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Titel 
Elevers upplevelser av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivutveckling 

 
 

 

English title 

Students' experiences of special educational efforts in reading and writing development. 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers 

uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning. Historiskt sett 

har det särskilda stödet till elever sett väldigt olika ut. Speciallärare och specialpedagoger 

utgör en viktig roll i skolans arbete men enligt Göransson m.fl. (2015) har utbildningen 

för speciallärare samt specialpedagoger förändrats under tid. De senaste åren har 

diskussioner förts kring elevers inkludering och exkludering i klassrummet (Eriksson 

m.fl. 2011).  

 

Vi har valt att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 11 elever som är i behov 

av specialundervisning i läs- och skrivinlärning i och utanför klassrummet i årskurs 5. Vi 

vill ta reda på hur elever upplever specialundervisning genom ett halvstrukturerat 

förarbetat intervjumaterial. Utifrån svaren försöker vi vara lyhörda och följa upp med 

lämpliga följdfrågor. Vi utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv vilket innebär en 

beskrivning av elevernas unika upplevelse där den egna förståelsen och förutfattade 

meningar synliggörs för att skildra elevers verklighet så som de upplever den. Resultatet 

har belysts utifrån ett dilemmaperspektiv med Nilholms (2007) relationella samt 

kompensatoriska perspektiv kopplat till specialpedagogik. Persson (2019) anser att i 

interaktion till övrig pedagogisk verksamhet bör man se till det relationella perspektivet 

kontra det kategoriska där exempelvis elever kan befinna sig i svåra hemförhållanden. 

 

Jacobson (2006) anser att barn ibland får sociala svårigheter i kamratgruppen. 

Lässvårigheter är oftast inte en enskild orsak till eventuell mobbning, men denna risk kan 

öka tillsammans med ett lågt självförtroende (ibid). Studien visar att elevers uppfattningar 

av specialpedagogiska insatser inom läs och skrivinlärning påverkas av relationer, sociala 

sammanhang samt miljö.  

 

 

 

 

Nyckelord 
Elevers uppfattningar, läs- och skrivsvårigheter, miljö, motivation, självkänsla,     

specialpedagogiska insatser   
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1 Inledning 
Nilholm (2012) beskriver att historiskt sett uppstår specialpedagogik genom att elever 

samt grupper av barn inte passar in i den “vanliga” skolan. Nilholm anser att 

specialpedagogik är en pedagogik som inträder där den vanliga pedagogiken inte räcker 

till. Ett vanligt sätt att ge stödåtgärder är i eller utanför klassrummet (Nilholm, 2007). I 

gruppkonstellationer ses variationer av olikheter som en svårighet vilket medför att elever 

som avviker från normen inte passar in och blir en uppgift för speciallärare eller 

specialpedagog (Fischbein & Österberg, 2003). Persson (2019) förklarar att i genomsnitt 

har var sjätte elev fått någon slags specialpedagogiskt stöd i grundskolan. För elever i 10-

11 årsåldern är omfattningen som störst för att därefter minska under de senare skolåren. 

Myrberg (2007) anser att elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter behöver få stöd 

redan i årskurs ett med tidiga intensiva insatser för att undvika att de tappar tilltro till sitt 

lärande samt hamnar i svårigheter. Flertalet forskare är eniga med Myrberg (2007) som 

betonar vikten av att tidigt erbjuda specialpedagogiska insatser eftersom det finns en risk 

med att “vänta och se” (Tjernberg, 2013). Den största utvecklingen för elever i 

lässvårigheter sker med tidiga stödinsatser samt en kartläggning som är riktad direkt till 

deras individuella lässvårighet som sker utanför den ordinarie klassrumsundervisningen 

(National Reading Panels, 2000).  

Persson (2019) menar att skolan är motsägelsefull när målen ska vara lika för alla 

samtidigt som den ska inbjuda till öppenhet och stödja mångfald och variation. Persson 

(2019) belyser att om man accepterar att barn är olika när de kommer till skolan är det 

inte är skolans uppgift att förändra olikheter medan Jenner (2004) anser att om en lärare 

har höga förväntningar på sina elever så påverkar det elevers beteende. För att utvecklas 

behöver barnet mötas där det befinner sig (SOU 2013-6-39). Eftersom att detta väcker 

vårt intresse samt att det utifrån examensförordningen betonas att speciallärare ska 

uppvisa en “fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd” (SFS 2017:68 s.11) är det något vi som blivande speciallärare 

behöver ta hänsyn till.  

Vi har arbetat som grundskollärare i årskurserna f-3 under ett flertal år. Vår gemensamma 

upplevelse är både positiv och negativ till att elever erbjuds specialpedagogiska insatser. 

Elevers upplevelser av specialpedagogiska insatser kan yttra sig på ett flertal olika sätt. 

Det kan vara alltifrån att eleverna känner sig utvalda till utpekade. Vi anser att forskning 

inom detta område blivit förbisedd då vi endast har hittat tidigare forskning som är ca tio 

till femton år gammal vilket styrks av Eriksson m.fl. (2011) som menar att elevers 

personliga åsikter och erfarenheter sällan gör sig hörda. Variationen av 

specialundervisning kan se olika ut, enskilt, i grupp eller i klass. Vår erfarenhet är att det 

oftast sker enskilt eller i grupp. Vår uppfattning är att elever som upplever sig utpekade 

troligtvis inte kommer finna lust och glädje i sin inlärning. Vi anser att det är av stor vikt 

att specialpedagogiska insatser upplevs som ett positivt lärande vilket vi önskar ta med 

oss i vår kommande yrkesroll som speciallärare. Vårt mål med studien är att genom 

elevers uppfattningar bidra till ökad förståelse och ny kunskap om specialpedagogiska 

insatser inom läs- och skrivinlärning. Genom att fördjupa oss i resultaten av elevers 

uppfattningar hoppas vi kunna möta elever på ett framgångsrikt sätt. I grundskolans 

verksamhet är utgångspunkten att utbildning ska vara likvärdig. Det innebär att elever 

som har svårigheter ska få den hjälp de behöver men hur detta stöd ska ges och organiseras 

är upp till skolan att bedöma (Vernersson, 2002). Vernersson menar också att i första 

hand bör detta stöd ges inom klassens ram men om det anses nödvändigt anordnas 

särskilda undervisningsgrupper.  
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I vår blivande yrkesroll som speciallärare med inriktning läs- och skriv kommer vi 

återkommande stödja elever i deras läs- och skrivinlärning vilket bidrar till att vår studie 

har en stark specialpedagogisk relevans. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers 

uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning. 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad är elevens uppfattning kring specialpedagogiska insatser? 

 Hur uppfattar dessa elever sin läs- och skrivinlärning inom och utanför 

den egna gruppen? 

  Uppfattar elever att specialpedagogiska insatser inom läs- och 

skrivinlärning hjälpt under skolgången? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning  
Avsnittet inleds med en historik samt en inblick i styrdokumenten. I det efterföljande 

förklaras forskning om elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser genom 

rubrikerna miljö, elevers självkänsla och motivation. Avsnittet avslutas med vad läs- 

och skrivsvårigheter kan innefatta.   

  

3.1 Historik 

Tinglev (2014) anser att i början av 1900-talet påbörjades intresset för specialpedagogiska 

insatser vilka var det enda alternativa stöd elever i skolsvårigheter kunde erbjudas. De 

kallades då för hjälpklasser och bestod av begåvningsmässigt svaga elever. Enligt 

Börjesson och Palmblad (2003) började utredningar på problematiska skolbarn göras på 

1930 talet. Under 1940- och 50-talen frångick man stödundervisning i så kallade “hjälp-

klasserna” till att enskilda lektioner genomfördes utanför klassens ram. Underlaget till 

förändring berodde på att pröva andra stödmöjligheter, dessvärre visade 

forskningsrapporterna under år 1960-1970 att effekten av undervisningen i specialklass 

inte var den förväntade, det uppenbarades att elever i en ordinär klass med liknande 

svårigheter som elever i “hjälp-klassen” lyckades påtagligt bättre än de som placerades i 

hjälpklass (Tinglev, 2014). Enligt Persson (2012) infördes begreppet “En skola för alla” 

år 1980 då läroplan för grundskolan infördes. Elevers lärande lyfts till en högre dimension 

på Dakar Konferensen och fick uppföljning i den s.k. Salamancadeklarationen år 1994, 

vilken handlade om att alla barn ska tas emot i skolan och vara inkluderade (Persson, 

2012). Ahlberg (2015) anser att en skola för alla kan handla om en skola där alla elever 

är välkomna samt att undervisningen är anpassad efter individuella förutsättningar. 

3.1.1 Styrdokument 

Eriksson m.fl. (2011) förklarar att styrdokumenten inte kräver en fastställd diagnos hos 

elever för att erbjudas särskilt stöd i svensk grundskola, däremot anser flertalet pedagoger 

att det är av vikt med en diagnos för att få ökade resurser. Flertalet forskare anser att 

diagnoser inte ger vägledning över hur undervisningen ska läggas upp, trots det ökar 

antalet särskilda undervisningsgrupper med elever som fått en fastställd diagnos (Høien 

& Lundberg, 2013; Nilholm, 2007; Tjernberg, 2013).   

År 2014 omfördelades stödinsatserna i skollagen (SFS, 2017, 3 kap. § 3 och 5) vilket 

innebär att stödinsatser numera är extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). 

När elever har svårt att uppfylla kunskapskraven ska skolan ge extra anpassningar och 

när det inte räcker till, utformas särskilt stöd. Extra anpassningar är en mindre 

övergripande stödinsats som vanligtvis genomförs i den ordinarie undervisningen. Rektor 

behöver inte besluta om extra anpassningar. Insatser som ges under en kortare period av 

speciallärare genom enskild undervisning några enstaka gånger räknas inte som särskilt 

stöd utan som extra anpassningar (Skolverket, 2014). Särskilt stöd innefattar regelbundna 

specialpedagogiska insatser. Det handlar om anpassad studiegång, placering i särskild 

undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Syftet med en lagändring av stödinsatser 

var att elever skulle bli mer inkluderade i vanlig undervisning genom åtgärderna extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014).  
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För att elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina 

förutsättningar lyfter Skolverket (2014) vikten av ledning och stimulans:  

“Alla elever har rätt till ledning och stimulans under sin skoltid. Vissa 

elever är i behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid 

medan andra elever kan vara i behov av någon form av särskilt stöd under 

längre tid” (Skolverket, 2014). 

En av skolans viktigaste uppgifter gällande elevers läs- och skrivförmåga är att främja 

utvecklingen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11) (2019, s.11) står det skrivet att målet är att eleven efter grundskolans utbildning, kan 

använda det svenska språket, i tal och skrift.  

 

3.2 Elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser 
Flera internationella studier har gjorts angående specialpedagogiska insatser men inte 

utifrån elevers uppfattningar kring specialpedagogiska insatser. De studier som finns är 

dessvärre till åren komna. Läs- och skrivsvårigheter samt specifika läs- och 

skrivsvårigheter är två begrepp inom samma område.  

 
3.2.1 Miljö  

Holmberg et. al.  (2005) har genomfört en studie där syftet med projektet var att utifrån 

berörda elever och föräldrars egna berättelser beskriva deras upplevelser av skolan och 

dess insatser liksom skolans förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Resultatet 

visade att elever kunde uppleva stigmatisering genom att vara den som avviker i 

klassrummet, känna sig utsatt av kamraters kritiska blickar och omdömen. Kadesjö 

(2008) är överläkare i barnneuropsykiatri och skriver om barn med 

koncentrationssvårigheter, vilka är en grupp som ofta berörs av specialpedagogiska 

insatser. Kadesjö menar att elever med någon form av koncentrationssvårighet oftast lär 

sig mer under en lektion med en speciallärare än under resterande dag i sin ordinarie 

klassrumssituation. Han anser även att skolan innebär mycket mer än inlärning för elever 

eftersom det också är en social arena, därför är det ingen lyckad lösning att isolera elever 

från andra barn trots att det är av stor vikt att elever inte ska behöva känna ett 

misslyckande inför andra barn. Han anser dock att det är elevers rättighet att få 

undervisning i en liten grupp men att de inte ska vara borta från övriga klassen för mycket 

(ibid). I vår studie har vi fokus på läs- och skrivsvårigheter men Murphy (2015) förklarar 

att uppskattningsvis har 25-40% av alla elever med ADHD någon form av läs- och 

skrivsvårighet. Jemison (2006) förklarar att ADHD och läs- och skrivsvårigheter har ett 

visst samband som varje pedagog måste ta i beaktande och anpassa undervisar därefter.  

I Holmbergs et. al. (2005) studie framkom det att elever kan uppfatta skolan som en 

stressfaktor vid för snabb information samt när nya moment tas upp eller när de inte 

förstår lärarens instruktion i klassrummet vilket instämmer med Skolverkets rapport från 

2004. Eleverna upplevde att hos specialläraren kunde de få möjlighet att arbeta i sin egen 

takt och de slapp att jämföra sig med duktigare och snabbare kamrater. De upplevde även 

att de fick mer individuell hjälp och mer uppmärksamhet av de vuxna (Skolverket, 2004). 

Lugn och ro är något som specialundervisningen präglas av och Holmberg et. al. (2005) 

samt Ogden (2001) anser att det är en förutsättning för lärandet. Holmberg et. al. (2005) 

resultat visar att vissa elever har större behov av lugn och ro än andra, vilket motiverade 

behovet av specialundervisning för deras del. Eleverna såg då specialundervisningen som 

positivt där de upplevde trygghet. Det finns elever som fått specialpedagogisk hjälp som 
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upplever att undervisningsnivån är för låg, detta styrks av Groth (2007), Allodi Westling 

(2002) och Vernersson (2002). Holmberg et. al. (2005) anser att för några elever kan 

specialundervisning upplevas som en förmån till att kompensera svårigheter genom 

tydligare förklaringar i en strukturerad miljö. Genom att kompensera sina svårigheter kan 

elever uppleva sig mer jämlika med övriga klasskamrater (ibid). Persson (2019) anser att 

det finns ett outtalat krav om att elevens specialundervisning är till för att eleven ska 

”komma ikapp”. Han menar att tidigare forskning visar att det oftast är omöjligt för en 

elev som har svårigheter i skolarbetet att avancera till sina kamraters kravnivå genom att 

få ta igen den kunskapsbrist som föranlett till specialundervisning. Enligt Ds 2001:19 

(2001) är skolans uppgift att se elevers möjligheter till utveckling samt att möta elevers 

svårigheter med särskilda pedagogiska insatser eller andra åtgärder. Hansson (2010) anser 

att det är av vikt att identifiera barn i riskzonen i ett tidigt skede för att utforma samt sätta 

in rätt typ av åtgärder och stöd vid rätt tillfälle. 

