
 
 
 
 
 
 
 

Elevers erfarenheter av stöd under 
grundskolans senare år   

En tillbakablick på stöd i läs- och skrivsvårigheter  

Students’ experiences of support during compulsory school year 7-9  

A retrospective view of  support in reading and writing difficulties  

 

Ulla Johansson 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet 

Avancerad nivå, 15 högskolepoäng  

Handledare: Åsa Olsson 

Examinator: Carin Roos  

Datum 2015-06-05 

 



Abstract 
The purpose of this study is to describe some students' own experiences and involvement of 

remedial instruction during year seven to nine in compulsory school in Sweden. My hope is 

that the study may contribute in possible ways of supporting students in reading and writing 

difficulties. The study is qualitative with a life-world approach. Data were collected through 

semi-structured interviews with four upper secondary school students. The study is 

retrospective and describes the students´ experiences and perceptions of remedial instruction. 

The result shows that all four students have their unique perspectives on reading and writing 

difficulties or dyslexia as a phenomenon. As individuals, they have positive experiences of 

support and individual teachers´ commitment. These students interviewed have in common an 

experience of struggling and fight to get their rights respected, and that this has consuming 

power and energy that otherwise could have been used in the learning process.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva några elevers egna upplevelser och deltagande av 

stödinsatser under svenska grundskolans årskurser sju till nio. Min förhoppning är att studien 

kan bidra med möjliga vägar att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen är 

kvalitativ med en livsvärldsansats. Data har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer 

med fyra gymnasieelever. Studien är retroperspektiv och eleverna har sett tillbaka på sin 

grundskoletid och beskriver sina erfarenheter och upplevelser av det stöd de fick då. 

Resultatet visar att alla fyra eleverna har sitt unika perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi som fenomen. Som individer har de positiva erfarenheter av stödinsatser och 

enskilda pedagogers engagemang. Gemensamt har eleverna en upplevelse av att ha fått kämpa 

för att få sina rättigheter tillgodosedda och att detta tagit kraft och energi som annars kunnat 

komma deras lärprocess till gagn.  
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1 Inledning 
 

I mitt arbete som pedagog i grundskolans senare årskurser har jag i möten med elever i läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi sett många kämpa med att hitta strategier och 

tillvägagångssätt för att övervinna svårigheter. Vissa elever har haft stor kunskap om de egna 

behoven och tagit mycket ansvar för anpassningar som behövts, andra i sin tur har ännu inte 

erövrat strategier. Min erfarenhet är även att eleverna inte heller alltid kommer till tals och att 

beslut ibland tas över huvudet på dem. Jag har visserligen tyckt mig se ett tydligt 

elevperspektiv i organiseringen av stöd på skolor, där elevens behov sätts i centrum som sig 

bör, men där behoven tolkas av andra i dess närhet. Jag är intresserad av elevernas egna röster, 

elevernas perspektiv, något jag inte så tydligt kunnat avläsa tidigare.  

Den livsvärld var och en befinner sig i och de erfarenheter det genererar tycker jag är centralt 

och viktigt att lyfta fram för att vi ska få syn på den enskilda individens behov av stöd. Jag 

vill få inblick i erfarenheter av hur det är att vara elev och ta emot stöd under årskurs sju till 

nio. Min studie vilar därför i förhoppningen att jag ska få ta del av elevernas egna erfarenheter 

av hur de själva upplevde sina sista tre år på grundskolan. Min tidigare uppfattning har varit 

att skillnader i kvalitet och frekvens av stöd från omgivning såsom lärare och skola men även 

vårdnadshavare medfört att elever getts olika förutsättningar att nå kunskapskraven i 

grundskolan. Jag anser att det är centralt att låta eleven själv komma till tals runt sina egna 

styrkor och behov eftersom stöd ska vara individualiserat. Oavsett om eleven har kunskap 

eller inte om rättigheter, stöd och förutsättningar menar jag att vi som pedagoger ändå måste 

låta eleven komma till tals utifrån sin egen livsvärld.  

I min kommande profession som speciallärare på området språk-, läs- och skrivutveckling 

kommer, enligt examensförordningen för speciallärarexamen (SFS, 2011:186), mina arbets-

uppgifter bland annat att bestå av rådgivning i frågor som rör barns utveckling på området samt 

analyser av behov och medverkan i förebyggande arbete. Min roll som speciallärare ger mig 

även möjlighet och skyldighet att stödja elever, vårdnadshavare, kolleger samt andra pedago-

ger i arbetet med att upprätta och tillhandahålla den lärmiljö som passar respektive elev 

(ibid.). Min tanke är att jag i denna studie genom intervjuer ska få inblick i elevers egna erfa-

renheter av stöd under grundskolans senare år och genom kunskapen sen, som speciallärare, 

vara ett stöd i anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.  

1.1 Syfte  
Syftet med studien var att försöka få syn på några enskilda elevers erfarenheter av hur vi som 

lärare involverar eleverna i de stödinsatser som ges gällande läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi under grundskolans årskurser sju till nio.  

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilka erfarenheter har eleverna av det stöd de fått för läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi under grundskolans år sju till nio? 

 I vilken utsträckning anser eleverna att deras levda erfarenheter gällande läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi tillvaratagits i stödåtgärder? 
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2 Bakgrund 
 

Avsnittet tar först upp några för studien aktuella skrivningar i styrdokument. Därefter belyser 

jag tidigare forskning på området utifrån ett antal tema; deltagande i undervisning och stöd, 

pedagogens betydelse samt föräldrastöd. 

2.1 Styrdokument  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), hädanefter här kallad 

Lgr11, står i första delen gällande skolans värdegrund och uppdrag följande om utbildningen 

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 

2011, s. 7). Vidare att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Skolverket, 2011, s. 8) samt ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2011, s. 8).  

Även i skollagen hittar vi ovanstående skrivning om elevers olika behov samt bland annat 

följande ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(SFS 2010:800, 1 kap, 4 §).  

Under del två i Lgr 11 (Skolverket, 2011) under övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 

2011) hittar vi skrivningen 

 ”Alla som arbetar i skolan ska 

 Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2011, s. 14). 

Under samma underrubrik står lärarens riktlinjer: 

”Läraren ska 

 Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 

(Skolverket, 2011, s.14).  

Skolverkets allmänna råd; Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(2014) ges ut i syfte att hjälpa skolor att ge stöd till elever i deras utveckling mot 

utbildningsmålen. Däri skrivs skolans kompensatoriska uppdrag fram ”Utbildningen ska ta 

hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras 

förutsättningar” (Skolverket, 2014, s. 10). Lite längre ner i texten utvecklas tanken  

En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven som 

finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Det innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås (Skolverket, 2014, s. 10).   

Konventionen om barnets rättigheter (2011) belyser barnets mänskliga rättigheter och 

däribland rätten till medinflytande. Den handlar om att barn ska få möjlighet att påverka den 

situation de är i och att de ska bli lyssnade på. I artikel 12. 1 står följande 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad (Regeringskansliet, 2011, s. 38).   

2.2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
En liten del av den forskning som bedrivits gällande elevers erfarenheter av stöd i läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi redovisas nedan.  
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2.2.1 Deltagande i undervisning och stöd 
Gibson och Kendall (2010) menar att det är brist på forskning av skolerfarenheter just med 

elevernas perspektiv. Också Nielsen (2005) påpekar att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

studerats mycket och på olika områden men pekar även på att elevens egna erfarenheter av 

stödet saknas i forskningen. Nielsen skriver ”Subjektets levda erfarenheter har alltså i hög 

grad varit osynliga i forskningen” (Nielsen, 2005, s. 62). 

Westling, Pyhältö, Pietarinen & Soini (2013) menar att det finns behov av forskning på 

område gällande elevernas uppfattningar om eget deltagande i skolan. Westling et al. (ibid.) 

påtalar Finlands goda skolresultat men menar också att det finns skillnader mellan i hur stor 

utsträckning eleverna engagerar sig i sociala och pedagogiska processer. I studien hade 

forskarna för avsikt att undersöka, ur ett retroperspektiv, hur eleverna upplevt att de involverat 

sig i skolan genom sina år där. Studien var en del av ett större projekt som genomfördes i 

Finland i syfte att hitta goda förutsättningar för framgångsrika skolreformer. Både elever och 

vuxna deltog i studien i vilken metodinsamlingen var frågeformulär med öppna frågor. Elever 

i behov av särskilt stöd identifierades inte specifikt i studien. Utifrån det som framkom menar 

Westling et al. (2013) att ett inifrån kommande engagemang för skolan påverkar inlärning och 

välmående positivt men även att det motsatta gäller, brister kan leda till skolmisslyckanden.  

 

Casserly (2011) har undersökt hur 20 elever i tredje och fjärde klass på Irland har erfarit att gå 

i särskild läsklass eller lässkola under ett år. Undersökningen var kvalitativ och intervjuer 

gjordes med eleverna under en period om 3-4 år. Barnens erfarenheter är positiva men studien 

pekar även på ordinarie skolors utmaning att arbeta inkluderande med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Författaren argumenterar för behovet av särskilda skolor och läsklasser och 

menar att undervisningen där håller god kvalitet och mycket väl kan vara inkluderande. 

Eleverna upplevde att de i den ordinarie undervisningen hade svårt att hinna med i sina 

kamraters takt, klara av läxor samt att föräldrarna la mycket tid på skolarbete hemma med 

stora mått av hjälp från dem till barnet. Vidare menade några av eleverna att deras 

klasskamrater ibland reagerade negativt och blev irriterade när svårigheter för eleven kom till 

uttryck. Efter att ha gått i läsklass eller i lässkola påtalade flertalet elever att de föredrog detta 

då de bland annat sett positiva förändringar och utveckling i sitt läsande, användning av 

strategier och läxor. Lärarens betydelse var en annan aspekt som togs upp i positiv mening, 

där de menade att läraren och dennes inställning är viktigare än att anpassa material.  

 

Även Mc Phillips och Shevlin (2009) har undersökt lärandeerfarenheter hos elever med 

dyslexi på Irland. I denna studie belystes lärare, elevers och föräldrars erfarenheter genom en 

rad både kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med studien var att se vilka 

undervisningsmetoder som användes i de på Irland förekommande tre former av 

undervisning; lässkola, läsklass och vanlig skola. I resultatet kom forskarna fram till att det 

fanns såväl sociala som akademiska fördelar med att delta i specialriktad undervisning. 

Föräldrar och elever i undervisningsformen pekade på att ett individcentrerat synsätt samt 

arbete riktat mot de enskilda elevernas behov med ett individualiserat stöd genererade ökat 

självförtroende hos eleverna. Mc Phillips et al. (ibid.) menar dock att det inte finns empiriska 

resultat som bevisar att särskilda undervisningsgrupper är bättre för undervisning av elever 

med dyslexi. Studien visar att undervisningen i de olika skoltyperna har likheter i metod och 

praktik samt att det inte främst är platsen för undervisning som behöver diskuteras, det är 

pedagogiken som är viktigast. 
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Anderson (2009) intresserade sig i sin studie för erfarenheter gällande läsning som elever med 

dyslexi hade men i sitt arbete fann hon även andra faktorer runt undervisning i särskilda 

grupper som hon redogör för. Syftet med studien var att genom intervjuer och observationer få 

en bild av hur eleverna klarade läsundervisningens krav. Fyra elever i årskurserna 5-6 deltog i 

studien, samtliga med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Hennes upptäckter var av både 

negativ och positiv art och även generella problem visade sig, vilka hon menar är nedslående. 

Anderson menar att eleverna var marginaliserade i sin ordinarie undervisningsgrupp bland 

annat på grund av att de inte hann det deras klasskamrater gjorde. Den undervisning som 

eleverna hade utanför klassen bidrog till den exkluderande känslan hos eleverna. En aspekt 

påvisar elevers oro att missa saker i den ordinarie undervisningsgruppen och utanförskap 

eftersom eleverna alternerade mellan olika grupper. Positiva effekter såsom elevers ökade 

självförtroende och betydelsen av gott arbetsklimat i den särskilda undervisningsgruppen 

visade sig. Anderson (ibid) förordar att elevers röster bör höras gällande undervisning i 

särskilda grupper och att elevernas erfarenheter bör tas tillvara i syfte att förbättra 

organisationen. Hon påpekar dock att det är sällsynt att elever med dyslexi får uttrycka sina 

synpunkter och att det finns behov av att hitta vägar för att låta dem höras. 

