gå 

miste om värdefull undervisning i klassen 

De uppfattningar som rangordnats högst är att elever kan gå miste om undervisning i klass då de är i 

SPA och därefter att eleverna har rätt att nå målen i de olika ämnena genom den hjälp de får. Båda 

åsikterna är viktiga. Dysthe (2003) menar att lärandet har med relationer att göra och lärandet sker 

genom deltagande och genom deltagarnas samspel. Språk och kommunikation är här viktigt (a.a.). 

Eleven deltar i klassrummet då läroprocessen är social. Vi behöver relationer för att lära oss så mycket 

som möjligt (a.a.). När det sedan gäller problemet med att nå kunskapsmålen så har skolan ett särskilt 

ansvar enligt läroplanen för de elever som har svårt att nå målen (Skolverket, 2011). 

I denna studie har jag valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. En elev tyckte att han hade sig 

själv att skylla för att han inte hade skött sig när det gäller skolarbetet. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

ser man inte bara till individen utan till gruppen och organisationen. Eriksson (Föreläsning 2014-05-

08, Bedömning i ett sociokulturellt perspektiv) menar att en elevs svårigheter med läsning och 

skrivning sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan bero på att eleven inte fått rätt stöd eller rätt hjälp. 

En pedagogisk granskning av elevens lärmiljö och lärande är här önskvärd. En helhetssyn av elevens 

situation och elevens uppfattning i relation till omgivningen är syftet med denna typ av utredning 

(a.a.). Vad kan man upptäcka i omgivningen på organisations- grupp- och individnivå för att förbättra 

utvecklingen är de frågor som ställs. Elevens behov skulle då kunna anpassas efter vad eleven behöver 

(a.a.). ). Von Wright (2002) menar att det är väsentligt att ta hänsyn till tre nivåerna: individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå och på så sätt se individen i relation till sin omgivning. Det är 

väsentligt då Andréasson & Asplund Carlsson (2009) visat att elevernas svårigheter oftast framställs 

som elevens individuella problem och det finns en risk för att eleven blir det som den tillskrivs i alla 

skolans dokument. Sedan är det viktigt att fundera över att en elev kan uppvisa många olika sidor som 

kanske inte kommer fram i en utredning (a.a.). En lärare kanske tolkar att en elev är ”lat” när den i 

själva verket behöver stöd för att nå målen i ett ämne (a.a.) Asp-Onsjö (2008) framhäver att så många 

som möjligt ska få komma till tals vid utredningar och åtgärdsprogram.  

Positiva eller negativa situationer i skolan som eleverna kom ihåg var en elev som var mest förtjust i 

handboll och att det ämnet betydde mycket för honom. Det var således ett favoritämne och något han 

uppskattade i skolan och såg som positivt.  Den andra eleven var lyckligast över att hon lyckats höja 

betygen i svenska från E till C. Det var det som hade betytt mest för henne och hennes pappa hade 



38 

 

hela tiden stöttat henne och uppmuntrat henne i studierna. Hon hade också fått mycket böcker av sina 

föräldrar vilket måste ha hjälpt henne i sitt läsande och skrivande i skolan indirekt. Negativt i skolan 

var enligt en elev att han tyckte att det var jobbigt att gå till skolan, flickan tyckte det var jobbigast 

med läraren hon fått hjälp av i klassrummet och att få dåliga betyg. En elev tyckte att det var jobbigt 

från och till med att känna sig utpekad och annorlunda i skolan för att hon fick hjälp med sin läs- och 

skrivutveckling. 

Utfallsrummet då det gällde positiva situationer i skolan har ordnats hierarkiskt på det sättet att den 

elev som svarat höjda betyg, stöttning hemifrån och motivation rangordnades högst medan ett 

favoritämne sattes därefter då det svar som rangordnats högst tog hänsyn till hela skolsituationen och 

alla ämnen. Utfallsrummet då det gällde negativa situationer har ordnats hierarkiskt på det sättet att gå 

till skolan var jobbigast har satt högst. Att en elev inte vill gå till skolan är mycket allvarligt så därför 

har det satts högst. Därefter kommer att känna sig annorlunda och utpekad för att få hjälp i läs- och 

skrivutvecklingen.  

Inom fenomenografin så letar man också efter likheter. Eleverna uttryckte ingen önskan om att vilja ha 

någon annan hjälp än den de fick i dag. Alla uppskattade emellertid lugnet och arbetsron i SPA. 