3.2.2 Elevers självkänsla  

Groth (2007) har gjort en doktorsavhandling som heter Uppfattningar om 

specialpedagogiska insatser. Han valde att titta närmare på tre norrbottniska kommuner 

där han intervjuade speciallärare och elever. Resultatet visar att skolans sätt att utforma 

elevstöd har stor inverkan på elevers lärande. Vidare skriver han att den segregerande 

specialundervisningen är positiv ur en lärande synpunkt men något negativ när det gäller 

elevens självbild och självvärdering. Enligt Groth kommer självbilden från de attityder 

man möter i omgivningen och självvärderingen kommer från de referenser eleven har. 

Här betyder lärarens värderingar mycket för eleven. Negativa argument som framkom ur 

ett elevperspektiv var att flera elever ansåg att nivån inom stödundervisningen var för låg 

och att det ofta uppfattades som stökigt i gruppen.  

År 2002 genomförde Allodi Westling en avhandling som heter Support and resistance: 

ambivalence in special education. Det var en undersökning baserat på 122 elever med 

någon form av specialundervisning. Resultatet visar att eleverna inte bildade en homogen 

grupp i hur de uppfattade sig själva. Variationen av elevers självkänsla var lika stor inom 

gruppen som fick specialundervisning som de som inte fick. Det som kan utläsas är att 

elever med specialundervisning har en sämre självkänsla när det gäller skolarbetet men 

det kompenseras i att denna målgrupp har ett stort nätverk av vänner. Flertal elever som 

fick specialundervisning ansåg att de fick möjlighet till studiero, mycket lärarstöd, 

lämpligare material samt IT-stöd. 

Groth (2007) förklarar att flertal elever anser att deras lärande handlar om det just den 

specifika eleven erfarit vilket kan se olika ut hos individer. Han menar att 

specialpedagogiska insatser påverkar elevernas självbild. Asp-Onsjö (2006) belyser 

samma dilemma, elever kan uppleva stödinsatser som positivt medan andra upplever en 

känsla av att vara annorlunda och avvikande från övriga klasskamrater. Nilholm (2007) 

belyser vikten av att respektera den enskilda elevens uppfattningar av specialpedagogiska 

insatser eftersom den kan påverka elevens syn på sig själv samt sitt värde.  

 

Holmberg et. al. (2005) förklarar att elevers uppfattningar av att vara avvikande i 

klassrummet kan vara väl så stigmatiserande då pedagoger tillrättavisar eleven. Eleven 

kan genom kamraters kritiska blickar uppleva ett utanförskap utan att lämna klassrummet. 

Elever kan uppleva specialundervisning utpekande och att man är annorlunda vilket 

synliggörs då elever lämnar ordinarie klass. Elever kan därmed uppleva att det sociala 

samspelet riskerar ett utanförskap i kamratkretsen (Holmberg et. al. 2005). 

Speciallärarens roll är därmed extra viktig inför särskiljande lösningar som kan påverka 

eleven både genom sin kunskap samt känslomässigt eftersom specialläraren kan överföra 

sin syn på elevens svårighet (Groth, 2007). 
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Elever som behärskar kunskaper i sin läs- och skrivinlärning behåller sitt självförtroende 

och utvecklar en god prognos till kunskapsutveckling för sitt fortsatta läsande och 

skrivande. Detta stärks av Waldmann och Levlin (2019) som anser att viktiga 

förutsättningar för elever i grundskolan är att de kan läsa och skriva vilket genererar till 

en möjlig kunskapsutveckling. Även Druid- Glentow (2006) menar att elevers självkänsla 

påverkas av att inte förstå texter i böcker vilket genererar i en upplevelse av att inte bli 

tillfreds när svårigheter finns i att ej kunna utföra skrivuppgifter. Eleverna kan reagera 

genom att bli utåtagerande, inåtvända eller känna uppgivenhet. Skoldagarna blir 

arbetsamma och mycket kraft går åt till att hitta överlevnadsstrategier som istället borde 

kunna användas till läs- och skrivinlärning (ibid). Eleven kan i detta tillstånd bli osäker 

och sakna tillit till sin egen förmåga vilket leder till att uthållighet och koncentration 

sviktar (Taube, 2013). Elever blir rädda för att avslöja sin svaghet och kan i detta tillstånd 

känna uppgivenhet (Druid-Glentow, 2006).  

Taube (2013) menar att den svåraste gruppen att nå, är elever som har accepterat sin 

situation. De har helt tappat självförtroendet och gett upp hoppet på att det finns hjälp och 

ser sig själva som helt värdelösa. Både Taube (2013) och Allodi Westling (2002) menar 

att värderingar från betydelsefulla personer som t.ex. lärare, klasskamrater och föräldrar, 

påverkar elevens självkänsla. Det är också av stor vikt hur pedagogen arbetar med 

eleverna i klassrummet kring attityder, normer, arbetsmiljö, gemenskap, regler och 

inflytande som påverkar elevers självkänsla (Taube, 2013). Elevers misslyckanden 

kombinerat med negativ spegling från andra kan skapa en känsla av mindervärdighet 

(Groth, 2007). Hur eleven uppfattar sig och blir värderad av andra upplevs viktigt för 

eleven. Värderar man inte varandra lika, kan det få negativa konsekvenser för eleven i 

form av självvärdering (Skaalvik, 2016). Flertalet forskare som exempelvis Haug (1998) 

och Persson (1998) påstår att elever som får specialundervisning i skolan frambringar en 

negativ identitet men det håller inte Allodi Westling (2002) med om. Hon menar om 

eleven får stöd av en erfaren tränad speciallärare så behöver det inte innebära negativa 

konsekvenser för elevens självbild och självvärde. Vidare skriver hon att pedagoger som 

läst den nya speciallärare/specialpedagog utbildningen lägger inte bara fokus på 

individuella svårigheter utan ser mer till elevens hela utbildningssituation vilket är av stor 

vikt. 

3.2.3 Motivation 

I allt pedagogiskt arbete är motivation ett centralt begrepp (Groth, 2007; Jenner 2004). 

Särskild tyngd får det i undervisning av elever i svårigheter (Jenner, 2004). Groth (2007) 

och Jenner (2004) menar att motivation inte är en egenskap hos individen utan en följd 

av de erfarenheter man gjort och det bemötandet man fått. Pedagogen som har ansvar för 

elevens motivationsarbete behöver ha en förståelse för vad dålig självkänsla och vad 

flertal misslyckanden kan innebär (Jenner, 2004). För att förhindra misslyckanden och 

stärka motivationen är det viktigt att eleven får arbetsuppgifter som känns relevanta 

(Bruce, 2015). Rökenes & Hanssen (2016) anser att om elever ska få en inre drivkraft bör 

pedagoger sätta tydliga mål för eleven. Eleverna blir mer motiverade till sin läs- och 

skrivinlärning om de får möjlighet till att själva får välja genre och texter (Gambrell, 

2011; Høien och Lundberg 2013). Jenner (2004) anser att det har stor betydelse ur 

motivationssynpunkt hur eleven själv ser på sina möjligheter i olika avseenden och hur 

eleven tolkar framgångar och misslyckanden. En del elever lägger misslyckanden på sig 

själva, utan att tro på framgång och andra förklarar det på annat sätt. 
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Nicholls (1983) har kommit fram till tre olika motiveringstyper. Den första typen kallar 

han för den yttre motiveringen ex. föräldrar eller lärares förväntningar. Det innebär att 

lärandet bara är ett sätt att uppnå ett mål utifrån yttre motivationsfaktorer. Den andra 

typen bygger på att motivationen för lärandet är ett mål i sig där elever finner glädje och 

lust i sin egen kunskapsinhämtning. Den tredje typen kallar han för det jag- fixerade sättet. 

Det innebär att den jag-fixerade eleven är upptagen av hur eleven framstår och uppfattas 

av andra. Nicholls (1983) menar att när en jag-fixerad elev misslyckas med en uppgift så 

upplevs det som en brist eller en brist på kompetens. Då kan det handla om att återupprätta 

ett skadat jag till vilket pris som helst. Vidare skriver han att man kan förvänta sig att jag-

fixerade elever utvecklar i skolsituationer en liten grad av differentiering då alla elever 

arbetar med samma saker och resultatet blir synligt då elever redovisar läxor, har 

högläsning eller redovisar arbeten. Tyvärr har “jag-fixering” en tendens att ta över hos 

eleven och har en hämmande inverkan på motivation för lärandet. 

3.3 Läs- och skrivsvårigheter 
Genom att använda modellen The Simple View of Reading1, kan lässvårigheter 

synliggöra svårigheter i avkodning och språklig förståelse eller en kombination av dessa. 

Enligt Gough (1986) leder detta till att svårigheterna kan delas in i tre kategorier: 

lässvårighet, skrivsvårighet eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Nedan synliggörs 

läs- och skrivsvårigheter som efterföljs av specifika läs- och skrivsvårigheter.   

3.3.1 Lässvårigheter      

Lässvårighet kan bero på många olika orsaker. En orsak till lässvårigheter kan innefattas 

av en intakt hörförståelse i t.ex. ord, mening och text samt en försvagad 

avkodningsförmåga (Gough, 1986). Svårigheter synliggörs i de tekniska aspekterna av 

läsningen som är att avkoda orden rätt och snabbt utan upphakningar. Detta leder till att 

det blir svårt att avkoda nya ord och bygga upp ett ortografiskt lexikon, vilket menas att 

man snabbt känner igen välkända ord (Tunmer & Greaney, 2010). Svagheter i 

hörförståelse samt avkodning begränsar läsförståelsen (Gough, 1986). Det innebär att det 

blir en dubbel belastning i avkodningsprocessen eftersom man har begränsningar i både 

semantiska och i det fonologiska processandet. Høien och Lundberg (2013) förklarar att 

i vårt mentala lexikon finns alla våra kunskaper av lagrade ord som handlar om hur de 

uttalas (fonologiska identiteten) samt vad orden betyder (semantiska identiteten). 

 
3.3.2 Skrivsvårigheter        

Skrivsvårigheter kan bero på olika orsaker och visa sig på olika sätt, en orsak till 

svårigheter i skrivandet kan bero på finmotoriken samt den kognitiva förmågan (Swärd, 

2017). Strömquist (2014) anser att skrivprocessen ibland uppfattas som en svårighet hos 

både unga och orutinerade skribenter men känslan kan även upplevas av vuxna. Enligt 

Swärd (2017) är det oftast samspelande faktorer som är svårigheter i skrivprocessen, det 

är av stor vikt att tidigt identifiera elever som redan har eller riskerar att utveckla 

skrivsvårigheter eftersom att självförtroendet kan påverkas negativt.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Enligt Gough & Tunmer (1986) handlar ”The Simple view of Reading” om avkodning 

och språkförståelse som olika processer som utvecklas samtidigt.  L (läsning)= A 

(avkodning) x F (förståelse)  
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3.3.3 Läs- och skrivsvårigheter 

Fouganthine (2012) förklarar att begreppet läs- och skrivsvårigheter är ett 

samlingsbegrepp vid problematik för läsning och skrivning vilket inte förklarar 

bakomliggande faktorer till uppkomsten av svårigheter. Vellutino m.fl. (1998) anser att 

läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika omständigheter som orsakas av omgivningen 

samt individuella förutsättningar. Jacobsson (2006) har tagit fram en modell som visar 

vilka faktorer som kan påverka elevens svårigheter i läs- och skrivinlärning, se figur 1. 

.  

Figur 1: Modell över faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

(Jacobson 2006b, s.20) 

Jacobssons modell ovan kan användas av exempelvis pedagoger och speciallärare för att 

kartlägga och förstå sammanhangen i läs- och skrivsvårigheter. Jacobsson förklarar att 

utanför den yttre rosa cirkeln synliggörs två övergripande faktorer, Arv och Miljö, vilka  

påverkar alla faktorer som beskrivs inne i boxarna. Ibland påverkar dessa faktorer både 

positivt och negativt men synliggör även hur allvarliga läs- och skrivsvårigheter kan bli 

för en enskild person.  

De inåtgående pilarna visar möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter. De olika 

boxarna hänger ihop och påverkas av varandra, cirkeln i mitten ringar in de olika 

faktorerna och synliggör läs- och skrivsvårigheter (Jacobson, 2006). Dessa orsaker kan 

kombineras på oändligt många sätt, lika många sätt som det finns personer med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Modellen visar även läs- och skrivsvårighetens påverkan på individen samt konsekvenser 

som kan påverka elevens självbild. Läs-och skrivsvårigheter synliggör påverkan hos 

individen genom de utgående pilarna och de blå boxarna som även kopplas samman med 

fonologiska brister. Skolan har en viktig uppgift genom att försöka minimera de negativa 

effekter som de utåtgående pilarna pekar mot samt få en helhetssyn på eleven och ge en 

vägledning vid åtgärdsplanering (Jacobsson, 2006). 

 

Jacobsons (2006) modell är även användbar för att synliggöra varför svårigheterna 

uppkommer, elever med läs- och skrivsvårighet som inte uppvisar fonologiska 

svårigheter (ej risk för dyslexi) kan synliggöras genom figur 1. Elever kan påverkas av 

andra faktorer i modellen exempelvis, låg självbild, omognad eller för lite övning. 
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Läs- och skrivutvecklingen hos elever kan utvecklas i olika faser vilket bidrar till att 

utveckling inte sker i samspel med varandra och stärks av Wengelin och Arfé (2018). Det 

är av stor vikt att pedagoger är lyhörda och fångar upp eleven så att inlärningen av läs och 

skriv inte sker på ”egen hand” genom ett arbetssätt där eleven arbetar självständigt med 

ett arbetsschema (SOU 1997:108). 

Dockrell (2009) anser att läs-, skriv- och kunskapsutveckling är en process som är 

beroende av varandra där elever med lässvårigheter utvecklar en ökad risk att utveckla 

skrivsvårigheter samt svårigheter i att inte nå kunskapsmålen i läroplanen. Persson (2019) 

anser att det finns en avsaknad kring en helhetssyn i läs- och skrivprocessens centrala roll 

i läroplanens kunskapskrav samt i tidigare forskning. Detta visar ett stort behov av ökad 

kunskap om vilka faktorer som relaterar till varandra i både avkodning och läsförståelse. 