 

Risken för en skör självbild och dåligt självförtroende hos elever i läs-och skrivsvårigheter tas 

upp hos flera av de forskare som lyfts fram i forskningsgenomgången här. Nielsens (2005; 

2011) påtalar det exempelvis men nämner också elevernas vilja att komma framåt, vilket 

faktiskt också utsätter dem med risk för misslyckanden men som de ändå utmanar i sin kamp 

att erövra läsande och skrivande. Enligt Gibson et al. (2010) kan en sen diagnos leda till att 

eleven får försämrat självförtroende och att stöd inte sätts in. Ju tidigare stöd sätts in, menar 

de, desto tidigare blir eleven medveten om sin förmåga och tar ansvar för sin inlärning. Den 

artikel författarna skrivit är del från en större studie men under intervjuerna framstod 

självförtroende som en av de saker de intervjuade tog upp mycket.  

Kirwan och Leather (2011) belyser vikten av självreflektion, att komma till insikt om egna 

behov i sitt lärande för att kunna ta del av undervisning och stöd. I sin undersökning har de 

intervjuat studenter på högre utbildning om erfarenheter av det lärandestöd som erbjudits. 

Studenterna, med dyslexidiagnos, hade tillgång till undervisning med syfte att de skulle få 

strategier och lärandeverktyg för sina studier. Med en fenomenologisk ansats och 

semistrukturerade intervjuer var deras syfte att få fram elevernas egen erfarenhet att gå på 

universitetet med dyslexidiagnos. Resultaten visade att studenterna var positivt inställda på 

studietekniksundervisningen samt att de såg sig finna metoder att bli självständiga.  

I didn`t really have a strategy and I used to read everything and wasted a lot of time…all those things 

I wasn`t really aware of suddenly became apparent when I started here (Kirwan & Leather, 2011, s. 

37).  

Nadja Carlsson (2011) hade med sin fenomenologiska studie syftet att beskriva erfarenheter 

hos vuxenstuderande gällande läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi samt vilka konsekvenser 

svårigheterna fått för dem. Svårigheterna belystes ur tre olika dimensioner vilka var social, 

utbildningsmässig och existentiell dimension. De intervjuade har fört en kamp i 

skriftspråkandet på dessa tre plan. För det första i att möta de krav samhället ställer, för det 

andra i att behärska pedagogiska situationer och för det tredje i att förhålla sig till att inte vara 

som alla andra. Carlsson (ibid.) har i sin studie hört hur de vuxenstuderande efter sina studier 

som vuxna ser på världen på ett annat sätt och att de upptäckt att de vill fortsätta utöka sina 

kunskaper framöver.  
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2.2.2 Pedagogens betydelse 
Elever med dyslexi som fått säga sin mening om vilka behov de har påtalar inte betydelsen av 

undervisningsmetoder utan de pekar istället på att det viktiga är att läraren ser dem som 

individer med individuella behov samt att de ser till att eleven har verktyg och tid för sin 

inlärning. Detta kom Nielsen (2005; 2011) fram till i en studie där hon med ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv tog sikte på erfarenheter gällande läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Fokus i fenomenologi ligger på den, i det här fallet, intervjuade 

personens upplevda livsvärld och unika erfarenhet. I studien intervjuades, fördes samtal, med 

nio stycken elever mellan åtta och femtiotre år gamla. Samtliga intervjuade studerade vid 

tiden för studien i skola eller vuxenundervisning. En pojke lyfts fram speciellt i artikeln, 

Rasmus som är sexton år. Rasmus lärare har betytt mycket för hans inlärning men även för 

hans syn på sig själv. Nielsen menar att denna lärare har brytt sig om Rasmus, att hon väglett 

honom. I resultaten lyfter Nielsen fram betydelsen av interaktion mellan lärare och elev där 

läraren ser eleven som en hel individ, ser till att eleven har passande verktyg för sin inlärning 

samt att läraren ger tid och utrymme för läsning och skrivning. Vidare menar hon att lärare 

behöver visa vilka möjligheter som finns, och det gäller inte bara elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Avslutningsvis säger sig eleverna i Nielsens studie (ibid.) behöva lärarens 

stöd för att lära sig på egen hand. 

 

Wennås Brante (2013) preciserar det hela ytterligare och menar att det individuella stödet är 

av stor vikt eftersom styrkor och behov ser olika ut för oss och att stödet därför måste vara 

individuellt riktat. Casserly (2011) kom fram till liknande tankar, att det är betydelsefullt att 

läraren har kunskap om läs-och skrivsvårigheter för att kunna hjälpa eleverna framåt. Även 

van Manen (refererad till i Nielsen, 2011) tar upp att det är som helheter lärare måste se 

eleverna i deras arbete med läs- och skrivinlärningen. Carlsson (2011) påtalar en stor mängd 

sätt att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter och lyfter vikten av att läraren även förstår 

livsvärlden hos den person som ska stödjas för att stödet ska bli rätt. Läraren har stor 

betydelse genom anpassningar och uppmuntran men även genom ett stort engagemang. 

 

Westling et al. (2013) tar förutom elevers upplevelse av eget engagemang i sin utbildning, 

även upp finska elevers deltagande och engagemang i sin utbildning utifrån lärares betydelse. 

De refererar till Furrer och Skinner samt Salmela Aaro (refererade till i Westling et al., 2013) 

vilka funnit att elevers aktiva deltagande ökar i takt med ett positivt skolklimat och lärares 

uppmuntran. Det framkom också i studien att det å andra sidan visat sig att motsatsen, alltså 

ett negativt bemötande från lärare, har negativ inverkan (ibid).  

2.2.3 Föräldrastöd  
Wennås Brante (2013) tar upp föräldrars betydelse för skolresultaten. Hon menar att det inte 

är ovanligt att föräldrars engagemang i barnens skolgång då barnen har dyslexi ofta gör att de 

fungerar som extralärare i hemmet. Vidare trycker hon på att undervisning måste ske på 

individuell bas där varje elevs unika förmågor och behov tas tillvara. Eleverna i studien 

uppger att deras föräldrars stöd varit väldigt viktigt med tanke på studierna. Earey (2013) har 

undersökt vilka erfarenheter föräldrar till barn med dyslexidiagnos har. Föräldrarna hade olika 

syn på om diagnos var viktig eller inte, vissa barn hade inte trots diagnos fått adekvat stöd, 

andra familjer försenade diagnostisering i tron att den inte skulle gynna barnet och för att inte 

komma i motsättning med skolan. Earey (ibid.) tar också upp föräldrars arbete med sina barns 

skolarbete samt menar att föräldrar ibland har större kunskaper om sitt barns dyslexi än den 
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undervisande skolan har. Två av föräldrarna i studien menade att de kontinuerligt behövde 

informera skolan om sitt barns dyslexi med syfte att barnet skulle få rätt stöd. Vidare påtalas 

att föräldrarna fått kämpa för att stödet skulle sättas in. Dessutom spelar föräldrars olika 

möjligheter att stödja barnet i skolarbete in på hur väl barnet lyckas. Andra studier (Nielsen, 

2005; Casserly, 2011) belyser hur föräldrars och syskons engagemang påverkat eleverna 

positivt i inlärningen.  

 

Wennås Brante (2013) för till redan ovan nämnda aspekter även tidsaspekten. Uppgifter tar 

för många elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter mer tid i anspråk än det gör för 

jämnåriga. Tiden att avkoda och förstå text är ofta längre och krävande samt medför 

svårigheter att hinna läsa fler gånger. Tidsbrist märks även vid hemuppgifter, läxor blir extra 

tidskrävande. En flicka i nämnda studie uppger att tiden varit hennes värsta fiende och en 

annan har erfarenheten av att försöka hinna med sina jämnåriga i läsningen men att hon då 

inte förstod det hon läste.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt belyser jag kort studiens övergripande teoretiska ansats, det fenomenologiska 

perspektivet. Inledningsvis ger jag en kort historik runt fenomenologi, därefter koncentreras 

innehållet runt begreppet livsvärld vilket är centralt i studien men även andra begrepp som jag 

anser har betydelse för min studie förklaras. 

3.1 Fenomenologi, kort historik 
Husserl anses vara den moderna fenomenologins grundare. Han riktade kritik mot den 

vetenskapliga dogmatismen, som han menade skymde blicken genom färdiga teorier 

(Bengtsson, 2006).  

Detta är i själva verket vad som gör det så utomordentligt svårt att tillägna sig fenomenologins väsen, 

att förstå den särpräglade innebörden av dess problematik och dess förhållande till alla andra 

vetenskaper (och i synnerhet till psykologin): nämligen att allt detta fordrar ett nytt, i förhållande till 

de naturliga erfarenhets- och tankeinställningarna fullständigt förändrat inställningssätt. Att röra sig 

fritt inom detta, utan att falla tillbaka i de gamla inställningarna, att lära sig se, särskilja och beskriva 

det som står inför ens ögon, kräver dessutom särskilda och mödosamma studier.  (Husserl, 2004, s. 

53). 

Inom fenomenologi finns den gemensamma nämnaren att gå tillbaka till sakerna själva, till 

det som studeras. Ordet fenomen har betydelsen det som visar sig och det visar sig alltid för 

någon. I det här är det alltså sakerna som visar sig som ska ses som fenomen. Sakerna ska 

komma till tals själva, så som de verkligen är, utan påverkan av annat. Som forskare innebär 

det att rikta sig mot det erfarna som det visar sig just då. Detta görs genom att man sätter en 

parantes om sin egen förförståelse om det som ska betraktas för att fenomenet ska visa sig i 

sig självt, utan påverkan. Genom denna så kallade reduktion, epochén, så kan alltså det som 

betraktas komma fram i sin rena form och då blir essensen synlig. Det här kallas för den 

transcendentala fenomenologin (Bengtsson, 2006). Utifrån erfarenheten betraktas sakerna 

själva och fenomenologi är vad Bengtsson (1993) menar en erfarenhetsfilosofi. Den naturliga 

erfarenheten ska genom fenomenologin göras rättvisa (ibid.).  

Husserl (2004) beskriver världen som något som alltid finns där för oss, som vi varseblir. Vår 

uppmärksamhet finns på det runt oss, i vår närhet och längre bort. Den är hela tiden där för 

oss och vi är själv en del i den. Vi varseblir och relaterar till det som finns runtomkring. Var 

och en har sitt sätt att se omvärlden och varseblir olika. Med den fenomenologiska epochén 

sätter vi världen inom parentes och kopplar bort teorier.  

Husserls teori har vidareutvecklats av namn som Heidegger och Merleau-Ponty (Bengtsson 

1993). Båda dessa fenomenologer tillhörde den existensfilosofiska grenen. De menade att det 

inte räckte med att se vad något är, det är även viktigt att se att det är samt inse skillnaden 

mellan de båda. På så vis kan inte essensen (vad-heten) skiljas från existensen (att-heten) och 

det kan heller inte skiljas åt i erfarenheterna (Bengtsson, 2005).  

