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Abstract 
The aim of this study is to examine how pupils in grades three and four perceive the support 

they receive with regards to their reading and writing difficulties. The theoretical framework 

for this study is based on the three perspectives connected to special education, namely the 

compensatory perspective, the critical perspective and the dilemma perspective. In order to 

collect data, interviews are used and the results are then categorized and analyzed by using the 

three perspectives connected to special education, as mentioned above. To begin with, the 

results indicate that the compensatory perspective was the predominant measure used when 

supporting pupils but it also becomes clear that pupils perceive the support they get in 

different ways. Moreover, all of the pupils state that they receive help connected to their 

reading and writing difficulties, both individually and in class. At the same time, though, it 

becomes clear that the collaboration between the special education teacher and the class 

teacher is sometimes lacking. Finally, this study shows that pupils wish to be more involved in 

the process of deciding the frames for the support they need. Another conclusion is that the 

support given has to focus on the demands and needs of each individual in order for the 

support to be beneficial to each pupil’s learning process. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka några elevers uppfattningar angående det stöd de fått 

under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. De intervjuade eleverna i 

studien går i årskurs tre och årskurs fyra. Alla de intervjuade eleverna uppvisar läs- och 

skrivsvårigheter alternativt dyslexi. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är de tre specialpedagogiska perspektiven: det kompensatoriska, det 

kritiska och dilemmaperspektivet. Resultatet har analyserats utifrån de specialpedagogiska 

perspektiven genom att försöka hitta ett mönster och tema i de intervjuade elevernas svar. I 

resultatet framkommer det att stödinsatserna som utformats för eleverna mestadels utgår ifrån 

det kompensatoriska perspektivet. Det framkommer även att elevernas uppfattningar av stöd i 

skolan ser olika ut. En gemensam uppfattning som de intervjuade eleverna har är att de får 

stöd både enskilt och i klass med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Det visar sig 

dock i resultatet att det stöd som eleverna får inte alltid är välplanerat mellan specialläraren 

och läraren. Något som kommer fram i resultatet är att eleverna vill vara delaktiga i hur stödet 

ska se ut och var de ska få stödet. Det visar sig också i studien att stödet som ges till eleverna 

måste utgå ifrån varje enskild individ för att stödet ska gynna elevernas kunskapsutveckling.  
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1 Inledning  

I rollen som speciallärare i grundskolan möter jag dagligen elever som får stöd i 

undervisningen för att klara kunskapskraven. Flera av eleverna som får stöd i undervisningen 

får kämpa mycket med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter för att klara av den stora 

textmassan som de stöter på under en skoldag. Stödet som ges till eleverna ska variera på 

olika sätt så som extra anpassningar och i vissa fall särskilt stöd (Skolverket, 2011). 

Undervisningen ska vara tillgänglig för alla det vill säga att elevernas lärmiljö ska tillgodose 

elevens behov. Nilholm (2007) menar att begreppet specialpedagogik antyder att det 

förekommer situationer där den vanliga pedagogiken inte räcker till. Genom en tillgänglig 

skolmiljö ges det möjlighet för alla elever att tillgodogöra sig kunskapen och ett 

inkluderingsperspektiv kan bli möjlig. Med ett inkluderingsperspektiv ska alla elever få 

möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen i den egna klassen. Det är viktigt att eleverna 

känner delaktighet och att allas olikheter tas tillvara och ses som en resurs i klassrummet. 

Skolan ska vara lustfullt och eleverna ska känna lust att lära.  

 

Idag talas det i skolan mycket om strategier vid läsning och skrivning. Läraren ska modellera 

högt och visa på hur ett aktivt läsande går till. Med modellering menas att läraren förklarar 

högt för eleverna hur eleverna ska använda sig av lässtrategierna när eleverna själva läser.  

Eleverna ska få möjlighet att få strategier för hur denne ska ta sig an en text och få strategier 

när de stöter på problem i text. Detta stöd är något som många av de elever som specialläraren 

möter ofta är i behov av. Eleverna som behöver stöd med anledning av deras läs- och 

skrivsvårigheter har många gånger svårt att arbeta självständigt med texter på det sätt som 

läraren har planerat. Jag har funderat mycket på det stöd som eleverna får, både vad det gäller 

stöd i klassrummet och utanför, och om stödet som utarbetas är det optimala för eleven. Vi gör 

i skolan många extra anpassningar och vi ger särskilt stöd för eleverna, men har eleven själv 

fått vara delaktig i besluten. Finns elevperspektivet med när de olika extra anpassningarna och 

när det särskilda stödet utformas?  

 

Som blivande speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling är intresset stort av 

hur det språkliga stöd som ges till eleverna med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter 

uppfattas av dem själva. I det kommande uppdraget ska specialläraren fungera som en 

kvalitativ samtalspartner för kollegor, vårdnadshavare samt eleverna i bland annat frågor som 

rör barns språkliga utveckling. Som blivande speciallärare ska uppdraget både förebygga och 

främja för elevers kunskapsutveckling och tillhandahålla lärmiljöer som gynnar den enskilda 

eleven. I och med detta är det av stor betydelse för den blivande roll som speciallärare att 

elevens perspektiv är i fokus för att kunna upprätthålla en god lärmiljö för den enskilda 

individen. Därför är jag nyfiken på att ta reda på vad elevernas uppfattningar är angående det 

stöd de fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka några elevers uppfattningar angående det stöd de fått 

under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.1.1 Forskningsfrågor  

 Hur uppfattar eleverna det stöd som de fått under sin skoltid med anledning av deras 

läs- och skrivsvårigheter? 

 Vilka uppfattningar har eleverna angående lärarnas arbete med stödinsatser i 

klassrummet och varför dessa uppfattningar? 
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2 Bakgrund  
I följande kapitel presenteras skolans styrdokument, forskningsöversikt och avslutas med 

litteraturgenomgång. Under avsnittet styrdokument finns skollagen, läroplanen, 

Salamancadeklarationen samt Barnkonventionen med kopplat till syfte och forskningsfrågor. 

 

2.1 Skolans styrdokument  
I skollagen (SFS, 2010:800) står det att eleverna skall ges inflytande över sin utbildning. 

Eleverna ska fortlöpande stimuleras i att ta aktiv del i sin utbildning och de ska regelbundet 

informeras i frågor som rör dem utefter deras mognad och ålder. Enligt Skolverket (2011) 

skall skolan möta varje elev med respekt för sin person och sitt arbete. Varje elev har rätt till 

att i skolan få känna växande glädje och utvecklas samt få erfara den tillfredsställelse som det 

ger att göra framsteg och bemästra svårigheter. Skolan ska sträva efter en trygg skolmiljö som 

väcker lust att lära samt att skolan ska vara en levande social gemenskap. Identitetsutveckling, 

lärande och språk är nära sammankopplade med varandra. Genom rika möjligheter att skriva, 

läsa och samtala får varje elev utvecklas i sin kommunikation vilket bidrar till tilltro till sin 

språkliga förmåga. Skolan ska erbjuda eleverna, såväl i helklass som enskilt, en strukturerad 

undervisning under lärarens ledning.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), lgr 11, 

står det att skolans uppgift är att se till att varje enskild individ ska finna sin unika egenart, 

samt förmedla alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med 

utsatta och svaga. Undervisningen i skolan skall anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Skolan ska stärka elevens tillit till den egna förmågan och elevens vilja att 

lära. Med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk ska 

undervisningen främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Utbildningen i skolan ska vara 

likvärdig och det innebär inte att undervisningen ska utformas på lika sätt överallt eller att 

resurserna i skolan ska fördelas lika, utan resurserna ska ta hänsyn till den enskilda individens 

behov. I och med att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

  

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) antogs av den internationella 

konferensen om undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Deklarationens syfte är alla 

barns rätt till undervisning. Enligt Salamancadeklarationen står det att inkludering ska 

genomsyra hela skolmiljön. En inkluderad skola måste se till elevers olikheter och utforma 

undervisningen efter elevens variation samt individuella behov. Skolan ska möta alla elevers 

varierande behov och tillgodose eleverna med en pedagogik som sätter eleven i centrum. I och 

med att eleven sätts i centrum utgör skolan en utbildningsbas för ett människoorienterat 

samhälle som respekterar både människors värdighet och människors skillnader. Elever i 

behov av särskilt stöd ska erbjudas kontinuerligt stöd såväl i klassrummet som i mindre 

grupp. Detta är något som står i Barnkonventionen (Utbildningsdepartementet, 2006). I 

Barnkonventionen går det att läsa att varje barn har rätt till likvärdig utbildning. Utbildningen 

skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter vad det gäller psykisk och fysisk förmåga. 

I barnkonventionen står det också att varje barn har rätt till att uttrycka sig i frågor som rör 
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barnet själv. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och 

ålder.  

 

2.1.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 
Enligt Skolverket (2014) så skall tidiga och adekvata stödinsatser bidra till att alla elever ges 

förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål. Det kan vara tillräckligt att göra 

förändringar i skolverksamheten för elevens utveckling, medan det vid andra tillfällen behövs 

mer individinriktade stödinsatser. Stödinsatser som benämns som extra anpassningar är av 

mindre ingripande karaktär som vanligtvis är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. För att genomföra extra anpassningar måste det inte fattas 

något formellt beslut. Med särskilt stöd innebär stödinsatser av mer ingripande karaktär och 

som normalt inte är möjliga att genomföra i den ordinarie undervisningen. Skolverket 

förtydligar att det är insatsernas varaktighet och omfång som skiljer särskilt stöd från det stöd 

som ges i form av extra anpassningar. Om de extra anpassningar som gjorts inte är tillräckliga 

gör läraren en anmälan till rektor av elevens eventuella behov av stöd. Det är rektors ansvar 

att en utredning påbörjas skyndsamt när informationen om en elev på skolenheten kan vara i 

behov av särskilt stöd. I arbetet med utredningar har elevhälsan en viktig roll. Om utredningen 

visar att en elev är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram av skolan. 

Åtgärdsprogrammet fungerar som ett stöd vid planering och genomförandet av den 

pedagogiska verksamheten kring eleven. (Skolverket, 2014) I åtgärdsprogrammet ska det 

framgå vilket behov av särskilt stöd eleven är i behov av, hur stödet ska ges och av vem. Det 

ska också konkretiseras i åtgärdsprogrammet när uppföljning och utvärdering ska ske samt 

vem som är ansvarig för utvärderingen (SFS, 2010:800).  

 

2.2 Forskningsöversikt  
I detta avsnitt presenteras både nationell och internationell forskning om elevers uppfattningar 

angående det stöd de fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. 

Forskningsöversikten är grupperad under olika rubriker. Detta för att få syn på likheter och 

olikheter i den forskning som presenteras. Forskningsöversikten avslutas med en 

sammanfattning. 

 

2.2.1 Elevernas egna röster    
Det är sällsynt att elevernas egna röster kommer fram om hur de uppfattar det stöd de ges i 

undervisningen. Alltför sällan får eleverna utrymme att uttrycka sina synpunkter på hur de vill 

att stödet ska utformas. Elevernas egna röster saknas också i forskningen då studier med 

elevernas uppfattningar eller erfarenheter inte är dominerande (Andersson, 2009; Gibson & 

Kendall; 2010; Nilsen, 2011). Wennås Brante (2013) är en av forskarna som har lyft fram 

elevernas egna erfarenheter av stöd i skolan. I studien som Wennås Brante har genomfört 

intervjuade hon vuxna med diagnosen dyslexi, med fokus på deras erfarenheter av språkligt 

stöd under skoltiden. I resultatet framkom det att de intervjuade upplevde brist på tid vid till 

exempel provtillfällen. Detta är något som också framkom i Nilsens studie då den studien har 

haft fokus på individens egna upplevelser. Nilsen fokuserade på individens erfarenheter 

gällande läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Hos de intervjuade återkom problemet med 
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bristen av tid vid prov och andra uppgifter som kräver läsning. I resultatet kom det även fram 

att mer tid är den mest avgörande aspekten för elever med läs- och skrivsvårigheter för att 

utveckla läs- och skrivförmågan.  

 

Att som elev vara i behov av stöd kan uppfattas som både positivt och negativt. Det positiva 

är att eleven får hjälp med det stöd som denne är i behov av, men det kan finnas en risk i att 

bli utpekad som annorlunda menar Asp-Onsjö (2012). Något som också kan få oönskade 

konsekvenser är att inte alls bli sedd eller uppmärksammad utifrån sina svårigheter. Asp-

Onsjö talar om exkluderingens två ansikten, dels att inte synliggöras och dels att inte pekas ut. 

I båda situationerna riskerar eleven på olika sätt att uteslutas, vare sig de befinner sig i 

ordinarie undervisningsgrupp eller ej. Westlund (2014) menar att det är viktigt att eleven blir 

medveten om sin egen utveckling för att eleven ska veta vad denne behöver utveckla. Elever 

som är medvetna om olika mål i sin utveckling behöver också utmanas för att känna 

motivation och elevens medvetenhet om sin egen lärprocess påverkar även dennes självbild. 

Det är viktigt att tydliggöra för eleven både var denne befinner sig i sin utvecklig och vad som 

krävs för att klara av årskursens krav, alltså att skapa medvetenhet hos eleven vad gäller sin 

lärandesituation. Något som Westlund lyfter är att elever kan underprestera i förhållandet till 

sin kapacitet om eleven inte känner sig motiverad och utmanad i skolans undervisning.  