Oberoende bakomliggande orsaker har alla enligt lag rätt till särskilt stöd i skolan 

(Skollagen, SFS 2017:800 4 kap.1§).  

Liberg (2006) anser att orsaker till att elever har läs -och skrivsvårigheter behöver inte 

finnas hos eleven utan kan påverkas av miljö där interaktion och lärsituation är bidragande 

orsaker. Det är av stor vikt att ta hänsyn till alla beståndsdelar i en inlärningssituation för 

att komma tillrätta med läs- och skrivsvårigheter (ibid). Goda förutsättningar i 

lärandemiljön som tillgång till böcker, skicklig undervisning, högläsning samt andra 

skriftspråkliga aktiviteter, kan således reducera risken för utveckling av läs- och 

skrivsvårigheter (Myrberg 2007). Sandström (2004) hävdar att flertalet elever med läs- 

och skrivsvårigheter vanligtvis har brister i fonologisk medvetenhet och förstår inte frågor 

som “ vilket ljud kommer sist i S-O-L?”. Detta handlar om svårigheter med att uppfatta 

alla ljud i språket, samt vilken ordning de kommer. Elever med avkodningssvårigheter 

får lägga mycket energi på att läsa rent tekniskt. Druid-Glentow (2006) förklarar att läs- 

och skrivsvårigheter kan vara övergående och att elever kan träna bort sina svårigheter 

genom olika insatser till skillnad mot specifika läs- och skrivsvårigheter som inte växer 

bort genom extra träning eller mognad och kan handla om dyslexi eller språkstörning. 

3.3.4 Specifika läs- och skrivsvårigheter 

Bishop och Snowling (2004) anser att elever med specifika avkodningssvårigheter kan 

uppvisa begränsningar i att bearbeta fonologisk information vilket visas som svårigheter 

i avkodning samt automatisering. Ett flertal forskare anser att det inte finns mycket energi 

kvar till förståelsen av det lästa och kan därmed kallas för en elev med specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi (Sandström 2004). Enligt Høien och Lundberg (2013) kan elever 

med specifika förståelsesvårigheter uppvisa åldersadekvat avkodningsförmåga men 

brister i ordförråd, meningsbyggnaden samt i att återberätta en text där svårigheten även 

kan bero på för lite erfarenhet samt bakgrundskunskap. Elever med specifika 

förståelsesvårigheter kan i vissa fall uppfylla kriterier för språkstörning, dyslexi samt 

uppvisa svårigheter med kort och långtidsminne (Nation, Clarke, Marshall & Durand, 

2004). Barn med blandade lässvårigheter lär sig läsa långsammare jämfört med barn med 

specifika avkodningssvårigheter (Frost, 2002). Den här gruppen har mer omfattande 

språkliga kognitiva svårigheter utöver avkodningssvårigheter (Gough, 1986).  

 

Sammanfattning   

Historiskt sett har specialpedagogiska insatser sett väldigt olika ut. På 1960-1970-talet 

hade elever under en tid fått specialpedagogisk hjälp i specialklasser men efter 

forskningsrapporter så framkom det att undervisningen i specialklasserna inte var som 

förväntade. Det visade sig att elever i en ordinär klass med liknande svårigheter som 

elever i hjälpklassen lyckades bättre (Tinglev, 2014). När Läroplanen för grundskolan 

infördes 1980 skapades begreppet ”En skola för alla”. Elevernas lärande lyftes till en 
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högre dimension och nu skulle alla elever som tas emot i skolan vara inkluderade 

(Persson, 2012). År 2014 omfördelades stödinsatserna i skollagen (SFS, 2017, 3 kap. § 3 

och 5) vilket innebär att stödinsatser numera är extra anpassningar och särskilt stöd 

(Skolverket, 2014).  

Groth (2007) anser att elevers självbild kan påverkas negativt av specialpedagogiska 

insatser utifrån de attityder man möter från omgivningen medan Allodi Westling (2002) 

är av en annan uppfattning. Hon menar att om eleven ges stöd av en erfaren speciallärare 

som inte bara lägger fokus på individuella svårigheter så behöver det inte innebära 

negativa konsekvenser för elevens självbild och självvärde. Fouganthine (2012) förklarar 

att läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp som inte förklarar bakomliggande 

faktorer. Bakomliggande faktorer kan vara miljö, läs- och skrivsvårighet samt specifika 

läs- och skrivsvårigheter. Se Jacobssons modell figur 1.  
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4 Teoretisk förankring 
Elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser är ett centralt begrepp i vår studie 

och vi kommer använda fenomenografi för att bearbeta samt analysera och sortera svar 

i vårt resultat som redovisas i metodavsnittet. Syftet med studien är att få ökad kunskap 

om och fördjupad förståelse av elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser 

inom läs- och skrivinlärning. Framöver i avsnittet presenterar vi olika 

specialpedagogiska perspektiv som sedan kommer att användas för att analysera och 

förstå resultaten. De tre perspektiv som ligger till grund i analysen är det 

kompensatoriska perspektivet, relationella perspektivet och dilemmaperspektivet Nilholm 

(2012).  

4.1 Fenomenografisk ansats 

För att ta reda på hur människor upplever olika fenomen så blev det under 1980-talet 

vanligt att utföra kvalitativa metoder och analyser. Detta för att göra en så god beskrivning 

av sammanhanget som möjligt (Larsson, 1986). I analysen av detta arbete används en 

fenomenografisk ansats för att kartlägga samt finna likheter och skillnader i intervjuerna. 

Syftet med fenomenografi är att ta reda på hur personer erfar samma fenomen samt finna 

olika variationer som kan framkomma om ett och samma fenomen (Marton & Booth, 

2000; Larsson, 1986). Marton och Booth (2000) menar att beroende på vilka erfarenheter 

människor har så uppfattar vi fenomen olika från individ till individ samt att varje person 

har en helt egen upplevelsevärld av den gemensamma tillvaron. Mellan det gemensamma 

och det individuella finns det många olika sätt att uppfatta världen. Det är ett sätt att 

försöka identifiera, formulera och hantera en viss typ av forskningsfrågor som till största 

delen berör olika frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö 

(ibid). För att ta reda på hur människor tänker och uppfattar något, valde Marton att 

sortera dem i två olika perspektiv (Larsson, 1986). I första ordningens perspektiv handlar 

det om att ta reda på fakta och man tittar på vad man kan observera utifrån. Ur andra 

ordningens perspektiv handlar det om hur någon upplever något, vilket blir aktuellt i vårt 

arbete. De uppfattningar som är i fokus i vår studie är elevers uppfattningar av 

specialpedagogiska insatser.  

 

 

4.2 Relationellt kontra kompensatoriskt perspektiv 
Ahlberg (2015) förklarar att i ett relationellt perspektiv ses eleven i svårigheter där lärare, 

arbetslaget samt speciallärare har en gemensam angelägenhet och ett speciellt ansvar över 

skolsituationen. Aspelin och Persson (2011) beskriver grundtankar inom det relationella 

perspektivet vilka som pedagog handlar om att äga en god förmåga där krav anpassas till 

den egna individens villkor och förutsättningar. Relationen mellan pedagog och elev kan 

omöjligt bli helt jämställd men framgångsfaktorer synliggörs i pedagogiken när pedagog 

och elev har utvecklat en god relation. Genom att elever utvecklar en god relation och 

förtroende till sin lärare utvecklas en motivation samt en social personlig utveckling hos 

eleven. För pedagogen är det komplext där innebörden handlar om att se, uppmärksamma 

och möta varje elev där just den befinner sig i sin utveckling (ibid). Nilholm (2007) anser 

att det inte handlar om att det är elevens brister som är orsaken till skolsvårigheter utan 

att svårigheterna orsakas av sociala relationer samt organisatoriska faktorer där ledordet 

handlar om inkludering samt en skola för alla. Aspelin och Persson (2011) förklarar att 

det relationella perspektivet tar sin utgångspunkt ur relationer där fokus ligger på miljön. 
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I ett kategoriskt perspektiv är det elevens bristande förmågor som är den största faktorn i 

svårigheterna och det är eleven som äger problemet (Aspelin & Persson, 2011). Ahlberg 

(2015) anser att specialpedagogiken bidrar till att eleven ses som en elev med svårigheter. 

Vanligt förekommande är specialläraren den som ger stöd och hjälp och ibland föreslår 

metoder och åtgärder för att kompensera den problematik som anses finnas hos individen. 

Ahlberg (2015) anser att diagnoser hos elever är vanligt förekommande i ett kategoriskt 

perspektiv. Nilholm (2007) kallar det kategoriska perspektivet för det kompensatoriska 

och anser att ett kompensatoriskt synsätt på specialpedagogik handlar om att 

specialpedagogikens främsta uppgift är att kompensera brister hos eleven. Haug (1998) 

hävdar att det bygger på att förstärka individens svaga sidor samt att ge elever en 

möjlighet att fungera. Svårigheter synliggörs när eleverna ska göra lika och å andra sidan 

ska eleverna behålla sin egenart. Det kompensatoriska uppdraget har inom 

specialpedagogik haft och har fortfarande en dominerande position där det handlar om att 

lokalisera elevers egenskaper och förmågor som i något sammanhang är problematiska 

hos eleven (Nilholm, 2007). Persson (2012) anser att grupper som är resurssvaga i något 

avseende bör få möjlighet till kompensation genom något slag av pedagogisk åtgärd. 

Nilholm (2012) anser att skolan ska garantera att alla elever får samma “utrustning” vilket 

ställer stora krav på skolan. Även om eleverna kommer till skolan med olika 

förutsättningar så ska de garanteras lika möjligheter inför framtiden (ibid). Utifrån både 

ett relationellt samt kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv är fokus i att ge eleverna 

ökade förutsättningar genom att möjliggöra samt anpassa utveckling och lärande 

(Persson, 2019). 

4.3 Dilemmaperspektivet 
Enligt Nilholm (2007) innebär dilemmaperspektivet att det moderna utbildningssystemet 

står inför en hel del dilemman. Ahlberg (2015) anser att ett centralt dilemma uppstår när 

utbildningssystemet påvisar att alla elever ska uppnå liknande kunskaper och färdigheter 

samtidigt som systemet ska anpassas till alla elevers olikheter. Nilholm (2007) menar att 

det är svårt för lärarna att förhålla sig till detta dilemma och till dess uppenbara 

konsekvenser. Han menar att det är svårt att sitta på båda stolarna samtidigt och anser att 

detta dilemma är en motsättning som är omöjlig att lösa. I utbildningssammanhang talas 

det ofta om att behandla alla elever som individer och därmed inte kategorisera. Trots 

detta kategoriserar vi ständigt elever både i undervisning och vid administrativt arbete. 

Skulle vi inte göra det löper vi en risk att missa de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Vidare menar Nilholm (2007) att när vi kategoriserar elever riskerar vi att skapa negativ 

uppmärksamhet kring barn med speciella behov. När  en grupp elever med helt olika 

förutsättningar och intressen ska undervisas uppstår en rad dilemman eftersom målet är 

att alla ska få en likvärdig utbildning. För att läraren ska kunna hantera detta dilemma 

krävs det att företräde ges åt vissa politiska, sociala och etiska ställningstaganden.  
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5 Metod                                                                                
I detta avsnitt redogörs det för kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data. 

Framöver i avsnittet presenteras urvalsprocessen samt tillvägagångssätt. Avslutningsvis 

beskrivs bearbetning av data samt trovärdighet. 

Målet med studien är att bilda en förståelse som möjligtvis leder fram till svar på 

problemformuleringen samt bidrar till ny kunskap. 

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att göra en kvalitativ semistrukturerad intervju med 11 elever som är i behov 

av specialundervisning i och utanför klassrummet i årskurs 5. Ahrne och Svensson (2015) 

anser att säkerheten för att undanröja elevers identitet ökar vid sex till sju intervjuer men 

ibland är inte det tillräckligt och då rekommenderas mellan tio till femton intervjuer. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att avsikter med barnintervjuer kan 

vara att barnet ges möjlighet till att dela med sig av sina tankar om ett visst innehåll. De 

förklarar att barn uppfattar och tänker annorlunda än vuxna och har man en gång upptäckt 

hur barn ser på världen ur ett barns perspektiv är det lätt att fascineras och söka vidare i 

detta delvis outforskade landskap (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Kvale 

(1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun hjälper till att förstå och beskriva 

den intervjuades upplevda vardag utifrån informantens perspektiv- i vårt fall elevens  

perspektiv. Ahrne och Svensson (2015) anser att kvalitativa intervjuer inbjuder till att 

förmedla material om ett visst fenomen, vilket inte går att utföra genom en 

enkätundersökning. Vi vill ta reda på hur elever ser och upplever specialundervisning 

genom ett halvstrukturerade förarbetat intervjumaterial.  

 

5.2 Urval 
Studien begränsas till tre skolor i två medelstora kommuner, detta för att få en önskvärd 

ökad trovärdighet då verksamheter kan fungera på olika sätt och specialpedagogiken ser 

olika ut. Vårt urval av att intervjua elever i årskurs fem grundar vi på att de erbjudits 

insatser inom läs- och skrivinlärning under några årskurser samt att de har lättare att 

reflektera över sitt lärande än yngre elever. Anledningen till varför eleverna har läs- och 

skrivsvårigheter kan bero på olika orsaker som t.ex. ADHD eller dyslexi vilket är något 

vi inte valt att fokusera på i vår studie. Vi har även medvetet valt bort elevers extra 

anpassningar och åtgärdsprogram eftersom vår studie riktar sig till elevers uppfattningar 

av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivutveckling. Eftersom eleverna är under 

15 år har vi utformat en ansökan till etikkommittén sydväst där vi genomfört en 

rådgivande etisk granskning.  