3.2 Livsvärlden 
Livsvärlden är ett centralt begrepp i all fenomenologi. Livsvärlden är den värld som 

människan befinner sig i, den vanliga som vi delar med andra och inte kan gå utanför. Vi som 

människor är alltid riktade mot världen och försöker finna mening i den. De olika fenomen 

som finns i livsvärlden är sammankopplade med varandra (Bengtsson, 2006).  Husserl hade 

redan tidigare diskuterat den så kallade naturliga inställningen till världen som den värld vi 



 

8 

 

erfar och som vi ser som självklar. Begreppet livsvärld började senare användas och 

vidareutvecklas av Heidegger och Merleau-Ponty men även av andra fenomenologer 

(Bengtsson, 1993). Merleau-Ponty menar att världen har funnits tidigare än den betraktelse vi 

gör och den är förbunden med det subjekt som varseblir den. Världen är alltså inte endast den 

konkreta världen utan även den vi upplever, livsvärlden. Vidare påpekar Bengtsson (1993) att 

i denna fenomenologiska gren ses subjektet, det som varseblir, som agent och som den egna 

levda kroppen. Med denna förändrade syn på subjektet blev fenomenologin världslig och 

synen på den levda kroppen som subjekt-objekt föddes. Carlsson (2011) skriver ”Liv och 

värld kan inte delas upp i något subjektivt, respektive objektivt utan utgör en enhet” (s. 83). 

Vidare påtalar hon att livsvärlden är unik för varje människa, upplevd utifrån varje individs 

hela livssituation. 

Dahlberg och Dahlberg (2010) diskuterar detta utifrån Husserls fenomenologi och 

argumenterar för hur subjekt och objekt har en dynamisk relation, oskiljaktiga, en enhet. 

Subjektet upplever världen och objektet visar sig för subjektet, däri uppstår mening. Den 

inbördes relationen mellan subjekt och objekt är livsvärldsfenomenologins fokus, livsvärlden 

är mer än den levda och upplevda världen. Vi upplever världen från vårt eget perspektiv och 

kan inte se objektets alla sidor samtidigt. På så sätt är objekten aldrig bestämda men heller 

aldrig helt obestämda. Det finns alltså dolda sidor. Men människor upplever världen olika, 

den levda erfarenheten är olika. Bengtsson (2006) påtalar att våra erfarenheter har horisonter 

som flyttas allteftersom vi erfar nya fenomen, horisonterna ändras och förflyttas beroende på 

våra erfarenheter i nuet men även tidigare erfarenheter påverkar De erfarenheter vi har 

innefattar alla egna horisonter. Dahlberg och Dahlberg (2010) ger exemplet att då vi tittar på 

ett hus uppfattar vi det just som ett hus och inte bara den vägg vi ser eftersom vi har tidigare 

erfarenheter av just hur hus är konstruerade. Vi upplever även huset i relation till husen 

bredvid, till flaggstången och till andra slags hus. Även det som är obestämt erfar vi, att det 

finns något bakom huset, fast vi inte vet vad. Horisonten flyttas allt eftersom vi upplever nya 

saker. 

Att övervinna svårigheter som kommer till uttryck i läsande och skrivande och att förflytta sin 

horisont genom nya erfarenheter beskriver både Nielsen (2005) och Carlsson (2011) i sina 

avhandlingar. Carlsson (ibid.) menar att dagens arbetsliv kräver ständiga anpassningar av oss 

som individer, vi behöver vidarutbilda oss och hålla oss a jour ständigt. Det är ofta genom läs- 

och skriftspråket vi kommer åt teorin för våra fortbildningar och dylikt. För de flesta av oss 

vållar det inga större problem medan skriftspråket för andra innebär stora svårigheter. 

Samhällets krav på oss att kunna ta del av skriftspråket är för en del ett hinder. Vi behöver ett 

livslångt lärande i vilket medborgarna behöver sätta sig i skolbänken igen (ibid.)  

 

Fenomen blir belysta inom olika vetenskaper (Husserl, 2004) men genom fenomenologi 

försöker man betrakta dem som de visar sig utan förekomna kunskaper och idéer. Carlsson 

(2011) ser på läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som fenomen. Var och en upplever 

fenonmenet på sitt unika sätt, utifrån sin livsvärld. Eftersom jag intresserar mig för elevernas 

erfarenheter, deras perspektiv och hur fenomen upplevs av dem, kändes en fenomenologisk 

ansats rimlig i min studie där jag försöker beskriva några enskilda elevers erfarenheter. 

Genom meningsfokusering av intervjumaterialet har centrala aspekter av elevernas livsvärld 

framträtt, vilka jag initialt behandlat separat med hänsyn till fenomenologins fokus på den 

enskildes erfarenheter och därefter tar jag upp likheter som framträtt. Genom belysning av 

detta samt läs- och skrivsvårigheter som fenomen har analys och diskussion slutligen förts. 
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

Studiens ansats är den fenomenologiska livsvärlden och jag förklarar den kort nedan samt tar 

upp den metod på vilken empirin samlats in, den kvalitativa forskningsintervjun. Studiens 

genomförande tas även upp. Vidare för jag en etisk diskussion samt diskuterar studiens 

tillförlitlighet. 

4.1 Ansats 
Undersökningen är kvalitativ. Ahrne & Svensson (2011) ger exempel på olika sorters metoder 

som räknas som kvalitativa. De påtalar att kvalitativa insamlingsmetoder generar kvalitativt 

empiriskt material vilket även innebär kvalitativ analys. 

     

Den övergripande ansatsen i valet av metod är fenomenologisk med livsvärlden som fokus. I 

den fenomenologiska metoden är det den enskildes perspektiv som beskrivs, den levda 

erfarenheten (Kvale & Brinkman, 2014). För att få syn på den enskildes livsvärld och därtill 

knutna erfarenheter har jag valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Valet av 

halvstrukturerad intervju växte fram eftersom jag räknade med att följdfrågor och motfrågor 

skulle komma under intervjutillfället samt att den fenomenologiska ansatsen innebär att jag 

som forskare sätter min egen förförståelse inom parentes samt en strävan att följa 

intervjupersonen för att få syn på sakerna, fenomenen, som de framträder. 

 

Kvale och Brinkman (2014) menar att fenomenologi handlar om att se den enskildes 

perspektiv och uppfattning av verkligheten. Objektivitet och strävan efter att hitta 

gemensamma väsen i det undersökta genom att reducera materialet är karaktäristiskt för 

fenomenologiska studier. En reduktion av det undersökta genomförs i analysen genom att 

filtrera bort förkunskaper och liknande med motivet att beskriva fenomenet så rent som 

möjligt. Det handlar om att beskriva erfarenheterna så nära det går. Det är den levda världen 

som ska beskrivas, den unika. 

 

Som intervjuare kan jag givetvis inte ställa mig helt objektiv och sätta mig själv inom parentes 

fullständigt eftersom jag har mina egna uppfattningar och erfarenheter samt min egen 

förförståelse med mig i mötet med den andre. Däremot kan jag försöka att sätta mig själv och 

mina egna tankar åt sidan för att försöka se de fenomen som den intervjuade påvisar. Även det 

faktum att jag kommer in i den andres livsvärld genom intervjun påverkar intervjusituationen, 

något jag som forskare behöver vara uppmärksam på för att medföra så lite påverkan som 

möjligt. ”Kan vi fenomenologer sätta oss själva ur spel, vi som ju trots allt också är delar av 

den naturliga världen?” (Husserl, 2004, s. 187). 

4.2 Metodval 
Casserly (2011) menar att genom att få elevers perspektiv kan pedagoger få en större 

förståelse för elevers erfarenheter och situation och därigenom upprätta passande lärmiljöer 

och undervisningsmetoder.  

I FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 står att läsa:  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. (Konventionen om barnets rättigheter, art.12, 2011, s. 12). 
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Principen i ovanstående text är att barnen ska delta i frågor som rör dem och att deras röster 

ska ha inflytande. Även skolans styrdokument Lgr 11 (Skolverket, 2011), under Övergripande 

mål och riktlinjer för utbildningen, framskriver dessa rättigheter. 

För att få barns perspektiv anser jag att vi behöver lyssna in dem och försöka att inte tolka det 

som framkommer utifrån vår egen livsvärld utan försöka förstå eleven när den beskriver sin 

livsvärld, sina uppfattningar av olika fenomen som de visar sig för dem och då sätta vår egen 

förförståelse inom parentes.   

Halldén (2003) diskuterar begreppet barns perspektiv vilket innebär annat än begreppet 

barnperspektiv. Det är just i perspektivet skillnaden består. Båda begreppen innehåller 

dimensionen att barns bästa tas i beaktande med skillnaden att begreppet barnperspektiv pekar 

på någon annan än barnet som tolkare. I begreppet barns perspektiv är det barnets eget 

perspektiv utan tolkningar. Vidare menar Halldén (ibid) att konventionen knyter an till en syn 

på barnets som autonom, självbestämmande. 

Christensen och James (2008) pekar på en ökad syn på barn som subjekt i forskning, som 

aktörer snarare än passiva objekt. De menar vidare att detta även ställer krav på metod och 

etik. Barnperspektivet i form av vuxna som menar sig tala för barnet är enligt dem sen tidigare 

vanligt förekommande. Woodhead och Faulkner (2008) påtalar att psykologiska studier redan 

på 1970-talet väckt frågan om barnet som subjekt eller objekt i forskningen samt att kritik mot 

synen på barnet som objekt lett till förändringar i respekten för barnet. Roberts (2008) är 

också inne på samma tanke och menar att forskning fortfarande är de vuxnas arena och att 

barns berättelser tenderar till att omformuleras eller på annat sätt bearbetas för att passa våra 

syften. Vidare är hennes uppfattning att genom att lyssna till barnet så respekterar man det 

också som mänsklig varelse. Men det faktum att barn görs till aktiva deltagare i beslut som rör 

dem själva behöver inte per automatik betyda att den moraliska aspekten hos forskare eller 

andra inblandade är hög, genom etik kan vi ledas till att ställa rätt sorts frågor till barnen och 

göra dem till deltagare i processen menar Roberts (ibid.).  

Här kan jag tydligt se den teoretiska kopplingen till mina egna erfarenheter av att 

barnperspektivet gäller men att barns perspektiv inte alltid blir gällande. Barnet kommer inte 

alltid till tals och tolkningen är inte alltid barnets. De fenomen barnet erfar tolkas av någon 

och betraktas inte så som de visar sig för barnet, utan någon annans förförståelse och 

erfarenheter läggs till i tolkningen. 

Med grund i nämnda teorier har jag valt att intervjua de personer som ingår i studien av den 

anledningen att jag är intresserad av elevens eget perspektiv och deras upplevelse av det stöd 

som getts under år 7-9 i grundskolan. De personer som intervjuats har genomgått sin 

grundskoleutbildning och min förhoppning var att jag skulle få inblick i deras livsvärld på 

detta område och de fenomen som visat sig för dem. Av den anledningen ville jag försöka 

förstå elevens perspektiv och valde att genomföra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som 

verktyg för min datainsamling.  

4.2.1 Intervju 
Intervjuer är specifika, frågebaserade samtal och ska inte ses som ordinära, vardagliga samtal 

enligt Cohen, Manion & Morrison (2011). Många former av intervjuer finns, med grund och 

syfte i den specifika forskningsfrågan väljs rätt intervjumetod. Beroende på vad forskaren är 

intresserad av passar olika intervjumetoder in. I de fall intervjuaren är intresserad av 

intervjupersonens livsvärld är livsvärldsintervjun passande (Kvale & Brinkman 2014).  
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Kvale och Brinkman (ibid) förklarar vidare att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun fått 

inspiration från fenomenologiska tankar och att datamaterialet ska förstås ur den intervjuades 

perspektiv, dennes livsvärld. Detta innebär att intervjuaren utifrån vald aspekt försöker förstå 

teman och utifrån dem sedan beskriver den intervjuades livsvärld på ett visst område. 

Följdfrågor och motfrågor är självklara delar i den här formen av intervju och den medför att 

intervjuaren för att få ut mesta möjliga måste vara väl insatt på området. Författarna menar att 

det viktigaste verktyget i en intervju är forskaren och dennes skicklighet att genomföra 

intervjun. Intervjuer kräver att intervjupersonen känner tillit till intervjuaren för att den ska 

delge sina erfarenheter och sin syn inom området. Därför är det viktigt att intervjuaren visar 

engagemang och är uppmärksam på intervjupersonens svar fortsätter Kvale och Brinkman 

(ibid.). Inledningsvis är det bra att ge en orientering till samtalets syfte och bakgrund. 