 

2.2.2 Anpassa undervisningen efter elevens varierande behov  
Läraren skall främja att lärande sker hos varje individ oavsett vilka förmågor individen 

besitter. För att ett lärande ska ske måste lärarna ta reda på vilka insatser som är mest 

effektiva för den enskilda individen. Genom att utvärdera individens styrkor och svagheter 

samt planera undervisningen utefter variationen av elever, menar Wennås Brante (2013), är ett 

viktigt steg för att få fram individens styrkor och svagheter. Wennås Brante poängterar att 

fokus måste ligga på vad för språkligt stöd den enskilda individen är i behov av i 

undervisningen. En strukturerad och tydlig undervisning är något som Hattie (2012) lyfter 

fram. Hattie betonar värdet i att eleverna får tydlig återkoppling i vart eleven är på väg, hur 

eleven ska nå dit och vad som är elevens nästa steg. Att enbart förlita sig på 

undervisningsstrategier ger inte eleverna automatiskt kunskap utan undervisningen måste vara 

följsam efter eleverna under lektionen. Genom att anpassa undervisningen efter elevernas 

varierande behov, samt ge återkoppling, tillsammans med tydliga mål, menar Hattie att 

inlärningsprocessen blir synlig för både lärare och elever. 

 

Om vi ska få elever att investera i sitt eget lärande måste vi förändra vårt sätt att undervisa, 

menar Dickerson (2015). Dickerson menar att det bästa sätt att förändra undervisningen är att 

utgå från varje elevs intresse och individualitet. Moren (2014) har lyft fram framgångsfaktorer 

till elevers läsframgång. Resultatet visar att elevers läsframgång påverkas av lärares attityder 

till elever i läs- och skrivsvårigheter. En parallell till Morens studie går att göra till Nilsens 

(2011) studie som poängterade den enskilda lärarens betydelse för skolframgång. Nilsen lyfter 

vidare fram interaktionen mellan lärare och elev där läraren var någon som brydde sig om den 

enskilda individens behov och såg till att eleven fick de kompensatoriska och pedagogiska 

verktyg som passade för elevens inlärning. Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Petterssons 

(2010) studie stämmer väl in i detta resonemang då även de i resultatet presenterar vikten av 



6 

 

en engagerad lärare. De menar att det beror mycket på den enskilde läraren om elevens stöd är 

utvecklande eller inte. I detta kan Anderssons (2009) studie tilläggas då även den belyser den 

enskilda lärarens roll i att elever med diagnosen dyslexi ska få utmanande undervisning.   

 

Utifrån ovan beskrivna forskningsstudier är det intressant att se på Tjernberg och Heimdahl 

Mattssons (2014) studie då även de poängterar den enskilda läraren som en viktig person. I 

resultatet i deras studie framkom det att framgångsrika lärare föredrog heterogena grupper och 

såg fördelen i att anpassa undervisningen efter varje elevs särskilda behov. Tjernberg och 

Heimdahl Mattsson menar att lärarna betonade värdet av höga förväntningar på eleven samt 

att undervisningen ska utmana eleven i deras proximala utvecklingszon, det vill säga att 

eleven kan utföra nästa nivås uppgifter med stöttning för att sedan klara av dem självständigt 

och med det vara uppe på nästa utvecklingsnivå. 

 

2.2.3 Inkluderas eller exkluderas  
Utmärkande för inkludering är ambitionen att bejaka elevernas olikheter och anpassa 

skolmiljön till elevernas varierande behov (Persson & Persson, 2012). Elevers svårigheter kan 

orsakas av olika faktorer och det är rimligt, menar Nilholm (2012), att hela skolans 

verksamhet analyseras vid skolproblem. Inkludering kan ses som en föreställning om en 

övergripande målsättning för att skapa en delaktighet för alla i en gemenskap där olikhet ses 

som ett värde. Det är inte enbart själva undervisningen som ska utvecklas, utan skolans 

verksamhet i sin helhet behöver utvecklas för att inkludering ska ske. Ett sätt att skapa 

inkludering menar Göransson (2004) är att skapa utrymme för lärarna att föra didaktiska 

diskussioner. Att skapa utrymme för lärarna att föra didaktiska diskussioner är något som 

också Westlund (2014) betonar och menar att det är av stort värde. Hattie (2012) går 

ytterligare ett steg och menar att lärarens möjlighet att reflektera samt analysera sin 

undervisning påverkar elevernas resultat. 

 

Andersson (2009) har också intresserat sig för elevernas egna erfarenheter i sin studie. Hon 

intresserade sig för elevers erfarenheter gällande läsning hos elever med diagnosen dyslexi. 

Syftet var att genom intervjuer och observationer få en överblick över hur eleverna klarade 

läsundervisningens krav. Det framkom i intervjuerna att eleverna både såg fördelar och 

nackdelar med att få undervisning utanför klassrummet. Å ena sidan påpekar Andersson i sin 

studie att eleverna ansåg att de missar viktig undervisning när de tas ut ur klassrummet. 

Undervisningen som eleverna gavs utanför den ordinarie undervisningsgruppen bidrog till en 

exkluderande känsla hos eleverna. Detta var något som även Heimdahl Mattson, Fischbein 

och Roll-Pettersson (2010) kom fram till. Å andra sidan framkom det i Anderssons studie att 

eleverna upplevde att de kunde koncentrera sig bättre i den lilla undervisningsgruppen samt 

att de fick tätare feedback av läraren. Dock visade det sig i studien att det inte alltid var en 

utbildad lärare som undervisade den lilla gruppen och att undervisningen därför inte blev 

tillräcklig utmanande. 

 

Om inkludering ska bli normen är ett paradigmskifte nödvändigt, menar Moren (2014). 

Moren skriver att inkludering innefattar att lärare utformar sin undervisning så att den 
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tillgodoser samtliga elever och då även de lässvaga. Det krävs då att lärare tittar närmare på 

hur de utformar undervisningen med hänsyn till olika elever, både när det gäller i 

klassrummet och för individuella utbildningsbehov:  

As inclusion becomes the norm, a paradigm shift is imminent, requiring teachers to look more closely 

at how they design instruction in consideration of diverse learners in their classrooms and individual 

learning needs. (Moren, 2014, s. 2) 

Lärare med positiva attityder till inkludering har lättare för att förändra och anpassa 

undervisningen för att gynna elevernas kunskapsutveckling. I Takala, Sarromaa Haussttätter, 

Ahl och Heads (2012) studie framkom det en annan syn på inkludering. Det framkom att det 

är oklart vad som menas med inkludering, samt att lärarna inte vet hur de ska arbeta för att 

inkludering ska bli möjlig. De menar att det är svårt att individualisera undervisningen för alla 

elever och att en liten undervisningsgrupp då kan vara mer effektiv och mindre tidskrävande. 

Takala m.fl. lyfter även fram att inkludering kan innebära ett osynligt krav att alla elever 

måste följa en och samma väg, då inkludering kan tolkas på så sätt att alla elever är lika.  

 

Nugent (2008) tar till skillnad mot ovan nämnda upp positiva aspekter på exkludering. I den 

småskaliga studien lyfts det fram elever som går i speciella skolor för dyslexi på Irland. Det 

visade sig att elever som gick i specialskolor som var anpassade efter elevernas läsproblem 

upplevdes ha bättre självkänsla än elever som gick i en vanlig skola och fick resurs. Nugent 

menar att eleverna i specialskolan inte behövde lämna klassrummet för att få hjälp eller 

skämmas för sin läsning framför klassen. Takala, Sarromaa Haussttätter, Ahl och Head (2012) 

skriver också positivt om exkludering kopplat till elevers uppfattningar angående det stöd de 

fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. De menar att genom 

inkludering kan barn känna sig mindre kompetenta och mer annorlunda än de andra i klassen. 

Inkludering kan leda till att de individuella behov som eleven behöver tillgodose tillägnas för 

lite uppmärksamhet. Takala m.fl. hävdar att kravet på inkludering kan innebära att klassen blir 

rastlös och det kan bidra till att orsaka känslor av rädsla hos vissa elever. Författarna menar 

också att självkänsla och känsla att vara värdefull hotas i och med inkluderingen för barn som 

är i behov av stöd, då de barnen inte kan leva upp till samma förväntningar som de andra 

barnen som inte är i behov av stöd. Något som Takala m.fl. poängterar är att barn som är i 

behov av stöd riskerar oftare att bli utsatta av andra barn.  

 

2.2.4 Läsframgång  
Något som Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Petterssons (2010) har haft fokus på i sin 

studie var att undersöka utvecklingen av elever i lässvårigheter och deras avkodningsförmåga 

samt elevers och föräldrars erfarenheter av skolans stödinsatser. Både elever och föräldrar 

upplevde att stödinsatserna genomgående ägde rum utanför klassrummet i små grupper. I 

dessa grupper fick eleverna till viss del adekvat stöd men på bekostnad av att de ofta kände 

sig avvikande från resterande av klassen. Eleverna kände ofta att de tillhörde något 

mittemellan klassen och den lilla gruppen. Något som också framkom genom intervjuerna var 

att genom exkluderingen i de små grupperna skapades en dålig självkänsla hos eleverna. I och 

med den lilla gruppen fick eleven dels en stämpel på sig att upplevas som svår och dels brist 

på goda förebilder som klassen i stort kan bidra med. Detta är något som kan kopplas ihop 

med både Nilsen (2011) och Wennås Brante (2013). Nilsen menar också att det är av stor vikt 
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att eleverna blir sedda som individer och inte bara som dyslektiker. Det framkom i resultatet 

att de intervjuade ansåg att det viktigaste var att bli betraktade i sin helhet med både sina 

styrkor och sina svagheter:  

What appears as important to them is that the teacher sees them as individuals, not just as dyslectics, 

understands the special difficulties with which each individual must grapple, and provides the students 

with suitable tools for their learning as well as necessary time and space. (Nilsen, 2011, s. 551) 

Wennås Brante poängterar att det är av stor vikt att stödet för dessa elever är individuellt, då 

stödet kan se olika ut beroende på vilken hjälp eleven är i behov av. ”The weak spot in one 

student could be another student’s resource” (Wennås Brante, 2013, s. 84). 

 

Gibson och Kendall (2010)  menar att en viktig faktor för läsframgång är att eleven får 

förståelse för textens innehåll samt att eleven känner motivation att genomföra uppgiften. Det 

framkom i deras studie att elever som fått sin diagnos sent i livet upplevde ett försämrat 

självförtroende. Gibson och Kendall menar att det försämrade självförtroendet skulle kunna 

vara en följd av att stöd inte sätts in i tid för eleven, desto tidigare eleven blir medveten om 

sin läsförmåga kan denne ta ansvar för sin inlärning. De elever som kämpar med sin läsning 

fastnar ofta i avkodningen eftersom de koncentrerar sig på att avkoda meningar och ord. 

Eleverna ser därför inte hur en texts olika delar förhåller sig till varandra och hur de fungerar 

tillsammans för att skapa en större mening. Därför är det enligt Stensson (2006) viktigt att 

ofta be en läsare som fastnar i avkodningen att berätta om vad texten handlar om. Häggström 

(2003) påtalar att barn som visar fonologiska svårigheter får lägga ner mycket mer tid än 

jämnåriga på att tillägna sig en acceptabel läsförmåga. Dessa barn har ofta specifika 

svårigheter att urskilja och hantera språkets minsta byggstenar, det vill säga fonemen. 

 

Moren (2014) går ett steg till och vill ompröva vår förståelse av lässvårigheter för att få bort 

detta med att elever med lässvårigheter är någon annans problem, författaren menar att eleven 

skall få sitt stöd i sin ordinarie klass. Detta menar Moren blir tydligt då elever som får särskild 

lästräning en liten del av dagen och därefter återvänder till klassrummet för att spendera 

återstående av tiden med texter de inte kan läsa. I samstämmighet med Moren menar 

Andersson (2009) att eleven upplever nackdelar i och med att eleven går ifrån eller komma 

tillbaks mitt i en lektion. Det visade sig i hennes studie att eleverna upplevde en oro att gå från 

en grupp till en annan, samt att känslan av att marginaliseras upplevdes stark. Takala, 

Sarromaa Haussttätter, Ahl och Head (2012) menar att det framkom i deras studie att lärare 

inte har tillräckligt med tid för barnen i behov av särskilt stöd och att det kan leda till att vissa 

elever blir störda, glöms bort eller måste vänta in. För att ta i tu med dessa frågor kom det 

fram i studien att lösning skulle kunna vara en till en undervisning eller liten 

undervisningsgrupp i perioder med speciallärare. Detta eftersom det kan vara svårt, menar 

Takala m.fl. att hitta rätt nivå på undervisning för alla barn i en större grupp: 

 
In order to address these issues, participants suggested that there has to be one-to-one or small group 

teaching in periods, because it can be difficult to find the right level of teaching for all children in a 

big group. (Takla m.fl., 2012, s. 316) 
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2.2.5 Strategier vid läsförståelse 
Undervisning i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande, skriver Westlund (2014). 

Läsning är inte enbart en färdighet utan också ett ovärderligt verktyg för att utveckla 

kreativiteten, analysförmågan samt kritiskt tänkande. Stensson (2006) menar att förståelsen 

och tolkningen av texter inte kommer automatiskt utan ett aktivt strukturerande arbete måste 

ske. Eftersom språket finns i alla ämnen så måste lärarna undervisa eleverna i skolspråket i 

alla ämnen enligt Gibbons (2012). Med skolspråk menar Gibbons är ord och begrepp som 

kännetecknar ämnet som eleven undervisas i. Eleven måste lära sig de specifika ämnesord och 

specifika begrepp som hör till ämnet för att eleven ska få en förståelse för ämnet.  