5.3 Tillvägagångssätt 
Vi tog kontakt med rektorerna på skolorna och informerade dem om inriktningen i vårt 

examensarbete. De tog i sin tur kontakt med speciallärarna som i sin tur valde ut elever 

som under ca två år erhållit specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning och 

går i årskurs fem. Enligt Backman (2016) samt Creswell (2018) är det av stor vikt att 

intervjua adekvata elever. Under tiden kontaktade vi etikkommittén sydväst och ansökte 

om tillåtande av att göra elevintervjuer eftersom eleverna var under 15 år. Vi valde att 

visa respekt till eleverna genom att skicka ut missivbrev samt returbrev via postgång till 

vårdnadshavare där vi behövde en underskrift från elev och båda vårdnadshavarna för att 

genomföra intervju. När vi fått respons av vårdnadshavarna valde vi att dela upp antal 

elever för att inte eleven skulle känna sig iakttagen av två vuxna. Alla intervjuer 

genomfördes under maj 2019 och utfördes på elevernas skola. Stukát (2011) anser att det 

är av stor vikt att genomföra intervjuer i en lugn och ostörd miljö. Därför valde vi att vara 
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i ett grupprum på respektive skola där de kände sig bekväma. De flesta intervjuerna 

utfördes på de tider som eleverna vanligen hade specialpedagogiska insatser. Eftersom 

speciallärarna hade förberett eleverna på att vi skulle komma så kom de till oss på egen 

hand eller så hämtade specialläraren dem. Detta för att inte peka ut eleverna inför 

gruppen. För de elever som fick specialundervisning i ordinär klassrumsmiljö blev 

intervjusituationen en annan då de fick lämna klassrummet för att genomföra intervjun i 

ett annat rum än vad de var vana vid. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att den första 

intervjufrågan kan vara avgörande för hur resterande intervju fortgår eftersom 

utmaningen är att formulera frågor som barnet förstår och kan besvara. De förklarar att 

flertalet forskare anser att det kan vara positivt om intervjun inleds med att be barnet om 

hjälp att förstå något som är känt för barnet. För att minska risken av att informanten hittar 

på svar för att vara tillmötesgående kan man inför fortsatta frågor berätta att det är okej 

att inte veta svaret (ibid). Stukát (2011) anser att det är viktigt att man får en bekväm och 

avslappnad intervjusituation. Vi tog till oss detta och inledningsvis började vi med att de 

fick berätta lite om sig själva.  

Efter ett godkännande av eleverna valde vi att spela in intervjuerna med hjälp av en 

mobiltelefon. Inspelningarna gjordes även för att det skulle underlätta för oss vid 

transkribering samt sammanställning av material. Kvale och Brinkman (2014) anser att 

en inspelad intervju ger möjlighet till att fokusera på det sagda istället för att lägga fokus 

på att anteckna. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att en intervju bör innefatta en rad 

mellanmänskliga komponenter vilket innebär att den som intervjuar och respondenter 

skapar ett tillåtande förhållningssätt samt att de inledande frågorna ska vara vänliga för 

att den ska bli framgångsrik. De anser att det är av större vikt att fokus läggs på mötet än 

på planeringen när det gäller att intervjua unga elever (ibid).  

Genom inspelningarna delger vi varandra om samtalen. Sjöberg (2008) anser att samtal 

flyter på mer effektivt om man använder sig av öppna frågor vilka även lämpar sig bäst i 

kvalitativa sammanhang. Vi har valt att intervjua eleverna var för sig för att de inte skulle 

bli påverkade i sina svar av varandra. Alla intervjuer genomfördes på liknande sätt och 

frågorna ställdes i stort sett i samma ordningsföljd. Intervjuerna tog mellan femton och 

tjugo minuter beroende på svarens längd samt vilka eventuella följdfrågor som uppkom. 

Vi avslutade alla våra intervjuer med att fråga om de hade något att tillägga eller göra oss 

extra uppmärksamma på. Många av eleverna valde att poängtera något som de tidigare 

nämnt. Vi är medvetna om att urvalet är begränsat samt att resultatet inte inbjuder till 

generaliserbara slutsatser vilket inte heller är något vi eftersträvat. Creswell (2018) anser 

att elevers resonemang och svar kan påverkas av att vi är vuxna samt lärare vilket vi 

behöver förhålla oss till. 

Starrin och Svensson (1994) anser att informationsinnehållet ger en ökad kvalitet om 

eleverna har olika erfarenheter. Vi har valt att mestadels utforma semistrukturerade frågor 

eftersom eleverna ska ges möjlighet till öppna svar och valt att utgå ifrån en intervjuguide 

där avsikten var att få ett underlag om elevernas uppfattningar av specialpedagogiska 

insatser.  

5.4 Bearbetning av data 

Vi har valt att se elevers perspektiv ur ett fenomenografisk perspektiv vilket innebär en 

beskrivning av elevernas unika upplevelse där den egna förståelsen och förutfattade 

meningar synliggörs för att skildra elevens verklighet så som de upplever det. Larsson 

(1986) anser att en fenomenografisk analysmodell är passande då valet är att studera 

människors uppfattningar. Fejes och Thornberg (2019) förklarar att en fenomenografisk 
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metodansats handlar om att samla in data som ska analyseras. Tolkningen av fenomenet 

kommer presenteras för att ge en ökad förståelse vilket Justesen & Mik-Meyer (2011) 

anses handla om att inhämta beskrivningar från elevernas uppfattning av fenomenet. 

Larsson (1986)  förklarar att alla kvalitativa studier är unika vilket bidrar till att även det 

analytiska arbetssättet blir unikt. Även Bryman (2018) instämmer och anser att det inte 

finns någon färdig modell vid bearbetningar av intervjuer vilket vi instämmer i där varje 

studie är unik och kräver sin egen metod och analys. Fejes och Thornberg (2019) förklarar 

att all kvalitativ forskning vilar på samma grund men det finns olika sätt att ta sig an en 

forskningsansats. I grundteorin används exempelvis intervjuer som en 

datainsamlingsmetod. I analysen av datainsamlingen kan exempelvis öppen eller en 

selektiv kodning vara användbar till att bearbeta data. Fejes och Thornberg (2019) 

beskriver en analysprocess utifrån två olika kodsystem öppen kodning och selektiv 

kodning. Vi valde Fejes och Thornbergs  (2019) analysprocess eftersom vi ansåg att den 

passade bra ihop med fenomengrafi.  

I en inledningsfas befinner man sig i en öppen kodning som innebär att insamlat material 

läses igenom noggrant där öppna frågor ställs mot insamlat data (Fejes & Thornberg, 

2019). Frågor som vi sökt efter var vad dataresultatet säger om det som undersökts. Vi 

använde oss av understrykningspennor i olika färger för att finna kategorier. Med hjälp 

av de öppna koderna i analysen jämförde vi det empiriska materialet för att finna likheter 

och skillnader. Marshall och Rossman (2011, refererad i Denscombe, 2018) anser att en 

kvalitativ analysprocess kan ses som en utmaning och beskriver den som tidskrävande, 

trasslig och en process som inte fortskrider genom ett snygg prydligt och linjärt sätt. De 

inspelade intervjuerna fördelades lika mellan oss och transkriberades ordagrant i ett 

worddokument. Av respekt och anonymitet synliggörs elevernas svar genom figurerade 

namn. I en selektiv kodningsprocess tittar man på resultaten där koder och kategorier som 

anses överflödiga för empirin sorteras bort (Fejes & Thornberg, 2019). Larsson (1986) 

anser att man inte ska nöja sig med de resultat som först generaliseras utan att man bör 

läsa och reflektera över resultatet om och om igen vilket vi gjorde. Han anser även att 

kärnan i analysen är jämförelsen av likheter och skillnader i svaren där alla svar är av lika 

stor vikt (ibid). Efter att koderna grupperades ihop visades stabila mönster som 

utvecklades till sju centrala kategorier som kan besvara våra frågeställningar. 

De sju kategorierna utgjordes av känslor, lärande och stöd, arbetssätt/arbetsform, krav, 

socialt sammanhang, miljö och aktiviteter.   

5.5 Trovärdighet 

Trost och Hultåker (2016) anser att begreppet trovärdighet är användbart i kvalitativa 

studier. Stukát (2011) anser att trovärdigheten är hög när forskaren noggrant beskriver, 

redovisar samt diskuterar sina metoder på ett påtagligt och tydligt sätt. För att stärka 

trovärdigheten har vi valt att använda oss av samma intervjuguide till våra elever på ett 

så likartat sätt som möjligt men genom att svarsalternativen inbjuder till öppna svar har 

följdfrågorna skiljt sig åt. Vi har genom stor eftertänksamhet och övervägande formulerat 

frågorna samt genomfört en testsituation med en annan elev från mellanstadiet så att inte 

intervjufrågorna ska kunna misstolkas. Vi anser att svårigheter finns i att mäta 

trovärdigheten i svaren då vi inte till fullo vet om eleverna har svarat som de tror är våra 

förväntningar eller om de svarat med sin egen uppfattning. Vi inledde intervjuerna genom 

att förtydliga att det inte finns några svar som är rätt eller fel utan att vi enbart är 

intresserade av att få veta deras personliga uppfattning. Svaren vi erhållit bör ses i en så 

kallad tidsmässig relativism vilket Stukát (2011) förklarar att de har en begränsad 

giltighet och förändras över tid. Vi anser att elevernas svar inte är generaliserbara. Sett ur 
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en kvalitativ studie vill vi påtala att vi inte lyfter deras åsikter och uppfattningar som en 

enda verklighet utan just som deras personliga åsikter samt uppfattningar av 

specialpedagogiska insatser.  

5.6 Etiska överväganden 
I kvalitativa studier kan etiska aspekter vara extra viktiga att ta hänsyn till eftersom antalet 

elever är få samt att de delar med sig av sina innersta tankar. Eftersom eleverna är under 

15 år genomfördes en ansökan till etikkommittén sydväst om att få utföra intervjuer med 

minderåriga. I ansökan beskrevs syftet med studien samt en översikt på hur vi tagit del av 

etiska dilemman som skulle kunna uppstå i våra frågeställningar. Utifrån de föreslagna 

förändringarna från etikkommittén reviderade och bearbetade vi frågeställningarna. Efter 

det tog vi kontakt med rektorer på respektive skolor och informerade om vår studie. 

 Vi har i samråd med klasslärare och speciallärare kommit överens om att förlägga 

intervjun i samband med att eleven får sin specialundervisning i avgränsat klassrum för 

att eleven inte ska behöva svara på frågor från övriga elever om att det skett en intervju 

med oss. För att få en bekväm och avslappnad intervjusituation börjar vi intervjuerna 

genom att småprata. I intervjusituationen har vi valt att dela upp intervjusamtalen mellan 

oss och genom inspelningarna delger vi varandra om samtalen. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) finns det fyra huvudkrav vid en forskning. Dessa fyra forskningsetiska 

överväganden är: Informationskravet, Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Enligt Informationskravet ska undersökningsdeltagare informeras om 

deras uppgift i undersökningen samt att det är frivilligt att delta och möjlighet att avbryta 

sitt deltagande. Informationen som ges till undersökningsdeltagaren behöver inte vara 

detaljerad, däremot bör information ges om syfte, beskrivning samt hur undersökningen 

i stora drag kommer genomföras (ibid). I vår undersökning synliggörs det genom att vi i 

förväg tagit kontakt med berörda, rektor, speciallärare, elever samt vårdnadshavare vi 

tänkt intervjua och informerat om vårt syfte med intervjuerna.  

Samtyckeskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att forskaren i vissa fall skall 

få ett godkännande av uppgiftslämnare och undersöknings deltagaren. I detta fall bör även 

ett samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare eftersom respondenterna är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Vi har även informerat berörda att de 

varit fria att avbryta intervjuerna när de så önskar. Vi behöver även ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar om att uppgifter i en 

undersökning ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Enligt Vetenskapsrådet 

(2011) ska en avrapportering/avkodning göras för att försvåra för utomstående att 

identifiera enskilda personer eller grupper samt skolor. Resultaten kommer att redovisas 

genom fiktiva namn där ingen av eleverna kommer att känna igen sig, även skolornas 

namn är fiktiva och kommun eller ort redovisas ej. Resultaten som kommer redovisas är 

elevens svar utifrån underrubriker. Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket 

innebär att under skrivande process och fram till dess att examensarbetet godkänts 

kommer källdata (inspelade intervjuer, och anteckningar etc.) förvaras på sådant sätt att 

”inga obehöriga” får tillgång till materialen förutom handledare, opponent och 

examinator. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt samt förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 
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6  Resultat och analys 
I avsnittet kommer resultatet från studien att presenteras där syftet är att undersöka 

informanternas uppfattning av specialpedagogiska insatser. Resultatet utgår ifrån våra 

tre frågeställningar vilka varit vägledande under studiens framfart. 

Frågeställningar 

● Vad är elevens uppfattning kring specialpedagogiska insatser? 

● Hur uppfattar dessa elever sin läs- och skrivinlärning inom och utanför den egna 

gruppen? 

● Uppfattar elever att specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning 

hjälpt under skolgången? 

Till de tre frågeställningarna har det framkommit ett antal övergripande kategorier: 

känslor, lärande och stöd, arbetssätt/arbetsform, krav, socialt sammanhang, miljö samt 

aktiviteter. Vi redovisar resultatet från de olika kategorierna som är kopplade till 

frågeställningen. I vissa kategorier finns det likheter som går in i flera av 

frågeställningarna. Kategorierna redovisas i löpande text som varvas med citat från 

informanterna. Som avslutning till varje frågeställning redovisas en analys kopplad till 

teori. 

6.1 Elevers uppfattningar kring specialpedagogiska insatser 

Känslor 

I materialet framkommer det att flertalet elever upplever de teoretiska ämnena som svåra 

och krävande och uppskattar mer praktiska ämnen. Flera av eleverna hade svårt för att 

sitta still och koncentrera sig vilket också var en anledning till att de favoriserade de 

praktiska ämnena samt att de upplevde att det var mindre lustfyllt att läsa och skriva. 

Elever i vår undersökning uttrycker ofta känslan av att det är högljutt i klassrummet men 

undantag finns då en elev berättar om svårigheter trots att det är tyst i klassrummet:  

”När jag ska fokusera hör jag en massa ljud. Inte några röster, jag är inte 

knäpp. När jag fokuserar jättemycket kan jag höra små flugor surra 

jättemycket. Då låter det högt”. (elev 1)  

Alla elever förutom en har positiva erfarenheter av specialpedagogiska insatser:  

“Det är jobbigt att gå till specialläraren. Jag får bara en tråkig känsla”. 

(elev 1).  

Känslan av att arbeta med specialpedagogiska insatser uppfattas av flertalet elever som: 

”kul, skönt, roligt och lugnt”. I vår studie är flertalet av elevernas upplevelser att tiden de 

tillbringar med specialpedagogiska insatser är lagom. Antal tillfällen eleverna fick med 

specialpedagogiska insatser var mellan 2-3 tillfällen/vecka och innefattar ofta 

svenskämnet. En elev önskade mer tid medan en annan elev önskade mindre tid samt att 

de specialpedagogiska insatserna skulle ske i klassrummet. 