Halvstrukturerade intervjuer har en intervjuguide som bas att utgå ifrån med frågor och teman 

som förväntas täckas in. Med utgångspunkt i den enskilda intervjun styrs så frågorna i den 

mån de passar. Hur strukturerad eller spontan intervjun blir och i vilken ordning frågorna 

kommer beror på situationen. Öppna frågor är att föredra då de ger utförligare svar. Vidare är 

det viktigt att klargöra och följa upp viktiga aspekter i intervjun i form av följdfrågor och 

liknande. Det gör att intervjuernas innehåll skiftar efter situation. (Kvale & Brinkman, 2014). 

Efter intervjuns avslut när bandspelaren är avstängd kan ofta aspekter framkomma som kan 

vara av värde för studien. Här är det viktigt att komma överens med den intervjuade om 

huruvida detta får användas i studien eller inte (Kvale & Brinkman, 2014). Detta klargjordes 

med intervjupersonerna i de fall det var aktuellt.  

4.3 Etiska ställningstaganden 
Forskare har ett speciellt ansvar mot dem som är deltagande i en studie och dem som på något 

sätt påverkas av resultaten. Hur personer som deltar i forskningen får behandlas är centralt i 

forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2011).  

Studiens etiska överväganden vilar i Vetenskapsrådets skrifter God Forskningssed (2011) samt 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) i vilken 

fyra huvudkrav lyfts fram samt. Nedan kommenteras hur de olika kraven konkretiserats i 

studien. Direkt vid studiens start delgavs nedanstående information till medverkande elever 

samt vårdnadshavarna för ännu inte myndiga. Innan intervjuernas genomförande har 

medgivande angående deltagande i studien skrivits under (Bilaga 1; bilaga 2).  

 

Informationskravet – deltagarna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt.  

 

Samtyckeskravet – för inte myndiga intervjupersoner inhämtades samtyckeskrav dels från 

eleverna själva och dels från vårdnadshavare. Vidare påtalades att medverkan var frivillig 

samt att medverkan kunde avbrytas om och när man så önskar, utan negativa följder eller 

påtryckningar.  

 

Konfidentialitetskravet – detta innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna. 

Avidentifiering och fingerade namn används på samtliga personer i studien. Av hänsyn till 

intervjupersonernas identitet har jag valt att använda pojknamn på den pojke som deltog i 

studien samt flicknamn på flickorna som deltagit och läraren som omnämnts. Tystnadsplikt 

gäller i studiens samtliga delar. Vidare har information getts om var den färdiga studien 

publiceras samt kontaktuppgifter till mig som författare av studien. Inspelad data och 
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transkriberingar förvaras oåtkomligt för obehöriga under tiden denna studie bearbetas, efter 

publicering av uppsatsen kommer insamlad data att förstöras.  

 

Nyttjandekravet – information har getts om att uppgifter som framkommer i studien endast 

kommer att användas i forskning.  

4.4 Urval och genomförande 
Intervjupersonerna i denna studie är fyra gymnasieelever som alla erhållit någon form av stöd 

för läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi under år 7-9 på grundskolan. Syftet var att få 

elevernas perspektiv på hur de upplevt att det varit att vara elev på grundskolan och ta emot 

stöd under nämnda period, deras individuella erfarenheter av det. Valet av gymnasieelever 

grundade sig i min önskan att eleverna skulle delge sina erfarenheter ur ett retroperspektiv, 

med en förhoppningsvis reflekterande bild av det stöd som erhållits.  

 

Innan studien genomfördes en pilotintervju med de frågor jag tänkt ställa till studiens 

deltagare för att se om frågeguiden var lämplig (Bilaga 3). På så vis kunde frågornas 

formuleringar och ordning korrigeras innan studiens huvudintervjuer genomfördes. Några 

kompletterande frågor lades då till och några omformulerades, varpå guiden omarbetades 

(Bilaga 4). Pilotintervjun spelades in men har inte transkriberats eftersom jag genomförde den 

i syfte att pröva min frågeguide och jag därför inte såg anledning att detaljstudera den. 

Pilotintervjun ingår inte i mitt datamaterial. 

 

Efter telefonkontakt fick jag klartecken från en rektor på en gymnasieskola i Mellansverige 

för att genomföra studien där. Kontakt med skolans specialpedagog togs därefter och denne 

kom att fungera som en viktig länk i kontakten mellan mig och eleverna. Det visade sig snart 

att det var svårigheter att få kontakt med elever som ville delta i intervjuer. Specialpedagogen 

utökade sökområdet, efter att ha varit i kontakt med mig, till fler gymnasieskolor varpå en 

elev accepterade att delta och senare tillkom ytterligare tre. Potentiella intervjupersoner 

kontaktades först av specialpedagogen som efter godkännande av eleven gav deras 

kontaktuppgifter till mig varpå jag därefter kontaktade dem. Eleverna informerades då först 

muntligt om studien, sedan genom medgivandeblanketten (Bilaga 1 & 2). Därefter beslutade 

eleverna om deltagande. Två av deltagarna var myndiga och två var underåriga vid 

intervjuernas genomförande och har av vårdnadshavare påskrivna medgivanden.   

 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med en färdig frågeguide utifrån vissa teman 

samt möjlighet för den intervjuade att själv lägga till egna erfarenheter som inte rymdes inom 

svarsradien för de utarbetade frågorna. Dessutom ställdes aktuella följdfrågor. Intervjuerna 

har spelats in i sin helhet. Valet av inspelning gjordes för att jag lätt skulle kunna gå tillbaka 

till intervjusituationen vid genomförande av analysen. Inspelning medförde även att jag kunde 

vara mer engagerad och aktivt lyssnande i intervjuerna eftersom jag inte behövde fokusera på 

att anteckna hela svar. Jag kompletterade inspelningarna med få, korta anteckningar under och 

i direkt anslutning till intervjuerna. Anteckningarna gällde huvudsakligen gester och andra 

ickeverbala uttryck utöver vad som sades. Innan intervjuerna berättade jag varför jag hade för 

avsikt att föra kompletterande anteckningar och ville på så sätt minimera oro och distraktion 

för vad som skrevs under intervjutillfället.  
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Intervjuerna genomfördes på gymnasieskolorna där vi fick tillgång till enskilt rum med syfte 

att inte bli störda under intervjun. I en av intervjuerna kom dock en anställd in i rummet för att 

meddela något, min uppfattning är dock att detta inte påverkade intervjusituationen nämnvärt, 

eleven tappade inte tråden och samtalet fortskred. 

 

Elever som gått på den skola där jag jobbat tillfrågades inte om medverkan i studien eftersom 

jag ville minska risken att eleverna skulle välja bort delar av sina upplevelser på grund av en 

tidigare anknytning till mig. 

 

Transkribering skedde i anslutning till intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) 

påtalar vikten av att genomföra transkribering så snart som möjligt efter genomförd intervju 

för att kunna använda empiri som framkommit i analysen i syfte att förbättra kommande 

intervjuers upplägg.  

4.5 Studiens tillförlitlighet 
Kvalitativa studier bedöms ofta inte vara generaliserbara. Svensson och Ahrne (2012) menar 

dock att genom jämförelser med andra studier inom området kan trovärdighet för resultaten 

ändå nås, vid sammanfallande resultat. Författarna trycker ändå på betydelsen av att vara 

medveten om osäkerhetsnivån och bristen på generaliserbarhet. 

 

Resultaten av studien är inte generaliserbara och det är heller inte min mening att den ska så 

vara. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter några enskilda elever har från sin 

grundskoletid. Eftersom det är den enskildes livsvärld som framkommer kan givetvis inte 

resultaten generaliseras. Dock menar jag att studien är tillförlitlig i det att den belyser dessa 

elevers perspektiv, deras syn på hur det har varit att vara elev och ta emot stöd. I 

fenomenologi är dessutom tanken att man ska gå tillbaka till sakerna, fenomenen, som de 

visar sig, utan att beläggas med färdiga teorier, forskarens förförståelse eller egna erfarenheter 

(Bengtsson, 2006). Därför menar jag att fenomenologin är tillförlitlig i den mån att den 

försöker beskriva livsvärlden och erfarenheterna hos just de personer som deltar i studien.  

 

Den semistrukturerade intervjun innebär att följdfrågor och motfrågor ställs. Ledande frågor 

är en fara vid intervjuer påtalar Kvale och Brinkman (2014), att välja frågor som man vill ha 

ett visst svar på, leder svaret dit så att säga. Författarna menar att intervjuernas följdfrågor och 

motfrågor kräver att intervjuaren kan ställa meningsriktade mot-och följdfrågor för att få djup 

och bekräftelse på att svaret förståtts rätt. Vidare lyfter de betydelsen av att intervjuaren håller 

en så hög vetenskaplig kvalitet som möjligt och därmed använder sin etiska erfarenhet för att 

redovisa så korrekta och representativa resultat som möjligt. Även Scott (2008) påtalar att 

kvalitén på intervjufrågorna påverkar reliabiliteten.  

 

Intervjuerna i denna studie innehåller följdfrågor som uppkommit i intervjusituationen och 

dessa frågor är det jag som subjektivt har valt att ställa, genom att ställa dem har andra frågor 

inte kommit fram. Valet av retroperspektiv för intervjufrågorna gjordes med anledning av att 

eleverna skulle kunna se tillbaka på det stöd de haft och där se fördelar och nackdelar utan oro 

för sin nuvarande studiesituation, att kunna vara öppen med såväl fördelar som nackdelar. 

Dock finns det en risk med perspektivet (Kvale och Brinkman, 2014) eftersom det förlöpt ett 

antal år mellan upplevelser i sig och intervjuer. Minnen kan blekna och risken att inte komma 

ihåg hela situationer eller mönster kan påverkas av tidens gång. Författarna trycker med tanke 
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på detta på betydelsen att intervjupersonen ges tid att bland annat reflektera, att denne 

uppmanas att redogöra för händelser fritt och utförligt samt att fråga efter specifika minnen i 

syfte att spegla det erfarna med så hög validitet som möjligt. Dock måste även min inverkan 

på situationen tilläggas. Hur detta har påverkat elevernas berättelser framkommer inte i 

studien men aspekten bör tas i beaktande.   

 

Kvale och Brinkman (2014) påpekar en tydlig maktasymmetri mellan deltagarna i 

intervjusituationer som inte kan förbises. I den här studien finns flera dimensioner av makt. 

Jag som intervjuare representerar skolpersonal och har i det ett maktövertag på eleverna. Trots 

att de elever som intervjuats inte varit i kontakt med mig som person tidigare kan inte den här 

aspekten glömmas. Att det finns en diskrepans i ålder mellan oss talar också för en obalans i 

makt. Likaså innebär mitt tolkningsföreträde av svaren, och frågeguiden, påverkanselement. 

Konsekvensen av maktasymmetri kan vara att intervjupersonerna inte delger hela sitt 

perspektiv. De känner heller inte mig och detta i sig kan generera ojämnheter i de olika 

intervjuerna sinsemellan men även inom en och samma intervju. Även Svensson och Ahrne 

(2012) diskuterar maktperspektivet men då även i ett annat perspektiv, tillträde till fältet och 

svårigheter med att få det.  

 

Ständig analys och tolkning av materialet har skett, likaså etiska överväganden. En 

medvetenhet om att mina egna föreställningar färgar tolkningen och även intervjusituationen 

bör has i åtanke. Visserligen innebär en fenomenologisk ansats att forskaren sätter sig själv ur 

spel (Husserl, 2004), något som enligt mig inte är fullständigt möjligt men som jag ändå 

strävat mot. 