 

Stensson (2006) lyfter värdet i att modellera högt för eleverna. Med att modellera högt menar 

författaren att inte enbart säga hur man ska gå till väga utan explicit visa det genom att tänka 

lässtrategierna högt. Walker (2005) framhåller att lärare som modellera högt strategin att göra 

förutsägelser främjar elevens läsförståelse. Det visade sig i studien att modelleringen tänka 

högt tillsammans med en mall med stödfrågor främjar förståelseprocessen hos eleverna vid 

läsförståelse. Walker menar att lärare som modellerar högt för sina elever strategin, att göra 

förutsägelser, skapar mer förståelse hos eleverna för den lästa texten. Däremot skriver Walker 

att forskningen ger stöd åt att flera lärare har svårt att modellera högt och att det är en orsak 

till att modellera högt inte har blivit en naturlig del i undervisningen. Något som betonades i 

Tjernberg och Heimdahl Mattssons (2014) studie var att muntliga aktiviteter var särskilt 

framgångsrika för elever i läs- och skrivsvårigheter och genom de muntliga aktiviteterna gavs 

dessa elever möjlighet att lyckas. 

 

Dymock och Nicholsons (2010) anser att det är fem lässtrategier som gynnar elevers 

förståelse av den lästa texten till skillnad mot Walker (2005), här ovan, som lyfter endast en 

lässtrategi. I artikeln beskriver Dymock och Nicholson hur lässtrategierna kan användas i 

praktiken, det vill säga i undervisningen. De fem strategierna som de lyfter fram är: 

bakgrundskunskap, ställa frågor, analysera textstruktur, skapa inre bilder och sammanfatta. 

Författarna menar att de elever som är skickliga läsare använder olika strategier för att förstå 

en text och att läraren är avgörande för om eleven tar till sig strategierna. När läsaren 

sammanfattar menar Dymock och Nicholson att läsaren använder sig av alla de fem 

strategierna. De menar också att strategierna ska användas på all text i alla ämnen. Arbetet 

med lässtrategier har även Dickerson (2015) studerat. Hon har studerat elevers läsning och 

effekten av det hon benämner som läszon. Arbetet med läszon har sitt fokus på samtal om 

böcker, där även läraren är delaktig i boksamtalet. Hon menar att lärmiljön är av stor 

betydelse för motivationen för elevens läsintresse och betonar värdet i att läraren modellerar 

lässtrategier högt för eleverna samt är en god förebild, med andra ord läraren läser också när 

eleverna läser. Det framkom i resultatet att arbetet med läszon har gett goda resultat i att 

främja motivationen till att läsa. Författaren har även gått ett steg vidare och menar att den 

fysiska lärmiljön är av stor betydelse för att skapa motivation till att läsa hos eleven. 

Dickerson gjorde så att hon fyllde klassrummet med böcker både med äldre titlar och dagens 

bästsäljare. Det visade sig i intervjuerna att eleverna uppskattade denna handling och deras 

läsintresse hade ökat.  
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2.2.3 Framgångsfaktorer i undervisningen  
Den elev som är i behov av särskilt stöd är i hög grad beroende av hur den pedagogiska 

verksamheten är utformad, med andra ord i en viss lärmiljö är eleven i behov av stöd men inte 

i en annan lärmiljö. Utifrån detta bör aspekter som betonar interaktion och samspel mellan 

individ och omgivning vara i fokus anser Asp-Onsjö (2012). Människan är olika och det är 

inte meningen att vi ska ändra på olikheter. Det handlar mer om att med professionell 

skicklighet kunna ge alla elever uppmuntran och stimulans med fokus på meningsfullt 

deltagande i det gemensamma (Persson & Persson, 2012). I en god lärmiljö, menar Stensson 

(2006), använder sig läraren av högläsning, ger eleverna strategier för hur man blir en 

reflekterande läsare samt tillgång till böcker i olika nivåer och genrer. Vidare skriver hon att 

det måste skapas många tillfällen i undervisningen för samtal om texter samt att eleven måste 

få utveckla flyt i sin läsning. 

 

Tjernberg och Heimdahl Mattsson (2014) lyfter fram framgångsfaktorer i undervisningen. I 

resultatet framkom det att lärarna på framgångsrika skolor utformade sin undervisning efter 

elevens variation och individuella behov. Läraren reflekterade över sin undervisning och var 

beredd att undervisa på olika sätt för att möta den enskilda eleven i en specifik situation. 

Genom en god pedagogisk miljö och ett gott socialt klimat skapas ett tillåtande 

klassrumsklimat där det finns en naturlig acceptans för varandras olikheter. Det som 

kännetecknar inkludering är att alla känner sig delaktiga i gruppen och att gemensamma 

uppgifter görs med hela gruppen för att därefter bryta ner uppgifterna på individuell nivå. 

Framgångsrika lärare menar författarna strukturerar undervisningen med tydliga mål, 

stimulerande aktiviteter och inspirerande metoder för lärande samt tidiga stödinsatser. 

 

Det som Tjernberg och Heimdahl Mattsson (2014) lyfter som en central del är att läraren 

måste tro på eleven och vilja att denne lyckas i undervisningen. Något som också framkom i 

studien var vikten av en hög lärare- och elevinteraktion samt en tydlig struktur i 

undervisningen där syftet med lektionens innehåll var väl uttalat. Westlund (2012) poängterar 

också vikten av interaktionen mellan lärare och elev är till för elevens kunskapsutveckling. 

Läraren måste skapa en relation med eleverna, engagera sig socialt och samtidigt reflektera 

över hur läraren kan stötta eleven utifrån deras behov. Stöttning som läraren ger eleverna är en 

tillfällig hjälp för att de så småningom ska kunna genomföra uppgifterna självständigt, något 

som Westlund benämner scaffolding. Interaktionen mellan lärare och elev är avgörande för 

om undervisningen blir effektiv eller ej (Hugo, 2011; Hattie, 2012; Gibbons, 2012). Hattie 

menar att framgångsrika lärare respekterar sina elever och är engagerade i sin undervisning 

samt ger eleverna utmanande uppgifter. Både Hattie och Hugo lyfter fram att alla elever har 

rätt till meningsfulla lärandesituationer och alla elever kan lära. Detta kan relateras till Roe 

(2014) som lyfter vikten av meningsfulla texter som engagerar eleverna. Engagerande 

uppgifter tillsammans med engagerande lärare skapar lustfullt lärande och motivation. 

Interaktionen lärare och elev är något som Nilsen (2011) också påpekar, då det hos de 

intervjuade visade sig att det är viktigt att läraren benämner det positiva hos eleven. Nilsen 

understryker att genom positiv respons utvecklas hopp och tillit för den enskilda individens 

framtid.  
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2.2.4 Sammanfattning av forskningsöversikten  
Sammantaget i detta avsnitt lyfts forskningsfronten fram i studiens valda ämne. Det visar sig i 

forskningsöversikten att elevernas egna röster alltför sällan lyssnas på. I forskningsöversikten 

poängteras det att elevens behov ska vara i fokus och att lärmiljön ska formas efter eleverna 

och inte tvärtom, det vill säga att eleven ska vara i centrum och stödbehovet samt att 

skolmiljön måste utgå från den enskilda elevens variation. De framgångsfaktorer som 

framkommer i forskningsöversikten belyser den enskilda lärarens roll för elevens 

kunskapsutveckling, samt goda strukturerade undervisningsstrategier. Det har också kommit 

fram i undersökningarna att elevens motivation är förknippad till elevens läsframgång. Något 

som har visat sig vara en framgångsfaktor i undervisningen är att eleverna måste arbeta med 

utmanande uppgifter. Interaktionen mellan lärare och elev är en viktig framgångsfaktor att 

lyckas med skolmiljön för eleverna. I forskningsöversikten kommer det även fram positiva 

aspekter på exkludering som att eleven kan koncentrera sig bättre i en miljö med få elever 

eller enskilt.  

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten. Den teoretiska utgångspunkten utgår 

ifrån de tre specialpedagogiska perspektiven: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 

specialpedagogiska perspektiven.  

 

2.4.1 Det kompensatoriska perspektivet 
I det kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken är den grundläggande idén att 

kompensera individer för deras problem, då perspektivet utgår från att orsakerna till elevens 

svårigheter går att söka hos den enskilda individen. Nilholm (2007) betonar att inom det 

kompensatoriska perspektivet är det individen som är bärare av problemet. 

Specialpedagogiska åtgärder inom det kompensatoriska perspektivet riktas mot vissa grupper 

av individer som till exempel barn i problematiska lärandesituationer så som lässvårigheter. 

För att kunna kompensera individer identifieras olika typer av problem främst neurologiska 

och psykologiska. Därefter söks processer som kan bidra till förståelse för gruppens problem 

utifrån funnen problembild. Metoder och åtgärder föreslås för att kompensera de problem som 

individen uppvisar för att barnet ska kunna anpassas sig till gruppen. Nilholm menar att 

normalitetsbegreppet är centralt för det kompensatoriska perspektivet. Normalitetsbegreppet 

bygger på att skilja det onormala från det normala. Det är i det kompensatoriska perspektivet 

angeläget att hänföra problem till distinkta grupper. En grupp ska kunna avgränsas med 

avseende på problemområdet och detta sker genom att en gräns dras. Prestationer som faller 

under denna gräns betraktas som ett problem hos individen. Vid lässtörning dras denna gräns 

med hjälp av normalfördelning. För att få fram problemgruppens identifiering har man på 

internationell basis utarbetat olika system, varav den mest kända är DSM (diagnostic and 

statistical manual of mental disorders). Diagnosmanualen möjliggör identifikationen av olika 

problemgrupper så som inlärningsproblem där lässtörning och skrivstörning är underrubriker 

skriver Nilholm.   
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Nilholm (2007) menar att forskningens fokus inom det kompensatoriska synsättet har legat på 

fonologiska processer, det vill säga avkodandet av bokstäver och att det är de fonologiska 

processer som är avgörande för läsproblem. Barn som uppfyller kriterierna inom ramen för 

den avgränsade gruppen undersöks närmare. När en grupp har kartlagts och avgränsats 

implicerar det vissa typer av pedagogiska åtgärder och insatser på individnivå, då den 

kvalificerade hjälpen är relaterad till elevers uppvisade svårigheter. Nilholm lyfter fram att i 

det kompensatoriska perspektivet innebär det att stärka de psykologiska processer som är 

problematiska i pedagogiska situationer, det vill säga barnets problem ska kompenseras för att 

passa in i gruppen. Genom att barnet tränar upp sina brister kan barnet anpassas till 

omgivningens krav. Det framkommer i det kompensatoriska perspektivet att man menar att i 

den tidiga läsinlärningen inte kan hoppa över avkodandet av bokstäver och gå direkt till att 

läsa hela ord, det vill säga man går från del till helhet. 

 

2.4.2 Det kritiska perspektivet  
Det som främst utmärker det kritiska perspektivet är ett missnöje till begreppet normalitet. 

Nilholm (2007) menar att ett missnöje finns också mot kategoriseringar, i negativ bemärkelse, 

av barn som utesluts från skolans gemenskap. I det kritiska perspektivet är man kritisk mot 

diagnostisering, därför att skolans verksamhet ska förmå att möta varje barns behov utifrån 

dess egna förutsättningar utan att en diagnos är ställd. Man är också kritisk till 

diagnostiseringens användbarhet och objektivitet. Framförallt har man varit kritisk till 

användbarheten i diagnoserna det vill säga att specialpedagogiska verksamheter som har 

utformats efter diagnostisering inte varit mer effektiva i jämförelse med mer integrerade 

alternativ. Det är också oklart hur mycket själva kategoriseringen underlättar för den 

verksamme pedagogen. Något som detta perspektiv också är kritiskt till är att 

diagnostiseringen sätter etiketter på eleven och med det finns risk att man inte ser individen 

bakom diagnosen. Nilholm vill påstå att specialpedagogik kan ses som ett uttryck för skolors 

misslyckande att hantera elevers olikheter. I det kritiska perspektivet bör skolmisslyckande 

sökas utanför eleven istället för att leta efter brister hos individen. Utifrån demokratiska 

värderingar är skolans uppgift att vara en god miljö för den naturliga variationen av elever i 

en klass. Med detta menar Nilholm att i perspektivet kan man inte lokalisera problem till 

eleven utan elevers olikheter bör ses som en tillgång för skolans arbete.  

 

Inom det kritiska perspektivet så finns det en kritik mot traditionell individinriktad 

specialpedagogik eftersom den, enligt perspektivet, pekar ut och marginaliserar barnen som 

får till följd att eleven uppfattar sig som en avvikare i negativ bemärkelse. Nilholm (2007) 

lyfter fram att inom det kritiska perspektivet finns ett synsätt som tar sin utgångspunkt i 

individens rätt till delaktighet. Det demokratiska deltagarperspektivet innebär individens rätt 

att aktivt deltaga i verksamheten. Begreppet inkludering kommer från inclusion och handlar 

om en förändring av hela skolmiljön för att anpassas efter mångfalden av elevers olikheter. 

Utifrån det kritiska perspektivet betecknas inkludering allas rätt till närvaro och delaktighet i 

klassrummet poängterar Nilholm.  
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2.4.3 Dilemmaperspektivet  
Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm (2007) vuxit fram genom kritik av det kritiska 

perspektivet. Dilemman kan ses som motsättningar som inte alltid går att lösa, men kräver 

ställningstaganden. Enligt dilemmaperspektivet står utbildningssystem alltid inför vissa 

grundläggande dilemman, exempel på detta kan vara lärares olika synsätt på lärande. Lärares 

olika syn på lärande kan bero på de olika förkunskaper och erfarenheter som läraren besitter 

som i sin tur påverkar hur läraren agerar i olika aspekter och åtgärdsstrukturer utifrån ett 

dilemma. Man kan säga att ett dilemma är situerat, med andra ord de tar alltid gestalt under 

konkreta omständigheter. Ett centralt dilemma är, menar Nilholm, att alla elever ska ges 

liknande färdigheter och kunskaper samtidigt som skolan ska anpassa till elevers olikheter. 

Utbildningssystem ska ge alla barn en likvärdig utbildning samtidigt som varje elev är unik 

med olika erfarenheter, egenskaper och förmågor. Detta skapar en rad olika dilemman där 

specialpedagogiken kan bidra till att överbrygga differentieringen hos elevgrupper menar 

Nilholm. 