 

 



  
 

19 

Lärande och stöd                                                                                                                                                         

På vilket sätt eleverna fick stöd av specialpedagogiska insatser varierade beroende på 

hur skolorna valt att lägga upp sin verksamhet. På en av de tre skolorna där vi 

intervjuade elever hade organisationen valt att använda specialläraren som en resurs i 

klassrummet och valt bort att sitta med elever enskilt eller i grupper. Eleverna på denna 

skola som hade riktade speciallärarinsatser hade uppfattningen:  

”Jag får ingen extra hjälp.” (elev 6).  

När eleverna från de övriga två skolorna fick specialpedagogiska insatser upplevde 

samtliga att de fick mycket stöd, mer än vad de fick i klassrummet. De allra flesta elever 

tyckte att det var skönt att lämna klassrummet, främst nämner de arbetsmiljön.  

Arbetssätt/arbetsform 

När det gäller arbetssätt och arbetsform så skiljer det sig mellan att arbeta med 

speciallärare, enskilt eller i grupp kontra att arbeta i klassrummet. Här finns det en 

variation av att arbeta med det material som klassen gör till att specialläraren har anpassat 

material som passar eleverna och deras kunskapsnivå samt ämne. Någon elev berättar att 

de arbetar med samma material i svenskämnet men när eleven arbetar med specialläraren 

så är det inte synkat med ämnet som pågår just då i klassrummet. Då upplever eleven att 

de inte arbetar med samma material eftersom de då har SO i klassrummet och eleven 

arbetar med svenska. Det är också vanligare att specialläraren har mer genomgångar och 

förklarar på olika sätt så eleven förstår. Två av speciallärarna arbetar med 

belöningssystem vilket oftast inte sker inne i klassrummet. Eleverna upplevde att de blev 

mer motiverade till att arbeta under lektionen om de sedan får en belöning i form av spel. 

En elev förklarar: 

”Vi arbetar i matteboken och spelar spel. Specialläraren förklarar så att vi 

förstår”. (elev 1)   

Flertalet elever nämner att en vanligt förekommande avslutande aktivitet utlovas ofta av 

specialläraren i slutet av passet vilka kan vara yatzy, monopol eller något annat 

matematiskt spel. En elev berättade att den största skillnaden på undervisningsmetoder 

var att hos specialläraren ser de aldrig på film. Det var något eleven saknade vilket 

synliggörs i uppfattningen: 

 “Det är lite skillnad på arbetssätt för hos specialläraren ser vi aldrig på 

film”. (elev 3) 

6.1.1 Analys av elevers uppfattningar 

I resultatet framkom det att flertalet elever upplevde de praktiska ämnena som mer 

lustfyllda än de teoretiska ämnena vilka upplevdes som krävande Eleverna upplevde 

också att det var svårt att sitta stilla på stolen samt att koncentrationen påverkas mer vid 

de teoretiska ämnena.  

Resultatet visar att en elev i klassen där specialläraren undervisade i ordinarie 

klassrumsmiljö inte hade uppmärksammat att stödet var riktat till honom. Eleven 

upplevde att stödet från specialläraren inte hade synliggjorts, här blir ett relationellt 

perspektiv ( Nilholm, 2007) synligt där lärandet sker i interaktion till andra. Detta resultat 

avviker mot övriga elevers upplevelser där specialpedagogiska insatser sker i en annan 

miljö än i klassrummet vilket kan vara en vanlig åtgärd inom det kategoriska perspektivet 

(Nilholm, 2007). Eleverna upplevde att de fick mer stöd av specialläraren mot vad de får 

i klassrummet av klassläraren. I resultatet finns det en elev som hellre önskar att han fått 
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specialpedagogisk hjälp i klassrummet än utanför, här kan man se att han väljer det 

relationella perspektivet framför det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2007). 

I resultatet ser vi likheter samt skillnader i elevers upplevelser av specialpedagogiska 

insatser. Flertalet av eleverna upplever specialpedagogiska insatser som ”kul, skönt, roligt 

och lugnt”. Att pedagogen anpassar verksamheten och har en god relation till eleven är 

av stor vikt ur ett relationellt perspektiv (Persson, 2012). En elev upplevde 

specialpedagogiska insatser som en tråkig känsla. Eleven kunde dock inte förklara mer 

om varför den tråkiga känslan uppkom.  

I resultatet framkom det att hos specialläraren fick eleverna ofta anpassat material samt 

saker förklarat på ett sätt så att de förstår. Ur det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 

2007) ser man att specialläraren föreslår åtgärder för att kompensera den problematik som 

finns hos eleven (Ahlberg, 2015). Specialläraren försöker stärka elevens svaga sidor 

genom att ge eleven en möjlighet att träna på det. 

 

6.2  Elevers läs- och skrivinlärning inom och utanför den egna 
gruppen 

 

Känslor 

I resultatet ser vi att flertalet elever upplever att det är positivt att arbeta med speciallärare 

enskilt eller i liten grupp men det fanns även elever som önskar att de specialpedagogiska 

insatserna skulle se annorlunda ut. Några elever upplever att det är pinsamt att gå iväg 

och arbeta utanför klassrummet då de tycker att klasskamraterna tittar undrande på dem 

vilket synliggörs i deras uppfattning: 

“De kommer alltid och hämtar mig, det var pinsamt i början när de 

hämtade mig, de andra i klassen undrade vart jag skulle men nu vet de att 

jag har svårt för grejer och nu vet de andra, ibland är det jobbigt att gå 

iväg”. (elev 7) 

En annan nackdel var upplevelsen av att gå miste om mycket av klassens arbete när de 

lämnade klassrummet för att arbeta enskilt eller i liten grupp. Det som övriga 

klasskamraterna gjorde under lektionen skulle de senare behöva arbeta in vilket 

upplevdes som stressande:  

”För det mesta känns det bra men ibland vill jag inte för jag tycker att jag 

missar en del som de andra gör då. Jag skulle hellre vilja vara med i 

klassrummet”. (elev 9)  

Lärande och stöd 

En till en undervisning innebär att en pedagog undervisar enskild elev. Två av skolorna 

bedrev vanligtvis specialundervisning genom detta arbetssätt och visade sig som vanligast 

när eleven hade enskild läsning. Ett annat arbetssätt som också synliggjordes var att 

eleverna fick specialundervisning i liten grupp. 

De allra flesta elever i studien berättar att de lär sig bäst genom att sitta ensam med en 

speciallärare. Genom att arbeta med specialpedagogiska insatser ensam vågar flera av 

dem fråga och vara delaktiga på ett annat sätt än om de är i klassrummet. De nämner 

också att de kan koncentrera sig bättre om de arbetar en till en. Dels har man direktkontakt 

med läraren och dels finns det inga andra elever som sitter och pratar med varandra vilket 

kan upplevas som störande.  
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En elev upplever att:  

”Jag lär mig bäst när jag arbetar med specialläraren. Då kan man 

koncentrera sig bättre. I klassrummet sitter många och småviskar.” (elev 

10)  

Ett fåtal elever nämner att de lär sig bäst genom att arbeta i liten grupp. De har ett behov 

av att lära och prata med andra kamrater vilket gör att de lär sig lättare i grupp. Fördelen 

med att arbeta i liten grupp är att det är lättare att lyssna på läraren om man jämför med 

att arbeta i klassrummet. Det är oftast mycket tystare och lugnare i den lilla gruppen. En 

elev önskar att enbart arbeta i klassrummet. Eleven har upptäckt att han arbetar bra med 

musik i öronen och då kan han lika gärna arbeta i klassrummet och vara med sina 

kamrater. På skolan där specialläraren arbetar i klassen upplever eleverna att de fick det 

stöd och hjälp de behövde. Dessa elever lämnade aldrig klassrummet för 

specialpedagogiska insatser och har därför inga referenser att återkoppla till. Upplevelsen 

hos eleverna på de andra två skolorna var att de i klassrumssituationer fick vänta länge på 

att få hjälp. En upplevelse hos elever var att specialläraren förklarar på olika sätt så att de 

förstår. Eleverna upplever att de arbetar snabbare tillsammans med speciallärare. 

Specialläraren kommer med konkreta tips och strategier för att underlätta arbetet och 

eleverna upplever att de lär sig mer genom att arbeta en till en eller i liten grupp. 

Majoriteten av eleverna upplever att det är roligt att läsa. Flera av dem uttrycker att det är 

viktigt att vara med att påverka sitt lärande genom att bland annat vara med och bestämma 

vilken bok de ska läsa. De allra flesta elever är medvetna om sitt lärande och letar efter 

böcker med olika genrer som tilltalar dem och även hur böckerna är upplagda med bilder 

och text. Det kan handla om att man vill ha stor text i böckerna, korta meningar och ord 

och lite text. Ett fåtal elever nämner att de inte alls gillar att läsa böcker utan att de föredrar 

att lyssna på böcker. I skolan använder de inläsningstjänst (ITL) som hjälpmedel för det. 

En tydlig skillnad synliggörs när eleverna jämför läsning och skrivning. Majoriteten 

upplever att det är både roligare och lättare att läsa än att skriva. Många av dem nämner 

att det krävs mycket mer av dem när de ska skriva. Det handlar mycket om kognitiva 

faktorer som ska hållas i minnet. För det första ska man komma på vad man ska skriva 

om. Majoriteten av eleverna upplever det som en svårighet vilket synliggörs i 

uppfattningarna: 

“Jag har skrivit en berättelse. Jag skriver med liten text. Det känns som om 

jag skriver med mycket text men när andra läser så är det pyttelitet. Jag 

behöver tänka i flera dagar. (elev 1)  

”Det är svårt att komma på idéer. Det mesta jag skriver blir fel. Jag måste 

komma på något själv”. (elev 4).  

“Det tar tid för mig att komma på vad jag ska skriva och mina kamrater 

kommer före mig hela tiden”. (elev 8). 

Hälften av de intervjuade eleverna nämner skrivprocessen som en svårighet eftersom de 

är osäkra på hur ord stavas. Detta är en bidragande orsak till att eleverna inte tycker om 

att skriva. De är rädda för att skriva fel och att kamraterna ska påpeka det. En elev 

använder även appen skolstil och readers writer. Där finns det både stavnings-verktyg och 

ljudsyntes. Att skriva på datorn med stavnings-verktyg kan hjälpa till i deras skrivande.  

 



  
 

22 

En elev upplever:  

”Ibland vet jag inte vad jag skriver för bokstäver. Det är svårt att stava. 

Om jag inte vet hur det stavas chansar jag. Om jag skriver på datorn så ser 

jag att jag skriver fel för då blir det ett rött streck. Då suddar jag ut det och 

skriver nya bokstäver eller två av varje, så håller jag på. Eller så frågar jag 

en kompis eller fröken.” (elev 11). 

Flera av eleverna upplever att de har svårigheter med korttidsminnet. När de väl har 

kommit på vad de ska skriva, ska de få ner tanken på ett papper eller i ett dokument. Att 

hålla kvar meningen i huvudet och sedan få ner det i skrift upplevs som svårt eftersom de 

fort glömmer av vad de ska skriva och då får börja om på nytt. Detta gör att de tappar 

motivation. För några elever underlättas skrivprocessen genom att de får skriva på en 

dator eller Ipad vilket synliggörs genom en elevs uppfattning:  

”Jag har så himla mycket tankar och idéer som kommer ut och så måste 

jag skriva ner dem innan jag glömmer bort dem och jag är inte så snabb 

med att skriva på papper och så skriver jag snabbt att jag inte kan läsa vad 

jag skrivit och så hinner jag inte skriva ner alla tankar innan det kommer 

nya och då blir det bara kaos. Därför är det bättre att skriva på Ipad.”      

(elev 5).   

Krav               

En elev är mycket tydlig med att säga att specialläraren anpassar arbetsmaterialet så att 

det passar eleven. I klassrummet upplever eleven att alla arbetar med samma saker och i 

samma takt vilket påverkar en inre stress som gör att det blir svårigheter i att utföra 

arbetet. Klassläraren har svårt för att individanpassa arbetet i klassrummet vilket 

synliggörs i uppfattningen:  

”Undervisningen hos specialläraren är på rätt nivå för mig. I klassrummet 

är det hetsigt. På matten ska alla arbeta till ett visst tal, t.ex. om jag är på 

20 så ska alla arbeta till tal 30 och hinner man inte får man ta hem och 

jobba. Jag hinner aldrig till de talen. Jag får hjärnsläpp när läraren säger så 

och då kan jag ingenting.” (elev 4) 

En annan elev upplever att det är jobbigt att arbeta med specialläraren för då kan eleven 

inte smita undan uppgifter på samma sätt som i klassrummet. Eleven menar att 

specialläraren ställer högre krav än läraren i klassrummet vilket synliggörs i 

uppfattningen:  

”Det är jobbigt att gå till speciallärare. Man får knappt gå på toa.”          

(elev 1)  

Socialt sammanhang 

Mer än hälften av eleverna känner sig trygga i klassen och upplever inte svårigheter i att 

gå iväg och arbeta med specialpedagogiska insatser. Enligt de intervjuade eleverna är 

klasskamraterna till viss del medvetna om vad de gör när de arbetar med 

specialpedagogiska insatser. 
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 En elevs uppfattning synliggörs nedan: 

“Det känns bra att lämna klassrummet och mina klasskamrater är väldigt 

bra så det är inga problem att lämna klassrummet.” (elev 3)  

Skillnader i resultatet synliggörs i elevers uppfattningar av att lämna klassen för att få 

specialpedagogiska insatser:  

“Det känns lite jobbigt när de tittar på mig när jag går iväg. Det är bara jag 

som går i väg.” (elev 4)  

“Ibland är vi fler i klassen som går iväg och det känns bra” (elev 3)  

En elev uttrycker tydligt att hon känner sig utanför och att hon inte är som alla andra 

eftersom hon får göra andra saker i skolan som hennes klasskamrater inte gör. För henne 

är det viktigare att passa in i gruppen än att träna på kunskapsmål. Hon nämner att:  

”Jag gör andra saker än vad jag skulle gjort i klassrummet. Jag missar 

mycket som de andra gör i klassrummet och jag vill ju vara som de andra.” 