4.6 Val av analysmetod 
Datainsamling för den här studien gjordes genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. ”Den 

definieras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale och Brinkman, 2014, 

s. 19). Författarna ger förslag på olika val som kan göras i analysstadiet av 

livsvärldsintervjuer. Utifrån det har jag valt att i min studie använda det de kallar 

meningsfokuserad analys. Genom induktion, försök att se generella mönster i 

intervjupersonernas uttalanden, har materialet analyserats. Materialet utsattes genom ett stort 

antal genomlyssningar samt flertalet genomläsningar och bearbetningar för kodning. Kodning 

innebär enligt Kvale och Brinkman (2014) att nyckelord som framkommit under intervjuerna 

knyts till olika avsnitt i materialet och att materialet på så vis bryts ner i allt mindre delar. Jag 

hade innan analysen teman från min frågeguide som jag inledningsvis knöt kodningen till men 

andra begrepp visade sig snart behövas genom arbetets gång. Intervjuguidens tema var 

följande två; erfarenheter från skolan där en övergripande syn lades samt erfarenheter av 

svårighet med läsande och skrivande. Det andra temat innefattade erfarenhet av stöd, 

medbestämmande och önskemål om stödinsatser samt hur erfarenheterna används av eleven 

idag. Dessa två teman visade sig i analysen vara för övergripande för att koda och därför 

valde jag att leta efter återkommande mindre delar. Det som då framstod var följande; 

diagnostisering och erfarenheter därifrån, stödinsatser, insikt om eget behov, strategier, 

delaktighet i upprättande av stöd, speciallärares eller specialpedagogs insatser, tidsaspekt 

utifrån arbetsinsats, självbild, lärares bemötande och föräldrastöd. Dessa framkom i samtliga 

intervjuer i olika stor utsträckning. Eftersom flera av delarna sammanföll valde jag att slå 

samman dem till vad jag kom att kalla deltagande i undervisning och stöd där diagnos, 
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stödinsatser, insikt om behov, strategier samt delaktighet i upprättande av stöd ingick. 

Pedagogens betydelse och föräldrastöd blev så de andra två teman jag valde att belysa. 

Eftersom den del som fick namnet erfarenheter av stöd innehöll flest aspekter kom den också 

att få mest utrymme av de tre olika delarna. När det gäller tidsaspekten valde jag att inte 

fokusera på denna och heller inte på elevernas självbild. Den tidigare forskning jag lyfter fram 

i studien tar till viss del upp aspekten självbild, eller rättare sagt bristen på den hos elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Dock märkte jag snart att eleverna inte verkade bekväma i detta och 

därför valde jag att inte belysa den aspekten i min studie. Det är heller inte studiens syfte även 

om ämnet kom fram i vissa intervjuer.  

Intervjupersonernas rikliga berättelser under intervjun bestämde ordningen i presentationerna 

till stor del. Den oftast kronologiska ordningen eleverna berättande på gav ett berättande 

resultatavsnitt. Dessutom har jag valt att låta mycket av elevernas egna ord komma fram med 

tanken att den fenomenologiska ansatsen behöver, men även kräver, att fenomenen som de 

framträder för den enskilde ska stå i fokus. Därav har heller inte teori blandats in i 

redovisningen av resultaten.   

Genom meningsfokusering kom essensen i varje intervju fram och olika fenomen framstod 

tydligare i en renare form och jag försökte se dem som de visade sig, utan färdiga teorier 

genom att sträva efter att sätta mina egna erfarenheter och mina teorier inom parentes för att 

inte belägga det framkomna med dessa. Jag sökte den livsvärld eleverna delade med sig av, 

vad eleverna sa mellan raderna så att säga, vilka deras erfarenheter och upplevelser var av att 

ta emot stöd under sin tid i årskurserna sju till nio. De fenomen som visat sig för var och en av 

intervjupersonerna har varit centrala just för den personens uppfattning om livsvärlden och 

den enskildes horisonter. Avslutningsvis har jag belyst det som varit centralt i var och en av 

intervjuerna med mina frågeställningar och det syfte jag haft med studien.  
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5 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt redogör jag för resultat och analys av materialet. Avslutningsvis summerar jag 

de olika intervjupersonernas erfarenheter utifrån ett livsvärldsperspektiv samt studiens syfte 

och frågeställningar, först enskilda individer för sig och sedan belyser jag de likheter jag hittat 

i elevernas erfarenheter. Samtliga namn i studien är fingerade.  

5.1 Amanda 
Genom åren hade det varit svårt för Amanda att stava och att skriva men även att läsa. 

Amanda berättar ”Jag var väldigt duktig på att gömma min dyslexi och att överkompensera 

den som de sa. Det gick hela sjuan men i slutet av åttan då när det börjar bli tufft då började 

man se utslag och sen på hösten i nian så gick det i en jättedipp”. ”Inte förrän i åttan började 

mamma fundera på det här, ja men dyslexi, det kanske är något”. När kraven ökade och 

Amanda inte längre orkade jobba mera med att undanröja sina svårigheter, att gömma dem 

som hon uttrycker det, och när det gav utslag i hennes kunskapsinhämtande kontaktade 

hennes föräldrar skolan. 

De försökte få en utredning för att se om Amanda hade dyslexi men fick ingen. Under hösten i 

nian krävde mamman att skolan skulle göra en utredning. Specialpedagogen gjorde då 

bedömningen att Amanda inte behövde vidarebefordras till logoped men mamman stod på sig, 

krävde en utredning hos logoped och under december i årskurs nio fastslogs att Amanda hade 

diagnosen dyslexi. Innan diagnosen var fastställd erbjöd inte skolan några stödåtgärder och 

Amanda uppger att detta förklarades med att det berodde på att det inte skulle vara orättvist 

mot de andra eleverna på skolan. ”Du har bara fått en remiss, då får du inget stöd alls”. 

Amanda delger en känsla av att hon inte kände sig hörsammad, att ingen lyssnat på det hon 

behövt. Specialpedagogen ville inte utreda trots önskemål från föräldrarna, lärarna såg inte 

bakom hennes försök att dölja och överkompensera sina svårigheter vad hon faktiskt behövde. 

Hon ställs utanför och ingen frågar henne i processen. 

Efter att diagnosen var fastställd upprättades ett åtgärdsprogram av skolans specialpedagog 

och det skickades sen till undervisande lärare. Efter det var Amanda inte i kontakt med 

specialpedagogen mera under sin grundskoletid. ”Sen var jag inte i kontakt med min 

specialpedagog sen nästan någonting resten av nian eller ja på grundskolan överhuvudtaget 

utan jag var där på ett möte eller knappt det utan han skrev in ett åtgärdsprogram som gick ut 

till mina lärare. Sen så var jag faktiskt inte där något mer nu när jag tänker tillbaka”. Återigen 

har ingen efterfrågat Amandas egna erfarenheter och hennes bild av hur hon upplever det hela. 

Hon är endast med och talar om att hon vill ha muntliga prov. Åtgärdsprogrammet skrevs utan 

hennes medverkan, ingen uppföljning skedde och åtgärdsprogrammet utvärderades heller inte.  

I februari under årskurs nio blev beslutade stödåtgärder insatta. ”Det tog ända till februari i 

nian innan jag fick fullt godkännande och insatt de stöden jag skulle ha rätt till”. Jag frågade 

henne om hennes upplevelse av att inte få stöd innan diagnosen var ställd. ”Det var väldigt 

frustrerande för att jag kände att jag behövde det för det påverkade ju betygen, det drog ju ner 

dem jättemycket. Det var ju jättetufft i nian och jag fick kämpa enormt mycket och lägga ner 

allt typ för att komma upp och få hyfsade betyg. Men genast sen när jag fick det där lilla 

stödet att få skriva på dator eller göra ett prov muntligt då låg man där uppe i toppen och det 

var ju såna himla kontraster där”. ”När man hade fått de där åtgärderna då hängde man med 

igen”. Det hade varit tufft och stressigt och hon hamnade efter men fick ändå inget stöd innan 
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åtgärdsprogrammet var skrivet och distribuerat till lärarna. När sen stödet kom upplevde hon 

det som en stor skillnad, då blev det möjligt för henne att nå de högre målen och stressen 

minskade. 

Amanda uppger att hon tycker sig ha fått tillräckligt med stöd den tid som var kvar på 

grundskolan efter diagnosen var satt, hon fick dator, rätt till muntliga test, stavningsprogram, 

uppläsningsprogram, inläst material och förlängd tid. ”Det som stod i åtgärdsprogrammet det 

höll vi fast vid”. Skolans stödåtgärder var de som kom tillsammans med åtgärdsprogrammet. 

När jag frågar henne om hon känner att hon kunnat delta i undervisningen fullt svarar hon ja 

på det men tillägger direkt att hon tyckt vissa delar varit svåra. ”Det som har varit svårt har ju 

varit att anteckna samtidigt som jag ska lyssna och även förstå.” Man får välja lite, vill jag 

förstå eller vill jag ha anteckningar”. Ibland har hon också gått från klassen med kamrat för 

högläsning när inte inläst material funnits.  

Amanda menar att hon fått strida för att få sina stödåtgärder hos lärarna. ”Man fick ligga i 

väldigt på vissa lärare. Vissa lärare var så att, ja men det är klart, men andra lärare fick du 

verkligen ligga i på och trycka, ja men jag har de här rättigheterna och jag vill göra så här och 

så här. Då var det lite jobbigt, typ att ja men om du vill göra provet muntligt så måste vi hitta 

en tid för det”.  Hon menar att det var skillnader i hur lärarna bemötte henne och hennes 

behov av stöd. Vissa lärare var det lätt att få stöd genom medan andra verkade besvärade av 

att behöva anpassa undervisningen. Det fanns inte en samsyn i hur man som lärare ex. skulle 

bemöta stavningsfel och det skapade en osäkerhet hos Amanda. Känslan av att vara besvärlig 

finns hos henne, hon fick ligga på mycket för att få stöd och hon har känt en osäkerhet i vad 

hon har kunnat kräva. Hon har känt sig osäker i att be om hjälp och det har inte varit fullt 

självklart från skolan att ge stödet per automatik.  

Amanda säger också att hon tycker att lärarna behöver få mer kunskap om vad dyslexi är och 

vilka rättigheter man har som dyslektiker. Hennes erfarenheter av lärarnas okunskap har 

skapat ett dåligt förtroende för lärare och deras ansvar. Hon menar att ”De läser 

åtgärdsprogrammet och så utgår de direkt därifrån”. ”Det är lite som de här problemen som att 

elever överkompenserar sina svårigheter men att lärarna ändå ser vissa svårigheter som de 

ändå borde koppla lite tydligare. De borde kanske få lite mer, inte utbildning kanske men 

kanske kunskap om det generellt och se vad det är de ska titta på för att kunna plocka upp de 

här som kan komma att hamna efter sen kanske, så att det inte behöver bli så att du får 

diagnosen först i februari i nian utan att man kan få det lite tidigare”. Hon vill att lärarna ska 

ha kunskaper om dyslexi, se kännetecken och vara medvetna om vad de kan ge för stöd till 

elever.  

Amanda pratar mycket om sina rättigheter i det perspektivet att hon inte vetat vad hon kunnat 

begära. Hon menar att hon inte visste vilka rättigheter hon hade och att hon var väldigt ny 

med det. ”Ja men jag blev så här att, ja men vad står det i mitt åtgärdsprogram, vad kan jag få 

rätt till? Jaha, okej, jag har rätt till det här och det här och då blir jag så här att nej, jag vill inte 

pusha heller bara för att nu kanske jag har den här extrahjälpen men det kändes så här att, ja 

men gud kan jag verkligen be om det här så det var nej, jag hade inte så jättebra där. Jag hade 

ingen aning om mina rättigheter”. I slutet av intervjun vill hon lägga till ”Det är viktigt att låta 

eleven veta sina rättigheter speciellt om de är nya med diagnosen och inte insatta i den för har 

du den inte så är du oftast inte insatt, du vet väldigt, väldigt lite. Och det är också viktigt att ta 

in föräldrar och elev och sätta sig ner med en specialpedagog och förklara och lite, ja det här 

kommer att sättas in och det här och det här som du har hjälp och stöd till”. Jag ger då henne 

en följdfråga; 
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Ulla: Ja okej, Tror du att du hade kunnat vara med och upprättat ditt stöd på ett annat sätt om 

det faktiskt varit så att man gör så?  