 

Något som Nilholm (2007) också berör är problemet med vilka kategorier som ska användas i 

relation till eleverna, detta är ett typiskt dilemma för utbildningssystemet enligt honom. I 

utbildningssystemet ska man möta alla elever som individer och kategorisering ska undvikas. 

Samtidigt som det dagligen sker både synliga och osynliga kategoriseringar av eleverna i 

skolverksamheten. Däremot menar Nilholm att genom att inte kategorisera individer finns det 

en risk att man inte identifierar elever som behöver mer stöd än andra. Dock kan risken med 

kategorisering vara att elever och grupper av elever stämplas som avvikare i negativ 

bemärkelse. En följd av detta dilemma är huruvida diagnosen i sig ger vägledning för 

pedagogiska åtgärder.  

 

Hur vi ser på barns olikheter är ett annat dilemma som Nilholm (2007) belyser. Dilemmat som 

uppstår är hur barnet i behov av särskilt stöd beskrivs, det vill säga beskrivs barnen som olika 

eller bristfälliga. Utifrån dilemmaperspektivet anses det eftersträvansvärt att se eleverna i 

termer av olikheter snarare än att de har brister. Dessvärre värderar utbildningssystem vissa 

beteenden och förmågor hos eleven som mer eller mindre positiva, som i förlängningen får 

konsekvenser för hur elevens olikheter betraktas. I varje socialt sammanhang går det att 

konstatera att det finns en normativitet vad gällande vilka handlingar som bedöms som 

önskvärda respektive icke önskvärda. Ett annat dilemma är att skolan ska sträva efter att vara 

jämlik. Å ena sidan kan jämlikhet betyda att flickor och pojkar ska ha lika stor rätt till resurser 

som innebär särskilt stöd. Å andra sidan kan idén om jämlikhet tolkas att det är den enskilda 

individens behov som ska styra resursfördelningen. Med andra ord lärare i dagens skolor har 

att hantera olika elevproblematik beroende på en mängd olika orsaker som det inte finns klara 

och tydliga lösningsstrukturer för. Nilholm menar att detta får som följd enligt 

dilemmaperspektivet att varje problembild måste lösas utifrån problemets art, den specifika 

situationen samt utifrån den miljö som den uppkommit i. 

 

2.4.4 Analysstruktur 
Med utgångspunkt i ovan nämnda perspektiv analyseras elevintervjuerna teoretiskt. Det 

betyder att elevernas uppfattningar angående det stöd de fått med anledning av deras läs- och 
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skrivsvårigheter kan hänföras till ett eller flera av de angivna perspektiven. Syftet med 

analysen av datamaterialet är att leta efter mönster och teman utifrån de tre 

specialpedagogiska perspektiven i elevernas svar.  
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3 Metodologisk ansats och val av metod 
I följande kapitel presenteras val av undersökningens metodologiska ansats och metod, de 

etiska ställningstaganden samt hur studien har genomförts. Här görs även en värdering av 

arbetets giltighet och tillförlitlighet.  

 

3.1 Val av metod  
Att få fram data till en studie kan göras både genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Det 

som skiljer kvalitativa och kvantitativa metoder är sättet att arbeta när man forskar menar 

Ahrne och Svensson (2011). Kvantitativa metoder ger enligt Ahrne och Svensson möjlighet 

att samla in data i stor skala, medan kvalitativa metoder ofta fokuserar på färre personer. Med 

kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och sätta in värderingar och normer i ett 

sammanhang på ett annat sätt än med kvantitativa metoder. Forskarrollen skiljer sig också åt 

mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom kvalitativa metoder kommer forskaren 

relativt nära de människor som forskningen handlar om samt att forskaren får direkt 

kännedom om det som ska forskas om menar Ahrne och Svensson. Utifrån ovanstående 

resonemang om kvalitativa respektive kvantitativa metoder samt studiens syfte och 

forskningsfrågor valdes en kvalitativ metod för att kunna undersöka några elevers 

uppfattningar angående det stöd de fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och 

skrivsvårigheter. Denna metodologiska ansats kommer att beskrivas nedan. Intervjuer med 

barn belyses särskilt med anledning av att det är barn som ingår i studien.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod  
Det finns olika kvalitativa metoder och Ahrne och Svensson (2011) beskriver att kvalitativa 

metoder är som ett övergripande begrepp som innebär observationer, intervjuer eller analys av 

text. Lalander (2011) redogör för observationer och förklarar att genom observationer 

försöker forskaren närma sig den andres perspektiv på existensen. Med observationer befinner 

sig forskaren ute på fältet det vill säga forskaren vistas i den miljö som denne ska studera. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) lyfter fram att intervjuer och menar på att det är en 

överlägsen metod för att få fram någon annans upplevelser.  

 

För att få fram data till syfte och forskningsfrågor har intervjuer valts utifrån ovan nämnda 

kvalitativa metoder. Detta för att syftet var att undersöka några elevers uppfattningar 

angående det stöd de fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter, 

vilket nog på bästa sätt undersöks genom intervjuer. Något som harmonierar med det som 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp då de skriver att den kvalitativa forskningsintervjuns 

syfte är att ur den intervjuades eget perspektiv förstå ämnen från den levda vardagsvärlden. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att genom kvalitativa intervjuer gör att forskaren kommer 

förhållandevis nära de människor och miljöer som forskningen handlar om. På så vis får 

forskaren mer direkt kännedom om själva föremålen för forskningen, som denna studie, 

elevernas uppfattningar av stöd under sin skoltid med anledning av deras läs- och 

skrivsvårigheter. Intervjuaren och intervjupersonen producerar kunskap genom sin relation 

påpekar Kvale och Brinkmann. Data som produceras bygger på personligt omdöme och 

förmågor hos intervjuaren, något som går bortom mekaniska recept. 
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3.1.2 Kvalitativ forskningsintervju  
För att kunna svara på syfte och frågeställningarna om elevers uppfattningar angående det 

stöd de fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter valdes att 

genomföra kvalitativa intervjuer där elever fick möjlighet att berätta om sina uppfattningar av 

stöd. Den kvalitativa forskningsintervjun är en social praktik menar Kvale och Brinkmann 

(2014), det vill säga det är en utveckling av vardagens samtal. Intervjuer ger möjligheter att få 

ta del av den intervjuandes erfarenheter och upplevelser. Något som Kvale och Brinkmann 

påpekar är att en intervju inte är en fri och öppen dialog mellan jämlika parter, utan 

forskningsintervjun är ett specifikt professionellt samtal med en tydlig maktsymmetri mellan 

den som blir intervjuad och forskaren. Maktförhållandet finns alltid i forskningsintervjun och 

det är viktigt som intervjuare att reflektera över den roll som makten speglar i 

intervjusituationen. Det finns både styrkor och svagheter när det gäller intervjuer beskriver 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Styrkor med intervjuer är att det går relativt snabbt att 

genomföra och man kan få ett brett material att arbeta med. Till dess svagheter hör att det som 

sägs i en intervju kan ha andra syften än vad intervjuaren har tänkt och att intervjun är ett 

resultat på ett samtal vid ett visst tillfälle och en viss plats. 

 

Det krävs också av intervjuaren att denne har god kunskap om ämnet för att följa upp 

intervjupersonens svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anser att det är bra att ha 

frågeområden nedskrivna i någon forma av intervjumall, för att påminna sig själv om vad som 

man tänkt att ta upp. Kvale och Brinkman (2014) menar att intervjun liknar ett vardagssamtal 

men med ett syfte; den är halvstrukturerad, då den varken är ett öppet samtal eller ett slutet 

frågeformulär.  

 

3.1.2 Intervjuer med barn   
Enligt Kvale och Brinkman (2014) får barn genom intervjuer möjlighet att ge uttryck för sina 

uppfattningar och upplevelser om världen. Praktiska arrangemang inför intervjuer med barn är 

nödvändigt att ordna med anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2003). De menar att 

intervjun ska genomföras i en miljö där barnet känner sig trygg och kan koncentrera sig. Detta 

är något som Kvale och Brinkmann också stödjer och menar att man kan överbrygga vissa 

klyftor mellan barnet och den vuxne genom att intervjua barnet i för barnet kända miljöer. Det 

kan vara lämpligt, anser Kvale och Brinkmann, att intervjua barnet medan denne håller på 

med något annat, som till exempel ritar.  

 

Om man som intervjuare bedömer att det är av vikt för intervjun att en tydlig kontakt 

upprätthålls mellan intervjuare och barnet så bör man sitta mitt emot varandra och ha 

ögonkontakt, detta för att vidmakthålla intresset för intervjusituationen. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003) menar att en bra intervju bygger på att intervjuaren har skapat en 

relation med barnet som bygger på barnets förtroende. En okänd intervjuare för barnet bör ha 

gjort sig bekant med barngruppsmiljön där det tänkta barnet finns med.  
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3.1.3 Bearbetning och analysmetod  
Rennstam och Wästerfors (2011) poängterar att det är av stort värde att som analytiker bli 

förtrogen med sina data. Därför är det av vikt att ge denna del stort utrymme. 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes nära inpå själva samtalet för att intervjun 

skulle vara färsk i minnet och transkriberingen gjordes ordagrant. Ahrne och Svensson (2011) 

menar att vid en kvalitativ forskning är ett sätt att skapa trovärdighet att beskriva varje del 

noga, något som författarna benämner transparens. Kvale och Brinkman (2014) menar att 

transkribera innebär att transformera det vill säga att ändra en form till en annan. 

Intervjusamtalet struktureras genom utskriften och blir därmed inledningen i en analytisk 

process (Kvale & Brinkmann, 2014). Rennstam och Wästerfors menar att materialet bör läsas 

flera gånger och varje gång skall ses som nytt. Intervjuutskrifterna i studien har lästs igenom 

flera gånger och inspelningarna har lyssnats igenom vid flera tillfällen för att minimera risken 

att missa något i datamaterialet.  

  

Att analysera betyder att separera något i delar skriver Kvale och Brinkmann (2014). Studien 

har inspirerats av det som Kvale och Brinkmann benämner bricolage och ad hoc-metoder. Ad 

hoc-metoder är en vanlig form av intervjuanalys menar Kvale och Brinkmann. Med ad hoc-

metoder innebär att skaffa ett helhetsintryck av datamaterialet för att därefter söka efter 

specifika avsnitt. Studiens analys har utgått ifrån syftet och studiens forskningsfrågor samt 

analyserat detta utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven; det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Ad hoc-metoden att lägga 

märke till och strukturera upp utifrån mönster var en lämplig metod för studiens 

intervjumaterial. Rennstam och Wästerfors (2011) menar att en analytikers blick är teoretisk 

informerad och en analytiker försöker formulera sina fynd med hjälp av teoretiska begrepp, 

något som passade ihop med att synliggöra perspektiven i studiens intervjumaterial.  

 

3.1.3 Genomförande  
Innan studien påbörjades kontaktades rektorer på några skolor genom mail. Efter att 

rektorerna givit tillåtelse att genomföra elevintervjuer till denna studie kontaktades mentorer 

eller speciallärare. Mentorer eller speciallärare gav förslag på elever som passade in på 

studiens kriterier och de hjälpte till med att skicka ut missivbrev (bilaga 1) till 

vårdnadshavarna. Studiens kriterier var att eleven har erfarenheter av stödinsatser med 

anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. När vårdnadshavarna givit sitt samtycke till att 

intervjua deras barn bokades tid för intervju genom mentorer eller speciallärare. Innan studien 

genomfördes pilotintervjuer med den utarbetade intervjuguiden som var tänkt att användas vid 

studiens intervjuer. Pilotintervjuerna genomfördes för att se om intervjuguiden hjälper till att 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Det kan vara svårt att föreställa sig hur en fråga 

uppfattas av barnen och därför bör man prova sina intervjufrågor på ett eller flera barn innan 

intervjustudien (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003 och Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Två pilotintervjuer genomfördes med barn som inte ingår i studien. När 

pilotintervjuerna genomfördes spelades de in och det noterades hur lång tid genomförandet 

tog. Efter pilotintervjuerna gjordes en utvärdering vilket resulterade i att intervjuguiden 

omformulerades (bilaga 3). Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att genomföra intervjuer är 

ett hantverk och man lär sig färdigheterna genom att intervjua. I denna studie genomfördes två 

pilotintervjuer i syfte att få öva intervjuteknik.  
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) påpekar att det är av vikt att som intervjuare 

bekanta sig med barnet innan själva intervjun, något som gjordes i denna studie i form av 

medverkande i klassen före intervjun. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett grupprum i 

anslutning till elevernas klassrum. Grupprummet var för eleven ett känt rum som mentorn 

eller specialläraren rekommenderade för intervjun. Intervjun inleddes med att berättade hur 

intervjun skulle gå tillväga, något som Kvale och Brinkmann (2014) benämner orientering. 

De intervjuade informerades också om att intervjun kommer att spelas in och vad syftet är 

med intervjun. Eleverna fick även ge sitt samtycke till att medverka i intervjun (bilaga, 2). I 

intervjuguiden valdes i denna studie att använda olika teman, för att vara säker på att få med 

den information som behövs i studien och för att få svar på studiens syfte. Med teman menas 

att intervjuguiden utgick ifrån tre teman: uppfattningar skolan, uppfattningar av stöd och 

delaktighet i stödet. Under dessa teman finns stödord tillhörande varje tema som utgår ifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjuguiden hjälpte till att fokusera på vad syftet var 

med intervjun och att inte tappade tråden. Under intervjuerna fanns en medvetenhet om 

maktförhållandet mellan den intervjuade och intervjuaren.  

