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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how pupils in difficulty in the field of reading and 

writing development, describes the support measures given at elementary school in the forth 

to sixth grade. My choice was then to talk with the children and give room for their thoughts 

in interviews. 

 

In summary, the result shows that pupils in reading and writing difficulties worry and 

experience distress in their everyday lives. They feel that teaching is going too fast and their 

problems make them unable to keep up with the school work in an effective way. The pupils 

describe that they prefer to use an iPad as a tool in teaching and that this may be a support 

they feel positive about. In school work, the pupils also describe that they are able to receive 

support from special education teachers outside the classroom. This support is largely 

perceived as positive, but there are also pupils who describe it as negative and being treated 

differently. In cases where there are more than one teacher in the classroom, this is described 

only positively and rewardingly. Moreover, the pupils feel that they get good support and it 

helps in their quest to follow the regular teaching. Pupils feel that they are not involved in the 

design or evaluation of the support efforts in the school. 

 

In relation to other studies that are reported in my work, they show similar results. The pupils 

feel stress in everyday life and this stress is present throughout the school day. My interviews 

show a greater use of iPad, but the problems described around these are similar to other 

studies. The experiences of teaching outside the classroom are similar and more teachers in 

teaching are overall very positive. The pupils also do not describe that they are involved in the 

design of support efforts. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur elever i svårigheter, inom området läs- och 

skrivutveckling, beskriver de stödinsatser som ges under grundskolans årskurser fyra till sex.  

Mitt val blev då att samtala med barnen och ge utrymme för deras tankar och funderingar 

genom intervjuer. Studien har en grund i det sociokulturella perspektivet. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att elever i läs- och skrivsvårigheter beskriver en stress 

och oro i sin vardag. De anser att undervisningen går för fort fram och deras problematik gör 

att de inte lyckas hänga med i undervisningen på ett effektivt sätt. Eleverna beskriver att de 

företrädesvis använder Ipad som hjälpmedel i undervisningen och att detta kan vara ett stöd 

som de upplever som positivt. I skolarbetet beskriver också elever att de har möjlighet att få 

stöd av speciallärare utanför klassrummet. Detta stöd upplevs till stor del som positivt men det 

finns också elever som beskriver det som särbehandlande och negativt. I de fall där det finns 

fler än en lärare i klassrummet så beskrivs detta enbart positivt och givande. Eleverna känner 

att de får ett bra stöd och det hjälper till i deras strävan att följa den ordinarie undervisningen. 

Eleverna upplever att de inte är delaktiga i utformandet eller utvärderingen av de stödinsatser 

som finns i skolan.  

 

I relation till andra studier som finns redovisade i mitt arbete så visar dessa på liknade resultat. 

Eleverna känner en stress i vardagen och denna stress finns med under hela skoldagen. Mina 

intervjuer visar på ett större användande av Ipad men de problem som beskrivs omkring dessa 

är liknande. Elevernas tankar och beskrivningar omkring undervisning utanför klassrummet är 

liknande och fler lärare i undervisningen är överlag mycket positivt. Eleverna beskriver inte 

heller att de är delaktiga i utformandet av stödinsatser. 
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Inledning 
Under många yrkesverksamma år som lärare har jag mött elever inom grundskolan i svårig-

heter inom området läs- och skrivutveckling och varit med och utformat nödvändigt stöd till 

dessa elever. Detta är grunden som skapat mitt intresse för läs- och skrivproblematik och en 

anledningarna till att jag utbildar mig till speciallärare med inriktningen språk- läs och skriv-

utveckling. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elever med denna problematik erbjudas stöd 

på deras väg mot att uppnå de kunskapskrav och läroplansmål som finns i grundskolan. Sko-

lan har på olika sätt utformat stödinsatser för eleverna i sin undervisning. I skollagen står vi-

dare att eleverna ska ges inflytande över sina studier. De ska också fortlöpande ges informat-

ion i olika frågor som rör dem i sin utbildning. Min erfarenhet av stödinsatserna som grund-

skolan gett eleverna i svårigheter är att de till stor del fungerat bra enligt lärare, speciallärare 

och specialpedagoger. Men tyvärr finns det inte mycket dokumenterat som speglar elevernas 

upplevelser av dessa stödinsatser. För att skolans arbete ska bli effektivt och givande behöver 

vi lyssna till elevernas upplevelser och erfarenheter av undervisningen. I 4 kap. 9§ skrivs att 

 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta ak-

tiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter de-

ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska be-

handlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (SFS 2010:800).  

 

Detta är vi då också enligt lag skyldiga att göra. I min studie görs intervjuer med elever i be-

hov av stöd i sin läs- och skrivutveckling från grundskolans årskurser fyra till sex. De har en 

läs- och skrivproblematik som påverkar deras vardag i skolan. Att ha läs- och skrivsvårigheter 

innebär att det är svårt att läsa och skriva. Enligt Wengelin och Nilholm (2013) kan detta bero 

på många olika saker. Eleven kan ha svårt med ordavkodning eller läsförståelsen av olika 

skäl. Det kan också vara svårt när det kommer till skrivandet av språket. Författarna skriver 

att  

 

Den stora majoriteten av elever med läs- och skrivsvårigheter har både lässvårigheter och 

skrivsvårigheter. Faktum är att skrivsvårigheterna oftast är de mest bestående och dessutom de 

som både elever med läs- och skrivsvårigheter själva och deras lärare upplever som deras 

största problem (s.114).   

En stor del av den dokumentation som finns i ämnet omkring elevernas upplevelser är skriven 

utifrån äldre elever i högstadiet eller gymnasiet. Det finns också dokumentation som utgår 

från yngre elever, men det är då i huvudsak elevernas vårdnadshavare som kommit till tals. 

Min studie lägger sitt fokus på sex elever från årskurs fyra till sex och deras svårigheter med 

läs- och skrivinlärningen, samt deras beskrivelser av det stöd de får i skolan. Det är då 

relevant att undersöka praktiskt och studien blir ett kunskapsbidrag till området. Studien kan 

bidra till att ge lärare större förståelse och verktyg att förbättra undervisningen. Som blivande 

speciallärare med inriktning språk- läs och skrivutveckling är jag intresserad av elevernas 

berättelser och hur de beskriver det stöd de får under sin skoldag. Då jag kommer att 
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medverka i utformande och uppföljning av stödinsatser är elevernas synpunkter en mycket 

viktig del att ha i beaktande. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur sex elever i svårigheter inom området läs- och skrivutveckling 

beskriver de stödinsatser som ges under grundskolans årskurser fyra till sex. 

Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har två stycken frågeställningar formulerats för att fördjupa och 

förtydliga studien: 

 Vilket stöd beskriver eleverna att de får i skolan för deras svårigheter inom området 

läs- och skrivutveckling? 

 Hur anser eleverna att stödet ska utformas för att underlätta deras egen inlärning? 
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Bakgrund 
Detta kapitel tar först upp skolans styrdokument och några texter som kan kopplas till denna 

studie. Dessa utgör en viktig grund att ha i beaktande då min studie rör utformandet av elevers 

undervisning. Här finns också ett axplock av den tidigare forskning som finns på området. 

Mitt fokus blev här att studera forskning som berör elevers beskrivelser av stödinsatser inom 

området läs- och skrivutveckling. 

Styrdokument 
Skolan har en rad styrdokument som den ska förhålla sig till och här lyfts vikten av att 

eleverna får vara med och utforma sin utbildning. I skolans värdegrund och uppdrag skrivs det 

om att varje elev ska bemötas med respekt både för sin person och för det arbete den utför. I 

läroplanen för grundskolan står det att skolan ska vara en plats som skapar trygghet för 

eleverna och en vilja och lust till att lära. Skolan ska då också sträva efter att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Skolverket skriver 

vidare om att eleverna ska få möjligheter och förutsättningar till att kunna påverka och ha ett 

inflytande över sin utbildning. De ska få fortlöpande information om sin utbildning och även 

kunna vara en aktiv del i utformningen och utvecklingen av sin utbildning. Det kan gälla att få 

ett reellt inflytande på arbetssätt, vilka arbetsformer som används eller kunna påverka vilket 

innehåll som presenteras i undervisningen.  

Skolverket har skrivit fram i de allmänna råden hur arbetet med extra anpassningar och sär-

skilt stöd ska utformas i skolan. Här skrivs det om att skolan ska samverka med eleven och 

dess vårdnadshavare om stödinsatserna. Skolverket (2014) skriver ”I samband med detta är 

det viktigt att lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och elevens 

vårdnadshavare har om elevens situation” (s. 25). Dessa tankar handlar om att identifiera vil-

ken typ av stöd som skulle hjälpa eleven i skolans vardag. Här behöver också skolan infor-

mera om vad de planerade anpassningarna betyder för eleven. De skriver vidare att det i vissa 

fall kan vara viktigt med enskilda samtal där eleven får berätta och beskriva hur skolsituat-

ionen fungerar. Dessa samtal ska ske så snart behov finns och får inte fördröjas med hänvis-

ning till att ett utvecklingssamtal kommer senare under terminen. Skolverket (2014) beskriver 

att eleverna även ska få möjlighet att medverka vid utvärdering av stöd. ”Vid utvärderingstill-

fället är det betydelsefullt att eleven själv får möjlighet att beskriva sina behov och sin egen 

upplevelse av hur det särskilda stödet fungerar” (s. 45). 

I skollagen står att ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800, 3 kap, 3§). Det står 

även att  

barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 

ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 
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frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad (SFS 2010:800, 4 kap, 9§). 

Även i konventionen om barns rättigheter skrivs det om barnets rätt att kunna uttrycka sin me-

ning och att få den respekterad. Det skrivs vidare om att när ett beslut tas som berör barnet, 

ska alltid barnets bästa tas i beaktande. Detta gäller i alla frågor som berör barnet på olika sätt 

och barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Unicef, 2018). I 

lagtexter skrivs det med andra ord tydligt fram att elever ska vara med och påverka sin utbild-

ning och upplägget av denna. Detta betyder att de ska vara med i utformandet, genomförandet 

och utvärderingen av sin undervisning. Får eleverna inte medverka i detta kan det bli en nega-

tiv påverkan på elevernas utbildningskvalité. Elevernas motivation och vilja att lära kan 

minska och detta kan då också göra att varje enskild elev inte utvecklas så långt som det är 

möjligt. Naturligtvis bör elevernas medverkan ske i förhållande till ålder och mognad hos ele-

verna, men det är inte en frivillig punkt i undervisningens organisation omkring eleverna. När 

det gäller elevernas påverkansgrad är då också viktigt att faktiskt fråga eleverna själva om de-

ras uppfattningar om undervisningen och upplägget av denna. Deras röster ska inte endast fin-

nas med i planeringen av undervisningen, utan det ska även ges tid och utrymme till utvärde-

ring och reflektion. Utvärdering och reflektion är viktigt för att undervisningen ska kunna 

följa elevens utveckling. För att vi lärare ska kunna utveckla undervisningen så att den blir så 

bra som möjligt bör vi lyssna på elevernas utvärderingar och eventuella förslag till förändring. 

Syftet med min studie är att undersöka hur sex elever i svårigheter inom området läs- och 

skrivutveckling beskriver de stödinsatser som ges under grundskolans årskurser fyra till sex. 

Detta ger en inblick i elevernas upplevelser, tankar och funderingar omkring det stöd som ges 

i skolan. Här får mina respondenter ge sin syn på stödet och hur detta eventuellt skulle kunna 

förändras för att bli extra effektivt. En viktig del i att vara med och påverka och en chans för 

lärare att lyssna, lära och utveckla sin undervisning. 

Forskningsöversikt 
Här belyses tidigare forskning med relevans för min studie och jag använder mig av två 

stycken underrubriker. Under den första presenteras elevers beskrivelser av stöd inom 

området läs- och skrivutveckling. Den andra delen tar upp och lyfter elevers önskade 

förändringar i undervisningen, som skulle vara gynnsamma för den enskilde elevens 

inlärning. 

Den forskning som jag studerat har till stor del liknande metoder för att samla in data till sina 

studier. Åtta av de tio studier jag valt ut har använt sig av intervjuer, enskilda eller i grupp. 

Två av dessa åtta (Prunty, Dupont & McDaid, 2012; Scanlon, Barnes-Holmes, McEnteggart, 

Deirdre & Vahey, 2015) har även kompletterat med enkäter. Här utmärker sig också Prunty et 

al. (2012) då de även använt sig av litteraturanalyser och observationer. En av de åtta som 

använder sig av intervjuer har också valt att använda observationer (Mccormack-Colbert, 

Jones & Ware, 2017). En av de tio studierna grundar sig på enbart enkäter (Lindeblad, 

Svensson & Gustafsson, 2015) och en studie är en ren litteraturanalys (MacCullagh, 2014). 
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Det faktum att jag valt studier som till största delen använder sig av intervjuer beror på att min 

studie har som syfte att undersöka elevers egna beskrivelser. Jag anser att dessa uttrycks bäst i 

en intervjusituation. 

Hur beskriver elever stödinsatser inom området läs- och 

skrivutveckling? 

Flera forskningsstudier visar på att elever i svårigheter beskriver ett utanförskap i skolan. De 

säger sig ha svårt att prestera som övriga kamrater och upplever bland annat att 

undervisningen går för fort fram. Detta medför att de beskriver det svårt att hinna med både 

ett aktivt lyssnande och att föra nödvändiga anteckningar. Känslan av utanförskap grundar sig 

utöver det på att de upplever sig särbehandlade på grund av sina svårigheter inom läs- och 

skrivområdet. Eleverna kunde ibland vara hänvisade till undervisning utanför den ordinarie 

klassen och detta försvårade kamratrelationerna. Vidare beskrev eleverna att de missade den 

ordinarie undervisningen då de fick sin undervisning utanför klassrummet, samtidigt som de 

upplevde att de var i behov av undervisning i mindre grupp (Isaksson, Lindqvist & 

Bergström, 2010; MacCullagh, 2014; Prunty et al., 2012 & Scanlon et al., 2015). I en annan 

studie beskriver elever att de försöker dölja sina läs- och skrivproblem för lärarna på skolan. 