Amanda: ”Kanske, men jag tror att jag hade varit mycket säkrare på att be om att få göra 

muntligt och så där för det kändes ändå lite fel att fråga att kan jag få göra det här muntligt, 

kan jag skriva på datorn nu. Men det kändes inte direkt som att det var någonting som var 

självklart, så då tror jag att om man bara känner sig självsäker i vad du ska ha rätt till så 

utnyttjar du nog ditt stöd mycket mer än vad lärarna tror”. Hennes upplevelse av att vara till 

besvär framkommer även här. 

Amanda vet vad hon behöver stöd i; texten får brytningar då hon läser, det hoppar i texten, 

uppgifter tar lång tid, uppläsning av texter behövs, stavning, hjälp att formulera sig på papper 

behövs, blandar ihop och läser fel. Starkast är hon muntligt enligt henne själv. Om att skriva 

säger hon ”Det känns bara lite motsägelsefullt att sätta sig med penna och papper och bara 

skriva, det är nåt som bara stoppar upp där”. Det hon själv varit med och utformat i sitt stöd 

har gällt hennes önskan om muntliga prov. ”Jag var med och såg till att jag kunde få göra prov 

muntligt och sen så var jag inte med något mer tror jag”. Amanda uppger att hon lärt sig 

mycket om sina egna behov och att hon fortfarande lär sig.  

5.2 Fredrik  
Fredrik uppger att han lärde sig läsa och skriva ungefär ett till ett och ett halvt år senare än 

sina klasskamrater. ”Mina föräldrar har alltid vetat, ganska länge, att jag hade svårt med 

läsningen och sånt. Sen jättelänge tillbaka för att jag lärde mig läsa kanske ett, ett och ett halvt 

år efter alla andra och jag började skriva ett eller ett halvt år efter alla andra så att jag var ju 

alltid efter om man säger så. Sen när vi kom till fyran eller femman så bestämde sig mamma 

att men ska du gå och kolla om du har några svårigheter. Hon trodde verkligen att jag hade 

dyslexi och det hade jag ju också”. Fredrik reflekterade inte själv över varför han inte lärde 

sig läsa och skriva och hade tänkt att han bara var lite sen, påtalar att han inte heller jämför sig 

med andra.  

Specialpedagogen på skolan gjorde flertalet tester innan Fredrik kom till logoped som 

fastställde diagnosen i årskurs fem. Han är fundersam till varför han egentligen fick göra så 

många tester på skolan, innan han kom till logopeden och förstår inte vad det var för slags 

tester som genomfördes. Han är oförstående över vad som hände. Väl hos logopeden gick det 

fort och det var bara några enstaka tester så det tyckte han var skönt. På min fråga om hur han 

upplevde att få diagnosen säger han ”Jag visste inte riktigt vad det var dyslexi riktigt. Jag kan 

väl säga att jag var väl lite glad i alla fall för morsan var ju glad så jag antar det, ja jag var ju 

glad och morsan var ju glad så då måste det väl vara bra tänkte jag”. Återigen påtalar han att 

han inte är insatt i vad som pågår men att han litar till vuxenvärlden. Mammans stöd och det 

faktum att hon var nöjd för att det var en dyslexidiagnos kändes bra.  

Efter diagnosen fick han en lånedator från skolan, rättstavningsprogram, inläst material, rätt 

till muntliga prov, förlängd tid samt stöd av sin mentor. Det var inte endast positivt med 

tekniken uppger han. ”Det var ju bara jag som tog upp datorn, de andra tog upp blocket och 

jag måste vänta tills den laddar. Och när jag skriver så trycker jag så hårt gör jag så det lät 

verkligen i hela klassrummet och de andra bara, Fredrik sluta skriv så hårt. Jag behövde vara 

så försiktig för jag skrev så hårt, det var irriterande som tusan var det då”. ”Och vi försökte få 

inläst material men det gick inte så bra. När det var skivformat så gick det bra men när det var 

papper vi försökte gå till skrivaren och scanna och sen lägga den på datorn så att man kunde 

lyssna på den. Det funkade inte det kom bara upp så där koder men jag fick skivor”. Han 
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uppger att han tyckte att visst stöd som var av teknisk art var bra men att annat störde mera än 

det hjälpte honom. Det blev också synligt att han var den enda i klassen som hade hjälpmedel 

och ibland störde det kamraterna trots att han försökte att vara försiktig i syfte att inte störa de 

andra.  

Fredrik känner sig tursam som mött en lärare som gett honom så mycket stöd och trycker 

mycket på betydelsen av det. Han menar att det inte skulle gått så bra utan mentorn Katrin. 

Flertalet gånger under intervjuns gång återkommer han till henne. ”Jag hade väldigt tur 

faktiskt, det var en eller två lärare i hela skolan som typ förstod vad dyslexi var och som ville 

göra någonting åt det kändes det som. En av de där lärarna hängde med mig, hon var min 

mentor sen upp i hela skolan. Hon kom till fysiken, hon kom till svenskan, hon kom och 

hjälpte mig så jag tror att jag hade väldig tur med lärare. Hon visste, det var ingen annan 

lärare som brydde sig kan man väl säga, de hade lite information ska jag säga då, kanske 

bättre ord. Så om det inte varit för henne skulle det gått käpprakt år helvete”. ”De andra sa att 

det är tur att du fick henne igen och det tycker jag också, jag tycker att hon är jättebra”. ”Jag 

tror att hon gick på sina raster och sånt”. ”Hon kom till alla klasser, hon kom till 

hemkunskapsprovet, hon kom till kemiproven, hon kom till svenskaproven, hon gick överallt. 

Ja, hon jobbade hårt gjorde hon och så gick vi till lärarsalen och satte oss där och pratade för 

det var tyst där för det var ju muntligt och om man pratade i klassrummet så gav jag ett svar 

och de andra kanske typ suddar ut sitt”. Fredrik hade stor tilltro till sin lärare som hjälpte 

honom hela tiden. Andra lärare har han inte tilltro till. Katrin tillhandahöll hjälpen och gav 

stöd genom att tala om för Fredrik hur och vad han skulle göra. Fredrik säger själv att han inte 

visste vad han behövde för stöd förrän i nian.  

På min fråga om han träffade specialpedagog eller speciallärare på högstadiet svarar han ”Jag 

tror inte det, men på lågstadiet var det nog en specialpedagog, det var en som gjorde testerna 

men jag tror att det var bara Katrin som hjälpte mig tror jag”.  

Fredrik är numera medveten om sina behov, han uppger att han är starkare muntligt, att han 

”burnar out” fort, att han inte får fram allt han vill då han skriver, att skrivande är svårt men 

att det gått framåt mycket och att han har lättare då han får hjälp att strukturera innehållet och 

arbetet samt att förlängd tid passar honom. Katrin hjälpte Fredrik mycket och gav honom 

strategier för arbetet. Gällande att använda strategier säger han ”Jag använder inte så att jag 

tänker på dem men jag läser ju mina texter nu så jag antar att jag använder dem, de har ju 

fastnat i huvudet, inbyggt i muskelminnet”. Under högstadietiden var han passiv i sitt 

stödbehov men har allteftersom hittat strategier och tillvägagångssätt. Numer är han mer aktiv 

och på säger han, han vet sina rättigheter och ser till att få det han behöver. Han tar egna 

initiativ och vet mer. ”Jag tror att jag är mer på nu istället för att sitta mer passivt och så och 

inte veta direkt så mycket. Kanske progressivt kanske är ett bra ord”.  

Han uppger att han inte visste så mycket om sin dyslexi förrän i nian, att han inte deltog i 

upprättande av sitt stöd och att han litade på att Katrin visste vad som behövdes. ”Jag tror inte 

att jag bestämde någonting faktiskt för jag visste fortfarande inte vad dyslexi var egentligen 

utan jag lärde mig i nian kanske, vad det var för någonting. Kanske lite sent efter att ha vetat 

att jag haft det i sex år men Katrin visste, jag kommer tillbaka till Katrin hela tiden, men det 

var typ bara hon på hela lågstadiet och så hon gick och hjälpte mig och sa muntligt är bra, 

dator är bra och sånt så då använde jag det för jag litade på henne”. På min fråga om han hade 

kunnat, om han velat vara med och bestämt svarar han ”Jag tror att jag hade bestämt fel saker 

då för att jag tror att var bättre att någon som visste mer om mig och hade mer erfarenhet och 

sånt också, det är bättre”. Han tycker inte att man kan kräva av högstadieelever att de ska veta 
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vad de behöver. Ännu en gång sätter han sin tilltro till att vuxenvärlden vet bäst. Men han 

tillägger också att förut visste han inte sina rättigheter, det gör han nu och att han måste 

påminna lärarna eftersom stödet inte kommer automatiskt jämt. Särskilt för dem som inte haft 

en lärare som har hjälpt till lika mycket som Katrin är det viktigt att veta sina rättigheter 

tycker han. 

”Läraren är nog det viktigaste skulle jag nog säga för att du kan ju få alla hjälpmedel typ dator 

och så där, men om läraren inte vet, är engagerad för att hjälpa dig då tror jag inte att det 

kommer gå så där. Det är väldigt mycket på läraren är det”.  

5.3 Elin 
Elin uppger att hon har ganska goda erfarenheter av det stöd hon fått på grundskolan. Hon 

fick sin diagnos ganska sent säger hon själv, på höstterminen i nian. Hon hade gjort tester på 

skolan först och i slutet av åttan skickades remiss för utredning. ”Mamma var tvungen att 

tvinga på dem så att jag gick före hela kön”. Det var stressen inför hur det skulle gå på 

nationella proven som gjorde att de tryckte på för en snabbare utredning än vad som annars 

skulle varit. Innan resultatet kom var Elin orolig över vad de skulle visa ”Jag tycker att det var 

väl mer så innan att jag tänkte, tänk om det inte är nåt, tänk om det bara är jag som är dum 

liksom”. Hon hade innan känt att hon behövt stöd och fått det till viss del men att det inte 

alltid var självklart att hon skulle få det. Vissa lärare var bättre på att ge stöd än andra. ”Ibland 

var lärarna så här lite, men du klarar det här fast jag visste att det gör jag inte. Nu ska jag läsa 

en bok sen så ska jag skriva en uppsats om den boken då vet jag att jag behöver hjälpmedel 

för att läsa boken och så fick jag inte det för att jag hade inte papper på att jag behövde det”.  

Elin ser positivt på att hon fick sin diagnos och att den hjälpt henne. Under åttan kände hon en 

oro i kroppen och hade svårt att vara stilla, betygen blev lidande. Under årskurs nio fick hon 

stöd och hon lugnade ner sig en hel del. Hennes uppgifter individualiserades, något hon tycker 

var bra ”Jag fick istället för att sätta mig och anstränga mig och göra en jätteuppgift så kunde 

man krympa den lite så att jag i alla fall blev godkänd”. Lärarna har bemött henne där hon 

befann sig säger hon och det var bara att säga till så fick hon hjälp.  

Elin upplever ibland att människor runt omkring ser ner på henne ”Alltså folk, ibland så känns 

det som om folk tror att om jag säger att jag har dyslexi då känns det som om folk liksom 

nedvärderar en och att den här personen är dum i huvudet och kan inte läsa och skriva så vi 

behöver inte bry oss om den personen lika mycket. Jag menar att vi kan lika mycket men vi 

lär oss på andra sätt”. Hon får ibland rättfärdiga sitt behov att få hjälp och stöd och känner 

också att hon behöver bevisa det. ”Men sen när jag fick det så jag hade ett papper och då är 

det nice, nu kan jag äntligen bevisa för folk att jag behöver den hjälp jag behöver”. Även 

kamrater på skolan ifrågasätter varför hon får tillgång till vissa saker som inte alla har. Ibland 

kände hon sig även underlägsen de andra ”Man kände sig lite underlägsen men så vet jag ju 

att det är för mitt eget bästa att det här gör jag så att jag i alla fall kommer igenom 

grundskolan och, ja det var så det var”. Hon berättar att hon jämför sig en del med andra, 

tycker att hon kanske kunde ha tagit i mer, gjort bättre och att hon känner sig sämre då.  