 

Varje intervju varade mellan 20 och 40 minuter, något som respondenterna informerades om 

innan. Vid intervjuerna användes inspelningsfunktionen på både surfplatta och telefon, 

samtidigt som anteckningar fördes under intervjun. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

tipsar om att notera stödord under intervjun om tekniken skulle fallera. Kvale och Brinkmann 

anser att orienteringen i inledningen bör kompletteras med ett avslut där intervjuaren berättar 

kort om intervjun, frågar om den intervjuade har några frågor och till sist tackar för att 

vederbörande har tagit sig tid till att berätta. Som avslutning sammanfattades intervjuerna och 

den intervjuade fick frågan om denne hade några frågor att ställa. Därefter tackades den 

intervjuade för att ha deltagit i studien. Transkriberingen skedde så fort som möjligt för att det 

som framkommit under intervjuerna skulle vara färskt i minnet. Talspråket ersattes av 

skriftspråk vid flera tillfällen för att texten skulle bli mer lättläst. I analysen söktes det efter 

mönster och teman i transkriptionerna, inspirerat utifrån ad hoc-metoder, kopplat till studiens 

syfte samt forskningsfrågor. Genom olika överstrykningspennor markerades mönster och 

teman utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven i resultatet kopplat till studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

3.1.4 Studiens giltighet   
Kvale och Brinkmann (2014) benämner giltighet som validitet, det vill säga om 

undersökningen undersöker vad den försöker undersöka och inte någonting annat, alltså 

studiens syfte som är att undersöka några elevers uppfattningar angående det stöd de fått med 

anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Genom att ställa sig frågan mäter du vad du tror 

att du mäter definieras validitet. I denna studie valdes att genomför kvalitativa intervjuer för 

att ta reda på elevernas uppfattningar om stöd. Kvale och Brinkmann menar att giltighet 

kommit att gälla om en metod undersöker vad den påstås att undersöka. Intervju som metod 

bidrog till att eleverna berättade om deras upplevelser av stöd, något som harmonierar med 

studiens syfte. Elevernas berättande gav svar på studiens syfte och på så vis var de frågor som 



19 

 

konstruerades hållbara för att ge svar på studiens forskningsfrågor. Kvale och Brinkman lyfter 

fram att när det gäller intervjusvar kanske inte intervjupersonen säger sanningen om ett 

faktiskt förhållande, däremot menar de att uttalandet kan uttrycka sanningen om personens 

uppfattning om sig själv. Syftet i denna studie är vad eleverna själva upplever och därav är 

intresset i denna studie på vad eleven säger att de upplever. Därför utformades intervjuguiden 

för att försöka få fram elevernas egna upplevelser. Intervjuguiden formulerades för att få 

eleverna att berätta om sina upplevelser av stöd med anledning av deras läs- och 

skrivsvårighet.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) tar även upp giltighet som hantverksskicklighet. De menar att 

hantverksskicklighet innebär hur väl forskaren kan utöva metoden som används i studien. 

Enligt Kvale och Brinkmann handlar konsten att intervjua om att utföra intervjuer. Att 

intervjua är som ett hantverk som man lär sig genom praktisk övning. I denna studie 

genomfördes två pilotintervjuer, för att rollen som intervjuare ska ha praktiserats. 

Respondenternas kunskaper i ämnet påverkar också validiteten menar Eriksson- Zetterqvist 

och Ahrne (2011), då goda kunskaper i ämnet genererar högre validitet. I och med att kriterier 

för de intervjuade skapades säkerställdes det att de intervjuade hade kunskaper om, som i 

denna studie, upplevelser av stöd med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter.  

 

3.1.5 Studiens tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2014) benämner tillförlitlighet som reliabilitet. De menar att 

reliabilitet behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras av andra 

forskare och vid andra tillfällen, det vill säga om intervjupersonen kommer att förändra sina 

svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare. I en 

kvalitativ studie som denna, där intervju har används som metod, går det inte vara säker på att 

eleverna skulle ge samma svar med en annan intervjuare. Detta då svaren framkommit i det 

mellanmänskliga mötet. För att kunna få ett så utvecklande svar som möjligt har följdfrågor 

behövt ställas vilket kan ha bidragit till att eleverna har berättat mer om vissa delar än vad de 

annars hade gjort. Tillförlitligheten handlar också om noggrannheten i hur man hanterar 

studiens genomförande (Kvale & Brinkmann, 2014). Tillvägagångssättet i denna studie har 

noggrant skrivits fram för att öka tillförlitligheten. Genom att transkribera intervjuerna i sin 

helhet samt att lyssna på de inspelade intervjuerna bidrar det till en god förtrogenhet med 

datamaterialet. Under intervjun ställdes både öppna frågor och slutna frågor för att vara säker 

på vad intervjupersonen menade med sitt svar. Kvale och Brinkmann menar att det viktigaste 

är vart intervjufrågorna leder till och då spelar det ingen roll om det är ledande frågor eller ej. 

Intervjuerna avslutades med att sammanfatta det eleven hade berättat för att undvika 

missförstånd.  

 

Denna studie kan ge ett bidrag till att vi bättre kan förstå elevers uppfattningar angående det 

stöd de fått med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Studiens resultat går däremot 

inte att generalisera, då resultatet enbart går att koppla till de fem respondenterna i denna 

studie. Resultaten som publiceras bör vara så korrekta och representativa för 

forskningsområdet som möjligt, anser Kvale och Brinkmann (2014). För att säkerställa 

tillförlitligheten i studien har resultatet av hur elevers uppfattningar angående det stöd de fått 
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under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter enbart beskrivit de fem 

elever som deltog i studien. Under forskningsöversikten har aktuell forskning presenterats. 

Forskningen som presenteras har olika syn på hur stödet ska utformas för eleverna. Stödets 

utformning i forskningen är både inkluderande och exkluderande och visar på både fördelar 

och nackdelar med de båda synsätten, något som är värdefullt för att besvara mina 

forskningsfrågor.  

 

3.1.6 Forskningsetiska principer  
I Vetenskapsrådet (2011) går det att läsa att det är rimligt att tänka att alla individer bär på en 

moral som visar sig genom personens beteende. En etik däremot kan vi inte ha utan att vi är 

medvetna om den. Termen etik åsyftar en slags teori för det moraliska området. Etiken är 

medveten motiverad och reflekterad moral som står beskrivet i Vetenskapsrådet. I 

Vetenskapsrådet står det ytterligare att en forskare ska följa en god forskningssed och det egna 

moraliska omdömet. Vidare står det att forskaren ska utföra en kvalitativ god forskning med 

ett viktigt syfte och skydda individer som deltar i forskningen. En viktig utgångspunkt för god 

etisk forskning är att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Med informationskravet menas att forskare ska informerar deltagarna om studiens syfte och 

hur studien kommer att gå tillväga. Respondenterna informerades om denna studie genom ett 

missivbrev (bilaga 1) som var ställt till respondenternas vårdnadshavare, då respondenterna 

till denna studie inte är myndiga. I missivbrevet beskrevs studiens syfte, att svaren skulle 

behandlas anonymt och att det i den färdiga uppsatsen inte skulle finnas spårbarhet till vare 

sig kommun, skola eller deltagare. Respondenterna fick även information om att medverkan 

var frivillig och att det när som helst gick att avbryta sin medverkan samt uppgifter om att 

examensarbetet kommer att katalogiseras på Karlstads universitetsbibliotek. Innan intervjun 

startade informerades respondenterna muntligt om studiens syfte och hur intervjun kommer 

att gå till väga. Rektor informerades också om studiens syfte, samt att det är frivilligt att delta 

i studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke att delta i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Missivbrevet som skickades ut till föräldrarna hade en talong 

där vårdnadshavarna kunde skriva under om de samtyckte till att deras barn fick bli 

intervjuade. Respondenten fick innan intervjun startade ge sitt samtycke (bilaga, 2) till 

intervjun. Konfidentialitetskravet betyder att de personer som ingår i en studie ges 

konfidentialitet och att deltagarnas personuppgifter skyddas från obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2002). Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att deltagarna var anonyma, namnen 

fingerade och inga personuppgifter röjdes. I studien är såväl skola som kommun samt lärare 

och speciallärare avidentifierade. Med nyttjandekravet menas att enskilda personers uppgifter 

endast får användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna fick 

information om att denna studie är ett examensarbete och all data som insamlas till studien 

används enbart som material i examensarbetet och kommer att förstöras efter att arbetet 

examineras. 
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3.1.7 Urval 
Studien har genomförts i en mellanstor kommun i Mellansverige. Eftersom studiens avsikt var 

att intervjua elever i läs- och skrivsvårigheter användes ett tvåstegsurval, något som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) skriver om. De menar att man först gör ett urval bland skolor, 

som i denna studie, och därefter görs urvalet av respondenterna. Skolorna valdes ut först och 

därefter skickades ett mail till rektorerna för att informera om studiens syfte. Efter rektorernas 

godkännande var steg två att kontakta mentorer och/eller speciallärare för urval till studiens 

respondenter. Studiens respondenter är begränsade till elever i årskurs tre och årskurs fyra. 

Urvalet för årskurs tre och årskurs fyra gjordes för att det är elever som har gått i skolan några 

år och på så vis har de erfarenhet av skola. Det slumpade sig så att studiens respondenter är 

flickor. Det hade varit önskvärt att få både pojkar och flickor att medverka i studien för att få 

en jämn könsfördelning. Examensarbetet är en begränsad studie och därmed valdes antalet 

intervjuer till fem då det är rimligt i förhållandet till den tid som finns förfogande och i 

relation till studiens syfte. 

 

3.1.8 Presentation av respondenter  
Eleverna som medverkar i studien går i årskurs tre och årskurs fyra. Det är fem elever som 

medverkar i studien. Alla fem respondenter har diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter 

alternativt dyslexi. Med hänsyn till konfidentialitetskravet benämns eleverna, lärarna samt 

speciallärare i studien med fingerade namn. Ellen går i årskurs tre. Hon har haft stöd i 

ordkunskap sedan årskurs ett och under årskurs två har hon även fått stöd i läsförståelse. 

Ellens lärare Lisa är hennes klasslärare och Ellens speciallärare är Anders. Ellen nämner även 

Pia som arbetar som specialpedagog. Vera går också i årskurs tre. Hon har haft stöd i 

lästräning sedan årskurs ett och det var först i början av årskurs två som Veras läsning började 

få ett flyt. Elin går i årskurs fyra. Elin har också fått stöd i läsning sedan årskurs ett. Hennes 

speciallärare är Marja. Alice går i årskurs fyra. Hon har haft svårt att få flyt i sin läsning och 

har därför fått stöd utanför klassrummet vid flera tillfällen under årskurs ett och två. Under 

hösten i årskurs tre utvecklades hennes läsning och hon fick mer flyt i sin läsning. Ines går 

också i årskurs fyra. Ines har haft svårt att komma igång med läsningen och i perioder har Ines 

svårt att koncentrera sig på att läsa. Ines har fått stöd i sin läsning sedan årskurs ett.  

  



22 

 

4 Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultat och analys utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Resultatet har sorterats in under två rubriker med tillhörande underrubriker. Under dessa 

rubriker redovisas respondenternas resultat både genom återberättande av deras svar samt citat 

för att elevernas egna röster ska få tala. Citaten är hämtade från respondenternas 

transkribering och där respondenterna är tysta har markerats med tre punkter. Avsnittet 

avslutas med en analys av resultatet utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven.    

 

4.1 Resultat utifrån elevens uppfattningar av stöd från 
speciallärare  

Under detta avsnitt presenteras resultat utifrån elevernas uppfattningar av stöd från 

speciallärare med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Resultatet är uppdelat under 

rubriker för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta del av resultatet.  

 

4.1.1 Positiva och negativa uppfattningar  
Alla fem respondenter får stöd av speciallärare med anledning av deras läs- och 

skrivsvårigheter. Stödet som ges till respondenterna sker till stor del utanför klassrummet på 

speciallärarens arbetsrum eller vid ett angränsande grupprum. Det framkommer i intervjuerna 

att respondenterna till stor del är positiva till att gå ifrån klassrummet. Ines är den som är mest 

positiv till att få hjälp av specialläraren på dennes arbetsrum och vill gärna ha mer hjälp 

utanför klassrummet. Hon berättar att hon kan koncentrera sig bättre och får mer hjälp. ”Jag 

kan koncentrera mig bättre… det går bra i klassrummet men det går bättre så här” (Ines). Ines 

berättar också att hon får mer hjälp när hon arbetar enskilt med specialläraren. ”Jag får mer 

hjälp… han kanske gör fler förklaringar förklarar om” (Ines).  

 

Alice berättade att det kändes bättre att få hjälp med lästräningen på speciallärarens arbetsrum 

när hon gör övningar på datorn. ”Vi brukar sitta här inne”.  Hon berättar att övningarna inte 

skulle passa att göras i klassrummet. ”Jag tycker det är bättre att vara här. Här jobbar vi och så 

gör vi en liten hjärnövning som vi brukar göra så gör vi på datorn ibland. Det här är hennes 

kontor” (Alice). Vera berättar också om positiva aspekter på att gå ifrån klassrummet då hon 

berättade om att hon ibland kunde uppleva det som förargligt att specialläraren är med i 

klassrummet. ”Det är pinsamt då… han hjälper andra som inte ha varit hos honom” (Vera). 