Slutsatsen måste därför dras att en lugn klassrumsmiljö vore önskvärt. 
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Metoddiskussion 

I denna undersökning har jag valt att välja vilket problemområde jag ska undersöka först. Det 

problemområde jag valt är hur elever på högstadiet som får stöd i sin läs- och skrivutveckling upplever 

sitt stöd och sin skolsituation. Därefter har jag funderat över vilken metod som skulle passa bäst till 

detta problemområde. Jag fann då efter att jag funderat att en etnografisk metod skulle passa till denna 

undersökning. En etnografisk metod har också använts då skolmiljön och eleverna beskrivits. Fördelen 

har här varit att jag har samlat in många olika typer av material såsom policydokument, anteckningar 

från samtal och egna iakttagelser. Jag har haft en kontakt med skolan under hela terminen då arbetet 

pågått och jag har beskrivit alla observationer om miljön som jag påträffat. Själva planeringen av 

arbetet har ändrats under arbetets gång. Då det visade sig svårt att genomföra ostrukturerade intervjuer 

med eleverna valde jag en annan metod att för att kunna få fram olika synvinklar på problemet och för 

att förstå eleverna som fick stöd för sin läs- och skrivutveckling. Den bästa metoden för att jag skulle 

kunna påträffa något intressant i intervjuerna var den fenomenografiska metoden (Larsson, 1986). Den 

fenomenografiska metoden har i denna uppsats bidragit till att jag kunnat uppfylla uppsatsens syfte då 

flera variationer i elevernas svar kommit fram vid intervjun och analysarbetet. Även likheter har 

kunnat identifieras genom denna metod som bidragit till att fylliga beskrivningar från eleverna 

framträtt i de olika frågeställningarna. För att här kunna skildra elevernas beskrivning av deras hjälp 

för sin läs- och skrivutveckling och skolsituation framstod en kvalitativ metod lämpligast. Jag har här 

valt att intervjua tre elever och använt mig av semistrukturerade intervjuer. I en kvalitativ metod 

gestaltar man någonting (a.a.). Forskaren antas kunna göra en god framställning av ett sammanhang. 

Det jag här velat få fram är elevernas beskrivningar av hur de upplever sin skolsituation och inte hur 

det är. Marton (1978) menar till exempel att det är skillnad på att ställa frågan varför en del barn 

lyckas bättre än att ställa frågan vad människor tror om varför en del barn lyckas bättre i skolan än vad 

andra elever gör. Att ställa frågan på dessa två olika sätt visar på två olika perspektiv (a.a.) Det första 

kallar Marton för första ordningens perspektiv och det andra för andra ordningens perspektiv 

(Larsson, 1986 och Dahlgren & Johansson, 2009). Här har jag valt att arbeta utifrån andra ordningens 

perspektiv vilket innebär att eleven som skrivit en krönika om sin skolsituation inte behöver vara riktig 

eller sann men det är elevens beskrivning som är sann ur hans perspektiv. Ur första ordningens 

perspektiv är kanske krönikans uppgifter inte sanna utan felaktiga. Själva metoden innebär att jag 

beskriver vad eleverna sagt vid intervjun (Larsson, 1986) Jag skildrar inte förklaringar utan istället 

andemeningen i vad eleverna säger (a.a.).  

Då fenomenografin som metod började användas inom pedagogiken och man arbetar till exempel med 

allmänpedagogiska studier där människors åsikter om utbildning är centralt passade metoden bra för 

denna undersökning. Vad studierna försöker förstå är bland annat elevers handlande (Larsson, 1986). I 

denna typ av studier är alla typer av uppfattningar med oberoende av om de är sanna eller falska. 

(a.a.). Sedan finns förhållningssättet inom fenomenografin att lyfta fram variationen i detta fall om 

elevernas uppfattningar. Jag har hela tiden letat efter likheter och skillnader i elevernas svar. Här är på 

vilka olika sätt uppfattar eleverna att vara i behov av stöd för sin läs- och skrivutveckling och 

skolsituation av intresse. Då valet av elever gjordes bad jag specialläraren att välja tre olika elever för 

att få med så många olika åsikter som möjligt. Det hade ju kunnat vara en nackdel att specialläraren 

fick välja elever för undersökningen för hon kanske bara hade valt elever som var positiva till hennes 
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undervisning. Emellertid hade jag en utförlig diskussion med specialläraren innan hon gjorde sitt val 

och jag sa att elever som bara hade en positiv inställning till hjälpen inte kunde väljas utan att jag 

eftersträvade olika uppfattningar bland eleverna och att olika åsikter skulle få komma till tals i 

undersökningen. Jag tycker att specialläraren gjort ett bra urval av elever med tanke på att de var så 

olika. Tanken med en fenomenografisk metod är också att man ska kunna gå på djupet i sitt material 

men ibland har det varit svårt i denna undersökning då speciellt en elev var väldigt fåordig och hade 

svårt för att utveckla resonemang och förklara vad han menade. Han var väldigt fåordig. Emellertid 

kanske det inte är så konstigt då de jag valt att intervjua just har stöd för sin läs- och skrivutveckling i 

skolan. Om jag i stället valt att undersöka lärares åsikter om stöd så hade jag säkert fått fylligare svar 

vilket är intressantare att arbeta med och det hade varit lättare att gå på djupet. Men och andra sidan så 