(elev 8) 

Miljö 

En elev berättar att det finns en skärmvägg utplacerad i klassrummet med plats för en 

elev. Önskemålet hade varit att få sitta där ibland och arbeta men tyvärr är platsen alltid 

upptagen av en annan elev. Flertalet av eleverna anser att det är skönt att lämna 

klassrummet eftersom de upplever att det är en lugnare miljö. Ofta upplevs miljön i 

klassrummet som stökig och pratig vilket leder till att elever får svårt att koncentrera sig 

och bidrar till att de upplever att det är skönt att lämna klassrummet. Uppfattningarna i 

resultatet skiljer sig där flertal elever upplever sitt lärande som mest utvecklande i liten 

grupp medan flera elever uppfattar att lärandet är bäst i klassrummet.  

Aktiviteter                                                                                                                             

Aktiviteterna hos specialläraren är individanpassade utifrån kunskapsmålen och 

varierande men det vanligast förekommande är att eleverna enskilt, par eller i grupp läser 

en text och svarar på frågor med hel mening. Några elever beskriver att de ofta pratar om 

ords betydelse samt att de får träna på muntlig framställning vilket upplevs som skönt i 

den lilla gruppen. Endast en elev nämnde kartläggning som en aktivitet hos specialläraren: 

”Ibland får jag göra tester hos specialläraren och jag får skriva ord som jag 

sedan ska träna på”. (Elev 5) 

6.2.1  Analys: läs- och skrivinlärning          

I resultatet synliggörs att majoriteten vill vara med och påverka sitt lärande genom att 

exempelvis vara med att påverka vilka böcker de ska läsa. Här finner vi stöd i Ahlberg 

(2015) som förklarar att positiv förstärkning är en god tillämpning på individnivå i det 

kompensatoriska perspektivet vilket är vanligt i specialpedagogiska sammanhang. 

Resultatet visar att flertalet elever har en positiv inställning till att lämna den ordinarie 

klassrumsmiljön för att få specialpedagogiska insatser. Den största anledningen till att 

eleverna var positiva var deras upplevelse av en till en och gruppundervisning. En elev 

upplevde att det oftast kändes bra att lämna den ordinarie klassen men att man missar det 

de övriga kamraterna gör inne i klassrummet vilket handlar om ett slags 

dilemmaperspektiv för eleven (Nilholm, 2005). De ansåg att de tog till sig kunskap lättast 
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på detta sätt vilket kan ses ur ett kategoriskt perspektiv (ibid) där eleven själv ses som 

bärare på svårigheten. Dock fanns det elever som önskade att de specialpedagogiska 

insatserna skulle sett annorlunda ut. Några elever upplevde att det var pinsamt att lämna 

klassrummet för att klasskamraterna tittade undrande på dem. De nämner även att det inte 

hade känts så utpekande om fler elever i klassen haft specialpedagogiska insatser vilket 

synliggörs tydligt ur ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2007) där miljön har stor 

påverkan. Resultatet visar att flertalet elever upplever läsning mer lustfyllt än 

skrivprocessen då den upplevs som krävande och består av fler tekniska delar som att 

forma bokstäver som att komma på vad som ska skrivas, stava rätt samt att hålla kvar 

meningen i tanken för att sedan få ner den i skrift. Några elever uttrycker att deras egna 

engagemang inför lärandet brister då de anser sig som mindre kunniga än sina jämnåriga 

kamrater. Andra elever upplevde läs-och skrivinlärningen som positiv då de såg 

utvecklingspotential. När det centrala i pedagogiken handlar om att förstärka individens 

svaga sidor synliggörs det kompensatoriska perspektivet Haug (1998). 

 

6.3 Upplever eleven att specialpedagogiska insatser inom läs- och 
skrivinlärning hjälpt dem under skolgången över tid    
Lärande och stöd 

När eleverna reflekterar över sitt lärande över tid upplever de elever som tillfrågades att 

de lärt sig mer med hjälp av specialpedagogiska insatser än om de inte hade fått den 

hjälpen. Flera av eleverna upplever att de fått mycket mer hjälp och stöttning genom 

specialpedagogiska insatser jämfört med att vara i klassrummet men uppfattningarna 

skiljer sig även åt mellan eleverna:  

 

“Jag hade inte lärt mig lika mycket men halva lika mycket.” (elev 10)  

I resultatet synliggörs en elevs dåliga självkänsla. Han nämner att: 

“Det kanske har hjälpt mig lite. Smartare kan jag inte bli. Jag har varit 

osmart i hela mitt liv.” (elev 1)  

6.3.1 Analys av specialpedagogiska insatser över tid 

I resultatet framträder reflektioner från elever där flertalet upplever att de blivit stärkta i 

sin inlärning och lärt sig mer genom stöttning av specialpedagogiska insatser. Ur ett 

kompensatoriskt synsätt Nilholm (2007) ser sig eleven som en elev i svårigheter. Eleven 

som upplever att specialpedagogiska insatser har hjälpt lite men att han inte är så mycket 

smartare för att han varit osmart i hela sitt liv har en dålig självkänsla eftersom han ser 

sig själv som en elev med svårigheter. 
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7 Metod- och teoridiskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi inledningsvis vårt val av metod till metodansatsen . Metoden 

diskuteras utifrån våra tre frågeställningar kopplat till teori.  

 

Vi är intresserade av en fördjupad förståelse av elevers upplevelser och erfarenheter av 

specialpedagogiska insatser utifrån att lära sig läsa och skriva. Utifrån detta syfte 

bedömde vi att en kvalitativ intervjumetod var passande. Myrberg (2007) stärker vårt val 

av metod och anser att intervjuer är en utmärkt metod med barn vilket kan ge en fördjupad 

inblick i hur de tänker. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att oavsett hur väl intervjuer 

är förberedda och noggrant planerade så finns det en rad aspekter som kan uppstå i en 

intervju som är omöjliga att förbereda eller kontrollera. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) anser att om man som pedagog intervjuar barn i inledningsskedet av 

ett tema eller ett specifikt fenomen får pedagogen reda på barns föreställningar om 

området. Ahrne och Svensson (2015) anser att barn oftast är villiga till att ställa upp på 

intervjuer och svarar ofta att de är nöjda. För att undvika att barnet hittar på eller svarar 

det den tror är det “rätta” svaret är det av vikt att vara tydlig med att berätta att det inte 

finns några rätta svar vilket vi informerade eleverna om innan vi påbörjade intervjuerna. 

Innan uppstart av vårt examensarbete trodde vi att det skulle vara lätt att få kontakt med 

lämpliga elever. Det visade sig vara svårare än vad vi trott då det var en lång process. När 

vi beslutat oss för examensarbetets syfte samt formulerat frågeställningar hänvisades vi 

till att skicka in en ansökan till etikkommittén sydväst om att få utföra intervjuer med 

minderåriga. Utifrån synpunkter från etikkommittén sydväst har vi omformulerat 

frågorna och därefter tog vi kontakt med rektorer på respektive skolor och informerade 

om vår studie. Efter ett godtagande från rektorerna tog de i sin tur kontakt med 

speciallärarna. I samråd med speciallärarna skickades ett missivbrev ut till 

vårdnadshavare som behövde undertecknas av båda vårdnadshavarna. De flesta elever 

som blev tillfrågade om att bli intervjuade var intresserade av att ställa upp. Tyvärr fick 

vi ett fåtal bortfall på grund av sjukdom. Eftersom vi hade en lång startsträcka innan vi 

kunde genomföra intervjuerna fanns ingen möjlighet till att genomföra nya intervjuer då 

det var skolavslutningstider. 

Vi anser att vårt urval blev bra då vi fick elever som passade in i studiens syfte och som 

gav relevant data vilket är av stor vikt enligt Creswell (2018). I resultatet blir alla elevers 

röster representerade. Några elever citeras vid fler tillfällen än andra eftersom vi var ute 

efter de mest relevanta citaten. Svaren vi fick varierade vilket vi tror beror på att eleverna 

har olika erfarenheter samt att skolornas arbetssätt skiljer sig åt men vi fann även likheter 

och skillnader i svaren de gav. Vi anser att det ger en hög trovärdighet i vår studie. Vi 

använde oss av en kvalitativ semistrukturerad intervju med ett halvstruktuerat förarbetat 

intervjumaterial. Vi anser att vi fick mest svar på våra två första frågeställningar:  

● Vad är elevens uppfattning kring specialpedagogiska insatser? 

● Hur uppfattar dessa elever sin läs- och skrivinlärning inom och utanför den egna 

gruppen? 

● Uppfattar elever att specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning hjälpt 

under skolgången? 

Utifrån svaren inser vi efterhand att vi borde omformulerat vår tredje frågeställning. 

Enligt rekommendation från Etikkommittén sydväst så kunde vår tredje frågeställning 

uppfattas som kränkande om vi ställde frågan som den först var formulerad. Vi hade 

hoppats på att fler av eleverna skulle gett oss svaret genom de andra frågeställningarna 



  
 

26 

vilket uteblev till viss del. Vi ansåg att en fenomenografisk ansats var ett fungerande 

verktyg där kärnan i analysen utgått ifrån att jämföra uppfattningar. Larsson (1986) anser 

att en analys i en fenomenografisk ansats handlar om att ständigt söka likheter och 

skillnader vilket har varit den huvudsakliga utgången i att hitta resultat i vår studie. I vår 

analys har vi kopplat vårt resultat till de tre specialpedagogiska perspektiven, dilemma, 

relationella och det kompensatoriska perspektivet. Vi upptäckte att flertalet elever 

föredrog det kompensatoriska perspektivet framför det relationella samt att pedagogerna 

stod i ett dilemmaperspektiv då det ska vara en likvärdig utbildning. Resultatet skulle 

kanske bli ett annat om man intervjuade äldre elever. 

 

Eftersom vi har följt Vetenskapsrådet (2002) etiska principer har förhoppningsvis inga 

etiska dilemman uppkommit och vi anser att vår studie är trovärdig. Vi anser att vår studie 

inte är generaliserbar eftersom vi endast har genomfört ett begränsat antal intervjuer men 

den bidrar med ny information om elevers uppfattning av specialpedagogiska insatser i 

skolarbetet. 
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8 Resultatdiskussion         
I detta avsnitt diskuterar vi resultaten av studiens tre frågeställningar i relation till 

tidigare forskning. Syftet med studien är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse 

av elevers uppfattningar om att erbjudas specialpedagogiska insatser inom läs- och 

skrivinlärning.  

 

8.1  Elevers uppfattningar kring specialpedagogiska insatser      

Känslor 
Resultatet visar att flertalet elever uppskattar specialpedagogiska insatser men endast ett 

fåtal elever anser att de blivit stärkta i sin inlärning av de insatser de erbjudits. Resultatet 

i studien visar en samstämmig bild från Skolverket (2004) och genomsyras av en positiv 

upplevelse hos eleverna av specialpedagogiska insatser vilket även stärks av Groth (2007) 

Allodi Westling (2002), Holmberg et.al. (2005) samt Kadesjö (2008) som även anser att 

miljö och sociala relationer har en stor påverkan på inlärning.  

I resultatet framkom det att en elev upplevde att det var ”jobbigt och tråkigt” att gå till 

specialläraren. Eleven kunde dock inte motivera svaret utan att det var bara den känslan 

han fick. Sett ur det relationella perspektivet (Nilholm, 2007) där man ska bygga på goda 

relationer så kan man ana att det brister i detta sammanhang. Det kan också bero på det 

kategoriska perspektivet (ibid) då det handlar om att lämna klassen och kamraterna. Här 

blir det då ett dilemma (Nilholm, 2007) då specialläraren och klassläraren ser ett behov 

av att eleven behöver extra färdighetsträning samt stöttning enskilt eller grupp men 

eventuellt då inte vill lämna klassrummet. I resultatet framkom det att flertalet elever 

upplever de teoretiska ämnena som svåra och krävande och uppskattar mer praktiska 

ämnen. Genom en bra dialog med eleven kan pedagogen ta reda på vad han/hon har för 

intressen för att underlätta de teoretiska ämnena. Om klassen arbetar med fakta kan eleven 

välja något han/hon är särskilt intresserade av. Samtidigt sett, ur ett dilemmaperspektiv 

(ibid) så är pedagogen skyldig att arbeta utefter läroplanen men inom ramen för den kan 

eleven vara med och påverka sitt lärande. Bruce (2015) föreslår att specialläraren 

tillsammans med den undervisande läraren kan möjliggöra undervisningen för elever som 

inte uppnår läroplansmålen genom att dela upp ämnesinnehållet i delmål och erbjuda 

olika verktyg samt undervisningsformer. I resultatet kan man utläsa att flertalet av 

eleverna hade svårt att sitta stilla och koncentrera sig. Om pedagogen vet om dessa 

svårigheter kan han/hon lägga in planerade rörelsepauser i arbetet för att underlätta för 

eleven. Det finns även kompensatoriska hjälpmedel att tillgå för att öka elevers 

självständighet.  

Lärande och stöd 

I resultatet kunde man utläsa att två av skolorna arbetade på liknande sätt d.v.s. att 

specialläraren arbetade med eleverna enskilt eller i grupp medan den tredje skolan hade 

organiserat så att specialläraren arbetar enbart i klass. I intervjuerna framkom det att de 

elever som gick på den skolan där specialläraren var i klass hade svårt att se att de fick 

specialpedagogiska insatser varav en av eleverna inte uppfattade det alls. På två skolor 

arbetade de mer ur ett kategoriskt perspektiv Nilholm (2007) medan den tredje skolan 

arbetade mer ur ett relationellt perspektiv (ibid). När vi granskar resultatet kan vi se att 

eleverna som gick på de skolor som arbetade ur ett kategoriskt perspektiv hade lättare att 

se sina brister än de elever som gick på skolan som arbetade ur det relationella 

perspektivet (Nilholm, 2007).  
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Resultatet visar att flertalet elever som får specialpedagogiska insatser upplever det skönt 

att arbeta i liten grupp eller enskilt vilket därmed innebär att elever får mer hjälp, stöttning 

och bekräftelse av specialläraren. Några elever uttryckte att de vill arbeta mer med 

specialläraren och de allra flesta upplevde att det inte var några problem med att lämna 

klassrummet. Risker med att lämna klassrummet kan vara att de upplever stigmatisering 

vilket Holmberg et. al. (2005) kom fram till. Här synliggörs att klassläraren har arbetat 

med att få ett bra och tillåtande klimat i klassen där allas olikheter är värdefulla. Liberg 

m.fl. (2010) anser att en effektiv undervisning bygger på att eleverna arbetar i interaktion 

med varandra men att färdigheter som ska läras in bör vara integrerade i en helhet men 

som med fördel kan utföras i ett separat välstrukturerat undervisningstillfälle.  