 

Respondenterna lyfter fram negativa aspekter på att få lämna klassrummet för att få hjälp av 

specialläraren. Det framkommer av både Vera och Ellens svar under intervjuerna att de 

upplever att de missar både roliga aktiviteter och viktig undervisning som äger rum i 

klassrummet med resterande klassen. ”Det är roligt men ibland så missar jag några roliga 

saker som är i klassen” (Ellen). Vera berättar att specialläraren ofta kommer vid ”fel” tillfällen 

och då avbryter hennes arbete med en arbetsuppgift som hon gärna hade velat arbeta färdigt 

med. ”För det är nånting roligt jag kommer på då att skriva och då kommer han och då blir jag 

ledsen” (Vera). Vera berättar att avbrottet, på grund av speciallärarens besök, leder till att hon 

inte hinner färdigställa uppgiften som hon arbetar med och som en konsekvens av detta 
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hamnar efter de andra i klassen. Ellen berättar om att hon uppfattar det besvärande att behöva 

gå ut från klassrummet och få stöd, då hon känner sig annorlunda jämfört med sina 

klasskamrater. ”Det skulle va kul att få va kvar bland de andra och inte behöva gå ut liksom… 

inte behöva visa att man är… lite typ… ja…” (Ellen). Även Alice berättar om detta under sin 

intervju genom att lyfta fram att hon är som alla andra och att klassen liter på henne trots 

hennes dyslexidiagnos. ”Jag är som alla andra i klassrummet och de litar på mig” (Alice).  

 

Elin berättar att det spelar ingen roll om hon får gå ifrån klassrummet eller ej. Ellen däremot 

uttrycker specifikt att hon vill ha mer hjälp i klassrummet av specialläraren eller i alla fall 

hjälp i ett angränsande rum till klassrummet, då hjälpen hon får av speciallärare sker långt 

ifrån hennes klassrum. På frågan om hon själv skulle vilja ha speciallärarhjälp i klassrummet 

svarade hon ja. ”Ja det skulle jag. Jag skulle vilja ha det så” (Ellen). Ellen berättar att hon vill 

vara delaktig i klassen och få den undervisningen som eleverna får i klassen, då hon vill lära 

sig så mycket som möjligt. Ellen berättar att alla som ger extra stöd åt elever har ett eget rum 

dit eleverna går, specialläraren eller specialpedagogen går inte ut till eleverna. ”Alla som 

försöker hjälpa barn har ett eget rum som Anders har ett eget rum och Pia har ett eget rum” 

(Ellen). 

 

4.1.2 Delaktighet i stödinsatserna  
Respondenterna får till viss del vara delaktiga i beslut som handlar om deras stöd i 

kunskapsutvecklingen. Alice berättade att hon får vara med och bestämma hur hon vill ha sitt 

stöd, något som hon uttrycker som positivt. ”Ja jag får vara med och bestämma” (Alice). 

Medan både Vera och Ines berättar att de är osäkra på om de får vara med och påverka hur 

deras stöd ska utformas. ”Ja… jag tror det” (Vera). Ines har svårt att komma ihåg om hon har 

fått vara med och bestämma någon gång, men kommer fram till att hon ibland fått 

möjligheten att bestämma. ”Kommer jag verkligen inte ihåg. Men jag tror det… Ibland 

bestämmer lärarna och ibland är jag med och bestämmer med fröknarna” (Ines).  

 

Elin och Ellen berättar att de inte överhuvudtaget får vara delaktiga i beslut om hur deras stöd 

ska se ut. Elin berättar att skolan hade ett samtal om hennes läsning i början av terminen då 

hennes föräldrar, klasslärare, speciallärare och specialpedagog träffades. På mötet 

presenterade specialläraren hur Elins stöd skulle se ut och hur de hade lagt upp hennes 

lästräning. ”Marja berättade hur hon hade tänkt att hur jag skulle träna” (Elin). Elin berättar 

att det är specialläraren som bestämmer vilka övningar Elin ska träna på och på vilket sätt 

träningen skall genomföras. ”Det brukar typ vara Marja som bestämmer typ lite det här ska vi 

göra nu” (Elin). Det framkommer i intervjun med Elin att hon märker att lästräningen som 

specialläraren har planerat för henne gett goda resultat i hennes läsande. Ellen berättar att hon 

inte alls har fått vara delaktig i hur hennes stöd i lästräning ska se ut. Hon berättar att hon 

gärna skulle vilja vara mer delaktig i utformandet av stödet. ”Det skulle jag vilja. Det skulle 

vara roligt att bestämma lite själv också” (Ellen). Ellen berättar att hon behöver utveckla sitt 

ordförråd. Hon berättar att hon tränar på ord hos specialläraren, men skulle vilja arbeta mer 

med ord för att utveckla sitt ordförråd.  

 



24 

 

4.1.3 Explicit arbete med stödinsatserna  
Alla respondenter kan berätta vad de gör hos specialläraren när de får stöd i sin lästräning. 

Några av respondenterna kan också beskriva hur ofta de går ifrån klassen till specialläraren. 

Ines berättar att hon går till specialläraren nästan varje dag för att få stöd med sin lästräning. 

”Det är typ nästan varje dag… Ja inte varje dag men nästan” (Ines). Ines berättar att hon 

behöver gå till specialläraren ofta för att lära sig att läsa och skriva. Alice berättar att hon har 

arbetat med fonologisk medvetenhet och hur grammatiken i svenska är uppbyggd. Det som 

framkommer i intervjun med Alice är att hon upplever att träningen har gett goda resultat då 

hon uttrycker att hon nu automatiskt använder sig av lässtrategier. Alice berättar vidare att hon 

uppskattar när hon får arbeta med ett specifikt program på datorn. I framtiden kommer hon att 

få extra stöd i engelska då hon beskriver engelskan som svår: 

Först jobbade vi med svenskan hur allt stavades och så och så har vi ett program på datorn som vi 

jobbar på som är jättebra… Jag brukar dela isär orden så det blir två tre stycken… Kompis och gunga 

blir kompisgunga… Jag delar upp i huvudet… Jag har väldigt svårt för engelska… Jag tycker det är 

svårt jag kan inte alla ord det är svårt att uttala… Det är svårt att komma ihåg. (Alice) 

 

Elin berättar att hon den senaste tiden inte har fått så mycket speciallärarhjälp, men kommer 

ihåg vad hon gjorde när hon fick hjälp hos specialläraren. Elin berättar att hon arbetade med 

nonsensord som blev svårare och svårare när hon var hos specialläraren. Hon har förståelse 

för varför hon ska träna på nonsensord och berättar att orden är till för att hon ska öva upp 

läshastigheten. Elin berättar att läsa nonsensord inte var det roligaste hon har gjort, men 

upplever att det har hjälp henne i sin läsning. ”Vi läste små korta ord bokstäver massa 

nonsensord svårare och svårare för att få upp läshastigheten… Det var inte så roligt men jag 

tror att det hjälpte ganska mycket” (Elin). Ellen berättar att hon behöver stöd i ordkunskap då 

hon kommer ifrån ett annat land och har ibland svårt att komma på vissa ord. ”Ibland är det… 

jag kommer ifrån ett annat land och vissa ord är väldigt svåra för mig och ibland. Jag stoppar 

ibland asså jag får inte ut ordet vissa gånger. Jag vet vad det heter men jag får inte ut ordet… 

Jag går hos Anders och tränar på ord” (Ellen).  

 

Det framkommer både hos Ines och Vera att de får hjälp med att skriva. Ines berättar att hon 

får hjälp att både läsa och skriva hos specialläraren, något som hon upplever att hon är hjälpt 

av i klassrummet. Hon berättar att specialläraren hjälper henne med hur hon skall skriva en 

text. Vera berättade att hon också får hjälp att skriva. Klassen skriver brev och Vera får då 

hjälp av specialläraren med hur hon skall skriva ett brev. 

 

4.2 Resultat utifrån elevens uppfattningar angående 
lärarens stöd i klassrummet  

Under detta avsnitt presenteras resultatet utifrån elevernas uppfattningar av stöd från läraren i 

klassrummet med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Resultatet är uppdelat under 

rubriker för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta del av resultatet. 
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4.2.1 Den enskilda läraren  
Det framkommer i intervjuerna att alla respondenterna berättar att de får hjälp av läraren i 

klassrummet på olika sätt. Det som tydligast visar sig i intervjuerna är att den vanligaste 

hjälpen som respondenterna får är genom handuppräckning och att läraren hjälper till att läsa 

ett eller några ord. ”Om man hittar några svåra ord så räcker man upp handen så kommer dom 

och hjälper” (Elin). Respondenterna berättar att hjälpen med att få ord upplästa är värdefull 

för förståelsen av vad de läser. ”Hon brukar säga det till mig och säga vad det betyder och så” 

(Alice). ”Jag går till Lisa eller så räcker jag upp handen och då så frågar jag vad de ordet 

betyder” (Ellen). Ines berättar att hon att hon ibland inte får någon hjälp utan istället får 

försöka arbeta på egen hand, men hon poängterar att det är ofta som hon får hjälp. ”Ibland får 

jag inte hjälp då får jag försöka själv… Men det är jätteofta jag får hjälp” (Ines). Ines berättar 

att hon ska försöka på egen hand för att hon kan mer än vad hon tror.  

 

I intervjuerna lyfter respondenterna fram lärarna i sig som något positivt men även deras 

arbete med att erbjuda hjälp när någonting uppfattas som svårt. Elin berättar att hennes lärare 

tar sig tid att hjälpa henne om hon behöver extra stöd. ”Det alla andra gör hjälper han mig 

med extra om det är något jag behöver hjälp med… Jag säger typ vad jag behöver ha hjälp 

med och sen så hjälper han mig med det” (Elin). Elin berättar att det är bra att hon får extra 

hjälp så att hon inte ska hamna efter övriga i klassen. I Veras intervju framkommer det också 

att hon söker aktivt upp läraren vid de tillfällen hon behöver hjälp och att hon då erbjuds den 

hjälp hon efterfrågar. ”Hon säger typ om det är typ ett ord då säger hon ordet på svenska… 

och då vet jag vad det menar” (Vera). Ellen berättar att hennes lärare är bra på att förklara och 

hon uppskattar att läraren sätter sig bredvid henne när hon får hjälp. ”Hon är väldigt duktig på 

att förklara tycker jag… Hon kommer och sätter sig bredvid mig och förklarar. Hon börjar 

med entalen och sen… ja” (Ellen). 

 

Något som framkommer i intervjun med Ines är att hon tillsammans med läraren bestämt ett 

hemligt tecken som Ines gör när hon behöver hjälp. Det hemliga tecknet innebär att Ines 

lägger en pennvässare längst fram på bordet när hon behöver hjälp. Detta är något som Ines 

berättar att hon upplever som bra. ”Jag har ett tecken med min fröken att jag har en 

pennvässare vid mitt bord och lägger fram den längst fram och då får jag hjälp” (Ines). Alice 

lyfter också fram läraren på ett positivt sätt och berättar att hon tycker att hon har en bra 

lärare. Däremot är hon fundersam över om läraren lär henne tillräckligt och om lärare 

verkligen är säker i sin roll som lärare. Alice berättar även att hon som gjorde hennes 

dyslexiutredning har varit på skolan och informerat hennes lärare om hennes utredning, dock 

uppfattar inte Alice att hennes klasslärare har ändrat undervisningen efter hennes behov. ”Hon 

lär mig på samma sätt lika bra… Det känns som om hon inte lär mig tillräckligt… Men jag 

tror att min fröken är lite osäker på hur man lär ut tror jag… fast hon är ändå en jättebra 

fröken” (Alice). 

 

4.2.2 Explicit läsundervisning  
Både Ines och Alice kan berätta hur läraren arbetar med texter som presenteras för klassen. 

Ines berättade att läraren brukar förklara och skriva upp ord på tavlan. De brukar också läsa 

rubriker och underrubriker och därefter fundera över vad texten handlar om, samt 
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sammanfatta den lästa texten. Ines berättar också att hon upplever att arbetssättet är ganska 

svårt då hon har besvärligt att komma ihåg vad som står i texten. ”Jag har svårt att komma 

ihåg vad vi har gjort eller läst typ… Fast lite kommer jag ihåg” (Ines). Ines berättar att hon 

skulle vilja arbeta med kortare texter och till exempel att dela upp en längre text med 

tillhörande frågor på den kortare texten för att hon ska komma ihåg vad som stod i början av 

texten.  

 

Alice berättar att klassen har arbetat mycket med de olika läsförståelsestrategierna och 

upplever sig säker på de olika strategierna. Hon berättar att arbetet med strategierna har hjälpt 

henne när hon läser och att hon förstår mer av vad som står i texten. Alice berättar även att 

hela klassen använder sig av strategierna vid läsning. På frågan om de arbetar med 

läsförståelse i klassen svarar Ellen, Alice och Ines att de gör det. Vera däremot känner sig 

osäker på om de arbetar med läsförståelse. Det visar sig dock i intervjun med Vera att läraren 

arbetar med olika läsförståelsestrategier så som att studera bilder, läsa rubriker och 

underrubriker för att få reda på vad texten kan handla om. Vera berättar också att de arbetar 

med att sammanfatta och återberätta olika texter. Lärarens arbetssätt gynnar inte Vera då hon 

berättar att hon får tänka länge på frågor som hon inte kan svara på. ”Jag tänker att jag aldrig 

kommer på det” (Vera). Elin berättar att de nu för tiden aldrig arbetar med läsförståelse. ”Vi 

har haft men vi har typ aldrig det… det är typ jättelängesen” (Elin). Det visar sig även längre 

fram i Elins intervju att de arbetar med texter och tillhörande frågor.  

 

Elin berättar att läraren i samhällskunskap skriver upp frågor på tavlan som han sedan går 

igenom med eleverna. Tanken är sedan att eleverna skall svara på dessa frågor i grupper om 

tre. Något som också framkommer i Elins intervju är att de arbetar med bokcirklar i klassen. 

De är då indelade i grupper med fem elever i varje grupp där samtliga läser samma bok. Efter 

att de har läst boken har de en bokcirkel där de tillsammans i gruppen ska svara på frågor som 

rör bokens innehåll samt vad de tyckte om boken. ”Vi har delat upp gruppen i olika grupper 

med ungefär fem i varje grupp och så har vi beställt böcker… Sen har man som en bokcirkel” 

(Elin). Arbetssättet med bokcirklar berättar Ellen är jätteroligt. Hon berättar att det är 

intressant att få diskutera det de har läst och att det bidrar till en ökad förståelse av bokens 

innehåll. Ellen berättar också om läsgrupper och att de har delat upp klassen i fyra grupper. 