är det ju elever som kämpar med sin läs- och skrivutveckling som vi kommer att arbeta med och det är 

deras åsikter som ska komma fram. I en uppsats av detta omfång så har intervjumaterialet måst 

begränsas och det hade kanske varit önskvärt att få med fler uppfattningar för att få med fler olikas 

åsikter. Larsson (2986) hävdar att i fenomenografiska undersökningar så är oftast urvalet 20-50 

intervjuer. Den tid som står till förfogande för denna uppgift medger emellertid inte en så pass stor 

underökning men onekligen hade trovärdigheten i denna undersökning varit större om jag haft 

möjlighet att ta del av fler elevers beskrivningar som fick stöd för sin läs- och skrivutveckling. Flera 

aspekter hade förmodligen kommit fram och den framställning som är hade kanske blivit mer 

nyanserad. 

Etiska aspekter har tagits hänsyn till i undersökningen på det sättet att alla som deltagit i 

undersökningen fick syftet med studien klart presenterat för sig och själva forskningsmetoden innan 

jag började med själva datainsamlingen. Alla som intervjuats eller deltagit i studien har också blivit 

erbjudna att läsa transkriptioner, uppsatsen i manuskript, uppsatsen i färdigt skick och komma med 

tillägg eller korrigeringar av vad de sagt eller av vad jag skrivit. Ingen av eleverna antog erbjudandet 

att tal del av transkriptioner eller uppsatsen i manuskript. Däremot gjorde rektorn det och hennes 

kommentarer var av karaktären att hon förde en diskussion om vilka förhållanden som kunde 

förbättras vid skolan för elever i behov av stöd för sin läs- och skrivutveckling efter att ha läst 

uppsatsen i manuskript flera gånger. Frågan kan här ställas om denna studie förbättrar de deltagandes 

situation. Förhoppningsvis kan deras perspektiv bidra till att lärare och speciallärare kan få en bild av 

elevens upplevelse och lärarna kan få andra perspektiv på sitt arbete så att de kan förbättra elevers läs- 

och skrivutveckling. Etiska överväganden i denna uppsats har också gjorts genom att jag lyssnat, fört 

en dialog och visat respekt för elevens och andra intervjuades synpunkter. Det är viktigt att fundera 

över att man kan stå för det man skrivit och tänka sig in i hur eleven kan tänkas reagera på det som 

skrivits om eleven. (Christoffersen & Tunek, 2007; Vallberg & Månsson, 2008).  
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Diskussion 

Inledning 

Alla tre eleverna i undersökningen gick i samma skola i utkanten av en storstadsregion. Skolan var 

byggd på 1950-talet och lokalerna var nymålade och såg fräscha ut. De tre eleverna fick hjälp i SPA, 

specialpedagogiska arbetslagets lokaler. SPA hade inte mindre än tre stora klassrum och ett 

personalrum i en egen korridor högt upp och i utkanten av skolbyggnaden. Det fanns inga skyltar till 

specialpedagogiska arbetslagets lokaler i skolan. Karlsson (2012) har tagit upp miljöns betydelse och 

lokalernas placering i skolan för att eleverna ska känna sig som en ”vanlig” elev i skolan. Tidigare 

hade specialundervisningen sina lokaler centralt placerade i skolan. Skolan hade en ny rektor som var 

för inkludering av elever i behov av stöd och ett av skolans mål var att inkludera eleverna vid skolan. 

Emellertid så levde den gamla organisationen kvar i skolan och några påtagliga förändringar av 

arbetssättet och organiseringen av hjälpen kring elever i behov av stöd fanns inte vid skolan. Det fanns 

fortfarande små grupper kvar där undervisning bedrevs och elever lämnade sina klassrum för att gå 

upp till ”SPA” för enskild hjälp eller hjälp i smågrupper. Nästan en tredjedel av skolans elever fick 

hjälp i SPA. 

När eleverna fick hjälp fick det de uppe i SPA i smågrupper eller enskilt. Den enda som var engagerad 

för att få en inkluderande miljö, en skola för alla var den nya rektorn. Men det är inte lätt att förändra 

ett invant mönster hos lärarna. Assarson (2007) menade att ”en skola för alla” är ett strävansmål. 

Sahlin (2011) har påpekat att specialläraren har som uppgift att motverka segregeringsprocessen i 

skolan. Den som undervisar måste veta vilken kunskapssyn som undervisningen bygger på. Läraren 

ska leda eleverna fram till elevernas kunskaper. Som pedagog bör man vara förändringsbenägen för att 

kunna möta eleverna. Aneer (2010) tar upp denna problematik. Hon hävdar att läraren måste kunna 

lyssna och se vad eleverna behöver för att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Dysthe (2003) 

menar att integrera med andra människor har en stor roll i kunskapsinlärningen. Lärandet har med 

relationer att göra och lärandet sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel. Språk och 

kommunikation är här viktigt. Lärandet har med omgivningen i vid mening att göra (Dysthe, 2003). 