Kamraterna vet däremot om vilka problem som finns och försöker därför stötta i den mån de 

kan. Det kan i dessa fall handla om att dela med sig av anteckningar eller att återge det läraren 

undervisat om på lektionen. Kamraterna upplevdes även som resurser för att kunna diskutera 

och prata om de problem som fanns (Stampoltzis, Tsitsou, Plesti & Kalouri, 2015). 

Flera studier belyser att elevernas läs- och skrivsvårigheter skapade stress och oroskänslor i 

skolan. Bland eleverna fanns bland annat funderingar omkring prov och hur dessa skulle 

genomföras, hur de skulle klara av sitt skolarbete och hur deras svårigheter skulle påverka 

deras chanser att få vänner (Brion-Meisels, 2015; Doikou-Avlidou, 2015; Lindeblad et al., 

2015; MacCullagh, Bosanquet & Badcock, 2016; McCullogh, 2014 & Prunty et al., 2012) I 

en studie utrycktes av elever att dålig stavning sågs som ett tecken på låg intelligens 

(MacCullagh, 2014). Då elevernas svårigheter genomsyrar flera av skolans ämnen utgör detta 

ytterligare en aspekt som skapar stress hos eleverna. I undervisningssituationen beskriver 

eleverna dessutom att deras problem försvårar för dem att göra flera saker samtidigt. Här 

skriver Stampoltzis et al. (2015) att det var svårt för eleverna att lyssna på läraren och 

kamraterna, samtidigt som anteckningar skulle föras. Anteckningarna blev felaktiga, var svåra 

att läsa i efterhand på grund av grammatiska fel eller svåra att tyda på grund av att de inte 

följde en röd tråd. Detta utgjorde stressande moment som var vardag för eleverna med läs- 

och skrivsvårigheter. Många elever har vidare en gemensam upplevelse av att inte bli 

förstådda och att det var svårt att få gehör för sina svårigheter. De upplevde att de inte fick det 

stöd de behövde på grund av att lärarna inte förstod i vilken grad hjälp behövdes. Här 

nämndes också lärares ovilja till att göra anpassningar och lärares hänvisningar till att bristen 

på resurser gjorde det omöjligt till nödvändiga anpassningar (Isaksson et al., 2010; Lindeblad 

et al., 2015 & Mccormack-Colbert et al., 2017). Eleverna beskrev även att de fick mer stöd 

och hjälp av lärare från de yngre åldrarna. Deras resultat kopplas till att det är en närmare och 
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större kontakt mellan lärare och elev i de yngre åldrarna. I Stampolitzis et al. (2015) forskning 

beskriver elever att deras lärare har mycket att göra och därför inte hinner göra de 

anpassningar som behövs. De beskriver också att olika anpassningar för deras läs- och 

skrivsvårigheter inte gjordes på grund av att förutsättningarna skulle vara lika för alla elever. 

De skulle ha samma förutsättningar som alla andra klasskamrater. Det beskrivs vidare att 

eleverna upplever lärares utbildningsnivå som för låg. I flertalet studier beskrivs problemet 

och elevers uppfattningar omkring detta (Doikou-Avlidou, 2015; MacCullagh, 2014; Prunty et 

al., 2012 & Stampoltzis et al., 2015). Lärare som arbetar med eleverna visar enligt eleverna att 

det finns en okunskap i läs- och skrivutveckling och i specifika problem som till exempel 

dyslexi. Eleverna uttryckte också att undervisningen inte anpassades utifrån varje enskild elev 

i den grad som behövdes. Ett exempel på detta ges av Isaksson et al. (2010) då undervisning 

gavs i mindre grupper utanför klassrummet. I dessa små grupper fanns elever i olika behov av 

stöd och undervisningen lades på en, för vissa elever, för låg nivå. 

Elevers önskade förändringar i stödets utformning 

Då eleverna tillfrågades om vilka förändringar som behövdes för att tillgodose deras behov av 

stöd i sin läs- och skrivutveckling tog eleverna upp liknande önskemål. 

Olika former av anpassningar tas upp hos flera studier som skriver om olika former av 

anpassningar för eleverna. En form av anpassning kan handla om att få göra delar av eller hela 

prov muntligt. Det nämns bland författarna även att det bör finnas en möjlighet att använda 

exempelvis Ipad eller mobiltelefon i undervisningen. Dessa hjälpmedel skulle ge eleverna en 

möjlighet att spela in lektioner för att kunna se dessa vid flera tillfällen, ladda ner använd 

litteratur för att få den uppläst för sig eller få ett extra stöd av bilder. Här finns också en 

önskan om att överbrygga de problem som uppstår då den moderna tekniken inte fungerar 

som förväntat eller att exempelvis kvalitén på inspelade lektioner blir allt för dålig. 

Författarna beskriver det även som önskvärt att lärarna har kunskap och förutsättningar till 

användandet av varierade metoder, för att inkludera alla elever i undervisningen (Doikou-

Avlidou, 2015; Lindeblad et al., 2016; MacCullagh et al., 2016; Mccormack-Colbert et al., 

2017 & Stampoltzis et al., 2015). 

Antalet vuxna i undervisningen tas upp i tre studier som beskriver elevernas önskemål om fler 

vuxna i undervisningen. De önskar fler vuxna i den ordinarie klassen för att det ska finnas mer 

tid till enskild undervisning. Denna nära och täta kontakt med en vuxen skulle ge större 

möjligheter att få ett positivt klimat i klassrummet. Eleverna skulle få tätare återkoppling och 

undervisningen skulle flyta på bättre. Fler vuxna ger utöver detta en möjlighet till en mer 

varierad undervisning och olika former av mindre studiegrupper när så önskas (Isaksson et al., 

2010; Prunty et al., 2012 & Stampoltzis et al., 2015) Vidare beskriver elever i behov av stöd i 

sin läs- och skrivutveckling, att deras problem tar för mycket tid av den ordinarie läraren. Fler 

vuxna i undervisningen skulle ge dessa elever den återkoppling som behövs utan att de 

behöver känna skuld på grund av att de tar tid av läraren (Stampolitzis et al., 2015) 
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Det är tydligt att eleverna efterlyser en närmare och bättre kontakt med den undervisande 

läraren. De upplever att de skulle kunna följa med i skolarbetet om det fanns en nära kontakt 

med undervisande lärare. Det skulle underlätta för eleverna om det fanns kortare 

mötestillfällen där de fick en chans att ställa frågor, få feedback eller förkunskaper inför 

kommande lektioner (Brion-Meisels, 2015; Prunty et al., 2012 & Scanlon et al., 2015). I 

studien av Prunty et al. (2012) uttrycker elever att de önskar ett större utbyte med läraren 

omkring vilken form av stöd de önskar i undervisningen. Detta för att stödet ska bli mer 

individuellt anpassat och gynna inlärningen hos eleverna på bästa sätt. 

I min studie undersöks hur sex elever i svårigheter inom området läs- och skrivutveckling 

beskriver de stödinsatser som ges under grundskolans årskurser fyra till sex. Detta ger en 

kompletterande koppling till min forskningsöversikt som till stor del berör äldre elever. Här 

kan min studie bidra med upplevelser och önskningar av elever i en åldersgrupp som inte 

nämns så mycket i forskningen. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt belyser kort den här studiens övergripande teoretiska ansats, det sociokulturella 

perspektivet. Först inleds med ett avsnitt omkring det sociokulturella perspektivet. Här 

presenteras även begreppen artefakt, appropiering, proximal zon och scaffolding som är 

centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet och i min studie. Avsnittet avslutas med att 

kritik mot den valda teorin lyfts fram. 

Det sociokulturella perspektivet 
I det sociokulturella perspektivet är det i fokus att se hur individer och grupper samspelar för 

att utnyttja de fysiska och kognitiva resurser som finns. Det är alltså själva samspelet mellan 

individer som är av intresse (Säljö, 2014). I skolans värd blir detta då ett relevant perspektiv 

som låter lärare fundera omkring hur våra elever lär sig. Vilka elever och vilka grupper är det 

som lyckas, eller inte lyckas, att tillgodogöra sig skolans undervisning? 

Vi människor lär oss av våra egna erfarenheter och kan även lära oss av andras erfarenheter. 

Vårt språk, både skriftligt men främst talat, hjälper oss att kommunicera våra erfarenheter. 

Detta är en del för lärande och skapar ett stort omfång av kunskap för alla generationer. I 

dessa tankar finns det sociokulturella perspektivet som har sina rötter i den ryske psykologen 

L.S. Vygotskijs utvecklingspsykologi. Vygotskij (1896–1934) har genom åren blivit en av de 

mest betydande utvecklings psykologerna historiskt sett (Säljö, 2015). Säljö skriver vidare att 

en av de mest centrala tankegångarna inom detta perspektiv är att vi människor har ett antal 

förmågor, sociala, intellektuella och fysiska. Dessa förmågor bestäms inte av våra olika 

biologiska förutsättningar utan vi lär oss att använda en rad olika redskap i vår vardag. Säljö 

menar att dessa redskap hjälper oss och blir instrument som vi använder och faktiskt är 

beroende av på olika sätt.  

Det sociokulturella perspektivet har enligt Säljö (2015) fått stor betydelse för vårt sätt att se på 

lärande. Enligt honom fungerar perspektivet som ”en plattform för pedagogisk verksamhet 

och utveckling som tar lärarens och elevens perspektiv till utgångspunkt” (s.106). Han menar 

fortsättningsvis att perspektivet kan användas för att förstå hur barn tar till sig och använder 

nya erfarenheter i ett för dem nytt sammanhang. I skolan skapar vi miljöer där eleverna ägnar 

sig åt studier. I dessa miljöer är lärandet centralt och lärare organiserar och presenterar det 

som ska läras. Utifrån detta utvärderas verksamheten och det funderas omkring om resultatet 

blivit som man önskade. I dessa sammanhang innebär lärandet att eleverna tar till sig 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter som inte är de som de möter på sin fritid i samspelet 

med kamrater och andra människor. I skolan läser, skriver och talar eleverna om världen 

utanför och dessa studier tenderar att bli abstrakta i förhållande till det liv som eleven lever 

utanför skolan. För att det ska bli ett lärande krävs en aktiv individ som engagerar sig i det 

ämne som behandlas. Elevernas samvaro utanför skolan och den organiserade verksamheten i 

skolan har ett samband till varandra på en sociologisk nivå. Enligt Säljö ska skolans 

utbildning hjälpa till att skapa ”ett kulturellt kapital som barn i sin vardag blir delaktiga i 

genom att exempelvis exponeras för läsande, skrivande och en rad literacy-relaterade 
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färdigheter som skolan bygger på” (s.128). Här hjälper då hemmamiljön till att öppna upp för 

den formella undervisningen och det skapas ett lärande som ger utdelning. 

Artefakt 

I det sociokulturella perspektivet är artefakt ett centralt begrepp. Det kopplas till de redskap 

som nämnts i tidigare stycke. Säljö (2015) menar att vi i vårt liv lever, leker, arbetar, tänker 

och lär med hjälp av artefakter. Vi använder dessa hela tiden och artefakter finns alltid med i 

våra liv. Vi lär oss exempelvis genom läroböcker av olika slag, söker information på internet 

eller med hjälp av vår smarta telefon. De artefakter vi använder förutsätter att vi skapar oss 

olika kunskaper och skapar lärprocesser hos oss själva. Vygotsky (refererad till i Säljö, 2015) 

benämner språket som den viktigaste artefakten. Han menar vidare att vi använder språket 

som ett redskap för att tala om och beskriva händelser, företeelser och objekt. Det hjälper oss 

att se och bearbeta världen och vårt liv på olika sätt, grunden till vår kunskapsbildning. Allt 

detta sker i kommunikation och samspel med omgivningen. Säljö (2014) kopplar artefakter 

till den kultur vi lever i och ”den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra 

resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden” (s.29). I vår kultur finns då de 

redskap och artefakter som vi hela tiden lever med och som hela tiden finns i vår vardag. Det 

kan exempelvis vara olika former av informations- och kommunikationsteknologi eller 

diverse fortskaffningsmedel vi använder för att förflytta oss mellan två punkter. Det 

konstateras av författaren även att i mycket av det vi lär oss idag och i de kunskaper vi har 

finns en koppling till teknik. Både i skolans värld och utanför används artefakter i allt större 

utsträckning för att lösa olika typer av problem. För att finna olika former av information 

använder vi webben, vi använder tangentbord som underlättar i skrivandet och den skrivna 

texten sparas digitalt. Vi använder oss av olika appar i vardagen och navigerar med hjälp av 

en navigator. Artefakterna har med andra ord blivit en ny form av samarbetspartner i det 

dagliga livet (Säljö, 2015). 

Artefakten kan också ses som symbolisk och något som medierar en mening. Används ett 

järnspett för att ta upp stora stenar, så kan också detta järnspett användas för att exempelvis 

markera en tomtgräns eller sättas som en markör som visar vart det ska grävas. Här är det då 

hur järnspettet används som är det centrala och intressanta. ”Människan är en hybridvarelse – 

hon lär, tänker, arbetar, leker och lever med stöd i artefakter” (s.93, Säljö). 