Hon berättar att alla läser samma bok och att det är en bok som de även har i läsläxa. De delas 

in i grupper och läser högt ur boken samt svarar på frågor som är kopplade till boken. Ellen 

berättar också att de ibland läser en mening var högt och därefter får arbeta enskilt med frågor. 

”Och alla läser en mening… och sen får vi jobba enskilt” (Ellen). Även Ellen berättar att detta 

arbetssätt med böcker bidrar till att hon förstår textens innehåll bättre då hon har svårt med 

ordkunskap. Både Alice och Ines berättar att läraren hjälper dem med vart de ska hitta svaren 

på frågorna ur en text. De förklarar att läraren visar vilket stycke de ska läsa en gång till för 

att hitta svaret på frågan. ”Läs här igen och tänk så här” (Ines). Alice och Ines lyfter fram att 

de uppfattar lärarens hjälp som positivt då det för dem framåt i uppgiften.  

 

4.2.3 Kompensatoriskt stöd och kamrathjälp  
Det framkommer hos alla respondenter att de har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel så 

som Ipad eller dator. Elin förklarar att hon får använda både Ipad och dator under lektionerna 



27 

 

när hon ska skriva. Däremot berättar hon att hon gärna väljer att skriva för hand. ”Jag får 

använda båda dator och Ipad men jag tycker bättre om att skriva för hand” (Elin). Ines, Ellen 

och Alice använder ibland kompensatoriska hjälpmedel för att skriva texter, något de berättar 

är bra. Även Vera använder dator ibland när hon skriver texter och har då talsyntes som stöd. 

”Ibland på datorn och hör orden hela tiden” (Vera).  

 

Ines och Elin lyfter fram kamrathjälp, det vill säga att de frågar en klasskamrat om hjälp när 

de stöter på problem. Ines berättar att hon frågar sin bänkkamrat om hjälp när hon inte hittar 

svaret i en text. ”Då frågar jag en kompis som sitter bredvid” (Ines). Detta är något Ines 

berättar att hon upplever som positivt då hon förhoppningsvis får hjälp fortare än om hon 

skulle vänta på läraren. Elin berättar att de hjälps åt i gruppen när de stöter på svåra frågor 

eller en svår text innan de frågar läraren om hjälp. ”Vi hjälps åt… Först prata med nån i 

gruppen om nån förstår det” (Elin). Det framkommer i intervjun med Elin att hon uppfattar 

grupparbeten som något positivt då de hjälps åt med att läsa något som Elin annars upplever 

som problematiskt i vissa lägen 

 

4.3 Analys  
Analys av resultatet utgår från Nilhoms (2007) perspektiv. Resultatet har analyserats utifrån 

perspektiven för att få syn på hur perspektiven verkar i skolmiljön för elever i läs- och 

skrivsvårigheter.   

 

4.3.1 Analys av resultatet  
Elevernas uppfattningar av det enskilda stödet grundar sig till övervägande del i det 

kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). Eleverna har kartlagts och avgränsats samt att 

det då har framkommit stödinsatser som utgår från de brister som barnet behöver träna på. Det 

visar sig i resultatet att alla fem respondenters uppfattningar är att de ges stöd i sin lästräning 

och att lästräningen mestadels förekommer utanför klassrummet. Alla respondenterna lyfts ut 

ur den ordinarie undervisningen för att träna på det som är bristfälligt hos eleven. I och med 

att eleverna lyfts ut ur klassrummet är det den enskilda individens svårigheter som är bärare 

av problemet, något som betonas i det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). Bara 

det att alla fem respondenterna är kategoriserade med läs- och skrivsvårigheter är något som 

utgår från det kompensatoriska perspektivet. Eleverna har kategoriserats in i ett fack och har 

avskilts från övriga klassen, som kan tolkas som att de avskilts från normaliteten då 

normalitetsbegreppet i det kompensatoriska perspektivet utgår ifrån att avskilja det onormala 

från det normala.  

 

Den individuella lästräningen som respondenterna ges utgår från det kompensatoriska 

perspektivet. Alla fem respondenters uppfattningar är att de har fått/får individuell lästräning 

och träningen har fokuserats på fonologisk medvetenhet. Fokus i det kompensatoriska 

perspektivet är på fonologiska problem vid läsning och pedagogiska insatser sätts in på 

individnivå (Nilholm, 2007). Alice påtalar att lästräningen har koncentrerats på den 

fonologiska medvetenheten med specialläraren, vilket tyder på att lästräningen har arrangerats 

utifrån ett kompensatoriskt synsätt. Detta är något som också blir tydligt i det Elin berättar att 
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hennes lästräning består av träning i fonologisk medvetenhet. I och med att respondenterna 

uppvisar läs- och skrivsvårigheter verkar det som de automatiskt ges lästräning, framförallt i 

fonologisk medvetenhet. Metoderna och stödinsatserna som respondenterna har fått utgår 

ifrån att kompensera de problem som den enskilda individen uppvisar för att eleven ska kunna 

anpassas till de övriga i klassen, något som harmonierar med det kompensatoriska 

perspektivet.  

 

Respondenterna är inte alltid positiva till att gå ifrån de övriga i klassen, något som kan 

härledas till det kritiska perspektivet. I det kritiska perspektivet finns det en kritik mot 

traditionell individinriktad specialpedagogik då det medför att elever pekas ut och uppfattas 

som avvikare i negativ betydelse (Nilholm, 2007). Kritiken mot kategorisering av elever som 

utesluts från skolans gemenskap går tydligt att applicera till respondenternas uppfattningar om 

att de missar den pågående lektionen när de måste gå ut ur klassrummet för att få stöd av 

specialläraren. I och med denna traditionella individinriktade specialpedagogiska arbetssätt 

pekas eleverna ut och det kan ligga till grund för att eleverna inte vill ha läsundervisningen 

avskilt från de övriga i klassen.  

 

Det blir tydligt i intervjuerna att elevernas delaktighet i sina stödinsatser varierar. I det kritiska 

perspektivet tas det demokratiska deltagarperspektivet upp och som innebär individens rätt till 

delaktighet (Nilholm, 2007). Alices uppfattningar är att hon får vara delaktig i när hennes 

stödinsatser utformas, medan Ellen gärna skulle vilja vara mer delaktig. Inkludering betecknas 

allas rätt till delaktighet (Nilholm, 2007) och om ett kritiskt perspektiv ska råda måste 

elevernas närvaro och delaktighet i klassrummet existera. En viktig aspekt är den enskilda 

individen som måste få utrymme att själv få ge uttryck för vilka stödinsatser som lämpar sig 

bäst. Ines beskriver att hon vill gå ut ur klassrummet för att hon då koncentrerar sig bättre.  

 

Respondenternas upplevelser är att deras stödinsatser visar sig tydligast i det kompensatoriska 

perspektivet. Ett dilemma som framkommer hos respondenternas uppfattningar är just 

kategoriseringen och dess påföljd att läsundervisningen sker utanför den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Nilholm (2007) menar att dilemmaperspektivet är just dilemman 

om hur läraren måste försöka hitta den mest optimala struktur för stödinsatser för den enskilda 

individen. Å ena sidan kategoriseras respondenterna och exkluderas från klassrummet för att 

träna på det som eleven behöver utveckla, men å andra sidan om eleven inte kategoriseras 

finns en risk att man inte identifierar elever som behöver mer stöd än andra.   
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5 Diskussion  
Under denna del presenteras först metoddiskussion och därefter resultatdiskusson som är 

knutet till studiens syfte i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer några slutord 

med förslag på fortsatt forskning.  

  

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på några elevers uppfattningar angående det stöd de fått 

under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. I ett första skede valdes 

lämplig metod för denna studie ut. För att ta del av elevernas uppfattningar valdes kvalitativa 

intervjuer. Det var relativt enkelt att välja metod då studiens syfte var att höra elevernas egna 

uppfattningar av stöd. Ahrne och Svensson (2011) menar att kvalitativa intervjuer gör att 

intervjuaren kommer nära människorna som den intervjuar och därmed får intervjuaren god 

kännedom om det aktuella ämnet. I denna studie har intervjuer genomförts med flickor i 

årskurs tre och årskurs fyra. Att göra en studie med ett annat urval hade kunnat ge annan 

information som hade kunnat tolkas på ett annorlunda sätt. Vad hade resultatet visat om det 

var enbart pojkar som medverkade i studien? Eller om eleverna gick i en annan årskurs? 

Något som också är intressant att fundera på är vad som hade hänt med resultatet om alla fem 

elever intervjuades tillsammans i en gruppintervju. I en gruppintervju skulle de intervjuade 

kunna ta hjälp av varandra, men den enskilda individens upplevelser skulle då inte 

synliggöras.  

 

Det hade varit intressant att komplettera intervjuerna med observationer av eleverna för att få 

syn på hur lärarna agerar i klassrummet, men enbart observation säger inget om hur eleverna 

upplever stödet med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Dock är studien begränsad i 

tid och det fanns inte utrymme för att också genomföra observationer. Det går inte att säga att 

resultatet skulle ha sett annorlunda ut med dessa kompletteringar utan det är en intressant 

tanke. Metoden kvalitativa intervjuer har gett kunskaper som är viktiga för framtiden som 

blivande speciallärare, då varje intervju har bidragit med intressanta aspekter på pedagogiska 

och specialpedagogiska frågor kopplat till elevernas uppfattningar av det stöd de ges i 

undervisningen. Syftet med studien har kunnat undersökas med hjälp av metoden vilket talar 

för en god giltighet.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien har varit att undersöka några elevers uppfattningar angående det stöd de 

fått under sin skoltid med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Genom elevernas 

intervjuer har deras uppfattningar av stöd kommit fram. 

 

5.2.1 Hur uppfattar eleverna det stöd som de fått under sin skoltid 
med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter 

Det som tydligast framkommer i studien är det Asp-Onsjö (2012) benämner som 

exkluderingens två ansikten, dels att inte synliggöras och dels att inte pekas ut. Det blir 

uppenbarat i intervjuerna när eleverna berättar att det stöd de fått med anledning av sina läs- 
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och skrivsvårigheter är tudelat. Å ena sidan berättar de att de får hjälp av specialläraren att 

komma framåt i sin läsning samtidigt som de å andra sidan berättar att de missar viktig 

undervisning i klassrummet. Utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven går det att tolka 

detta som att utbildningssystemet ställs inför ett dilemma att dels ge eleverna likande 

kunskaper och dels att anpassa till elevens olikheter (Nilholm, 2007). Skolans uppgift är att 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov, något som kan ske både i helklass eller enskilt 

(Skolverket, 2011), vilket eleverna berättar att det görs i skolan. Exkluderingens två ansikten 

tillsammans med varje individs behov gör att det stöd som eleven är i behov av måste vara 

välstrukturerad och välplanerad för att stödet verkligen ska gynna eleven utan att eleven pekas 

ut. I förlängningen kan exkluderingen, som i detta fall när eleven går ut ur klassrummet, skapa 

negativa känslor och kan leda till sämre självkänsla hos eleven. Heimdahl Mattson, Fischbein 

och Roll-Petterssons (2010) menar att en dålig självkänsla kan skapas hos elever som 

exkluderas från klassen, därför är det av vikt att skolmisslyckandet söks utanför eleven som 

det kritiska perspektivet framhåller (Nilholm, 2007). 

 

5.2.2 Inkluderas eller exkluderas 
Resultatet visar att eleverna upplever att stödets utformning inte alltid är välplanerat eller 

välstrukturerat. Både Ellen och Vera berättar att de missar viktig och rolig undervisning, i och 

med att de tas ut ur klassrummet för att lästräna. Utifrån de tre specialpedagogiska perspektiv 

går det att tolka resultatet att stödet som ges till eleverna alltför ofta har en individnivå som 

utgångspunkt, det vill säga att stödet utgår ifrån det kompensatoriska perspektivet. En 

tolkning av detta kan vara att det krävs mindre samplanering mellan läraren och specialläraren 

för att ge stöd på individnivå.  

 

Att läraren ska ha en välplanerad och välstrukturerad undervisning är en framgångsfaktor för 

alla elever och framförallt elever i läs- och skrivsvårigheter. Något som harmonierar med 

Tjernberg och Heimdahl Mattsson (2014) då de menar att framgångsrika lärare strukturerar 

upp undervisningen med hjälp av tydliga mål. Genom att undervisningen är välplanerad 

behöver inte de moment som uppfattas som roliga av eleverna ske vid det tillfället som eleven 

behöver gå ut ur klassrummet för att få stöd. Läraren och specialläraren måste tillsammans 

med eleven planera för när, hur, vad och vart stödet ska genomföras. En strukturerad och 

välplanerad undervisning är något som även Hattie (2012) betonar och för att få till en 

välplanerad undervisning är det av stor vikt att det ges tid att föra didaktiska diskussioner 

(Göransson, 2004; Westlund, 2014). Med utgångspunkt i de tre specialpedagogiska 

perspektiven finns det en kritik mot traditionell individinriktad specialpedagogik i det kritiska 

perspektivet (Nilholm, 2007). Genom att föra didaktiska diskussioner och genomföra ett 

välplanerat stöd kan det ges möjlighet att gå ifrån traditionell individinriktad specialpedagogik 

och ge utrymme för att bejaka elevernas olikheter och anpassa skolmiljön till elevernas 

varierande behov (Persson & Persson, 2012).  