Eleven deltar i klassrummet då läroprocessen är social. Vi behöver relationer för att lära oss så mycket 

som möjligt (a.a.).  

Sen hjälp, utsatt och stöd av föräldrarna 

På många områden var det en bekräftelse med tidigare forskning i denna undersökning men inte på 

alla områden. Heimdahl Mattson och Roll-Petterson (2007) tog upp att eleverna i deras undersökning 

hade mött attityden ”vänta och se” och eleverna tyckte att de hade fått hjälp sent. Det tyckte också de 

tre eleverna i denna undersökning. De hade velat ha hjälp tidigare. Julia fick sin diagnos dyslexi sent 

på mellanstadiet och diagnosen ADHD fick hon inte förrän på högstadiet. Hon tyckte inte att hon fått 

någon vidare hjälp när hon gick på låg- och mellanstadiet. Det var först på högstadiet då hon bytt skola 

hon fick hjälp menade hon. Per hade fått diagnosen CVI (cerebral visual impairment) som är en 

synnedsättning beroende på en hjärnskada. Den diagnosen hade han fått tidigt men han var mycket 

missnöjd med den hjälp han fått innan han började på högstadiet. Han menar att han inte visste att han 
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inte nått målen i flera ämnen då han började på högstadiet. Att ha så mycket luckor hävdade han var 

skolans fel då han borde fått hjälp tidigare så att han nått målen i de olika ämnena. Elias sa vid 

intervjun att han först fick hjälp i årskurs 8. 

 I Heimdahl Mattsons och Roll-Pettersons (2007) undersökning upplevde eleverna organiseringen i 

små grupper som stämplande. Groth (2007) menar att eleverna i behov av stöd sågs som om de hade 

en negativ avvikelse av lärarna så att de fick en negativ självbild och underlägsenhetskänslor. Isaksson 

(2009) fann att eleverna tyckte det var negativt att lämna klassen för att gå till en liten grupp och få 

hjälp. En av eleverna i denna undersökning, Julia tar upp att hon kände sig utsatt när hon skulle gå till 

SPA. Då frågade oftast hennes klasskamrater vart hon skulle gå och hon upplevde det som 

stämplande. Flera undersökningar (Groth, 2007 och Isaksson, 2009) tog upp att eleverna tyckte att det 

var positivt att det var lugnt och tyst i den lilla gruppen. Det sa samtliga elever i denna undersökning 

att fördelen med SPA var att där fick man arbetsro för att det var lugnt och tyst till skillnad från i 

klassen. Frågan måste här ställas om inte skolan kan göra någonting åt att så många elever inte 

upplever att de inte får arbetsro i klasserna. Vid den här skolan hade det nyligen genomförts en 

undersökning av vad föräldrar, elever och lärare tyckte om skolan. Då framkom det att eleverna och 

föräldrarna önskade få arbetsro i klasserna.  

Eleverna i denna undersökning var positiva till själva hjälpen de fick i SPA. I Groths (2007) 

undersökning upplevde också eleverna själva undervisningen i en liten grupp positivt. På så sätt kan 

man säga att det fanns en ambivalens hos eleverna till hjälpen i både denna undersökning och i Groths 

undersökning. En del tyckte det var jobbigt att gå ifrån och bli utpekad medan de tyckte att själva 

undervisningen var bra. Isaksson (2009) tog upp att man kunde bli ännu mer efter i undervisningen om 

man lämnade klassen och att en diagnos kunde upplevas som stämplande i sig. I denna undersökning 

uttryckte Julia att hon kände ibland att hon var orolig för vad hon gick miste om i klassen då hon var i 

SPA. Per hade onekligen blivit mycket efter och inte uppnått målen i flera ämnen i mellanstadiet. Då 

hade han suttit med en assistent i ett separat rum och arbetat. Han såg inte detta som någon hjälp.  

Isaksson (2009) såg i sin undersökning att en diagnos kunde upplevas som stigmatiserande. Eleven 

upplevde sig som annorlunda och avvikande samtidigt som det var nödvändigt att få en diagnos för att 

få hjälp. Julia i denna undersökning upplevde när hon fick diagnosen dyslexi i årskurs sex att det var 

jobbigt. Hon ville inte vara annorlunda och avvikande. Det fanns en önskan hos henne att vara som 

alla andra barn. En del elever med läs- och skrivsvårigheter är inte utredda för dyslexi vilket är något 

som är önskvärt då flera forskare påpekar vikten av att en eventuell dyslexi diagnostiseras på ett tidigt 

stadium (Mossige et al., 2009; Specialpedagogiska institutet, 2006). Det är vanligt att dyslexi går igen 

inom familjen (Mossige et al., 2009).  En dyslexiutredning bör ha upprepad testning så att en djup 

analys kan utföras och slutsatser prövas vid andra testtillfället (Specialpedagogiska institutet, 2006). 