I resultatet framkom det att en elev inte vill ha specialpedagogisk hjälp utanför 

klassrummet. Flera forskare som t.ex. Asp-Onsjö (2006), Holmberg et.al.  (2005) styrker 

detta och menar att stödinsatser kan upplevas som att vara annorlunda och avvikande. För 

den här eleven kan det vara viktigt ur en social synpunkt då det kan handla om att vara 

accepterad av kamraterna (Holmberg et.al. , 2005).  

Arbetssätt/arbetsform 

I resultatet ser vi variationer när det gäller arbetssätt och arbetsform. En elev nämner att 

när hon är hos specialläraren ser de aldrig på film. En anledning kan vara att speciallärare 

arbetar ofta i mindre grupprum där ingen projektor finns att tillgå. I praktiken borde det 

kunna lösas om eleverna har tillgång till varsin dator. Det kan också vara så att 

speciallärarna tycker att det är bortkastade resurser då man verkligen vill ge eleverna 

stöttning i deras kunskapsutveckling på bästa sätt. Flera av eleverna uttryckte att belöning 

var vanligt när man arbetade med speciallärare. Det kunde vara i form av pedagogiska 

spel Gambrell (2011) stärker detta och menar att belöningar relaterat till läsning har visat 

sig öka elevers motivation till att läsa. 

I resultatet framkom att det var vanligt förekommande att speciallärarna anpassade 

undervisningsmaterialet för eleverna. Detta går i linje med vad examensförordningen 

betonar att en speciallärare ska uppvisa (SFS 2017:68 s.11). Även Ahlberg (2015), SOU 

(2013) och Persson (2019) påpekar vikten av att anpassa undervisningen och materialet 

till individen. Alla elever var positiva och motiverade till inlärning.  

8.2 Elevers läs- och skrivinlärning inom och utanför den egna 
gruppen   
Känslor 

Resultatet visar att i dagsläget upplever flertalet elever att det är positivt att få 

specialpedagogiska insatser men att det inte var så från början. Eleverna nämnde att första 

gångerna var det jobbigt att gå iväg för de fick undrande blickar på sig, vilket inte sker 

nu. Här upplever man att pedagogen har arbetat med klassen så att det har blivit ett 

tillåtande klimat i gruppen vilket stärks av Taube (2013).  

Något som också synliggjorts i resultatet och som har en stor påverkan till elevers 

inställning är klassläraren och övriga klasskamraters relationer. Det är också viktigt att 

man arbetar med gruppstärkande övningar där elever som är svaga kunskapsmässigt kan 

få glänsa i något annat som de är bra på. Kadesjö (2008) anser att skolan innebär så 

mycket mer än bara inlärning. Han menar att skolan är en viktig social arena och då 

behöver pedagoger tänka på att stärka elever och se till att de inte misslyckas inför andra 

elever.  

Resultatet visade att det fanns några elever som upplevde att de missar mycket av klassens 

arbete när de går iväg och arbetar med specialläraren vilket vi inte kunnat hitta i tidigare 
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forskning. Här gäller det att pedagogen skapar en balans för eleven genom att tillgodose 

varje elevs behov och rättigheter så att det inte känns övermäktigt och skapar en inre 

stress. Kadesjö (2008) anser att det är elevers rättigheter att få undervisning i liten grupp 

men att de inte ska vara borta för länge från klassen.  

 

Lärande och stöd 

I resultatet kan man utläsa att de flesta eleverna i studien upplevde läsning som något 

lustfyllt trots att många av dem hade svårigheter att läsa. Gambrell (2011) poängterar hur 

viktigt det är att speciallärarna arbetar aktivt med att ge eleverna läslust och att de inte 

bara undervisar i avkodning och förståelse.  

Det framkom att flertalet elever upplevde att det tog lång tid för dem att utföra sina 

arbetsuppgifter vilket bidrar till att de kommer efter sina övriga klasskamrater. Resultatet 

visar att eleverna fick träffa specialläraren för ”att arbeta ikapp” vilket Persson (2019) 

menar att det är omöjligt för en elev att avancera till kamraternas nivå om man har stora 

svårigheter i skolarbetet. Resultatet visar att de allra flesta av eleverna föredrog att arbeta 

kompensatoriskt genom att arbeta en till en eller i liten grupp men vi funderar på om de 

fått möjlighet till att få extra stöd i klassrummet vilket annars innebär att de inte har något 

annat att referera till. I resultatet anser flertal elever att de lär sig bäst i en till en 

undervisning eller i liten grupp medan någon elev upplevde det bäst i klassrummet. 

Bruce (2018) lyfter speciallärarens uppdrag med funderingen om det till största del 

handlar om att upptäcka vem eller vilka elever som inte kan undervisas i den ordinarie 

klassrumsmiljön och som ska erbjudas specialpedagogiska insatser. Följdfrågan kontras 

med vad det i så fall beror på, handlar det om att undervisningen är för låg eller för hög 

eller går tempot för fort eller för sakta eller handlar det om att hitta andra 

undervisningsmodeller. Vad eller vems behov avgör om elever ska ingå i särskilda 

framtagna undervisningsgrupper (ibid)? Vernersson (2002) förklarar att det är upp till 

varje skola och organisation att fördela resurser men förutsättningen är lika för alla vilket 

innebär att alla elever har samma rättigheter och ska få den hjälp de behöver. För elever 

i en segregerad miljö kan kunskapsinlärning försvåras på grund av bristande stimulans 

och kompetens vilket även påverkar elevers självuppfattning. Elever som däremot 

integreras får en god stimulans och samvaro vilket därmed bidrar till ett ökat 

självförtroende och kunskapsinlärning (ibid). Allodi Westling (2002) anser att skolor 

ställs inför utmaningen att anpassa sin verksamhet samtidigt som de inte ska skapa 

differentierade grupper. Alatalo (2011) anser att elever i läs- och skrivsvårigheter behöver 

få mer kunskap om sina svårigheter och lära sig olika strategier för att kunna hantera dem. 

En organisatorisk svårighet som ofta upplevs av pedagoger och speciallärare är då 

specialundervisning bedrivs i en inkluderande klassrumsmiljö där individuell 

undervisning kanske vore det bästa alternativet (Vernersson, 2002).  

Ur ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2007) kan vi utifrån resultaten se att eleverna hade 

en god relation med pedagogerna på skolan, vilket är en förutsättning för att eleverna ska 

utvecklas enligt Aspelin och Persson (2011). Utifrån resultatet kan man utläsa att det 

förekom både att specialläraren/läraren bestämmer vilka böcker eleverna skulle läsa och 

att de fick välja fritt efter deras intresse. Här föredrar eleverna att välja böcker själva. Ur 

ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2007) så kan man givetvis låta eleverna välja texter i 

den mån det går men samtidigt är läraren styrd av Lgr 11 (2019) och måste tänka ur ett 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007) och arbeta utifrån kunskapsmålen. 

Resultatet visar att eleverna föredrog att läsa framför att skriva. Enligt de intervjuade 

eleverna så var den främsta anledningen att de upplevde skrivprocessen som mödosam. 

Detta instämmer med Swärd (2017) som menar att skriva är både en tankekraft och en 
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arbetsprocess. Oavsett vad man ska skriva om så krävs en tankeprocess som sedan ska 

formuleras i ord och meningar. För att kunna utveckla skrivprocessen och ge idéer till vad 

eleven ska berätta om i sitt skrivande behöver eleven ha en förförståelse om hur en 

berättelse är uppbyggd (ibid). Holmberg et. al. (2005) menar att elever själva såg det som 

ett symtom på skolsvårigheter om man inte hann med klassens arbete. Detta gjorde att 

elever blev mer motiverade till specialundervisning för att komma ikapp övriga elever.  

Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv Nilholm (2007) upplevs inte denna stress i samma 

utsträckning i specialundervisning utanför ordinarie klassrumsmiljö. Här anser vi att 

pedagogerna behöver bli bättre på att anpassa undervisningen utifrån varje individ. 

Eleven är i behov av samspel med läraren för att skapa möjligheter för utveckling och 

läraren behöver ta reda på elevens förmågor och intressen ur ett relationellt perspektiv. 

Flera elever berättade att de upplevde svårigheter med sitt korttidsminne. De upplevde 

det arbetsamt att först komma på en berättelse och sedan skriva ner det i skrift vilket 

genererade i att de glömt av vad som skulle skrivas när det lämnade tanken. Lundberg 

(2008) styrker att detta kan vara problematisk då skrivprocessen ställer stora krav på 

minnesfunktionerna. För elever som är nybörjare är det mödosamt att bara forma 

bokstäver eller hitta rätt bokstav på tangentbordet (Swärd, 2017). Swärd menar att det kan 

underlätta om eleverna får en mottagare till texten. Även motivationen och lusten att 

skriva förstärks om det finns en mottagare som läser det eleven vill förmedla (ibid). Enligt 

Nation, Clarke, Marshall och Durand (2004) kan elever som har svårigheter med 

korttidsminnet besitta specifika- förståelsesvårigheter. Det innebär att eleverna kan 

uppfylla kriterier för språkstörning. I den praktiska verksamheten bör man se över 

undervisningen för den eleven.  

Krav 

När det gällde krav var det intressant att notera att ingen av de intervjuade eleverna 

nämnde något om mål eller kunskapskrav i ämnet. Rökenes & Hansen (2016) och 

National Reading Panel (2000) påvisar vikten av att sätta tydliga mål till eleven för att 

eleven ska skapa en inre motivation. De flesta eleverna var medvetna om att de hade 

svårigheter i ämnet och att det var därför de fick specialpedagogiska insatser. Flera 

forskare som t.ex. Groth (2007), Allodi Westling (2002) och Vernersson (2002) menar 

att det ställs alldeles för låga krav när elever arbetar hos specialläraren. Detta nämnde 

ingen av de intervjuade eleverna i studien utan däremot framkom det att flera elever 

upplever att undervisningen hos specialläraren var anpassad till rätt nivå för dem. Här kan 

det vara så att specialläraren sänker kunskapskraven och arbetar ur ett relationellt 

perspektiv där man lyssnar på eleven och anpassar stoffet till deras förutsättningar. Ur ett 

dilemmaperspektiv kan det få konsekvenser. Tanken är att alla elever ska ges samma 

kunskaper för att nå målen samtidigt som man ska individanpassa efter elevers 

förutsättningar och intressen (Nilholm, 2012).  

Socialt sammanhang 

Något som tydliggjordes i resultatet var betydelsen av relationer till kamrater och 

pedagoger. Om eleverna upplevde att de hade en god relation till sina klasskamrater samt 

kände sig trygga i klassen upplevdes inga svårigheter i att lämna övriga kamrater för att 

få specialpedagogiska insatser enskilt eller i grupp. Däremot synliggjordes upplevelser 

om att det kändes bättre att lämna klassen om det var fler i samma klass som fick 

specialpedagogiska insatser. Allodi Westlings (2002) tankar kring specialpedagogiska 

insatser styrker nöjda elever. Hon menar att duktiga och välutbildade pedagoger ska inte 

bara lägga fokus på svårigheter utan de ska se till hela elevens utbildningssituation.  



  
 

31 

I resultatet var flertalet av eleverna nöjda med specialpedagogiska insatser. Här får man 

ta hänsyn till att eleverna inte hade något annat att förhålla sig till, men de var nöjda med 

de insatser som erbjudits.  

En elev upplevde det mindre bra att få specialpedagogiska insatser då hon kände sig 

annorlunda och utanför och upplevde att det var av större vikt att passa in med 

klasskamraterna än att nå kunskapsmålen. Detta styrker Groth (2007) tankar kring 

specialpedagogiska insatser. Han menar att specialundervisning är positiv om man tänker 

ur ett lärandeperspektiv men tyvärr negativ när det gäller elevers självbild och 

självvärdering. I Holmberg et.al. (2005) studie visade det sig att elever kan uppleva sig 

utpekade och annorlunda genom att få specialpedagogiska insatser. Här gäller det att 

specialläraren och läraren är lyhörd inför eleven och att de funderar på insatser som kan 

hjälpa eleven kunskapsmässigt. Utifrån Nicholls (1983) beskrivning av den tredje typen 

som kallas för den jag- fixerande typen blir upplevelsen av ett utanförskap synlig där det 

handlar om att det är av större vikt att ta hänsyn till hur man framstår samt hur man 

betraktas av andra. Myrberg (2007) anser att barn kommer till skolan med olika 

erfarenheter vilket bidrar till att de har olika lätt för att känna sig bekväma samt att 

integrera i olika miljöer.      

Miljö                                                                                                                                                                               

Av resultatet framkom att de allra flesta eleverna tyckte att det var skönt att lämna 

klassrummet och arbeta en till en eller liten grupp på grund av att det var pratigt och 

stökigt. I klassrummet hade de svårt att koncentrera sig och få saker gjorda. En elev 

upplever däremot att lärandet sker bäst i klassrummet. Eleven arbetar ofta med musik i 

öronen vilket gör att han inte hör klassen. Han väljer då hellre att arbeta med sina kamrater 

i klassen än arbeta i liten grupp. Ogden (2001) menar att lugn och ro är en förutsättning 

för elevers ämnesmässiga och sociala inlärning. Skolverkets rapport (2004) visar att en 

fjärdedel av tillfrågade elever i en studie åk 4-6 svarade att det aldrig eller nästan aldrig 

är arbetsro på lektionerna. Detta blir svårt då eleverna själva ska lära sig att ta ansvar för 

sitt egen och andras lärande (Ogden, 2001). Lärarna ska vara väl förberedda inför 

lektionerna och även säkerhetsställa att alla elever får uppmärksamhet, kontakt och 

bekräftelse, undervisningen ska vara tydlig och väl strukturerad samt anpassas efter 

elevers olika förutsättningar (Ogden, 2001) 

8.3  Upplever eleven att specialpedagogiska insatser inom läs- och 
skrivinlärning hjälpt dem under skolgången 
Lärande och stöd  

Resultatet visar att flertalet elever hade svårigheter att svara på denna upplevelse vilket 

troligtvis handlar om att de inte har något annat att jämföra med. Efter flera år av 

specialpedagogiska insatser så är de metoderna de fått till sig de rätta och de enda. De 

elever som fick hjälp av speciallärare i klassrummet hade ingen annan upplevelse än att 

få hjälpen där och eleverna som blev utplockade i grupp eller enskilt hade enbart 

erfarenhet av det. Eleverna hade inte fått någon möjlighet att prova på olika arbetssätt 

utan de hade mer blivit tilldelade dem.   