Stödet som sattes in kom snabbt när diagnosen var satt och hon fick åtgärdsprogram, dator, 

rätt till muntliga prov, inläst material, tillgång till speciella rum, stavningsprogram, 

uppläsningsprogram. Hon var förvånad över alla hjälpmedel ”Vad är det här? En ny värld 

typ”. Elins erfarenhet är att det gick fort men också att det var svårt att hålla sig ifrån internet 

eftersom hon med datorn hade tillgång till det. Hon menar att hon gömmer sig lite i sin 

diagnos ”Det är väl det att jag vet att jag har dyslexi och då säger jag nej, jag kan inte det här 
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för jag har dyslexi. Jag gömmer mig lite bakom min diagnos lite grann så där men jag 

försöker att undvika det men det är svårt ibland. Det är lite så här, det är lite undanflykter 

ibland”. Hon erkänner för sig själv att hon tar dyslexin som tillflykt emellanåt.  

Läsförståelsen har varit svår ”Jag har alltid varit dåligare än alla på läsförståelse och då har 

lärare sagt, ja men du kan om du bara vill men jag har alltid förstått att det är nåt annat som 

håller på och buggar i hjärnan typ så att det var skönt att få det svart på vitt liksom”. Vissa 

lärare var bättre än andra och hjälpte till mer och från högstadiet har hon erfarenheten att det 

var en självklarhet att hon skulle få hjälp, lärarna visste vilka som behövde stöd. Det var ändå 

inte alltid hon fick all den hjälp hon behövde men hon försökte ändå så gott det gick. 

Elins föräldrar har gett henne en del stöd, dels i kontakten i skolan men även hemma. ”Nu 

sitter mamma där och tragglar med mig”, ”Sen så har pappa hjälpt till, han är bättre på no och 

matte och sånt där än mamma. Mamma har hjälpt mig med mer med de där läsgrejorna och 

pappa med de praktiska grejorna”, ”Annars fick mamma sitta och läsa för mig och det är så 

det funkar fortfarande, mamma sitter och läser böcker för mig”. På min fråga om hur hon tror 

att det varit utan deras stöd uppger hon att hon tror att det varit mycket tyngre och att det 

skulle blivit jättejobbigt.  

Att söka efter strategier som fungerar för henne är fortfarande aktuellt, hon menar att hon inte 

lärt sig om sig själv än. Hon försöker hela tiden hitta nya sätt att lära sig på och prövar sig 

fram ”Jag kan inte göra som alla andra säger till mig utan jag måste komma på att ta mig runt 

det hindret”. Hon säger att det arbetet har gjort henne kreativare och hon gör exempelvis 

memory för att träna engelska glosor. Att se på dokumentärer, använda bilder och bildtexter 

mer, ger förslag till lärarna, arbetar med ord istället för texter är andra saker hon testat på. På 

min fråga om vad hon tycker att hon lärt sig under årskurserna sju till nio svarar Elin ”Att jag 

kan bara jag vill, fast jag måste göra det på mitt egna sätt”.  

Det stöd Elin fick under högstadietiden fick hon i klassrummet av sina ordinarie lärare. Hon 

hade ingen undervisning av speciallärare eller specialpedagog enskilt eller utanför klassen. 

Det fanns en lärare som kom in i klassen ibland ”En specialpedagog fanns det ju men jag vet 

inte, det var en som var, jag vet inte om man kan kalla henne speciallärare men 

specialpedagog fast lite mer åt lärarhållet för hon var inte speciallärare. Hon var med ute i 

klasserna när det behövdes extra hjälp och så där om man behövde extra hjälp i en speciell 

grej så kunde hon hjälp till där”. Elin menar att hon inte alltid tog initiativet till att säga vad 

hon behövde stöd med men att hon ändå hade inflytande. Hon tror inte att hon hade vågat sagt 

ifrån när hon gick på högstadiet men önskar att hon deltagit mer i vissa delar av sitt 

stödupprättande ”Om jag skulle varit jag nu så skulle jag sagt ifrån”.  

5.4 Ida 
Ida trivdes väldigt bra på den högstadieskola hon gick på, hon hade bytt skola och tyckte att 

det var rätt fokus på den nya, på den tidigare skolan hade hon och hennes föräldrar upplevt att 

Ida inte riktigt fick det utrymme hon skulle ha, det var lite stökigt i klassen. Ida säger att hon 

alltid varit väldigt ambitiös ”Jag ville få mer utmaningar så där men det fanns liksom inte tid 

för det”.  

Redan under lågstadiet hade hennes föräldrar upptäckt att Ida inte lärde sig läsa i samma takt 

som sina jämnåriga och att det inte stämde med hennes andra förmågor. Föräldrarna talade 

med lärarna om detta men lärarna menade att Ida nådde målen och att det var lugnt. Hon 

menar att hon blivit bemött konstigt, att nå målen var inte hennes mål. Hon ville högre. 
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Föräldrarna nöjde sig inte och menade att hon kunde nå längre om hon fick rätt stöd ”Mina 

föräldrar säger så här i efterhand, de borde ha legat på mer där egentligen för det var inte 

förrän i femman som jag fick en utredning”. Ida jämförde sig med de andra, märkte att hon 

var senare än dem, att saker tog längre tid för henne och hon irriterade sig på det där. Hon 

hade redan då höga krav på sig själv. Logostest genomfördes på skolan. I årskurs nio fick hon 

dyslexidiagnos fastställd av logoped. Ida berättar om när logopeden såg Idas höga betyg ”hon 

bara stirrade och bara typ skämtar du med mig”.  

Hon började på den nya skolan i årskurs sex. ”När jag började på den nya skolan var det så att 

jag fick en helt annan möjlighet, ja men lärarna såg mig och undervisningen kunde anpassas 

efter min nivå. Bara för att jag har dyslexi så är jag inte dum i huvudet. Jag hade stor potential 

men det var bara att jag behövde få rätt hjälpmedel. Jag gick ut med A i alla ämnen utom två 

och det hade jag aldrig haft förmågan att göra utan de hjälpmedel som jag fick under 

högstadiet, det kan jag definitivt säga”. Ida var väl medveten om vad hon hade för stödbehov 

men kände också att hon ville ha utmaningar. Skolan erbjöd en snabbare mattetakt och det 

passade henne. Hennes erfarenheter är att stödbehovet inte alltid passar ihop med att vilja ha 

utmaningar och hon menar att stödet till elever med dyslexi ofta har som fokus att eleven ska 

nå E, det är inte den egna potentialen eller de egna målen som är aktuella. Hon känner att hon 

hamnat i kläm där, hennes mål är att gå från B till A, inte att nå E. ”Det är nåt som jag har 

mötts av väldigt ofta, ja men Ida du når ju målen och det är inte intressant för mig att nå 

målen”. Ibland såg lärarna det som konstigt ”Ja du behöver stöd men du vill ändå gå i den 

svåraste matteklassen. Det är liksom, lärarna har lite svårt att se det”. På min fråga om hon 

fått strida för detta svarar hon ”Ja, väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket”.  

Kunskapen om sitt stödbehov hade hon tidigt. Hon märkte att hon inte hann med i samma takt 

och att finmotoriken var svår ”Pennan är inte mitt redskap helt enkelt”, att hon behövde 

mycket tid, ordförståelse (termer), hon använder alternativa sätt för att lära så som att googla 

information. Hon har hela tiden sett betyg och omdömen som något positivt eftersom det ger 

henne ett kvitto på var hon befinner sig.  

Det stöd som sattes in var dator, extra tid, skrev endast fåtalet meningar för hand, inläst 

litteratur, förlängd tid, specialanpassade prov, muntliga kompletteringar, muntliga prov, 

uppläsningsprogram, stavningsprogram, delade prov. Många av arbetssätten på skolan, som 

var för hela klassen, var också stöd för Ida i hennes dyslexi; valbar litteratur så att det var 

intressant det som skulle läsas, mycket undervisningsmaterial var digitalt vilket gjorde att det 

var lätt att få texten uppläst och lättare att söka i texten efter ex. ord och begrepp, omväxlande 

arbetsmetoder med olika sätt att få intryck av innehållet på, tydliga instruktioner innan prov, 

mindre och tätare prov. Hon var också väl medveten om att hon var duktig muntligt. Hon 

återkommer hela tiden till att hon är väldigt nöjd med det stöd hon fått under årskurserna sju 

till nio.   

Ida var väldigt aktiv i stödupprättandet genom hela högsstadiet. Innan skolstart hade Ida 

tillsammans med föräldrar och specialpedagog ett möte där de utvärderade föregående läsårs 

stöd och sen utarbetade hur årets skulle se ut. Specialpedagogen var även med på 

utvecklingssamtalen ibland ”Ja det var faktiskt väldigt bra för det var inte min mentor jag 

behövde säga så mycket till men det var väl specialpedagogen som jag ville ha mest kontakt 

med”. Hon hade god kontakt med lärarna på sin skola så hon föredrog att prata med dem 

direkt om sitt stöd. ”Men så har jag alltid skött kontakten direkt med lärarna för att annars 

måste man gå från två led och då kan det ofta ta längre tid innan man kommer fram till en 

lösning så att om det går att lösa med lärarna så gör jag alltid det och annars går jag till 



 

23 

 

specialpedagogen”. Lärarna var olika, vissa försökte att inte behöva anpassa medan det gick 

lätt med andra. Oftast blev hon hörsammad.   

På min fråga om hon känner att hon fått vara med och bestämma över stödet säger hon ”Ja, 

det tycker jag. Väldigt mycket. Alltså nästan alla åtgärder jag fick det var på mitt initiativ 

egentligen att jag la fram ett förslag för läraren eller specialpedagogen. Hon är ändå kritisk till 

detta ” Väldigt mycket energi fick jag lägga på att de här sakerna skulle genomföras”, ”Det 

var väldigt mycket som behövde fixas runt omkring som kanske inte behövde ligga på en 

tolvåring att fixa. Så det är kanske det att man inte ska behöva lägga energi som elev att saker 

ska funka, att man kan lita på att det finns ett system istället”. Skolan hade inte utarbetade 

rutiner, hon fick gå från lektioner för att ordna med stödåtgärder själv och är frustrerad över 

det. Oftast har hon känt att hon kunnat delta i undervisningen på sina villkor men några 

gånger har hon varit tvungen att förlita sig på en kamrat.  

Föräldrarnas roll är något som Ida kommer tillbaka till flera gånger under intervjun. ”Det var 

ganska lätt för mamma att kräva mycket av den specifika läraren och andra också så att jag 

fick jättebra hjälp där”. ”Mamma var där och sa men Ida behöver en dator från dag ett och då 

fick de ju lösa en speciallösning”. Ida menar dock att föräldrarna inte kan vara med henne 

hela livet så därför måste hon dra själv nu. Hon pekar även på att föräldrar måste ligga på och 

kräva mycket annars händer inte mycket. Hon är tacksam över att hennes föräldrar har 

möjlighet till det men påpekar också att inte alla elever har detta.  

Hennes erfarenheter har gett henne många verktyg och strategier och hon strävar hela tiden 

för att komma längre. Ida säger att hon har en mycket positiv erfarenhet av det stöd hon fick 

under högstadiet på sin skola. Hon trycker på den specifika skolans betydelse men menar 

också att det är viktigt att lärare ska vara uppmärksamma för att se om eleverna har 

svårigheter som hon säger, på ett annat sätt. ”För det som hände mig var ju att jag låg så bra 

till i alla ämnen så att lärarna förstod inte att det inte var svårighet att nå E jag hade utan att 

det var svårighet att gå från B till A. Dom tänkte inte att det kunde vara dyslexi när det låg på 

den nivån”.  

5.5 Enskildas erfarenheter, sammanfattning  
Här sammanfattar jag de enskilda elevernas erfarenheter och håller isär dem av respekt för var 

och ens levda erfarenheter.  