Sett ur en annan synvinkel så kan frågan ställas om en diagnos innebär en möjlighet eller en stämpel 

(Zetterqvist Nilsson, 2003). Det går inte att säga att barn i allmänhet gynnas eller missgynnas av en 

dyslexidiagnos. Det finns två olika skolor. Handikapporganisationen hävdar å ena sidan att en tidig 

diagnos kan utveckla läs- och skrivförmågan genom att anpassa undervisningen och använda 

kompensatoriska hjälpmedel medan normaliseringspedagogiken å andra sidan hävdar att 

undervisningen ska ske i den ordinarie klassen för att eleverna med dyslexi inte ska bli stämplade. De 

som vill ha en tidig diagnos menar att eleverna får en förklaring till sin läs- och skrivsvårighet och de 

behöver inte känna sig ”lata” eller ”dumma”. Normaliseringspedagogiken menar däremot att 

diagnosen kan bli en självuppfyllande profetia. Stämpeln som dyslektiker innebär att eleven lever upp 

till förväntningarna omgivningen har på eleven. Emellertid så upplever barnen sin diagnos på så olika 

sätt (a. a.).  Gibson och Kendall (2010) visade att brittiska elever som hade dyslexi möttes av låga 
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förväntningar ifrån lärarna och placerades i grupper som var under deras förmåga. Själva diagnosen 

hade de fått väldigt sent då de började högre studier. De hade själva haft en inre styrka som gjorde att 

de klarade sig i skolan och lyckades ta sig till högre studier. Dessa elever hade blivit retade under sin 

skoltid. Westling Allodi (2002) framhäver att skolan inte är en trygg plats att vara på. Eleverna som 

var i behov av stöd önskade sig en trygg skola med ett gott klimat. De två pojkarna i denna 

undersökning hade också under sin skoltid blivit utsatta för mobbning och föräldrarna hade uttryckt 

oro för att deras barn var mobbade vilket framgick av elevakterna.  

Wennås Brante (2003) visar att flera elever som lyckats med sina studier trots att de var i behov av 

stöd hade föräldrar som stöttat dem hela tiden under sin skoltid. Föräldrarna hade hjälpt sina barn med 

läxor, uppmuntrat dem, läst högt för dem, köpt böcker och trott på dem.  En elev i denna 

undersökning, Julia hade föräldrar som stöttade henne mycket och det gick bra för henne. Hon var 

själv starkt motiverad vilket är mycket betydelsefullt. Roos (2006) som behandlat döva elevers läs- 

och skrivinlärning och Sterner och Lundberg (2002) som tagit upp kämpande elevers situation inom 

matematikämnet har många gemensamma ståndpunkter. De tre forskarna framhäver motivationen som 

central och att eleverna ska vara språkligt aktiva och att lärandet ska äga rum i sammanhang som är 

meningsfulla. Att utgå ifrån elevens styrkor och kompetenser och att det ska vara lustfyllt framhävs av 

alla forskarna. För en lärare är det centralt att ha positiva förväntningar på eleverna. Högläsning 

rekommenderas och språket är viktigt för alla elever och ämnen. Det är ett ”dialogiskt” klassrum som 

är önskvärt för eleverna (Roos, 2006; Sterner och Lundbeg, 2002).  

 Fördelar och nackdelar med hjälpen 

Julia tyckte att hon fick hjälp på den nivån hon befann sig i SPA. Det var på en grundläggande nivå 

och det var en stor fördel. Per tyckte det var bra att han fick hjälp med läsningen då speciallärarna läste 

högt för honom. Alla tre fick gå till SPA då de tyckte det var jobbigt i klassrummet. Julia gick till SPA 

varje morgon och arbetade med skolarbetet innan undervisningen började i klassen. Eleverna kunde få 

hur mycket hjälp de ville i SPA och de var alltid välkomna till SPA. Det fanns dessutom alltid en 

lärare där. Lärarens roll framhävdes av eleverna. Bunar (2010) menar att det är viktigt att lärarna ser 

till elevens styrkor. Elevernas språkliga begreppsliga förståelse är centralt för lärandet. Det är viktigt 

att läraren behandlar alla nivåer i undervisningen A: den konkreta upplevelsenivån, B: den språkligt 

beskrivande nivån och C: den språkligt abstrakta nivån som söker sammanhang och förståelse. En 

dialog med många är av vikt, det vill säga ett flerstämmigt klassrum. Det finns stora möjligheter att på 

nätet diskutera uppgifter och ge respons på dem. Vygotskijs teorier om att lära sig i samspel med andra 

och lärarens stora betydelse för kunskapsutvecklingen har betonats av flera forskare (Arevik 

&Hartzell, 2007 och Dysthe& Igland 2003). 