Appropiering 

Inom det sociokulturella perspektivet tas även begreppet appropiering fram. Med detta ges då 

synen på lärande en ytterligare dimension. Om detta skriver Säljö (2014) och menar att det 

inte enbart ska ses som ett kunskapsinhämtande utan det innebär ”att man tillägnar sig ett 

intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att man kan 

använda det för vissa syften och i vissa situationer” (s.152). Om detta skriver också Säljö 

(2015) och menar att ”appropiering, vare sig det gäller språkliga eller fysiska redskap, är i 

allmänhet en gradvis process och kan ses som en succesiv tillvänjning till att kunna utföra en 

handling och/eller använda ett redskap” (s.98). Att förstå och lära sig behöver inte 
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nödvändigtvis vara något som avslutas. Vi kan använda lång tid för att utveckla och fördjupa 

vår förståelse av ett begrepp eller för att exempelvis utveckla våra kunskaper och färdigheter 

för att bearbeta olika material med hjälp av olika former av redskap. En elev använder 

exempelvis en Ipad för att skriva texter och söka information med hjälp av intranätet. I 

samspel med bland annat klasskamrater upptäcker och lär sig denne också att använda Ipaden 

för att göra olika typer av presentationer. Eleven får kunskaper som denne använder och gör 

till sina egna. Dessa kunskaper utvecklas och byggs på under tid. Här skriver fortsättningsvis 

Säljö (2014) om att utbildning inte längre är något som vi ägnar oss åt enbart under vår 

ungdomstid. Ny teknik, omändringar i verksamheters organisation och förändringar i 

arbetsuppgifter gör att ett lärande nu behöver ses som en kontinuerlig aktivitet i livet. Här 

skriver också Säljö (2015) att dessa aktiviteter skulle sett som omöjliga för tidigare 

generationer. I dag ger dessa aktiviteter barn och vuxna erfarenheter som utvecklar de 

referensramar som finns hos oss. 

Proximal zon 

Vygotsky (refererad till i Säljö, 2015) menar att vi människor alltid utvecklas. Vi förändrar oss 

genom att ta till oss erfarenheter av olika slag. Vi lär oss exempelvis ordet ”mamma” och 

senare att använda ordet ”mamma” på ett relevant sätt i den bemärkelsen att man kan använda 

det för vissa syften. Barnet vet inte först hur ordet ska användas, men en vuxen hjälper till och 

visar på hur det kan användas. Här tar barnet till sig de vuxnas kunnande och lär sig i 

samspelet hur ordet används på rätt sätt. Det är då barnets färdigheter som utvecklas beroende 

av och med ett yttre stöd av den vuxne. Genom samspelet skapas en framtida kunskap eller 

färdighet. Detta sätt att utveckla en ny kunskap finns inte bara hos barn utan även inlärning 

hos vuxna kan ses på detta sätt. 

En individ kan prestera och hitta lösningar på egen hand men också utveckla och prestera med 

stöd av en vuxen eller en mer kapabel kamrat. Denna zon av utveckling beskrivs som den 

proximala zonen (Säljö, 2014). 

Vi utvecklas och förändras hela tiden och ofta finns någon form av utvecklingszon med. Det 

finns det som vi redan kan och har lärt oss men även områden där vi behöver hjälp och 

stöttning för att lära oss och utvecklas. Vi utvecklas från att exempelvis inte kunna läsa till att 

behärska läsandets konst och bli litterata. Läraren ser och förstår vart barnet befinner sig i sin 

egen utveckling och kan då stötta och guida utifrån det barnet kan. Detta arbete leder också 

barnet vidare i sin utveckling till att utvecklas och bli exempelvis en fullgod läsare. Vi 

utvecklas inom den närmaste utvecklingszonen och detta gäller inte enbart barn. Även vuxna 

och mycket kunniga personers kunskapsutveckling följer samma mönster och kan förstås på 

detta sätt. Den proximala zonen är då sambandet mellan uppnådd kunskap och färdighet – 

kunskap och färdigheter som är beroende av yttre stöd – framtida kunskap och färdighet 

(Säljö, 2015). 
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Scaffolding 

Begreppet kan kopplas till det stöd som exempelvis ges av den vuxne i det tidigare beskrivna 

exemplet. Genom scaffolding (stöttning) lär sig barnet vad som är ett bra och relevant sätt att 

använda ordet ”mamma”. Säljö (2015) menar att genom kommentarer och stöd byggs barnets 

förståelse upp. Hur den vuxne använder scaffolds (stöttor) avgör hur barnets förståelse 

utvecklas och hur ett sammanhang bildas. När den vuxne använder sig av scaffolds ger det ett 

stöd i utvecklingen. Ju mer barnets förståelse utvecklas och byggs upp, desto mer kan stödet 

avvecklas från just denna situation. Målet är då att barnet utvecklas och så småningom har 

den nya färdigheten helt på egen hand. En vuxen kan hjälpa ett barn att strukturera ett 

problem och hitta en väg att gå för att finna en lösning. Den vuxne kan tydliggöra hur man 

kan starta och fortsätta för att komma på rätt väg, samt bryta ner problemet och hitta den röda 

tråd som leder till en lösning (Säljö, 2014). Han fortsätter med att dessa ”stöttor kan jämföras 

med ett slags vägräcken som håller barnet på vägbanan genom att modern övervakar och 

korrigerar kursen i handlingen” (s.123). Denna kommunikation och samspel skiljer sig mot 

den kommunikation som exempelvis sker i klassrumsundervisning eller under en föreläsning 

av något slag. 

I ovanstående förklaringar av scaffolding är det den vuxne som är den mest kompetenta och 

barnet den med mindre kompetens. I vårt nuvarande samhälle gäller detta inte på ett lika 

självklart sätt. Inom den digitala teknikens område utvecklar barn tidigt kunskaper och 

färdigheter. När det gäller att exempelvis ladda ner film och musik från internet, spela olika 

former av online-spel eller kommunicera med hjälp av olika sociala medier kan barn ha mer 

kunskaper och färdigheter än vad många vuxna har. I ett tidigare samhälle var kunskap och 

kompetens kopplat till fysisk ålder och så är inte alltid fallet idag (Säljö, 2014). 

Jag ser lärande som en social process där elever lär genom interaktion med kamrater och 

vuxna i klassrummet, det handlar inte bara om passiv inhämtning av information. Det är en 

social process som är beroende av många olika mänskliga aktiviteter. För att kunna utforma 

en så givande undervisning som möjligt för elever med läs-och skrivproblematik anser jag att 

elevernas erfarenheter är viktiga. Då jag i min studie är intresserad av elevernas upplevelser 

passar det sociokulturella perspektivet bra för att belysa dessa. I min analys blir då de 

sociokulturella begreppen artefakt, proximal zon och scaffolding begrepp som blir centrala i 

min analys.  

Kritik mot sociokulturellt perspektiv 
Även om det sociokulturella perspektivet kommit att möta intresse i skolan finns exempel på 

kritik. Säljö (2014) menar att det är samspelet mellan grupper och individer som är det 

intressantaste inom det sociokulturella perspektivet. Dessa tankar återfinns bland annat hos 

Aroseus (2013) som också ser alla som delar i ett socialt sammanhang. Han påpekar ändå 

utifrån detta att alla har egna erfarenheter som bärs med och individer agerar utifrån de egna 

kunskaperna. Han lyfter också att det är den enskilde individens upplevelser som är viktigast 

inte gruppens reella dynamik. Vi människor är individer och inte enbart delar av en grupp, vi 

är unika och det finns alltid individer som inte helt passar ihop med gruppen. Säljö (2014) 
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menar att skolan inte ska förankra det pedagogiska arbetet i en metod exempelvis grupparbete 

eller katederundervisning. Han menar att det sociokulturella perspektivet på undervisning ger 

ett undervisningsnära perspektiv som kan vara en väg till att förstå hur elever tar till sig 

kunskaper och kan använda dessa i nya sammanhang. 
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Metod och genomförande 
Här tas det upp vilken metod som används då det samlats in empiri till studien, den kvalitativa 

forskningsintervjun. Det redogörs även för den pilotintervju som gjordes, mitt urval och hur 

intervjuerna genomfördes. Vidare förs en diskussion om studiens giltighet och tillförlitlighet. 

Här finns också mina funderingar och tankar om bearbetning och analys. 

Val av metod 
Fokus i min studie ligger på elevers egna beskrivelser och då är det naturligt att fråga efter 

deras erfarenheter, perspektiv och åsikter. Mitt val blev då att samtala med barnen och ge 

utrymme för deras tankar och funderingar i en intervju. Källström-Cater (2015) menar att det i 

ett samtal med ett barn inte enbart handlar om mitt intresse för det enskilda barnet. Det kan 

istället finnas ett fokus för en viss grupp av barn och i förlängningen en tanke om att förbättra 

förståelsen för och situationen för denna grupp. Det finns också en aspekt där samtalet för in 

barnets berättelser i vår vuxna förståelse om barns liv i allmänhet. Hon menar vidare att detta 

är en grund som gör det viktigt att beakta barns upplevelser och åsikter i forskning som berör 

barns villkor i samhället. Vetenskapsrådet (2017a) skriver om att det är viktigt att låta barn 

uttrycka sina tankar och funderingar omkring saker som berör dem. De ska få uttrycka sig på 

sitt eget sätt och vuxna som tar del av dessa tankar bör i möjligaste mån respektera dessa. Min 

studie har som syfte att undersöka hur elever beskriver det stöd som ges i skolan. Jag vänder 

mig då till gruppen elever i svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen och specifikt elever 

som hör till årskurserna fyra till sex i grundskolan.  

Då mitt arbete baseras på intervjuer blir min studie kvalitativ. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) är kvalitativa data exempelvis upplevelser, tankar och känslor. Denna typ av data mäts 

inte som till exempel antal eller olika statistiska data. Det räcker att konstatera att de finns, 

möjligen kan man då också fundera omkring i vilka situationer dessa data finns och hur de 

fungerar. Mitt val blev att utifrån mitt syfte göra enskilda halvstrukturerade intervjuer med 

mina respondenter. Detta gav mig en möjlighet att fokusera på det enskilda barnets tankar och 

funderingar. För att kunna föra ett mer avslappnat samtal gjorde jag också valet att endast 

göra mindre och kortare anteckningar under intervjuerna. Istället användes en Ipad för att 

spela in samtalet och endast ljudet dokumenterades. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

anser att det behövs en teknik för inspelning som är enkel och säker. Det ska också vara enkelt 

och effektivt att utifrån inspelningarna göra transkriberingar för analys. Här passar mitt val av 

att använda Ipad väl in. 

Pilotintervju 

Att göra intervjuer med barn kräver god planering och stor lyhördhet i intervjutillfället. För att 

känna mig mer förberedd och avslappnad i mitt möte med mina respondenter togs beslutet, att 

testa frågorna i min frågeguide. Detta gav mig en möjlighet att tidigt upptäcka och korrigera 

frågor som inte höll det ämnesfokus som eftersträvades i studien. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att det fältarbete som görs är begränsat i tid och därför krävs en snabb 

transkription och analys av det insamlade materialet. Detta skulle då hjälpa mig att fortsätta 
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mitt fältarbete och rikta in mig på data som är särskilt intressanta för min studie. Under 

analysen av min pilotintervju fanns dessutom utrymme att fundera över mitt ordval i frågorna. 

Planen var att intervjua barn och då behövdes ett språk under intervjuerna som de kände sig 

hemma med. Min avsikt var inte heller att ställa ledande frågor utan låta mina respondenter 

svara helt utifrån sig själva. Min gedigna erfarenhet av att arbeta med elever i svårigheter när 

det gäller läs- och skrivinlärning gav mig mycket förkunskaper i ämnet. Utifrån detta var det 

viktigt att fundera omkring hur jag ställde mina frågor. Mina förutfattade meningar omkring 

hur det kan fungera skulle inte påverka eller färga frågorna. Här var mitt mål att ta ett 

helikopterperspektiv och titta på min egen roll vid mina intervjutillfällen. Jag hade som mål 

att vara genuint intresserad och nyfiken av respondenternas egna tankar och funderingar. Efter 

min pilotintervju fanns också en möjlighet att justera ordningen på frågorna om så önskades. 

Pilotintervjun spelades in men har inte transkriberats och finns inte med i mitt datamaterial till 

studien. Detta på grund av att eleven som intervjuades hör till min egen skola och denne 

känner mig i min roll som lärare. Här kan kvalitén på det insamlade datamaterialet påverkas. 

Enligt Källström-Cater (2015) är det särskilt viktigt att fundera på omkring detta problem på 

grund av hur över- och underordningen i relationen påverkar de svar som eleven ger på mina 

frågor. 

Urval och genomförande 
I min studie användes intervjun som metod. Min urvalsgrupp bestod av elever från årskurs 

fyra till sex som på något sätt får stöd i sin läs- och skrivutveckling. Detta på grund av att min 

forskningsöversikt visade att tidigare forskning främst gjorts med äldre elever. 

Forskningsöversikten visade också att yngre elevers beskrivelser främst var delgivna genom 

intervjuer med respektive vårdnadshavare. Det var även viktigt att de utvalda respondenterna 

hade erfarenheter av en läs- och skrivproblematik. Eleverna som ingick i studien skulle ha 

tagit del av någon form av stöd i skolan. Mitt urval inspirerades av Eriksson-Zetterquist et al. 