 

Resultatet visar att elevers reflektioner över sitt lärande skiljer sig åt. En elev upplevde 

att speciallärarinsatserna kanske hade bidragit till att lärandet blivit hälften så bra utan 

insatser, medan en annan elev upplevde sig varit osmart hela sitt liv. De trodde ändå att 

insatserna hjälp dem lite. Till skillnad från de två tidigare uppfattningarna samt de som 

fick stöttning i helklass ansåg flertalet att de hade fått mycket mer hjälp och stöttning 

utanför klassrummet än i en vanlig ordinär klassrumsmiljö. Eleverna som gick på skolan 
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där specialläraren arbetade i klass kunde inte uttrycka sig om det eftersom de inte var 

medvetna om att de fått specialpedagogiska insatser.  

Som blivande speciallärare så hoppas vi givetvis att specialpedagogiska insatser bidrar 

till att hjälpa eleverna under skolgången och att de tar till sig mer kunskap mot om de inte 

hade fått specialpedagogisk hjälp. Vi är medvetna om att det är svårt att mäta detta och 

även i tidigare forskning hittar vi inte heller svaret på denna fråga. 

8.4 Specialpedagogiska implikationer 
Vi anser att vår studie gett oss nya tankar som vi kan ta med oss i vår roll som 

nyexaminerade speciallärare. Genom att eleverna har fått sina röster hörda kan vi ta till 

oss det i vårt arbete med specialpedagogiska insatser.  

 

När vi har granskat vår studie och dess olika kategorier ser vi betydelsen av att bemötande 

mellan lärare-elev och elev-elev är en väldigt viktig framgångsfaktor för elevernas 

inlärning, trygghet och välmående. Finns det ett bra samarbete mellan lärare och elever 

samt ett tillåtande klassrumsklimat upplever inte eleverna att det är annorlunda att arbeta 

med speciallärare i eller utanför den egna gruppen, även om några av dem nämnde att det 

var pinsamt i början. Enligt Groth (2007) så ska det vara lika naturligt att gå iväg och 

arbeta med specialläraren som att ta en gitarrlektion. Vi som pedagoger står inför en 

utmaning genom att skapa ett tillåtande klimat så att inte elever upplever det pinsamt eller 

får undrande blickar när de erbjuds specialpedagogiska insatser, vilket stämmer överens 

med Holmberg et. al. (2005) studie då det kan upplevas som stigmatisering.  

 

I studien framkom det att ett fåtal elever upplevde specialpedagogiska insatser som 

stressande eftersom de då missar mycket av klassens arbete och speciellt om det inte är 

synkat med t.ex. svenska eller matematik. Eleverna fick då en ännu tyngre börda att bära 

eftersom de då skulle behöva arbeta in det de missade vid ett annat tillfälle. Detta är något 

som både speciallärare och klasslärare behöver tänka på när schema ska skapas så att inte 

arbetsbördan blir för stor för eleven. Extra intressant blir det för vår del eftersom vi inte 

har lyckats hitta något om detta i tidigare forskning.  

Utifrån resultatet ser vi att elever har olika uppfattningar av hur specialpedagogiska 

insatser utformas. Detta medför att speciallärare och klasslärare måste vara lyhörda och 

samarbeta kring elever och deras inlärning. En fråga som vi aldrig ställde men som vi i 

efterhand tycker hade varit intressant att ställa är om eleverna blivit tillfrågade hur de lär 

sig bäst. Ibland gör nog vi pedagoger vad vi tror är lämpligast, eller som vi alltid har gjort 

men vi får inte glömma det viktigaste, att fråga.  

 

Intressant i vår studie var att majoriteten av eleverna upplevde att det både var roligare 

och enklare att läsa än att skriva. Orsaker till att elever upplevde att det var svårt att skriva 

var att de var bland annat att de var osäkra på hur ord stavades, samt att det tog lång tid 

att komma på vad de skulle skriva om. Dockrell (2009) menar att läs-, skriv- och 

kunskapsutveckling är en process som är beroende av varandra. Han anser att om eleven 

uppvisar lässvårigheter så utvecklas även en ökad risk att få skrivsvårigheter. Här är det 

viktigt att speciallärarna är medvetna om sambandet och det ena inte utesluter det andra. 

Swärd (2014) menar att orsaker till skrivsvårigheter kan vara finmotoriken samt den 

kognitiva förmågan. Eleverna kan stöttas av specialläraren genom att erbjudas digitala 

verktyg för att underlätta stavningen och skrivningen, då det motoriska kan vara 

arbetsamt. Med hjälp av bilder samt frågeställningar kan texterna utvecklas och eleverna 

kan ha lättare för att producera berättelser.  
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Något som framkom under samtalen var elevernas upplevelser av skolmiljön. Många 

uppfattade den som stökig vilket även styrks av Skolverket (2004). Flertalet elever 

upplevde att det var skönt att lämna klassrummet och arbeta med speciallärare pga. den 

stökiga miljön som förekom. Här känns det viktigt hur vi tänker när vi ska utforma det 

specialpedagogiska stödet. Man kan fundera på om det vore lugnare i klassrummet skulle 

man då kanske kunna arbeta mer relationellt med hela gruppen? Eleverna som gick på 

skolan där specialläraren arbetade i klassrummet uttryckte inget om att det var stökigt. 

Kanske var det så att det var lugnare eftersom de hade organiserat på ett helt annat sätt?  

 

Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd och utifrån vårt resultat som helhet kommer vi 

alltid bära med oss uppfattningen: 

 

”Jag vill vara som alla andra.” (elev 8) 

 

Våra egna tankar om detta är att ju äldre eleverna är desto viktigare blir den sociala delen  

som handlar om att eleverna ska hitta sin roll i kamratkretsen. 

 

  

 

 

8.5 Fortsatt forskning   
Fokus i vår studie har varit att ta tillvara på elevers tankar kring specialpedagogiska 

insatser. Det har varit intressant att intervjua elever och få höra deras upplevelser kring 

ämnet. Flera forskare (Eriksson m.fl., 2011) anser att elevernas tankar och åsikter sällan 

blir hörda vilket vi håller med om.  

Även om studien är liten så väcker den nya tankar och framtida forskningsfrågor hos oss. 

En annan metod som kunde varit relevant för vår studie är fokusgrupper där information 

hämtas genom gruppsamtal. En fördel som vi ser med en sådan metod är att det kan bli 

bra diskussioner medan nackdelen kan vara att deras svar påverkas av varandra. Eftersom 

att det inte finns ny forskning kring elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser 

hade det varit intressant att forska vidare kring detta.  

Vi har diskuterat mycket kring varför det inte finns ny forskning inom området och våra 

funderingar är om etikrådet ställer höga krav på vilka frågor som får ställas till elever 

vilket därmed kan bidra till att man då inte får ut de svar som efterfrågas.  

Förslag till fortsatt forskning är att intervjua elever på högstadiet, möjligen hade 

resultaten sett annorlunda ut.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev Rektor 

Till dig som är rektor för elev i mellanstadiet- 

Information och förfrågan om elevers medverkan i intervjustudie 

 

Historiskt sett har det särskilda stödet till elever sett väldigt olika ut. Speciallärare och 

specialpedagoger utgör en viktig roll i skolans arbete men speciallärare samt 

specialpedagoger arbete har förändrats under tid. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för 

elevers upplevelser av speciallärar/specialpedagog insatser. Syftet med studien är 

undersöka elevers upplevelser av extra stöd som elever erbjudits i låg och mellanstadiet. 

Inriktningen i vårt examensarbete kommer infalla i hur elever upplever att de fått rätt 

stödinsatser samt om de anser att det gett positiva resultat i deras läs och skrivutveckling 

för att nå kunskapsmålen. För att få svar på dessa frågor efterfrågar vi elever som kan 

besvara våra frågor och som kan tänka sig ingå i vår studie. För att eleven ska känna sig 

trygg och avslappnad kommer intervjun ske vid ett tillfälle under skoltid och är beräknat 

till en tidsåtgång på ca 30 minuter. 

Intervjun är utarbetad utifrån Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer vilket innebär 

att alla uppgifter är transkriberade och konfidentiella. Information som elevens namn, 

hemkommun, skola kommer ej att nämnas i studien. Resultaten som kommer redovisas 

är elevens svar. Efter avslutad transkribering kommer all data samt anteckningar raderas. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

elever kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

Det är frivilligt att medverka i denna studie och eleven kan när som helst meddela oss att 

den inte längre önskar medverka i studien. 

Eftersom eleverna är under 15 år behöver vi ert godkännande till att ni ger samtycke till 

vår studie samt att du informerats om studiens innehåll: 

Får elever delta i studien   Ja Nej  

Får Intervjuer spelas in   Ja Nej  

Får vi ta del av IUP (Individuell utvecklingsplan) Ja Nej  

Får vi ta del av Åtgärdsprogram  Ja Nej  

 

Rektors underskrift:___________________________________________ 

 

Datum:______________  Ort:____________________ 

 

Vi heter Linda Strinne och Linda Gustafsson och går på Linnéuniversitetet i Växjö och 

läser till speciallärare. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är 

anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Vid frågor får du gärna 

kontakta 

oss.                                                                                                                                        

  Med vänlig hälsning! 

 
Studerande:         

                                                                                                            Handledare: Anna    Lövström 
Linda Strinne: lindastrinne@vara.se                                                     Doktorand i pedagogik 

LindaGustafsson: lindagustafsson@vara.se                                                                   Linnéuniversitetet Växjö  
        Mail:Anna.lovstrom@lnu.se      

 

mailto:lindagustafsson@vara.se
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Bilaga B Missivbrev Vårdnadshavare 

Till dig som är vårdnadshavare för elev i mellanstadiet- 

Information och förfrågan om elevs medverkan i intervjustudie 

 

Historiskt sett har det särskilda stödet till elever sett väldigt olika ut. Speciallärare och 

specialpedagoger utgör en viktig roll i skolans arbete men speciallärare samt 

specialpedagoger arbete har förändrats under tid. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för 

elevers upplevelser av speciallärar/specialpedagog insatser. Syftet med studien är 

undersöka elevers upplevelser av extra stöd som elever erbjudits i låg och mellanstadiet. 

Inriktningen i vårt examensarbete kommer infalla i hur elever upplever att de fått rätt 

stödinsatser samt om de anser att det gett positiva resultat i deras läs och 

skrivutveckling för att nå kunskapsmålen. För att få svar på dessa frågor efterfrågar vi 

elever som kan besvara våra frågor och som kan tänka sig ingå i vår studie. För att ditt 

barn ska känna sig trygg och avslappnad kommer intervjun ske vid ett tillfälle under 

skoltid och är beräknat till en tidsåtgång på ca 30 minuter. 

Intervjun är utarbetad utifrån Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer vilket innebär 

att alla uppgifter är transkriberade och konfidentiella. Information som elevens namn, 

hemkommun, skola kommer ej att nämnas i studien. Resultaten som kommer redovisas 

är elevens svar. Efter avslutad transkribering kommer all data samt anteckningar 

raderas. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt 

och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda elever kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Ansvarig rektor är 

informerad om vår studie. 

Det är frivilligt att medverka i denna studie och eleven kan när som helst meddela oss 

att den inte längre önskar medverka i studien. 

Eftersom eleverna är under 15 år behöver vi ert godkännande till att ni låter ert barn 

medverka i vår studie. 

Får deltaga i studien   Ja  Nej  

Intervjun får spelas in   Ja  Nej  

Får ta del av IUP (Individuell utvecklingsplan)  Ja  Nej  

Får ta del av Åtgärdsprogram  Ja         Nej  

 

Vårdnadshavarens underskrift:___________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:___________________________________________ 

 

Vi heter Linda Strinne och Linda Gustafsson och går på Linnéuniversitetet i Växjö och 

läser till speciallärare. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är 

anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Vid frågor får du gärna 

kontakta 

oss.                                                                                                                                        

  Med vänlig hälsning! 

Linda Strinne & Linda Gustafsson  

Linda.strinne@vara.se ; linda.gustafsson@vara.se; 

                                                                                                                                                                   

Handledare: Anna Lövström,  Doktorand i pedagogik Linnéuniversitetet, 

Växjö  Mail:Anna.lovstrom@lnu.se                                                                                                     

                              

 

 
OBS! Återkoppla ett godkännande till klasslärare/speciallärare senast 10 maj 2019 

mailto:Linda.strinne@vara.se
mailto:linda.gustafsson@vara.se
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Bilaga C Intervjufrågor 

 Frågeställningar 

●   Vad är elevens upplevelse kring specialpedagogiska insatser inom läs och 

skrivutveckling? 

●   Vad tycker dessa elever om sitt lärande, inom och utanför den egna gruppen? 

●   Upplever eleven att specialpedagogiska insatser inom läs och skriv hjälpt dem 

under skolgången? 

 Intervjufrågor: 

1.     Berätta lite om dig själv. 

2.     Vilka skolämnen gillar du? 

3.     Finns det något ämne du inte gillar? Om, varför? 

4.     Är det kul att läsa? Om inte, varför då? 

5.     Är det kul att skriva? Om inte, varför då? 

6.     Från en skala 1-10, hur mycket gillar du svenskämnet? 

7.     Vad är din uppfattning om att träffa specialläraren/specialpedagog? 

8.     På vilket sätt får du stöd av specialläraren/specialpedagogen (klassrummet, grupp, enskilt)? 

9.     Om svaret på fråga 8 är grupp eller enskilt, hur är din upplevelse av att lämna gruppen för att få 

specialpedagogiska insatser? 

10.  Vad tycker du är bra med att arbeta med specialläraren/specialpedagogen? 

11.  Finns det något du skulle vilja ändra på? 

12.  Var skulle du säga att du lär dig mest, enskilt hos specialläraren/specialpedagogen, i grupp med 

specialläraren/specialpedagogen eller i klassrummet? 

13.  Kan du förklara hur du tänker kring detta? 

14.  Berätta vad du brukar göra när du träffar specialläraren/specialpedagogen. 

15.  Skulle du vilja ha mer eller mindre tid hos specialläraren/specialpedagogen? 

16.  Hur lär du dig bäst (film, ljudböcker, praktiska moment, läraren modellerar m.m)? 

17.  Finns det något som vi inte har tagit upp som du skulle vilja berätta om
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