Föhrer och Magnusson (2003) tar upp betydelsen av kompensatoriska hjälpmedel. Vid denna skola 

hade alla elever tillgång till en dator vilket var bra för elever i behov av stöd då de inte behövde 

urskilja sig från mängden med datorn som hjälpmedel. Alla eleverna använde sig av datorn främst för 

att skriva arbeten på som de delade med sina lärare på ”google drive”. Datorn användes också mycket 

för att ta reda på fakta vid till exempel arbetet om ”Hållbar utveckling”. Den elev som i denna 

undersökning använde sig mest av kompensatoriska hjälpmedel var Julia. Hon var väl förtrogen med 

hur hjälpmedlen fungerade och hon använde dem ofta. Eftersom hon hade dyslexi så innebar dessa 

hjälpmedel ett stort stöd vid läsning och skrivuppgifter. Hon kunde få samma läsupplevelser som 

andra elever då hon använde sig av talböcker (a.a.). Julia kunde läsa texten då hon lyssnade på 

inläsningen av boken vilket minskade motståndet mot läsning. Julia använde sig också av en dator 

med rättstavningsprogram då hon gjorde skrivuppgifter. Hon hade även talsyntes som hon såg som en 
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stor hjälp. Julia visste varför hjälpmedlen användes och var själv motiverad till att använda dem. 

Föhrer och Magnusson (2003) menar att detta är en grundförutsättning för att det ska fungera med 

hjälpmedlen för eleven. 

Pojkarna använde sig inte så mycket av hjälpmedel. Ingen i undersökningen använde sig till exempel 

av Daisyspelare. Per gick upp till SPA och fick texter upplästa för sig högt ibland. Högläsning 

framhålls av flera forskare som något önskvärt (Clay, 2004, Roos, 2006, Sterner och Lundberg (2002) 

och Allington (i Stensson, 2006). Clay (1991) menar att introducera berättelsens struktur, handling och 

klimax utan att avslöja för mycket av klimax i berättelsen för eleverna ökar motivationen för barnen 

till att läsa berättelsen med stort intresse. Clay (2004) menar vidare att läraren kan skapa en rik miljö 

för eleverna att lära sig språk genom samtal, skriva, läsa och tala ofta och högläsning. Barn har lätt för 

att lära sig ett språks grammatik och regler.  

Nackdelar med hjälpen i SPA som Julia såg det var att hon kunde gå mist om värdefulla genomgångar 

i klassrummet. Per menade att han inte fått den hjälp han borde få på mellanstadiet för att han skulle 

ha uppnått målen i flera ämnen när han kom till högstadiet. Ingen av de intervjuade eleverna 

framhåller att de kanske missat någonting av diskussioner i klassrummet genom att vara i SPA.  

Liberg (2003) lyfter fram begreppet flerstämmighet i sin artikel. Det är inte så vanligt med ett 

flerstämmigt språkrum i dagens skola.  Det är viktigt för lärandet enligt Liberg (2003) att olika 

individers stämmor och yttranden får komma till tals. Man kan konfrontera sina idéer, tankar och 

uppfattningar med andra. Det finns en olikhet mellan yttrandena och det är grunden för förändring och 

utveckling. Dialogen är här central (a.a.). Aneer (2010) lyfter fram Sokrates och tankarna om att 

metoden att finna kunskap kan läras ut men inte själva kunskapen. De blivande lärarna i hennes 

undersökning menar också att läraren ska känna lust till kunskap och kunna förmedla det till eleverna. 

(a.a.) 

Positiva och negativa situationer  

Eleverna tog upp lärarens centrala roll och att det var viktigt hur läraren var. Eleverna framhävde 

också att de tyckte vissa ämnen var roliga som de var duktiga på. Vikten av att läraren ser till elevens 

styrkor har tidigare tagits upp i denna undersökning (Bunar, 2010). Många forskare tar upp lärarens 

betydelse och hur undervisningen kan bedrivas. Vygotskijs teorier om att lära sig i samspel med andra 

och lärarens stora betydelse för kunskapsutvecklingen har betonats i flera texter (Arevik & Hartzell, 

2007 och Dysthe & Igland, 2003). Arevik och Hartzell (2007) använder sig av Lev Vygotskijs tankar i 

undervisningen och de vill ha en begreppsbaserad undervisning. Det är en undervisning i språk- och 

tankeutveckling som passar alla stadier. De menar att för en begreppslig kunskapshantering är 