(2015) som skriver att det är studiens forskningsfråga som styr vilken eller vilka personer som 

är intressant att intervjua. Intervjuerna till studien utfördes i en mindre skola som är belägen i 

Mellansverige. En första kontakt togs med skolans rektor (se bilaga 1). Genom denne fick jag 

kontakt med mellanstadiets klasslärare och en kontaktperson utsågs. Genom kontaktpersonen 

förmedlade jag sedan ett missivbrev till aktuella lärare (se bilaga 2) och en 

medgivandeblankett att maila till aktuella vårdnadshavare (se bilaga 3). Klasslärarna i årskurs 

fyra till sex berättade för sina elever om min önskan att göra intervjuer. Här förklarades också 

mitt syfte och vilken målgrupp som fanns i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ger 

intervjuer en möjlighet för barn att ”ge uttryck för sina egna upplevelser av och uppfattningar 

om världen” (s.185). De elever som var intresserade av att delta anmälde sitt intresse till 

klassläraren och en medgivandeblankett gavs ut till respektive vårdnadshavare. På denna 

medgivandeblankett lämnade elever och vårdnadshavare sitt medgivande genom en 

underskrift. Blanketten togs sedan eleverna med till skolan igen och samlades in av min 

kontaktperson som förmedlade dessa till mig. 
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Under intervjuerna, som gjordes under två förmiddagar, fanns ett arbetsrum på skolan som 

blev min hemvist. Detta arbetsrum var bekant för de elever som intervjuades i studien. Enligt 

Källström-Cater (2015) gynnar det intervjun om den intervjuande forskaren ber barnet om 

hjälp som en inledning av intervjun. Detta användes i den första kontakten med eleverna. 

Intervjuer inleddes med en förklaring och förtydligande omkring hur viktiga och intressanta 

elevernas tankar och upplevelser var. Här var det också på sin plats att uttrycka hur glad jag 

var som fick komma till just deras skola och göra mina intervjuer. Innan intervjuerna kom 

igång repeterades kort varför intervjuerna var viktiga och vad det insamlade stoffet skulle 

användas till. Två intervjuer låg tidsmässigt så att eleverna efter intervjun skulle gå ut på rast. 

Detta uppmärksammades och eleven fick mitt löfte om att intervjun inte skulle dra ut på tiden, 

detta löfte var jag sedan noga med att hålla. När intervjuerna var över fick eleverna en 

möjlighet att lyssna en stund till sina inspelningar på min Ipad, om de så önskade. Detta var 

ett uppskattat inslag som nyttjades av alla. Tidsmässigt så landade varje enskild intervju på 

30-45 minuters effektiv intervjutid. Detta blev då det empiriska materialet som ligger till 

grund för resultaten. Mina sex respondenter fördelades på följande sätt; en flicka från årskurs 

4 (Emma), en flicka från årskurs 5 (Erica) och från årskurs 6 kom två pojkar (Mats & 

Christer) samt två flickor (Weronica & Kajsa). Respondenterna har alla fått fiktiva namn som 

inte har någon koppling till respondenterna. Intervjuerna fördelades på så sätt att eleverna från 

årskurs 6 intervjuades under en förmiddag och eleverna från årskurs 4 och 5 under 

nästkommande dag. Detta på grund av att klasserna var uppbokade på aktiviteter som gjorde 

att de inte var på skolan vid det första intervjutillfället. 

Studiens giltighet och tillförlitlighet 
Mitt examensarbete har en kvalitativ ansats och detta medför att begreppen giltighet och 

tillförlitlighet har funnits med både under mitt datainsamlande och under den efterföljande 

analysen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är inte giltighet (validering) något som hör till 

en speciell del av mitt arbete. De framhåller att den finns med under hela studien och ser att 

det är något som pågår under hela processen i mitt skrivande. Har då min 

datainsamlingsteknik fått data som mäter det som studien vill mäta? De sex medverkande 

eleverna har beskrivit sina upplevelser och erfarenheter omkring det stöd de får i sin läs- och 

skrivproblematik. Det är här viktigt att påpeka att dessa erfarenheter och upplevelser endast 

beskriver just dessa elever och på just denna skola. Liknade erfarenheter och upplevelser 

skulle kunna beskrivas av andra elever, men det är svårt att generalisera till andra än de som 

är intervjuade i examensarbetet. Det har också stor betydelse för tillförlitligheten av studien 

att det redovisas hur mina intervjupersoner valts ut och det görs genom att mina två 

urvalskriterier nämns. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp detta och menar att det 

bör redovisas hur intervjupersoner valts ut till studien och om detta görs ökas tillförlitligheten 

av studien. De menar då att min redovisning visar att resultaten inte är enbart beroende på att 

det i min studie valts ut vissa elever till intervjuerna och att andra elever valts bort. Alla mina 

intervjuade elever uppfyllde mina två urvalskriterier. De hade svårigheter i sin läs- och 

skrivinlärning och hade någon form av stöd för detta. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 
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intervjun ett hantverk vars resultat och kvalitet är avhängt av intervjuarens egen 

hantverksskicklighet. Det gavs en god möjlighet att träna inför intervjuerna med hjälp av min 

pilotintervju. Genom denna gavs även en möjlighet att se hur mina frågor fungerade och att de 

gav svar som besvarade på mina frågeställningar. Det var också viktigt att informanterna 

kunde ändra sina svar under intervjuernas gång. Det hjälpte informanterna att ge svar som 

verkligen visade de uppfattningar och upplevelser som de ville förmedla. Hur var då min 

förmåga som intervjuare till att vara neutral och inte färga data med min egen förförståelse? 

Lyckades jag ställa frågor som inte var ledande? Dessa frågor var det viktigt för mig att 

fundera omkring och jag anser att jag lyckades efter bästa förmåga. Väl medveten om att min 

förförståelse kunde påverka mig och gav mig en extra orsak till att analysera och tolka mitt 

insamlade material extra noga. Min avsikt var inte heller att ställa ledande frågor under 

intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det inte så avgörande om intervjufrågorna 

är ledande eller inte ledande. Det viktiga är vart de leder och om de hjälper mig att komma till 

ny och värdefull kunskap. Här är min mening att mina frågor hjälpte mig att upptäcka och se 

denna nya kunskap. Den tekniska utrustning som användes under intervjuerna var en Ipad 

med inbyggd mikrofon. Inspelningarna blev tydliga och gav mig en god förutsättning för 

rimliga transkriberingar till mina analyser. Detta var en del till att skapa en god tillförlitlighet 

för studien.  

Bearbetning och analys 
I mitt arbete har den kvalitativa metoden att göra intervjuer använts och utifrån detta har det 

använts en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta mitt insamlade material. Detta är en 

metod med fokus på likheter och skillnader som sedan kan redovisas i ett antal teman. Här var 

mitt mål att spela in intervjuerna för att på detta sätt få lämpliga data till mitt arbete. Enligt 

Ahrne och Svensson (2015) är det dessa inspelningar som sedan transkriberas, skrivs ut och 

utgör det empiriska materialet i studien. Transkribering av det inspelade materialet gjordes så 

fort tid gavs i anslutning till intervjuerna. I linje med detta menar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) att ett fältarbete sker under en begränsad tid och därför är det en fördel att 

snabbt transkribera och göra en första analys av det insamlade materialet. Det ger mig en 

möjlighet att se saker som varit särskilt intressanta och rikta in det kommande fältarbetet mot 

detta om så önskas. För att kunna bearbeta och analysera mitt insamlade material behövdes en 

fördjupning av mig i intervjuerna för att se vad som verkligen kom fram vid varje möte med 

eleverna. Detta innebar att jag lyssnade flera gånger på varje inspelad intervju. Intervjuerna 

transkriberades sedan och fortsättningsvis lästes de gjorda transkriberingarna flera gånger, för 

att fördjupa mig i materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att det är viktigt att bli 

förtrogen med det insamlade materialet, då det blir ett stöd för att kunna strukturera och få en 

överblick inför analysen. Nästa steg var att sortera bort det som inte passade in i mina 

sorteringsteman och det som inte var relevant för studien. Till exempel togs delar bort där 

eleverna berättade om sin fritid, fritidsintressen eller om vad de skulle göra på semestern. 

Några elever tog också upp vad de tyckte om sina lärare och detta togs också bort då det inte 

har relevans för studien. Den kvarvarande texten blev min analysenhet. Vidare kunde nu mina 
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funderingar kretsa omkring likheter och skillnader i elevernas svar, vilket utgjorde en grund 

till att kategorisera svaren som getts av eleverna. Utöver detta försökte jag även se om det 

fanns något som bröt mönstret och som på något sätt stack ut ur materialet. Det var viktigt att 

lägga tyngden på det som passade in i min studie med utgångspunkt från syfte och 

frågeställningar. Rennerstam och Wästerfors (2015) anser att det är viktigt att reducera sitt 

material för att det ska representera materialet på ett bra sätt. Jag sorterade elevernas 

beskrivelser med hjälp av att färglägga meningar och kommentarer. För att bringa ordning och 

se likheter och skillnader sorterades dessa meningar utifrån olika innehållsområden, vilken 

typ av stöd eleverna beskrivit. Under dessa rubriker kunde sedan elevernas tankar och 

funderingar samlas. Här samlades också de citat som jag ville redovisa i mitt arbete. I mitt 

examensarbete har det gjorts en forskningsöversikt för att se vad tidigare forskning lyft inom 

mitt område. Enligt Rennerstam och Wästerfors (2015) behövs en bra analys av mitt 

intervjumaterial för att kunna ge ett bidrag till den forskning som redan finns. I mitt arbete har 

det inte bara redovisats resultat, utan också argumentation i ämnet med hjälp av mina resultat. 

I resultatdelen redovisas det som framkommit i två teman, elevernas beskrivelser av det stöd 

som ges för deras svårigheter inom området läs- och skrivutveckling och hur eleverna anser 

att stödet ska utformas för att underlätta deras egen inlärning. 

Etiska överväganden 
I arbetet med examensarbetet fanns det flera etiska överväganden som behövde göras. Om 

detta skriver Vetenskapsrådet (2017) som ger forskaren ett speciellt ansvar för deltagarna som 

medverkar i forskningen. De skriver vidare om den forskaretik som följer med i arbetet. Här 

fokuseras det på mig som arbetar med examensarbetet och hur jag agerar i olika roller. Även 

om jag inte är forskare i den meningen är det överväganden och val jag behöver göra av 

hänsyn till de personer som ingår i min studie. Vetenskapsrådet skriver vidare att forskaren 

förväntas genomföra en forskningsstudie med målet att det ska bli en hög kvalitet på 

forskningen. Med detta arbete är naturligtvis mitt mål att göra ett examensarbete med hög 

kvalitet som vill läsas av många. Vetenskapsrådet skriver om att det är viktigt att skydda de 

som deltar i studien. De ska skyddas från skador och kränkningar på grund av sitt deltagande i 

studien. Här såg jag tydligt kravet att jag måste informera de berörda deltagarna om 

forskningen syfte och om att intervjuerna skulle spelas in. Detta gjordes därför vid ett par 

tillfällen, skriftligt och muntligt. Jag behövde även redovisa hur resultaten kommer att 

redovisas. I förarbetet till min studie behövde jag vara tydlig inför mina deltagare att deras 

medverkan baserades helt på frivillig grund och att de när som helst kunde välja att avsluta 

sitt deltagande. Eftersom min strategi var att intervjua elever som är under 15 år bad jag 

skriftligen om både uppgiftslämnarens- och vårdnadshavarens samtycke. I den inledande 

kontakten gav jag även deltagarna informationen att det skulle ges möjlighet till att ta del av 

det färdiga examensarbetet. Under vårens examensarbete var jag noga med hur jag förvarade 

transkriberingar och eventuella personuppgifter. Det var viktigt att dessa förvarades 

oåtkomligt för obehöriga under tiden studien bearbetades. I detta ingick även att ge deltagarna 

en konfidentialitet i arbetet. Den deltagande skolan och de intervjuade eleverna 
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avidentifierades. Efter publiceringen av detta examensarbete kommer insamlade data att 

förstöras. 

Vetenskapsrådet (2017) nämner exempelvis informationskravet som en viktig etisk del att 

förhålla sig till som forskare. För mig betyder det att även om jag inte är forskare tar jag 

hänsyn till dessa krav på ett för denna studie lämpligt sätt. Enligt Öberg (2015) är det centralt 

när man gör kvalitativa intervjuer att det finns en god relation mellan intervjuade och 

intervjuaren och mitt mål har varit att upprätthålla denna goda relation både med mina 

respondenter och med de lärare som hjälpte mig i min studie. De deltagande 

intervjupersonerna fick ingen ekonomisk ersättning för att delta i studien.   
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas elevernas svar och de tankar som framkommit under mina intervjuer 

med sex elever från årskurs 4 till 6. Eleverna beskriver svårigheter i delar av läs- och 

skrivinlärningen eller har problem inom hela området. Dessa problem påverkar deras skoldag, 

även i andra ämnen än svenska. Mina resultat kopplas till de två frågeställningarna och till 

dessa frågeställningar har jag också kopplat underrubrikerna stöd av tekniska hjälpmedel och 

anpassning av läromedel, stöd hos speciallärare, stöd av extra lärare i klassrummet och av 

klasskamraterna och utformandet av stödinsatser. Dessa rubriker är tagna från den uppdelning 

som jag använde mig av vid analysen av det empiriska materialet. I resultatet funderar jag 

omkring likheter och skillnader i elevernas svar. Detta är då en grund till kategoriseringen av 

svaren som getts av eleverna. Det är också intressant att se om det fanns något som bröt 

mönstret och på så sätt stack ut ur resultaten. 

Elevernas beskrivningar av det stöd som ges för deras 

svårigheter inom området läs- och skrivutveckling 
Hälften av de sex intervjuade eleverna beskriver att det är svårt att hänga med i 

undervisningen på grund av sina svårigheter med läs- och skrivinlärningen. De upplever att de 

har för lite tid på sig till de olika uppgifterna som de får att arbeta med. Det tar längre tid att 

till exempel läsa en text och kamraterna läser snabbare. Här finns även en viss oro då de 

upplever att deras svårigheter även finns med i andra ämnen under skoldagen. De beskriver att 

de blir efter i sitt arbete, inte enbart i svenska utan också i andra ämnen.  