 

Det framkommer också i studien att det finns positiva aspekter på exkludering. Andersson 

(2009) menar att eleverna kan koncentrera sig bättre i och med att de går ut ur klassrummet, 

något som Ines berättar om i intervjun. Är skolmiljön är den rätta för Ines? Är undervisningen 

utformad efter elevens variation och individuella behov? Tjernberg och Heimdahl Mattsson 
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(2014) menar att läraren måste vara beredd att undervisa på olika sätt för att möta den 

enskilda eleven i en specifik miljö, något som harmonierar med det kritiska perspektivet 

(Nilholm, 2007). Samtidigt som Takala, Sarromaa Haussttätter, Ahl och Head (2012) hävdar 

att kravet på inkludering kan leda till att de individuella behov som eleven behöver få 

tillgodosedda inte uppmärksammas. Något som går att finna i det kompensatoriska 

perspektivet, då det är elevens brister som ska tränas för att barnet ska anpassas till 

omgivningens krav (Nilholm, 2007), som i detta fall Ines ska anpassas till klassen. I och med 

att Ines går ut och in i klassrummet kan det skapa oro hos henne och en känsla av att 

marginaliseras kan upplevas (Andersson, 2009). Något som också är viktigt att ta med i 

beräkningen är, det som alla de intervjuade utsätts dagligen för, att eleverna plockas ut för att 

få specifik lästräning en liten del av dagen för att sedan återvända till klassrummet för att 

spendera återstående av tiden med texter de inte kan läsa (Moren, 2014). Med utgångspunkt i 

de tre specialpedagogiska perspektiven går det att tolka Ines stöd utifrån det kompensatoriska 

perspektivet, då hon ska kompenseras för de brister hon uppvisar, i detta fall lästräning. 

Moren betonar starkt att lässvårigheter inte är någon annans problem utan den enskilda läraren 

är ansvarig, något som i sin tur går att finna stöd i det kritiska perspektivet. Då det kritiska 

perspektivet betonar vikten av att inkluderas i ett sammanhang (Nilholm, 2007).   

 

Ett paradigmskifte är nödvändigt om inkludering ska bli normen menar Moren (2014). 

Undervisningen måste ändras och utgå ifrån allas olikheter och se varje individ som en resurs 

i klassrummet. I det kritiska perspektivet poängteras det att inkludering handlar om en 

förändring av hela skolmiljön för att anpassas efter mångfalden av elevers olikheter (Nilholm, 

2007) Hur den pedagogiska miljön är utformad är avgörande för om undervisningen kan möta 

elevernas varierade behov (Asp-Onsjö, 2012). Asp-Onsjö betonar att interaktion och samspel 

mellan individ och omgivning måste vara i fokus. Persson och Persson (2012) påpekar att 

människan är olika och att det inte är meningen att vi ska ändra på olikheter. En intressant 

upptäckt i studien var att eleverna är mycket väl medvetna om sina brister och vad de behöver 

träna på för att kompensera dessa. Eleverna var väl medvetna om att deras lästräning skulle 

ske utanför klassrummet tillsammans med specialläraren och inte inkluderat tillsammans med 

de övriga i klassen. I denna studie har eleverna kompenserats för de problem som individen 

uppvisar, något som stämmer väl överens med det kompensatoriska perspektivet. Persson och 

Persson (2012) menar att utmärkande för inkludering är ambitionen att bejaka elevernas 

olikheter samt anpassa skolmiljön till elevernas varierade behov. Utifrån vad som kommer 

fram i studiens resultat väcks frågan hur pass väl hela skolans verksamhet analyseras vid 

elevers svårigheter, något som Nilholm (2012) menar är rimligt att göra vid skolproblem då 

elevers svårigheter kan orsakas av olika faktorer. 

 

5.2.2 Vilka uppfattningar har eleverna angående lärarnas arbete 

med stödinsatser och varför dessa uppfattningar  
Elevernas uppfattningar av det enskilda stödet grundar sig till stor del i det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2007). Denna studie visar att eleverna får individuell lästräning, 

framförallt i fonologisk medvetenhet och att de lyfts ut ur klassrummet när stödet ges. Utifrån 

elevernas uppfattningar går det att tolka deras stödinsatser som att stödet de får ska 

kompensera de brister som eleven uppvisar, något det kompensatoriska perspektivet 

genomsyras av (Nilholm, 2007).  
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Vid intervjuerna framkommer det att elevernas uppfattningar är att lärarna arbetar med 

lässtrategier i klassen. Elevernas uppfattningar går att tolkas på så vis att lärarna explicit 

undervisar i lässtrategierna, något som Stensson (2006) skriver om. Stensson anser att 

förståelsen av texter inte kommer automatiskt utan uppstår efter att ett aktivt strukturerat 

arbete skett. I intervjun med Alice går det att tolka att läraren har arbetat explicit med 

lässtrategier då Alice berättar att hela klassen använder sig av lässtrategier vid 

textbearbetning. Arbete med lässtrategier och läsförståelse är ett viktigt arbete för eleverna, 

som Westlund (2014) benämner som ett ovärderligt verktyg för att utveckla kreativitet, 

analysförmåga samt kritiskt tänkande. Detta är något som det kritiska perspektivet belyser 

som individens rätt till delaktighet (Nilholm, 2007). Westlund menar att undervisning i 

läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande. Därav är det av stor vikt att lärarna 

explicit undervisar i lässtrategier för att elevernas kunskapsutveckling ska gynnas. Det är dock 

viktigt att inte enbart förlita sig på strategier utan eleverna behöver även ha tydliga 

återkopplingar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor i elevens lärande (Hattie, 2012). 

För att den enskilda individen ska tillgodose undervisningen poängterar Wennås Brante 

(2013) att fokus måste ligga på vad för språkligt stöd eleven är i behov av. Elins uppfattningar 

är att den lästräning som hon har fått hos specialläraren har gett goda resultat i hennes 

läsutveckling, något som kan tolkas som att Elin kan ha fått det språkliga stöd som hon är i 

behov av. 

 

5.2.4 Interaktion lärare och elev 
Vid intervjuerna framkommer det att den enskilda läraren eller specialläraren är en viktig 

person för eleven. Den enskilda läraren är en viktig del i att skapa en undervisning som 

gynnar skolframgång menar Nilsen (2011), något som går att tolka in i Ellens och Alices 

intervju. Ellen berättar att hennes lärare förklarar jättebra och att hon gärna skulle vilja ha mer 

undervisning i klassrummet. Alice däremot berättar om att hon tycker att hennes speciallärare 

lär henne mycket och att hon istället gärna vill gå ut ur klassrummet. Det framkommer i Alice 

och Ellens intervjuer att interaktionen mellan lärare eller speciallärare och elev är viktig för 

den enskilde individen. Interaktionen kan vara av betydelse för om eleven upplever att denne 

vill vara kvar i klassrummet eller ej, då interaktionen lärare och elev är en viktig 

framgångsfaktor för att elevens stödinsatser ska vara utvecklande för eleven (Nilsen, 2011; 

Hugo, 2011; Hattie, 2012; Gibbons, 2012; Asp-Onsjö, 2012; Tjernberg & Heimdahl Mattsson, 

2014). Det visar sig också i Elins intervju att hon har stort förtroende för sin lärare då hon 

menar att läraren hjälper henne med det hon vill ha hjälp med.   

   

I Skollagen (SFS, 2010:800) står det att eleverna skall ges inflytande över sin utbildning. För 

att eleven ska känna delaktighet i sin kunskapsutveckling kan en del vara att lyssna in elevens 

upplevelser av vilka stödinsatser som denne är i behov av. Ellen berättar i sin intervju att hon 

skulle vilja arbeta mer med ordkunskap då hon upplever att det är svårt med vissa ord. I och 

med att Ellen kan sätta ord på det hon upplever att hon är i behov av kan det tolkas som att 

hon är medveten om sina styrkor och svagheter, något som enligt Wennås Brante (2013) är ett 

viktigt steg för att eleven ska få den hjälp denne är i behov av.  
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I rollen som blivande speciallärare ingår det bland annat att förebygga och främja arbetet med 

elevers kunskapsutveckling, något som kan ske genom viljan att eleven lyckas i 

undervisningen. Tjernberg och Heimdahl Mattsson (2014) menar att det är av vikt att tro på 

den enskilde eleven för att eleven ska lyckas i undervisningen. Nilsen (2011) hävdar att 

genom positiv respons utvecklas hopp och tillit för den enskilda individens framtid. I skolan 

möter vi individer vars framtid påverkas av de stödinsatser som vi utformar och därför är det 

av största vikt att dessa stödinsatser utgår ifrån den enskilda individens behov, vare sig 

stödinsatserna är inkluderande eller ej.   

 

5.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning  
Denna studie visar att elevernas egna uppfattningar om stöd är något som inte alltid lyssnas 

på. Förhoppningen med denna studie är att den kan bidra till att elevernas egna upplevelser av 

stöd kan få ta större plats vid utformandet av det individuella stödet. I studien framkommer 

det att eleverna är väl medvetna över sina styrkor och svagheter samt att de kan sätta ord på 

hur deras stöd ska utformas med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. I den 

kommande rollen som speciallärare är det av vikt att lyfta fram elevernas uppfattningar och 

att deras röster blir hörda samt att låta eleverna vara delaktiga i utformandet av stödet. Det är 

verkligen viktigt att utgå ifrån elevens individuella behov för att de stödinsatser som sätts in 

ska vara så gynnsamma för eleven som möjligt. 

 

Under arbetets gång med denna studie har det väckts en nyfikenhet om hur elever på 

högstadiet uppfattar det stöd som ges med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Skiljer 

sig högstadieelevers uppfattningar av stöd med de elever som har medverkat i denna studie? 

Resultatet i studien har visat att elevernas egna uppfattningar om stöd är viktigt att ta hänsyn 

till, då den enskilda eleven har god kännedom om vilka styrkor och svagheter denne besitter. 

Det hade även varit intressant att fortsättningsvis undersöka hur välplanerat stödet är som 

utformas för eleverna med anledning av deras läs- och skrivsvårigheter. Samplanerar läraren 

och specialläraren om när stödet ska ges och vad stödet ska innehålla?  
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Bilaga 1 
 
Till vårdnadshavare med barn vid NN! 

 

Anna-Karin Walkert heter jag och jag går sista terminen på speciallärarprogrammet. Jag har 

för avsikt att skriva mitt examensarbete under våren och jag är intresserad av att veta mer om 

elevers uppfattningar av stöd. I min studie har jag som önskemål att få intervjua elever om 

deras uppfattningar av stöd, då jag är intresserad av att veta mer om hur barnen själva 

uppfattar det stöd som ges i undervisningen. Jag har fått tillåtelse av rektor och lärare att 

tillfråga er som vårdnadshavare om samtycke till att intervjua ert barn. Barnet kommer också 

att tillfrågas och ge sitt samtycke till att delta.  

 

Givetvis är det frivilligt att delta i min studie och ert barn och er som vårdnadshavare kan när 

som helst välja att dra sig ur utan att det medför något negativt för er. Data som samlas in 

kommer endast att användas i mitt examensarbete, inga obehörig kommer att få tillgång till 

mina insamlade data. När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla 

namn på barn, lärare och skola kommer att bytas ut när studien publiceras. Min studie 

kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen vid Karlstads 

universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

 

Om ni har några funderingar eller frågor når ni mig på telefonnummer 070-XXXXXXX. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar Anna-Karin Walkert 

_________________________________________________________________ 

Examensarbete om ”elevers uppfattningar av stöd" 

Jag tillåter att mitt barn deltar i intervju    O  

Jag vill inte att mitt barn deltar i intervju    O 

Barnets namn……………………………………………………………………… 

 

Vårdnadshavares 1 

underskrift…………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares 2 

underskrift…………………………………………………………………………. 

 

Ort och datum……………………………………………………………………… 

 

Fyll i talongen och lämna till barnets lärare på NN  

senast tisdag 26 februari 2016. 

  



 

 

Bilaga 2 
 

Till elev vid NN! 

Anna-Karin Walkert heter jag och jag går sista terminen på speciallärarprogrammet. Jag har 

för avsikt att skriva mitt examensarbete under våren och jag är intresserad av att veta mer om 

elevers uppfattningar av stöd. I min studie har jag som önskemål att få intervjua elever om 

deras uppfattningar av stöd, då jag är intresserad av att veta mer om hur du som barn uppfattar 

det stöd som du får i undervisningen. Jag har fått tillåtelse av rektor, lärare och dina föräldrar 

att tillfråga dig om du vill delta i intervjun.  

 

Givetvis är det frivilligt att delta i min studie och du kan när som helst välja att dra dig ur utan 

att det medför något negativt för dig. Data som samlas in kommer endast att användas i mitt 

examensarbete, inga obehörig kommer att få tillgång till mina insamlade data. När studien är 

genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, lärare och skola 

kommer att bytas ut när studien publiceras. Min studie kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete vid speciallärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt 

vid universitetets bibliotek. 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar Anna-Karin Walkert 

_________________________________________________________________ 

Examensarbete om ”elevers uppfattningar av stöd" 

Jag vill delta i intervjun    O  

Jag vill inte delta i intervjun   O 

Barnets namn……………………………………………………………………… 

Barnets underskrift……………………………………………………………… 

Ort och datum…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide stödord  

 

Uppfattningar skolan  

• Klass 

• En dag på skolan  

• Roligt ämne  

• Svårt ämne 

• Läsa och skriva i skolan – uppfattningar  

 

Uppfattningar av stöd 

• Hjälp när det är svårt  

• Hjälp att läsa och skriva 

• Vilken hjälp 

• Upplever av hjälpen 

• Klassrum, grupprum, annat rum - vart 

• Önskan vilket rum 

• Hjälp från klasslärare, speciallärare/specialpedagog, annan vuxen 

• Vilken hjälp – uppfattningar av hjälp  

• Gemensamma texter – hur – beskriv  

• Svåra ord, svåra frågor – hur – beskriv – upplevelsen  

 

Delaktighet i stödet 

• Bestämma själv  

• Lärarnas lyssnande 

 

 