Vygotskijs idéer om den approximativa utvecklingszonen central. Undervisningen bör ligga något 

över elevernas nivå och den bör utmana deras tankar och föreställningar. Undervisningen kan enligt 

Vygotskij bidra till och påskynda utveckling (Arevik & Hartzell, 2007). Läraren kan lära ut 

begreppslig förståelse som kan komma fram i ett genuint möte mellan den som kan mer och den som 

kan mindre. Vygotskij menade i sin kulturhistoriska teori att den bästa inlärningssituationen är när 

man lär i mötet med någon som kan mer (a.a.). Arevik och Hartzell (2007) har lanserat praxismodellen 

där praktik möter teori. Kunskapen har delats in i tre nivåer, A-nivån: den konkreta upplevelsenivån, 

B-nivån: den språkligt beskrivande nivån och C-nivån: den språkligt abstrakta nivån. I undervisningen 

bör alla tre nivåerna behandlas. Läraren bör lyfta fram undervisningens mål och mening. 

Läraren måste enligt Arevik och Harzell (2007) sträva efter att utveckla elevernas språkligt 

begreppsliga förståelse. De ska arbeta med tankekvaliteter. I svenskämnet är det centralt att eleverna 

har en förmåga att sammanfatta och uppfatta budskapet i olika texter. Eleverna måste kunna se 
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helheter vilket är nödvändigt för att förstå budskapet.  De studerande kan söka öppna och dolda 

budskap. En djupinriktad inlärningsstil som söker helheter är central (Arevik & Harzell, 2007).   De 

menar också att tänkandet via språket är åtkomligt för träning och utveckling enligt Vygotskij (a.a.). 

Bland negativa situationer i skolan nämndes av en elev i denna undersökning att han hade väldigt svårt 

för teoretiska ämnen, lärarens roll togs även upp bland negativa situationer och känslan av att vara 

”den andre” och utsatt. Undersökningar har visat att de finns en skillnad mellan pojkar och flickors 

läsförmåga och då till flickors förmån (Molloy, 2007). Liberg (2010) tar upp att en del barn möter 

skriftspråket tidigt genom t.ex. föräldrar som läser för dem medan andra först kommer i kontakt med 

det i förskolan eller skolan. Att få en lång mjukstart gör det lättare för barnen med sin kommande läs- 

och skrivutveckling. I förskolan är det viktigt att barnen får samtala och berätta om texter de läst (a.a.).  

Molloy (2007) pekar på Matteuseffekten, Matteus 13:12 ” Var och en som har, han skall få, och det i 

överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.” Citatet måste tolkas som att 

den som redan läser bra blir ännu bättre och den som kämpar med läsandet utvecklas inte lika mycket. 

Utan den kämpande läsaren ligger hela tiden efter. Molloy (2007) menar att det är viktigt att inte ge 

upp som lärare utan att välja texter ifrån kämpande elevers vardag och deras intresseområde måste få 

komma in i skolan för att på så sätt bidra till dessa elevers läs- och skrivutveckling.  

 Eleven som tyckte att de teoretiska ämnena var svåra gick i årskurs 8.  När eleverna blir äldre kommer 

de i kontakt med fler begrepp i olika ämnen. Eleverna får läsa mycket facktexter och de måste klara av 

att läsa och förstå dessa texter som många gånger är tunga att läsa. I fältstudie 1 (Ingmarsdotter, 

Larnefeldt, Rosberg och Åleheim, 2013) visade det sig att eleverna behärskade de skolrelaterade 

begreppen på ytnivå eller på god väg jämfört med uttrycket som behärskades till större del.  Det är 

skillnad på att ha upplevt ett begrepp i förhålllande till att bara ha fått det presenterat för sig teoretiskt i 

skolan. Doverborg och Samuelsson (2009) poängterar vikten av att lärare måste ge eleverna 

möjligheter att reflektera, tala och uttrycka sig om läraren ska få reda på om barnen förstår ett innehåll 

och om de lärt sig ett begrepps uttryck. ”Lärares förmedling av kunskap är något helt annat än den 

förståelse som barn skapar.” (Doverborg & Samuelsson 2012 s. 17) Cummins (citerad i Axelsson, 

2010) påpekar att i skolspråket måste man kunna formulera ett komplext språk i både tal och skrift 

enbart utifrån språket och inte med hjälp av gester, ansiktsuttryck eller till exempel intonation. 

Skolspråket är kognitivt krävande och situationsoberoende. 

Julia i denna undersökning funderade mycket kring att vara den andre och utsatt.  Andréasson och 

Asplund Carlson (2009) har tagit upp en diskussion om språkets betydelse i elevdokumentationer 

såsom individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och pedagogiska 

utredningar. Asplund Carlsson (2009) önskar att dokumenten utformas så att de blir dokument för 

elevens utveckling och inte en personlighetsbeskrivning. 