”Det blir så i lite andra ämnen också…i matten ligger jag efter…när jag har gjort två sidor så 

har de andra gjort fem typ…svårt att hålla fokus när jag ska läsa uppgifterna. Det är skit…det 

blir bara svårare och mer läxor också…det har jag också svårt för…jag önskar att jag hade 

fotografiskt minne” (Mats).  

Men det är läsningen…jag hakar upp mig mycket och jag fastnar och då måste jag 

läsa om typ flera meningar. Det är allra svårast när jag redovisar inför klassen i 

exempelvis historian blir jag nervös och då blir det ännu svårare (Weronica). 

Att eleverna kommer efter i skolarbetet skapar stress och oro då de upplever att det är 

svårt att komma ikapp. De hinner inte göra färdigt uppgifter utan känslan att ligga 

efter byggs hela tiden på. 

Elevernas beskrivningar av stöd genom tekniska hjälpmedel och 

anpassning av läromedel 

Samtliga sex elever har tillgång till en Ipad i undervisningen. Fem av dessa uppger att de har 

en egen Ipad som de också får ta med hem om de exempelvis har läxor som ska göras. En 

elev (Weronica) säger att hon inte har en egen Ipad, men att det finns ett Ipadskåp med ett 

antal som klassen lånar när de behöver. Tre av sex elever säger också att de har egna 

tangentbord som de använder då de ska skriva längre texter  ”Jag har alltid den och skriver på 

och jag har ett eget tangentbord, det är enklare för mig” (Erika).  
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De elever som inte uppger att de har egna tangentbord skriver direkt på sin Ipad. Detta är 

deras egna val eller också finns inga tangentbord att låna i klassrummet. Det beskrivs av 

samtliga som positivt att ha tillgång till Ipad. ”Jag har den i bänken och behöver inte skriva i 

en bok…jag skriver ut det jag skriver och klistrar in det i boken” (Emma) ”Vi lyssnar på olika 

saker om Finland…Ipaden hjälper mig och visar när något är fel och så finns det memory 

eller pussel och då vinner jag mynt när jag lär mig” (Erika). Kajsa uttrycker detta på följande 

sätt ”Det är skönt när den alltid ligger på min plats och jag får ta hem den. Jag kan använda 

den när jag vill, för den är aldrig upptagen och det är skönt.” 

Just att slippa vänta på och att inte behöva ställa sig i kö för att kunna använda Ipad beskrivs 

som en fördel. Kajsa uppger också att det finns en fördel med att få ta med sin Ipad hem. Hon 

använder den för läxor och andra typer av hemuppgifter. 

Kajsa lyfter fortsättningsvis att hon får stöd av att hennes läromedel är anpassade, de har lite 

lättare text och mängden text är mindre. ”Jag är utredd och efter det har jag fått lättare böcker 

och så…det hjälper till. En del böcker har mer bilder än vad det fanns i mina gamla böcker.” 

De anpassade böckerna finns i flera ämnen och hon har också en möjlighet att skriva 

direkt i böckerna. På detta sätt slipper hon småböcker som riskerar att komma bort, 

hennes arbete blir mer samlat och mer överskådligt för henne. 

Elevernas beskrivningar av stöd hos speciallärare  
Hälften av gruppen uppger att de har möjlighet att gå till speciallärare och arbeta enskilt. De 

arbetar då enskilt i ett intilliggande rum, två till tre gånger per vecka. Oftast är varje 

lektionspass 40–60 minuter. ”Jag går till henne tre gånger i veckan och där gör vi lite roligare 

saker…lite mer att skriva och läsa. Vi brukar skriva kluriga ord och försöka stava rätt” 

(Erika).  

De tre som går till speciallärare beskriver det som en i huvudsak positiv och bra upplevelse. 

Hos specialläraren får de extra tid till att arbeta med det som är svårt. Det ges också en 

möjlighet att arbeta med det som är svårt på olika sätt. Detta beskrivs som positivt och gör 

undervisningen roligare. ”Det är bra…inget jobbigt…jag tycker nästan att det är en lättnad. 

Jag kommer bort och då kan jag jobba och jag är inte utanför på något sätt” (Mats). 

 

Emma tar upp att det ibland kan vara lite negativt då hon kommer tidigt till sin lektion hos 

specialläraren. ”Kommer jag för tidigt till min träff så får jag hjälpa till en stund eller spela 

kort. Jag gör det medan jag väntar på att de andra eleverna ska bli klara och fröken ska få tid 

med mig.” 

Emma tycker att det skulle vara skönt att kunna komma igång med sitt arbete även 

om hon ibland kommer lite tidigt till sin stund hos specialläraren. Hon säger att hon 

blir tidig på grund av att klassen bytt arbete och det har då varit lägligt för henne att 

gå iväg eller att hon varit snabb in från rasten. 



21 

 

De tre elever som får hjälp av en speciallärare uttrycker samtliga att de inte exakt vet vad 

klassen har för arbetsuppgifter när de går iväg till sin lektion hos specialläraren. ”Ingen aning 

jag är ju inte där…de har väll något annat ämne” (Erika). 

Eleverna säger att de inte vet om klasskamraterna har svenska eller något annat 

ämne. Någon elev beskriver det som lite stressande på grund av att han då kanske 

missar undervisning i det ämnet. 

Elevernas beskrivningar av stöd av extra lärare i klassrummet och 
av klasskamraterna 

Tre av sex elever säger att de har ett bra stöd av att det finns två stycken lärare i klassrummet 

när de arbetar. Emma uttrycker sig i detta sammanhang på följande sätt ”Vi har tur för vi har 

två stycken lärare och då får man lite mer hjälp, vi är 20 stycken i klassen så vi är ganska 

många.” Här uttrycker också Mats att fler vuxna i klassrummet ger bättre arbetsro ”Jag får 

mer hjälp och slipper sitta och inget göra så länge…det var det. Liknande önskemål beskriver 

också Kajsa ”Jag vill ha en egen lärare eller en lärare som kan hjälpa mig i klassen. Då kan 

man få en lärare som har tid med bara mig.” 

Elevernas upplevelser är att det ofta är fler vuxna i klassrummet. Speciellt då de 

arbetar med mer teoretiska ämnen som matematik och engelska. Det gäller också 

andra ämnen där eleverna förväntas arbeta själva, läsa och svara på frågor i 

arbetsböcker eller har grupparbeten. 

Den egna lärarens stöd och närvaro i klassrummet tar tre av sex elever upp.  ”Jag 

sitter gärna längst fram hos fröken…det blir lättast då…då kan man lätt fråga och få 

hjälp” (Mats). ”Jag sitter längst fram och det är bra…då är jag nära vår fröken och får 

mest hjälp…vi pratade själva förut men nu vet hon ju att jag behöver hjälp” 

(Weronica). ”Jag pratar med min fröken…hon hjälper mig att förstå allting, förklarar 

hur det ska vara” (Christer). 

Den egna läraren ses också som ett stöd som hjälper till att förklara och guida i skolarbetet. 

Christer uttrycker det  ”Min fröken hon hjälper mig att förstå och allting, förklarar hur det ska 

vara och ser till att jag jobbar och gör rätt.” 

Dessa elever är två exempel där eleverna lyfter vikten av en nära kontakt med den 

egna läraren. De ser också sin placering i klassrummet som viktig, både för att få en 

bra kontakt med lärare och för att få den arbetsro som de önskar. 

Weronica ser sina klasskamrater som ett extra stöd och använder dessa då hon behöver extra 

hjälp. ”Det är lättast i klassrummet för då kan jag fråga några som sitter nära mig. Sitter jag 

ensam blir det svårare för då har jag ingen att fråga.” Weronica beskriver att hon inte vill sitta 

själv för då är det svårt att få hjälp och stöttning av sina klasskamrater. Hon ser att 

klasskamraterna är en bra resurs som ibland ger henne snabbare feedback än vad läraren 

hinner göra. Hon beskriver också att hon inte vill arbeta helt själv för då blir det svårare och 

hon kan bli sittande utan att komma vidare i sitt arbete.  
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Elevernas beskrivningar om utformandet av stödinsatser 
Eleverna beskriver samtliga att de utmanas på en lagom nivå av sina lärare, men ser att stödet 

främst är till för att de ska kunna hänga med i skolarbetet. De känner att de ligger efter och 

har svårt att hinna med det de förväntas göra under en lektion.  

Lyssnar jag på boken i min Ipad så kommer jag ihåg vad den handlar om. Jag lär 

mig mycket lättare då…jag lyssnar en gång och kommer ihåg istället för att läsa 20 

gånger. Läsningen tar tid, när jag gjort två sidor i matten så har de andra gjort fem 

typ. När min extra lärare är med gör jag fyra till fem sidor på ett pass…annars 

kanske jag bara gör två till tre tal under en timme (Mats). 

Här känner eleverna att de är beroende av det stöd de får och att det är en 

förutsättning för att undervisningen ska fungera eller åtminstone fungera så bra som 

det går. 

Under intervjuerna framkommer det att eleverna har funderingar om vem som utformar de 

stödinsatser som de får i sin undervisning. Två elever (Erica och Kajsa) uppger att det är den 

egna läraren som tillsammans med rektorn bestämt vilken hjälp som behövdes. Tre elever 

(Weronica, Mats och Emma) säger att det är deras lärare som tillsammans med 

vårdnadshavarna bestämt vad och hur mycket de får hjälp med i svenskan. ”Fröken vet vad 

jag behöver för hjälp…det ser hon på prov och så och sedan pratar hon med min mamma. Det 

känns bra och jag är nöjd med det” (Weronica). ”Vi är vana att hitta lösningar…för det har 

alla sagt som är bra på sånt här…typ utbildade lärare…de som vet hur man gör” (Emma). 

Christer menar att det är hans lärare som tillsammans med rektor och vårdnadshavarna 

kommit fram till vad som behövde göras  ”Det är mamma, pappa, min fröken och rektorn som 

bestämt…tror jag. De pratade och bestämde en massa saker som jag skulle få hjälp med.” .  

Ingen elev beskriver att de varit med och medverkat i utformningen av det stöd som de får i 

skolan ”Jag vet inte…jag håller med om att jag behöver hjälp…jag är inte med när de 

bestämmer utan jag får veta det sedan, när jag ska jobba på lektionerna” (Weronica). 

Weronica beskriver att hon tidigare varit hos specialläraren under vissa lektioner, men att hon 

inte är det längre. Hon vet inte om hon slutat att gå dit för att hon inte behöver längre eller om 

det kommer en fortsättning. Hon säger att hon löser problemet genom att fråga läraren när 

andra kamrater i klassen går iväg. Läraren talar då om ifall hon ska följa med eller vara kvar i 

klassens ordinarie undervisning. 

I min redogörelse av resultat nämns bland annat Ipad och läromedel som anpassas till 

eleverna. Detta är exempel på artefakter som finns tillgängliga för eleverna och används i 

deras vardag. Eleverna lär sig gradvis att använda dessa artefakter och kunskaperna blir deras 

egna som efter hand byggs på och utvecklas. Detta exempel på appropiering stöds av lärarens 

eller speciallärarens stöttning och guidning som i sin tur är två exempel på hur scaffolding kan 

fungera. Genom att förklara och ge kommentarer på elevernas arbete byggs en förståelse upp 

hos eleverna. Då eleverna utmanas och utvecklas sker en förändring och ett lärande, denna 

förändring kan beskrivas med hjälp av den proximala zonen. Det sociala samspel som sker i 

klassrummet mellan lärare – elev, elev – elev är ett centralt område i det sociokulturella 
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perspektivet. Här studeras hur individer och grupper samspelar för att utnyttja de fysiska och 

kognitiva resurser som finns. Det är alltså själva samspelet mellan dessa som är av intresse. 

Hur eleverna anser att stödet ska utformas för att 
underlätta deras egen inlärning 

Till denna frågeställning har jag kopplat underrubrikerna  elevernas önskemål om tekniska 

hjälpmedel, elevernas önskemål om stöd av extra lärare i klassrummet och av klasskamraterna 

och elevernas önskemål omkring utformandet av stödinsatser. Dessa rubriker är tagna från den 

uppdelning som jag använde mig av vid analysen av det empiriska materialet. 

Elevernas önskemål om tekniska hjälpmedel 
Weronica säger att hon har tillgång till Ipad i klassen, men skulle vilja ha en egen. Då 

upplever hon att det skulle finnas en möjlighet att individanpassa apar och dylikt på ett bättre 

sätt. 

Det skulle vara skönt med en egen Ipad då kan jag ha lite mer saker på den…nu får 

jag inte ha en egen…när vi gör uppgifter sätter vi post-it-lappar och då får vi ha 

Ipaden själva och det är bra. Ibland får man stå i kö om det inte finns någon ledig 

just när man vill använda den. En klasskompis har så att den läser och så följer man 

med i boken. Det tror jag skulle vara bra för då kan jag följa med mer i boken. 

Här uppmärksammar Weronica en anpassning som skulle kunna vara en stor hjälp för 

många elever i klassen, även de elever som inte har en direkt läs- och 

skrivproblematik. 

Emma har en egen Ipad som hon har i bänken men upplever att det ändå kan finnas 

saker som inte fungerar. 

Den har jag i bänken men ingen annan får ha Ipaden i bänken. Alla har Ipads men de 

ligger i en vagn så då kan man liksom inte gå och ta när man behöver. Man ska hålla 

iordning på om den är laddad eller inte…jag laddar min i vagnen men ibland 

glömmer jag att stoppa in den när jag går hem…den får inte följa med hem. Lärarna 

tyckte att jag skulle ha den i bänken så att jag kunde använda den i andra ämnen 

också men jag har ingen laddare. 