Många dokument som lärare skrivet om elever som är i behov av särskilt stöd handlar om elevens 

tillkortakommanden som störande och omotiverad. (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). När detta 

upprepas under elevens 9-åriga skolgång så finns det en risk för att eleven blir det han/hon tillskrivits. 

Dokument som elevplaner kan få till följd att eleven blir som den personen som beskrivs i planen. 

Foucault menar att individerna fastnar i föreställningarna om dem. Individen blir ett fall. Identiteten 

ses som något som konstrueras i relation till den andre. De svaga eleverna beskrivs utifrån hur de inte 

är jämfört med idealeleven. Pojkar sägs vara okoncentrerade och flickor trevliga (a.a.)  

En elev i svårigheter får många gånger en avgränsad plats att sitta på. Det är en avgränsning mot ”det 

Andra”. Eleven blir då särskild och det blir synligt för alla. (Andreasson & Asplund Carlsson, 2009).  

Asp Onsjö (2006) framhåller i sin avhandling om åtgärdsprogram att de arbetslag som bjuder in 
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föräldrar och elever till en öppen dialog kring åtgärder har störst möjligheter att skapa en inkluderande 

skola där elever med olika skolresultat kan arbeta tillsammans. Många gånger när åtgärdsprogram 

utformas har det ägt rum två parallella samtal. Personalen förbereder mötet med föräldrar och elev och 

den som det berör får svårt att få sina röster hörda. 

Andreasson och Asplund Carlsson (2009)  hävdar att de elever som fått budskapet varje termin genom 

elevplaner att de inte är lyckade tar till sig denna uppfattning. Vygotskij menade att olika stämmor 

som uttrycker vilka vi är som individer flyttar in i vår egen tankevärld. I framtiden finns därför en 

möjlighet att åtgärdsprogrammen kommer att handla om elevernas närmaste utvecklingsmöjligheter 

mot målen (Andreasson & Asplund Carlsson, 2009). 

Resultaten och den specialpedagogiska praktiken 

Elevernas uppfattningar om att få stöd i läs- och skrivutveckling har varit det centrala i denna 

undersökning. Eleverna har indirekt framfört att de önskar ha en lugn arbetsmiljö och det fann de i 

SPA. Sedan framkom att de var nöjda med förhållanden som att få undervisning på den nivå man 

befann sig och att de fick hjälp med läsning i SPA. De var inte nöjda med om de riskerade att gå miste 

om värdefull undervisning i klass om de var i SPA. En ansåg att eleverna inte fick den hjälp de 

behövde för att nå målen. Då det gäller själva miljön i skolan för var hjälpen ges är det också något 

som en speciallärare kan fundera över. Ges hjälpen i klassrummen eller i perifert belägna lokaler är 

något som diskuteras i denna undersökning. Denna undersökning visar vad viktigt det är att lyssna på 

elevernas röster för hur speciallärarna och lärarna sedan kan utforma själva stödet. Att som lärare eller 

speciallärare diskutera och föra en dialog med eleverna och hur stödet kan utformas kan föra med sig 

att motivationen ökar för eleverna och deras kunnande. 

 

 

Framtida forskning 

De tre elever som jag mött i denna studie har gett mycket och fått mig att fundera över hur skolgången 

hade kunnat förbättras för dessa elever. De har själva kommit med många förslag på hur de hade velat 

ha det under sin skoltid. De hade till exempel velat ha sin undervisning på den nivå där de befinner sig 

från början, fått tillräckligt och kvalificerat stöd så att de hade kunnat få en chans att nå målen. De 

önskade också att de fått hjälp tidigare i utbildningen och en önskade ha fått sin diagnos tidigare. En 

nackdel med hjälpen som ges individuellt eller i en liten grupp kan vara att eleverna kan gå miste om 

värdefull undervisning i klassen. Indirekt efterlystes en lugn och tyst skolmiljö i klassrummet då de 

framhävde fördelen med tystnaden i SPA. Jag har också funderat på hur det kommer att gå för dessa 

elever i framtiden med avslutningen av grundskolan i årskurs 9 och med fortsatta gymnasiestudier. 

Om jag fick möjligheter att fortsätta med forskning i specialpedagogik så skulle jag vilja göra en 

uppföljningsstudie efter fem år och se hur det gått för dessa tre elever och jämföra med denna studie. 

Är det någon av eleverna som fortsatt med högre studier och hur ser de på sin skoltid efter fem år? De 

som inte fortsatt med högre studier vad gör de och hur är deras upplevelser av sina studier då de ser 

tillbaka på dem? Det skulle vara mycket intressant att få höra hur de berättar om hela sin skoltid och 

undersökningen skulle presenteras mer i form av livsberättelser över skoltiden. 
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