Eleverna som har Ipad är ganska beroende av att de fungerar som det är tänkt. En 

aspekt av tekniska hjälpmedel är att de ibland kan krångla och inte fungera så smidigt 

som eleverna önskar. 

Jag tänker att det går väldigt bra för det funkar ju med skrivandet och så…fast nu 

fungerar det inte för nu krånglar Ipaden. Det blir dubbelt på något sätt…bra och dåligt. 

Jag har inte några bra hörlurar heller…jag har bättre hemma så jag brukar ta med dom 

till skolan. Det skulle vara bra med bra hörlurar…lite större och att ljudet fungerade 

på Ipaden utan att det skrapade (Erika). 

En gång har den strulat och då fick jag inte ens komma in på Ipaden. Jag kom ihåg 

koden men någon hade ändrat på den då…så då fick vi lämna in den så att de lagade 

den. Det skulle vara bra om det fungerade… (Emma). 

Christer är nöjd med sin Ipad men har ett tangentbord kopplat till den och där uppstår 

problem för honom. ”Jag har ett tangentbord till Ipaden också men det använder jag 
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inte så ofta, det fungerar inte så bra. Det saknas bokstäver på den…Y, Ä finns inte, Å 

finns inte, Ö finns inte och det är lite störigt.”  

Problemen som eleverna beskriver upplevs som besvärliga och kan inverka mycket i 

det dagliga arbetet i skolan. Här krävs smidiga lösningar för att det ska bli det stöd som 

det är tänkt att vara. 

Elevernas önskemål om stöd av extra lärare i klassrummet och av 

klasskamraterna 
Tre elever (Mats, Weronica och Kajsa) menar att deras inlärning skulle underlättas om det 

fanns en lärare som kunde följa dem under hela skoldagen. Deras problem med läs- och 

skrivinlärningen finns med i flera ämnen. De önskar en riktigt nära kontakt och ett stöd som 

hjälper till att hålla fokus på arbetsuppgiften. De upplever också att de ibland blir sittande 

långa stunder på lektionerna och inte arbetar med något. De tycker att det är lärarens brist på 

tid som ställer till det och de får inte den nära kontakt som de önskar under lektionerna. Detta 

illustreras av följande tre citat 

Jag skulle vilja ha en vuxen bredvid mig hela tiden på passen som kan hjälpa mig. 

Pass då man jobbar själv, typ matte och svenska. De här passen sitter jag mest tyst… 

har jag en vuxen hos mig kan jag få hjälp om jag vill ha det (Mats).  

Jag har någon där som hjälper mig med stavningen och då jag hakar upp mig. Vissa 

ord förstår jag inte och har svårt att uttala…jag skulle vilja ha någon hos mig. Det 

blir enklast för då slipper man gå runt och så…då finns hjälpen där när man vill ha 

den (Weronica). 

Jag ska snart börja i en ny skola…hoppas att jag får en egen lärare som kan hjälpa 

mig. Jag vill helst vara med den nya klassen och inte gå till ett eget rum…då lär jag 

inte känna de nya klasskamraterna. En egen fröken skulle vara det bästa (Kajsa). 

Erika har också en önskan om en lärare som kan följa henne under skoldagen. Hon har finska 

som hemspråk och detta färgar hennes önskan. 

Jag skulle vilja ha mer hjälp av en finsk lärare som kan prata och förstå finska. Det 

skulle hjälpa mig om hon pratade finska med mig istället. Hon skulle kunna prata 

både svenska och finska så att jag förstår…förklara svåra saker på mitt språk istället. 

Weronica ser klasskamraterna som en trygghet och en extra resurs som alltid finns runt henne. 

Hon önskar att få tillhöra en större klass där det finns fler kamrater att fråga. Hon upplever att 

det skulle vara en lösning som skulle göra att hon får hjälp snabbare i klassrummet 

Jag skulle vilja gå i en större klass med fler elever…då finns det fler att fråga och få 

hjälp av. Det är svårt när vi inte är så många eller om jag är själv. Jag vill inte sitta 

själv. 

Elevernas önskemål omkring utformandet av stödinsatser 
De intervjuade eleverna uttrycker inte att de vill medverka i utformandet av sina stödinsatser. 

Det är de vuxna, läraren, specialpedagogen, rektorn och vårdnadshavarna som bestämmer 

vilka stödinsatser som eleverna får. Eleverna uttrycker att det är de som kan och har 

utbildning inom läs- och skrivproblematik. De är nöjda och vill att det ska fortsätta som det 
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just nu är utformat på skolan.  ”Jag är nöjd och det är skönt med två lärare…jag är supernöjd” 

(Emma). ”Att jag skulle kunna bli bra på allt…hela skolan…jag vet inte jag kommer inte på 

något. Jag vet inte…jag tycker att det fungerar bra som det är” (Christer). ”Det fungerar bra 

på skolan och med det som de har bestämt men jag önskar mig fotografiskt minne och när jag 

blir stor ska jag bli bowlingmästare” (Mats). ”Nej, fröken bestämmer och det fungerar bra för 

mig. Hon vet vad jag behöver…” (Weronica). 

I elevernas önskningar om hur stödet ska utformas för att underlätta deras egen 

inlärning nämns artefakter som inte fungerar med full tillfredställelse. Detta gör det 

svårt för eleverna och hämmar användandet som inte flyter på som eleverna vill. Det 

finns en utmaning för lärarna i den tekniska utvecklingen. Elevernas appropiering 

bygger på att exempelvis tekniska problem inte blir ett hinder i inlärningen. Ur en 

annan synvinkel kan också de tekniska lösningar som ges vara en del i elevernas 

appropiering. De stöter på problem som de får en lösning på, nästa gång problemet 

uppstår vet de hur det ska lösas och kan själva åtgärda felet och arbeta vidare. 

Eleverna har också en önskan om fler vuxna i klassrummet. Här efterlyser de då ett 

socialt samspel och scaffolding som i nuläget upplevs som otillräckligt. De vill ha 

mer en till en undervisning i klassrummet, för att få den nära kontakt och det stöd 

som de upplever sig behöva för att undervisningen ska fungera optimalt. En elev ser 

sina klasskamrater som ett stort stöd och här blir kamraterna de som ger scaffolding. 

Sammanfattningsvis ser jag att eleverna beskriver upplevelser av att deras läs- och 

skrivproblematik försvårar arbetet i skolan. De beskriver att de känner stress och oro 

för hur deras undervisning och inlärning fungerar. Deras svårigheter ställer till det i 

flera ämnen och påverkar ofta hela skoldagen. Eleverna beskriver vidare att de 

använder Ipad i undervisningen. Denna artefakt upplevs som ett bra stöd och 

underlättar för eleverna på olika sätt. Några elever har en egen Ipad och några lånar 

från Ipadvagnar i klassrummet. Eleverna uppger att Ipad ger ett bra stöd men att det 

kan utvecklas med exempelvis fler bra apar. Appar som anpassas till elevens 

specifika svårigheter och önskemål. Här beskrivs också viss irritation omkring 

tekniska problem som kan uppstå. Ipad som artefakt används av eleverna och blir en 

del i elevernas appropiering. De lär sig nya användningsområden som de sedan 

utforskar och tar till sig. Det beskrivs i huvudsak som positivt att ha möjlighet till 

enskild undervisning hos en speciallärare. Det som kan upplevas som mindre bra är 

att de inte alltid vet vad klassen gör då de får sin undervisning utanför klassrummet. 

Eleverna ser det som positivt då det finns fler vuxna i klassrummet. Några elever 

beskriver att det ofta finns fler vuxna i klassrummet och några elever beskriver en 

önskan om fler lektioner med två vuxna som håller i undervisningen. Elevernas 

önskningar om en tätare kontakt med en lärare kan ses som ett behov av mer tydlig 

scaffolding från lärarnas sida. Eleverna behöver denna täta kontakt för att känna sig 

trygga i sitt lärande. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer mitt metod- och perspektivval att diskuteras. Efter det kommer 

studiens resultat att diskuteras och här finns även avsnitt då resultatet sätts i relation till 

tidigare forskning. Under rubriken kunskapsbidrag finns mina egna tankar och funderingar 

om studiens bidrag till området och avslutningsvis finns några slutord med förslag till fortsatt 

forskning. 

Metodval 
Syftet med studien var att undersöka hur sex elever i svårigheter inom området läs- och 

skrivutveckling beskriver de stödinsatser som ges under grundskolans årskurser fyra till sex.  

Arbetet startades upp och inleddes med funderingar omkring vilken metod som var lämpligast 

för att kunna undersöka hur eleverna beskriver det stöd som de får i sin läs- och 

skrivutveckling. Här konstaterade jag ganska snart att observationer inte var den bästa 

metoden. Vid en observation ser observatören hur eleven arbetar och på vilket sätt, men kan 

inte fånga elevernas egna berättelser och funderingar omkring det stöd som ges. Eftersom mitt 

syfte var att ge eleverna ett utrymme att beskriva det stöd som ges ansågs inte observationer 

som ett alternativ. Av samma anledning användes inte heller enkäter i min studie. Utformandet 

av ett bra frågeformulär som ger eleverna utrymme att ge egna tankar och funderingar är svår. 

Hur frågorna i ett frågeformulär utformas och vilka formuleringar som används har stor 

betydelse för svaren som ges. För att kunna göra en bra sammanställning och analys av 

enkäter krävs en systematik omkring svaren och svarsalternativen som ges i enkäten. Här kan 

då inte eleverna få ett stort utrymme till att själva uttrycka sig med egna formuleringar. Det 

finns heller inte någon möjlighet för mig att ställa några följdfrågor för att förtydliga eller 

fördjupa det en elev uttrycker. Valet blev då att använda mig av intervjuer som var den metod 

som svarade bäst mot syftet i min studie. I min forskningsöversikt var det också tydligt att åtta 

av tio studier valt att arbeta på ett eller annat sätt med intervjuer, för att fokusera på elevers 

beskrivningar av det stöd som ges i skolan. Detta gjorde mig trygg i mitt val av metod.  

Om jag gjort en större studie skulle det eventuellt kunnat bli aktuellt att använda både 

observationer och enkäter som ett komplement till intervjuerna. Då tiden för mitt 

examensarbete var relativt begränsad blev mitt val att endast använda intervjuer. Mitt val av 

metod visade sig vara bra då det hjälpte mig att undersöka hur eleverna beskriver det stöd de 

får, studiens syfte. Det var också en metod som gav mig stor glädje i intervjusituationen. En 

härlig erfarenhet som gav mig nyttig erfarenhet och en tänkvärd kontrast till mitt vuxna 

perspektiv. Trots att mina upplevelser var att det var rätt att välja intervjuer som metod kan det 

finnas negativa aspekter att fundera omkring. Mitt mål var att inte styra eleverna i deras 

funderingar och svar. Genom att göra intervjufrågorna öppna har svaren inte styrts åt något 

speciellt håll. Det går också att fundera omkring huruvida relationen vuxen – barn påverkat 

intervjusituationerna. Genom att vara ärlig och försöka skapa en bra stämning i 
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intervjusituationerna upplevs detta inte ha blivit något problem. För att kunna vara mer 

följsam under intervjuerna valdes Ipaden som ett hjälpmedel för inspelning. Här kan jag då 

fundera omkring elevernas upplevelser av att medverka i en situation där det de pratade om 

spelades in. Inför samtalet förklarades för eleverna hur inspelningen skulle gå till och här 

uppgavs också att det fanns en möjlighet till att få lyssna på det inspelade innan intervjun 

avslutades. Mina upplevelser är att det skapats förutsättningar för att ge en så avslappnad och 

bekväm intervjusituation som möjligt. I min studie har det undersökts som var mitt syfte, det 

skapar då förutsättningar för en god giltighet. Inför intervjuerna var mitt val att inte skicka ut 

intervjufrågorna till eleverna i förväg. De fick information om intervjuernas syfte genom och 

med hjälp av sina klasslärare. De berörda klasslärarna fick i missivbrev den information som 

behövdes för att kunna förbereda eleverna inför de kommande intervjuerna. Frågorna som 

användes under intervjuerna var elevnära och det fanns goda möjligheter till följdfrågor. Det 

fanns också utrymme för eleverna att ändra eller komplettera sina svar under intervjutillfället. 

Mitt val att göra en pilotintervju inför de sex intervjuerna och dessutom även ha beskrivit 

studien utförligt, ger studien en god tillförlitlighet. 

Resultatdiskussion 
Denna del är uppdelad i fyra stycken underrubriker stöd i skolan genom tekniska hjälpmedel 

och anpassning av läromedel, stöd till elever genom undervisning hos speciallärare, stöd av 

extra lärare i klassrummet och av klasskamraterna och elevers medverkan vid utformandet av 

stödinsatser. Här diskuteras utifrån de delar som mitt empiriska material delades upp i och 

som tidigare används i arbetet. Detta blir då också en form av sammanfattning till de olika 

delarna. 

Vid mina jämförelser mellan den tidigare forskningen och studiens resultat framkommer det 

att det finns både likheter och skillnader när det gäller hur eleverna beskriver skolans 

stödinsatser. Det samma gäller de förändringar som eleverna anser skulle gagna deras egna 

personliga undervisning. Det finns beskrivningar av att det är svårt att följa med i 

undervisningen. Detta beror på att undervisningen går för fort fram och elevernas svårigheter 

gör att de har behov av ett långsammare tempo. Det tar exempelvis längre tid att läsa texter 

och föra anteckningar. Dessa tankar återfinns i den tidigare forskningen som visar att det är en 

utbredd gemensam uppfattning hos eleverna och återfinns också i mina elevintervjuer. För 

elevernas inlärning är det inte optimalt att känna stress och oro. Det är elevernas vardag och 

det är viktigt att skolan är något som mestadels, eller helt, är en positiv upplevelse. Här finns 

då mycket att fundera omkring i planeringen av undervisningen och de stödinsatser som ges 

till eleverna. Den individuella upplevelsen är viktig och bör inte glömmas bort. 

Stöd i skolan genom tekniska hjälpmedel och anpassning av 

läromedel 
När det gäller användandet av tekniska hjälpmedel i undervisningen beskrivs vissa skillnader 

men det är övervägande Ipaden som är den artefakt som nämns. MacCullag et al. (2014) och 

Lindeblad et al. (2015) beskriver elevers önskan om större möjlighet att använda Ipad i 

undervisningen. Det är inte lika vanligt förekommande att eleverna förses med Ipad av 
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skolorna. Några elever beskriver att de tar med sig egna Ipad hemifrån. De vill ha möjlighet 

att spela in lektioner och föreläsningar för att kunna se dessa i efterhand. De saknar också till 

viss del den hjälp som inspelad litteratur kan ge när det gäller att lyssna sig till fakta och 

dylikt. Det finns också en önskan om att överbrygga de tekniska problem som kan 

uppkomma. Under mina intervjuer framkom att samtliga elever har tillgång till Ipad som 

artefakt, om de så önskar. Några elever har egna och övriga lånar från Ipadvagnar som finns i 

klassrummet. De beskriver att de har tillgång till inspelad litteratur och läromedel, kan 

använda Ipad då de ska skriva och filmar exempelvis redovisningar som görs i klassen.  

Under mina intervjuer togs också de tekniska problem som kan uppstå upp av 

eleverna. Det handlade då exempelvis om att Ipaden inte var tillräckligt laddad då de 

ville använda den. 

När det gäller användandet av Ipad tolkar jag det som om intervjupersonerna i min studie har 

kommit längre i sitt användande av dessa. De finns med under hela skoldagen och de är en 

hjälp för eleverna. Jag tror att skillnaderna som uppkommer delvis kan bero på att 

utvecklingen gått framåt. De studier som jag läst och studerat gjordes för några år sedan och 

användandet av Ipad har ökat explosionsartat. Nu är det vanligt att skolor förser sina elever 

med var sin Ipad och ofta finns också tangentbord att koppla till, för att underlätta skrivandet 

av längre texter. Detta ger helt andra förutsättningar för elever i behov av stöd i sin läs- och 

skrivutveckling. Det kan även vara så att inlästa läromedel erbjuds till alla elever och 

individuellt anpassat stöd är lätt att distribuera ut till berörda. För att tekniska hjälpmedel ska 

fungera optimalt krävs dock att de sköts och underhålls på ett lämpligt sätt. Till detta krävs 

resurser och kunskap som skolan måste tillhandahålla. Då den tekniska utvecklingen går 

framåt i rasande fart kommer tekniska hjälpmedel alltid finnas med i skolans vardag. Detta 

gynnar både elever i behov av olika stöd och de elever som inte behöver det. Här finns då 

också möjligheter för alla elever att ha anpassade läromedel på Ipaden. Det här skapar nya 

och spännande möjligheter för lärarna i planering av undervisningen. 

Stöd till elever genom undervisning hos speciallärare 

När det gäller anpassat stöd från speciallärare i mindre undervisningsgrupp, utanför det 

ordinarie klassrummet, skiljer sig mina intervjuresultat något från forskningsöversiktens 

resultat. I den tidigare forskningen beskrivs undervisningen utanför klassrummet inte lika 

positivt som i mina intervjuer. Eleverna upplever en känsla av utanförskap och känner sig 

särbehandlade på grund av sina problem inom läs- och skrivområdet. De känner också att 

denna särbehandling påverkar deras kamratrelationer på ett negativt sätt (Scanlon et al., 2015; 

Isaksson et al., 2010; Pruntu et al., 2012 & Mac Cullagh, 2014). I mina intervjuresultat har tre 

av de sex intervjuade eleverna en möjlighet att gå till en speciallärare två till tre gånger i 

veckan. Eleverna beskriver dessa stunder som positiva och de går gärna ifrån klassen för att få 

denna enskilda undervisning. Möjligheten att gå iväg från klassen till en speciallärare beskrivs 

positivt av några elever och andra ser det som negativt och särbehandlande. Här anser jag att 

det är viktigt att prata med varje enskild elev för att få just denna elevs tankar och funderingar 

beskrivna. Det kan vara så att de uppger det som lugnt och skönt att komma ifrån den större 
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gruppen. En del upplever att de kommer ifrån kamraterna och tappar i sina kamratrelationer 

och känner då att de inte är delaktiga på samma sätt i klassen. Här upplever jag att det är 

viktigt att fråga efter och respektera elevernas berättelser. Alla elever kan må bra av att tidvis 

arbeta i en mindre grupp, oavsett om de behöver ett ökat stöd och scaffolding eller söker extra 

utmaningar i sitt lärande. Det kan hjälpa eleverna att appropiera sina kunskaper och utvecklas 

på ett positivt sätt. För vad är det som säger att det endast är elever i behov av särskilt stöd 

som ska kunna gå till specialläraren? Är det bättre att specialläraren är med i klassrummet? 

Finns det andra lösningar som kan upplevas som stimulerande och positiva. Min grundtanke 

är att olikheter är positivt och en tillgång som berikar undervisningen. Eleverna måste få 

känna en gemenskap med sina klasskamrater. För att skapa denna gemenskap krävs att vi 

bygger en undervisning där eleverna involveras med varandra. Det är viktigt att eleverna får 

vara med och påverka hur de vill utforma en stödundervisning. I en inkluderande skola kan 

eleverna påverka sin sociala delaktighet och också vara delaktiga i utformandet av 

undervisningen. Hur skolan använder speciallärarens kompetens är något att fundera vidare 

omkring och en viktig del i skolutvecklingsuppdraget. 

Stöd av extra lärare i klassrummet och av klasskamraterna 

Huvuddelen av undervisningen i skolan sker oftast med en ensam lärare. På vissa skolar 

organiserar man arbetet så att det finns två lärare med under skoldagen eller del av skoldagen. 

Här är det då tydligt att eleverna beskriver en önskan om fler lärare i undervisningen. Denna 

önskan finns både hos mina intervjuade elever och kan också ses i den tidigare forskningen. 

Undervisningen skulle, med hjälp av fler lärare, bli mer individuell och antalet tillfällen då en-

till-en undervisning kan erbjudas bli fler. Eleverna ser också en möjlighet till att skapa mindre 

studiegrupper av olika slag och erbjuda en mer varierad undervisning (Stampolitzis et al., 

2015; Prunty et al., 2012 & Isaksson et al., 2010).  

I mina intervjuer kan jag se att alla elever beskriver att de har en nära kontakt med 

den egna klassläraren och det finns också i flera fall två lärare i klassrummet. Det 

finns möjlighet till enskilda samtal om de önskar det under skoldagen. Flera vuxna i 

undervisningen kan göra det lättare att ge ett nära stöd och tydligare scaffolding i den 

grad som varje enskild elev önskar. Lärarna skulle kunna utforma lektionerna och 

undervisningen efter varje elevs behov och önskemål. Här finns skolans ekonomi i 

bakgrunden men hur skolan organiseras kan också påverka. Kanske kan det vara så 

att organisationen omkring yngre elever inbjuder till ett system med fler vuxna i 

undervisningen. Hos de yngre eleverna är det också vanligtvis så att det finns en 

klasslärare som ansvarar för klassen. Klassläraren undervisar eventuellt i flera 

ämnen, håller i utvecklingssamtalen och träffar eleverna vid flera tillfällen under 

skoldagen. Då eleverna kommer högre upp i skolsystemet träffar de mer rena 

ämneslärare och mentorerna finns inte så nära att de träffas varje dag. I skolan är det 

viktigt att utvärdera organisationen under läsåret. Det är önskvärt att anpassa efter 

behov och det kan ändras över tid. 
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Eleverna upplever i viss grad att undervisande lärare har svårt att räcka till alla elever i 

klassen. De kan bli sittande och delar av lektionerna går åt till att vänta på sin tur. Detta går då 

ut över skolarbetet och kan också göra att det går ut över arbetsron i klassrummet. En elev 

säger att klasskamraterna är en stor resurs när det gäller att få hjälp. Det kan vara positivt att 

eleverna hjälper och stöttar varandra. Naturligtvis är det lärarens uppdrag att se till att 

stöttning ges men i ett positivt klimat är klassen också en stor tillgång. 

Elevers medverkan vid utformandet av stödinsatser 
Eleverna säger sig inte vara delaktiga i utformandet av de stödinsatser som ges. I den tidigare 

forskningen uppger eleverna att de försöker vara med och påverka men att de inte får det 

gehör som de önskar för sina svårigheter. De menar att lärarna hänvisar till bristen på resurser 

som gjort det omöjligt för nödvändiga anpassningar (Mccormack-Colbert et al., 2017; 

Isaksson et al., 2010 & Lindeblad et al., 2015). Eleverna i studien ser sig inte heller delaktiga i 

utformandet av stödinsatserna men ger en mer positiv bild. Lärarna lyssnar och försöker 

hjälpa till om eleverna vill ha stöd och hjälp. De har också fullt förtroende för att lärarna kan 

och vet vilket stöd som är bäst för deras läs- och skrivutveckling. ”Fröken vet vad jag behöver 

för hjälp…det ser hon på prov och så och sedan pratar hon med min mamma. Det känns bra 

och jag är nöjd med det” (Weronica). ”Vi är vana att hitta lösningar…för det har alla sagt som 

är bra på sånt här…typ utbildade lärare…de som vet hur man gör” (Emma). Det kan vara så 

att det faktum att eleverna tillhör olika åldersgrupper speglas även här. Studiens elever ser de 

vuxna som ”de som kan” och ifrågasätter inte de vuxnas upplägg på undervisningen eller hur 

de utformar stödet de får. Det är de vuxna som bestämmer och de är heller inte vana att bli 

tillfrågade om dessa delar. De tänker inte att de skulle kunna vara med och utarbeta de 

stödinsatser som planeras och genomförs. De vuxna i skolan bestämmer i samråd med 

vårdnadshavarna vilket extra stöd som behövs och utformar det utan att fråga vad eleverna 

tycker och tänker om det hela. Här kan det då vara så att eleverna inte är medvetna om att de 

kan tycka och tänka i detta men de beskriver inte heller att de är med i utvärderingen av 

insatserna. De förlitar sig på att de får det stöd som de behöver och att stödet ges så länge som 

de behöver det. 

Min studie har det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. De valda begreppen 

artefakt, scaffolding, proximal zon och appropiering har varit ett stöd för att tolka det eleverna 

beskriver i sina upplevelser. Ipaden som artefakt är det stöd som eleverna uppger mest 

frekvent. De finns i elevernas vardag och stöttar och ger till viss del den hjälp som eleverna 

behöver. Detta skriver också Säljö (2015) om och konstaterar att artefakterna har blivit en ny 

form av samarbetspartner i det dagliga livet. Detta är också en artefakt som eleverna kan 

använda i flera ämnen förutom svenskan. Några av eleverna uttrycker också att de har god 

hjälp av sin Ipad när de gör läxor och skolarbete på hemmaplan. Eleverna nämner att det kan 

uppstå problem då exempelvis deras Ipad inte är tillräckligt uppladdad. Under intervjuerna tog 

också eleverna upp det stöd som ges av den egna läraren eller specialläraren och i något fall 

även de egna klasskamraterna. Detta kan ses som ett bra exempel på scaffolding begreppet i 

studien. Detta beskriver Säljö (2014) med att dessa ”stöttor kan jämföras med ett slags 
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vägräcken som håller barnet på vägbanan genom att modern övervakar och korrigerar kursen i 

handlingen”(s.123). Lärarna finns nära och ger i många fall en-till-en undervisning som ger 

eleven ett bra stöd. Läraren är här den kompetente personen som förmedlar och ger kunskaper 

till eleven. Genom detta stöd kan eleven utvecklas i sitt lärande och också arbeta mer 

självständigt i klassrummet. Några elever uttrycker att de önskar ännu mer nära kontakt med 

en lärare som stöttar. För scaffolding innebär det att eleverna önskar en större och mer 

frekvent möjlighet att få stöd av sin lärare. De känner en större trygghet och ser en större 

utvecklingspotential hos sig själva om läraren är närma och guidar eleverna i sitt lärande. 

Detta ger bra förutsättningar för elevernas appropiering. Här finns också begreppet proximal 

zon som beskriver ett samband i elevernas utveckling. Den kunskap och färdighet som 

eleverna uppnått hänger ihop med de kunskaper och färdigheter där det behövs ett yttre stöd 

för elevernas appropiering och de kunskaper och färdigheter som är framtida. 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur sex elever i behov av stöd i sin läs- och 

skrivutveckling beskriver det stöd som ges i skolan. Jag har mött elever i svårigheter och tagit 

del av tidigare forskning inom området. Det har gett mig en god förutsättning för att lyckas 

med mitt syfte. För att eleverna ska känna att de lyckas och får ut mesta möjliga av sin 

undervisning finns en önskan om fler vuxna under lektionerna. Det skulle då göra det lättare 

att ge ett nära stöd och kunna utforma lektionerna och undervisningen efter varje elevs behov 

och önskemål. Här finns skolans ekonomi i bakgrunden men hur skolan organiseras kan också 

påverka. Det framkommer också att de inte är med och påverkar det stöd som ges. Även om 

de skulle vilja detta om rätt förutsättningar ges. Här kan det delvis handla om att de 

överhuvudtaget ska bli tillfrågade i ämnet och att de ska uppleva att de blir lyssnade på. 

Kunskapsbidrag 
Det är viktigt att elever får det stöd som de har rätt till i skolan. För att kunna ta del av 

undervisningen fullt ut krävs i vissa fall en rad olika tekniska hjälpmedel, undervisning som 

anpassas och lärare som är lyhörda för de problem som elever upplever. Just denna lyhördhet 

och att ha en nära kontakt med eleverna ser jag som den viktigaste komponenten i det stöd 

som ges i skolan. När eleverna upplever att de blir lyssnade på och kan påverka sin 

undervisning finns förutsättningar för att var och en ska utvecklas så långt som de kan.  

Dessa rader är ingen nyhet för oss som arbetar i skolans värld och säkert är det inte heller en 

nyhet för andra vuxna, även om de inte är så lätta att leva upp till hela tiden. Det finns mycket 

som spelar in, exempelvis ekonomi. Min studie sätter trots det ett fokus på vad eleverna 

tycker och hur de beskriver sin undervisning. Det är gratis att göra eleverna delaktiga men det 

kräver att vi funderar omkring hur vi förhåller oss till eleverna. Här ser jag att min studie kan 

vara ett bidrag och starta upp ett förändringsarbete eller åtminstone väcka funderingar. 

Studien är också ett viktigt bidrag då det saknas eller finns lite forskning som utgår från ett 

elevperspektiv. Framför allt ett elevperspektiv av elever i årskurserna 4–6 i grundskolan. 
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Slutord med förslag till fortsatt forskning 
Efter mitt arbete med studien, intervjuer och granskning av forskning har jag fått en liten 

inblick i hur elever beskriver det stöd som ges i undervisningen omkring läs- och 

skrivutveckling. Detta var mitt syfte med studien och svar har också getts på de två 

frågeställningarna om vilket stöd som beskrivs för elevernas svårigheter och hur de skulle 

vilja utforma stödet i undervisningen för att den ska bli så bra som möjligt.  

Mina resultat pekar på att det krävs ett nära samarbete mellan eleverna i behov av stöd i sin 

läs- och skrivutveckling och berörda lärare. Eleverna upplever att det är värdefullt med en tät 

återkommande kontakt som också ger en möjlighet att ställa frågor och få information som 

behövs för att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Under skoldagen krävs det också 

att de har tillgång till diverse hjälpmedel. Här är det då viktigt att dessa hjälpmedel gör att de 

kan följa med i den ordinarie undervisningen. Eleverna måste också bjudas in till att 

medverka i planering och utvärdering av den egna undervisningen. Här bör inte eleverna 

enbart erbjudas att medverka i planering och utvärdering utan också få en reell och riktig 

möjlighet att påverka undervisningen som är deras skoldag.  

Detta har gett mig en insikt och kunskap som jag tar med mig i min blivande yrkesroll som 

speciallärare. Skolan har en viktig uppgift då den ska försöka möta den naturliga variationen 

av elevers olikheter. För att göra det på bästa sätt är specialpedagogik ett nödvändigt 

kompetens- och kunskapsområde. Där är skolans utveckling en del och elevernas 

förutsättningar, kunskaper, erfarenheter och behov en annan del i denna utveckling. Enligt 

examensförordningen för speciallärarexamen (SFS, 2011: 186) har jag inom min profession 

en kunskap som är fördjupad om elevers språk- och begreppsutveckling. Jag har också en 

fördjupad kunskap om stimulans av denna. I min roll som speciallärare har jag då kompetens 

att vara med i organisationen av undervisningen runt eleverna, med extra fokus på elever som 

behöver någon form av extra stöd. Här tänker jag mig också som en ambassadör för eleverna. 

I den rollen är det en självklarhet att intressera mig för vad eleverna tycker, tänker och 

upplever. Deras upplevelser bör jag sedan förmedla till kollegor som är en del av elevernas 

vardag i skolan. Jag hoppas även och tror att studien kan ge lärare inspiration till att verkligen 

ta sig tid till att lyssna på elevernas tankar och funderingar om undervisningen. Kan vi skapa 

tillfällen då eleverna får uttrycka sina känslor till någon som verkligen lyssnar, har vi en god 

hjälp till att skapa de bästa förutsättningarna för just dessa elever. Skolan ska ge bästa möjliga 

undervisning och för att kunna göra det krävs att vi ger eleverna inflytande och en chans att 

påverka sin utbildning.   

Till vidare forskning skulle det vara av stor vikt att intervjua ett större antal elever. Här skulle 

det också vara intressant att låta elever från olika skolor få uttrycka sina upplevelser av det stöd 

de får i sin läs- och skrivutveckling. Skolor har stor möjlighet att organisera sin verksamhet på 

olika sätt och detta skulle kunna påverka den hjälp som erbjuds till eleverna. Studier som frågar 

eleverna om deras upplevelser och tankar omkring sin skolgång är enligt mig intressanta och 

viktiga. Här tänker jag också att det skulle vara givande och utvecklande att intervjua elever 

omkring hur mycket tid de lägger på sina studier. Kanske då att jämföra elever i svårigheter 
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inom sin läs- och skrivutveckling med elever som inte upplever sig ha några problem inom 

detta område. Går det här att se några skillnader eller likheter? Framför allt ser jag ett behov av 

ytterligare forskning där elevernas egna åsikter och erfarenheter belyses och då är forskning 

omkring åldersgrupperna 10–12 år extra angelägen. Min erfarenhet efter 

forskningsgenomgången är att den forskning som finns låter de äldre eleverna får komma till 

tals i olika studier. De yngre eleverna får komma till tals genom att deras vårdnadshavare 

intervjuas. Åldersgrupperna som min studie handlat om är lite representerad, framför allt i 

studier där de själva kommer till tals. För att forskning ska kännas relevant för yrkesverksamma 

lärare anser jag också att språket i studierna är viktigt. Det ska kännas att det handlar om det 

komplexa arbete som en lärare utför och inte få läraren att känna sig okunnig. Vid en större 

studie skulle det också vara intressant att få ytterligare ett perspektiv, nämligen lärarnas. 

Elevernas perspektiv tillsammans med respektive lärares perspektiv ger ytterligare en 

dimension till studien. Hur uppfattar eleven det stöd som ges och hur tänker och planerar läraren 

stödinsatserna.  
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Bilagor 

Bilaga I: Missivbrev till rektor 

 

Hej! 

 

Jag heter Birgitta Svensson och läser på speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

Under vårterminen skriver jag ett examensarbete och det är av den anledningen jag kontaktar 

dig. Eftersom jag bor och arbetar i Skara kommun (Ardalaskolan) söker jag en skola för 

studien där eleverna inte känner mig i rollen som lärare. Här ser jag att din skola skulle vara 

ett bra alternativ. 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur elever beskriver de stödinsatser som skolan ger när 

det gäller området språk-, läs- och skrivutveckling. Vidare vill jag undersöka vilka insatser 

eleverna upplever som mest gynnsamma för deras egna inlärning. 

 

För att få underlag till min studie har jag en önskan om att göra intervjuer med 5–6 elever från 

årskurs 4–6. Eleverna ska ha någon form av stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling men 

behöver inte nödvändigtvis ha ett åtgärdsprogram. Naturligtvis måste de själva vara medvetna 

om sina svårigheter och att skolan ger ett stöd. 

 

Vid intervjuerna kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om eleverna så skulle vilja så kan de när som 

helst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Deltagandet och resultaten kommer att 

behandlas konfidentiellt och enbart i studien för mitt examensarbete. Detta gäller både för 

skola, lärare och elever. 

 

För att kunna utföra dessa intervjuer behöver jag få hjälp av någon/några av dina lärare i 

aktuella årskurser. Naturligtvis kommer jag att skicka information om studien med en 

medgivandeblankett till berörda vårdnadshavare. Min önskan är att själv kontakta aktuella 

lärare med en förfrågan om de kan tänka sig att hjälpa till och planera hur det hela ska 

arrangeras. För att detta ska vara möjligt behöver jag förslag på lärare som jag kan kontakta. 

 

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

Tacksam för snabb respons! 

 

Med vänliga hälsningar 

Birgitta Svensson birgitta.svensson2@skara.se 

 

Handledare: Anna Öhman anna.ohman@kau.se 

mailto:birgitta.svensson2@skara.se
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Bilaga II: Missivbrev till lärare 

 
Hej! 

 

Jag heter Birgitta Svensson och läser på speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

Under vårterminen skriver jag ett examensarbete och det är av den anledningen jag kontaktar 

dig. Eftersom jag bor och arbetar i Skara kommun (Ardalaskolan) söker jag en skola där 

eleverna inte känner mig i rollen som lärare. Här ser jag att er skola skulle vara ett bra 

alternativ. 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur elever beskriver de stödinsatser som skolan ger när 

det gäller området språk-, läs- och skrivutveckling. Samt även undersöka vilka insatser 

eleverna upplever som mest gynnsamma för sin egen inlärning. 

 

För att få underlag till min studie har jag en önskan om att göra intervjuer med 5–6 elever från 

årskurs 4–6. Eleverna ska få någon form av stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling men 

behöver inte nödvändigtvis ha ett åtgärdsprogram. Naturligtvis måste de själva vara medvetna 

om sina svårigheter och att skolan ger ett stöd. 

 

Vid intervjuerna kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om eleverna så skulle vilja så kan de när som 

helst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Deltagandet och resultaten kommer att 

behandlas konfidentiellt och enbart i forskningsändamål. Intervjuerna kommer att bestå av ca 

tio frågor och tar ca 20–30 minuter. Efter att jag fått ert medgivande planerar jag att besöka er 

och ge muntlig information till de elever som kan vara aktuella för ett deltagande. 

Intervjuerna görs sedan på skoltid eller på eftermiddagen om eleverna är på fritids.  

 

För att kunna utföra dessa intervjuer behöver jag få hjälp av någon/några av lärarna i aktuella 

årskurser. Naturligtvis kommer jag att skicka en medgivandeblankett till berörda 

vårdnadshavare. Jag vet att Maria redan pratat med er och det skulle underlätta om en av er 

kan tänka sig att bli min kontaktperson.  

 

Tacksam för snabb respons på mitt brev! 

 

Med vänliga hälsningar 

Birgitta Svensson birgitta.svensson2@skara.se 

 

Handledare: 

Anna Öhman  anna.ohman@kau.se 
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Bilaga III: Medgivandeblankett för vårdnadshavare och 
elev 

 
Hej! 

 

Jag heter Birgitta Svensson och läser på speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

Under vårterminen skriver jag ett examensarbete och det är av den anledningen jag kontaktar 

er, för att be om medgivande till att ditt barn deltar i min studie. 

 

Studien kommer att handla om hur elever beskriver de stödinsatser som skolan ger när det 

gäller området språk-, läs- och skrivutveckling. Min avsikt är också att se vilka insatser 

eleverna upplever som mest gynnsamma och önskvärda. För att få underlag för arbetet 

kommer jag att genomföra intervjuer med fem till sex elever från årskurs fyra till sex. 

Intervjuerna kommer att spelas in (ljud) för att senare kunna bearbetas. 

 

Det är frivilligt att delta i studien, vilket innebär att både ni och eleven när som helst kan välja 

att avbryta deltagandet. Intervjuerna kommer endast att användas i studien och när den är 

slutförd förstörs all data. Elevens namn och annat som kan identifiera kommer inte att 

användas i studien utan behandlas konfidentiellt. Obehöriga kommer inte åt insamlade data. 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på DiVA som är ett digitalt 

vetenskapligt arkiv. Om ditt barn vill vara med och du accepterar deltagandet ber jag dig att 

skriva under talongen och skicka tillbaka den till mig. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Birgitta Svensson birgitta.svensson2@skara.se 

 

 

Mitt barn är tillfrågat och vill medverka. Jag ger då mitt medgivande till att hon/han får delta i 

studien gällande elevers upplevelser omkring de stödinsatser som skolan ger när det gäller 

språk-, läs- och skrivutveckling. 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 
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Bilaga IV: Frågeguide till intervjuerna 

 

Tidigare upplevelser av att läsa och skriva 

 
➢ Vilken klass går du i nu? 

➢ Vilka erfarenheter har du av att läsa och skriva? 

➢ Vad är det som är svårt för dig? 

➢ När upplevde du att problemen började? 

 

Beskrivningar av stöd inom området läs- och skrivutveckling 

 

➢ Vilka svårigheter upplever du att du har när det gäller att läsa och skriva? 

Vad är speciellt svårt? Varför? 

➢ Beskriv det stöd som du får när det gäller att läsa och skriva? 

Har du något/några hjälpmedel? 

➢ Hur beskriver du det stöd du får? 

Vad är bra? /Mindre bra? 

➢ Får du hjälp av din lärare, speciallärare, specialpedagog eller annan? 

När, var, hur?  

Arbetar du mest på egen hand eller tillsammans med någon ex. kamrat? 

➢ Beskriv vad som är bra med att få hjälp på detta sätt? 

➢ Beskriv vad som är mindre bra med att få hjälp på detta sätt? 

➢ Hur har det gått till när det har bestämts vilket stöd och hjälp du skulle få? 

Har du varit med och bestämt hur det skulle gå till?  

 

Önskade förändringar 

 
➢ Känner du att du skulle vilja ändra på något?  

Hur skulle dessa förändringar i så fall se ut? 

➢ Om du fick bestämma helt, hur skulle stödet till dig då se ut? 

Vad är bäst för just dig? 

 

 

 

 