Det som framkommer tydligast hos Amanda är att ingen frågat henne om hennes erfarenheter, 

hennes behov eller hennes önskningar. Hon har inte vetat om sina rättigheter och ingen har 

talat om för henne vad hon kan begära. Skolan har inte per automatik gett henne stöd, först 

med diagnosen sattes stöd in utifrån ett åtgärdsprogram specialpedagogen utarbetat. Det som 

stod däri följdes men ingen utvärdering av åtgärderna gjordes. Hon behövde sen ofta påtala 

vilka rättigheter hon hade för att få det stöd hon var berättigad till. Mycket av ansvaret för 

stödet låg på henne, skolans ansvar framkommer inte. Hon har fått kämpa en del på egen hand 

för att få sitt stöd och lärt sig allteftersom, hennes horisonter har vidgats. Amanda menar själv 

att hon lärt sig mycket om sig själv och de stödåtgärder hon behöver, hon har tagit till sig nya 

saker och hittar fortfarande nya vägar. 

Fredrik har en mycket positiv erfarenhet av en specifik lärare som gett honom stöd genom 

nästan hela grundskolan. Läraren Katrin har funnits där för honom hela tiden och 

tillhandahållit stöd. Han har ingen större tilltro till andra lärare. Han lutade sig mycket mot 

vuxenvärlden och menar att de visste bäst så då gjorde han som de sa. Fredrik tog ingen aktiv 
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roll i att delta i stödupprättande eller i organisationen utan litade på att Katrin visste bäst. Han 

menar att han inte varit medveten om sina behov ordentligt förrän i nian men att han nu vidgat 

sina vyer och vet vad han behöver. Han kräver det han behöver och påtalar samtidigt att det 

inte är så självklart att man får det per automatik. Han tar numer ett större ansvar själv när det 

gäller fenomenet läs- och skrivsvårigheter och är nu mer aktiv. Hans livsvärld ser inte helt lika 

ut nu som på högstadiet, horisonten har flyttats. 

Elin har en positiv erfarenhet av sin tid på högstadiet. Hon känner att hon fått den hjälp hon 

behövt och att det passat henne att den var individanpassad. Det stöd som erbjöds henne 

bestod i att hon skulle nå E och det tyckte hon var nog för att komma igenom grundskolan. 

Hon letar hela tiden efter nya strategier och är väldigt öppen för nya perspektiv, hennes 

horisonter flyttas ständigt. Elin gömmer sig lätt bakom sin diagnos och skyller ifrån sig på den 

ibland. Hon hade inflytande över sitt stöd men tog inte så mycket del av det inflytandet ändå. 

Hon blev ofta stressad över uppgifter som hopade sig, la undan och staplade på hög, en 

strategi för henne i jobbiga situationer men inte så lyckad eftersom det bara blev mer hela 

tiden. Hon söker fortfarande metoder för att se hur hennes behov kan bli tillgodosedda. 

Ida har mycket goda erfarenheter från sin skola. Hon har fått mycket stöd hela tiden. 

Föräldrarna har varit väldigt pådrivande och aktiva i hennes skolgång. Ida har själv tagit ett 

mycket stort ansvar för sitt stöd, i både planerande och upprättande. Hon menar att det inte 

skulle behöva vara så att en tolvåring måste ta så stort ansvar och att skolan borde haft 

fungerande rutiner eftersom arbetet runt hennes egna stöd tog mycket tid och energi från 

henne. Lärarna har varit bra, en del har varit lite svårare än andra att få hjälp av men i det 

stora hela är hon väldigt nöjd. Ida har hela sin skolgång träffat på föreställningen att stöd för 

elever med dyslexi innebär att nå E, något som aldrig varit aktuellt för henne. Hon har högre 

mål och siktar på de högsta betygen. Ida menar att lärare behöver vara mera uppmärksamma 

på om det är dyslexi man möter, det finns elever som strävar efter höga betyg fast de har 

dyslexi. Hon kämpar hårt för att nå de högsta målen och hittar hela tiden nya vägar och sätt 

för att nå dit.  

5.6 Slutsats 
Här belyser jag de likheter jag funnit i datamaterialet samt drar slutsatser i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.   

Syftet med studien var att försöka få syn på några enskilda elevers erfarenheter av hur vi som 

lärare involverar eleverna i de stödinsatser som ges gällande läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi under grundskolans årskurser sju till nio. Studiens frågeställningar gällde elevernas 

erfarenheter av stödinsatser samt i vilken utsträckning eleverna ansåg att deras levda 

erfarenheter tagits tillvara i stödinsatserna.  

Utifrån ett livsvärldsperspektiv syns det tydligt i resultatet att var och en av de intervjuade har 

olika sätt att se på fenomenet läs och skrivsvårigheter eller dyslexi. De elever jag intervjuat 

har initialt i intervjuerna sagt sig vara mycket positiva till sitt stöd men under intervjuernas 

gång framkom flera utvecklingsområden gällande stödinsatser. Fyra individer har gett fyra 

olika perspektiv på stödinsatser under grundskolans årskurser sju till nio. Samtliga har haft 

olika delfenomen som framträtt allt tydligare ju längre intervjun gått men även ett antal 

gemensamma.  

En av de likheter som framträder hos de olika intervjupersonerna handlar om att diagnoserna 

tillkom på hemmens initiativ, där föräldrarna till tre av eleverna aktivt tog strid för och 
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genomdrev diagnostisering. Stöd från skolan sattes inte in förrän diagnos var satt men 

åtgärdsprogram utarbetades och följdes av skolan, dock utan medverkan från eleverna. Enligt 

eleverna utvärderades åtgärdsprogrammen heller inte eller diskuterades med dem. De åtgärder 

som sattes in var ofta av kompensatorisk art. Eleverna fick i hög utsträckning ta stort eget 

ansvar för sina stödinsatser, stödstrukturen var relativt osynlig för eleverna. Mycket ansvar 

lades på den enskilde eleven, dennes föräldrar och enstaka lärare. Eleverna menade att lärare 

inte hade tillräckliga kunskaper om dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter och även att 

kunskapen om adekvat stödbehov saknades. Även likheter när det gällde krav från lärarna på 

elevernas kunskapsnivå framkom, att betyget E var tillräckligt om man har dyslexi samt att 

förväntningar på eleverna var lågt ställda. Vidare uppgav eleverna att de lärt sig mycket om 

sitt eget stödbehov och att de fortfarande gör det.  
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av intervjuerna i relation till min ansats samt tidigare 

forskning och styrdokument. Därefter för jag en metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Deltagande i undervisning och stöd  
Samtliga av de elever som deltagit i studien säger att de fått sitt stöd inom den ordinarie 

klassens ram. Intervjupersonernas erfarenheter är att de kunnat delta i all undervisning men 

nämner samtidigt att de ibland fått hjälp av kamrater att exempelvis läsa högt för dem när inte 

kompensatoriska åtgärder funnits till hands. En av eleverna berättar att hon vid genomgångar 

känt sig tvungen att välja mellan att skriva anteckningar eller att förstå innehållet i 

genomgången. Det här fenomenet har varit ett dilemma för henne eftersom hon för sin 

inlärning tyckt sig ha behövt båda dessa metoder. En annan elev påtalar att han ofta gick iväg 

med sin mentor för att få stöd av henne och att de gjorde det på grund av att inte störa eller 

störas av andra. Ytterligare en annan har behövt gå från undervisningen för att ordna med eget 

stödmaterial eller söka upp någon eller något. Andersson (2009) menar att elever blir 

marginaliserade då de ska alternera mellan två olika undervisningsgrupper eftersom de har 

upplevelsen av att de missar delar av det som sker i den grupp där de för tillfället inte befinner 

sig. I min studie tycker jag mig kunna dra paralleller till denna tanke även om eleverna i 

studien inte gått iväg för undervisning utanför klassens ram, det har här handlat om kortare 

tillfällen för att läsa högt, sköta något praktiskt i samband med stödinsatser eller att göra 

muntliga prov exempelvis. Det faktum att eleverna i studien säger sig inte ha fått undervisning 

utanför klassens ram tolkar jag som att de har känt sig inkluderade i undervisningen men att 

metoderna ändå inte alltid varit fullt anpassade eftersom eleverna ibland fått gå från den 

ordinarie undervisningen av olika anledningar och att detta medfört en viss form av 

exkludering. Eleverna har erfarenheten att de inte velat störa sina klasskamrater, haft en oro 

för sina betyg eller missat undervisning. Det hela har tagit kraft från skolarbetet. 

Casserly (2011) menar att en inkluderande skolmiljö är en utmaning för skolorna och att en 

god kvalitet är avgörande för elevernas lärandeframgångar. Klasskamraters irritation över 

stödverksamhet i klassrummet tas upp som ett argument för särskilda 

undervisningsarrangemang (ibid.). Detta ställer jag mig frågande till eftersom vi i skolan har 

ett demokratiskt ansvar som vi måste följa där vi aktivt behöver visa att vi står för alla 

människors lika värde och föregår med gott exempel. Med detta i åtanke kan vi inte ta andra 

människors subjektiva tyckande som argument för organisationen av stöd. Vårt uppdrag är att 

arbeta för en accepterande miljö istället för att segregera olikheter. Läroplanens (Skolverket, 

2011) skrivning är tydlig ”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda 

individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt” (Skolverket, 

2011, s. 12).  

Två av eleverna nämner sin skolas pedagogiska upplägg, att det ofta arrangerades med syfte 

att passa alla elever, som en positiv erfarenhet vilken bidragit till att de kunnat delta i 

undervisningen på sina villkor. Detta är en av de framgångsfaktorer vi bör sträva efter, 

arbetssättet inkluderar alla elever och stödbehov blir inte så tydligt offentliggjorda som med 

explicit uttryckta, individuella anpassningar. Även här tar jag stöd i aktuell läroplan 
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(Skolverket, 2011) som skriver fram behov av olika kunskapsformer samt variation av 

innehåll och arbetsformer. 

Eleverna i studien deltog i varierande utsträckning i upprättande av sitt eget stöd, några ville 

ta aktiv roll och gjorde det medan andra inte såg sig ha den kompetensen. En av eleverna har 

hela tiden varit aktiv runt upprättande av sitt stöd men de andra uppger att de inte under sin 

högstadietid känt till sina rättigheter och möjligheter eller inte ansett sig ha nog med kunskap 

och erfarenhet för det och då heller inte aktivt kunnat delta i upprättande av stöd. Elevernas 

egna erfarenheter och tankar om sitt stöd har inte explicit efterfrågats i någon större 

utsträckning och jag menar att de lämnades utanför. Vidare har eleverna fått ta ett stort ansvar 

för att det bestämda stödet genomfördes. Samtliga elever har erfarenheten av att behöva 

kämpa hårt för att få de bestämda åtgärderna genomförda, behövt övertala lärare och stridit 

för sig själva och sina behov. Jag får uppfattningen att det finns en skillnad mellan skolor och 

lärare i det här som fenomen och att det i sin tur påverkar elevernas resultat. Enligt Skolverket 

(2011) ska utbildning vara likvärdig. Jag kan se ett tolkningsutrymme i detta men 

argumenterar ändå för att stödinsatser är skolan ansvar i första hand och inte bör bero på 

elevernas uthållighet. 

Westling et al. (2013) tar upp betydelsen av att eleverna har en inifrån kommande motivation 

och engagemang. Här ser jag en tydlig koppling till hur eleverna i den här studien har visat att 

det författarna påstår har stor betydelse, eleverna kämpar dagligen och de uppger att det tar tid 

och energi från lärprocessen. Samtliga uppger att de under sin högstadietid genom sina 

erfarenheter av stödinsatser i läs- och skrivsvårigheter också lärde sig om sina styrkor och 

behovsområden och att de nu under gymnasiet utnyttjar och har nytta av det. Det är tydligt hur 

eleverna, som fenomenologer benämner det (Bengtsson, 2006) flyttat sina horisonter. 

Eleverna i studien har kontinuerligt begrundat sina behov och möjliga vägar att utveckla 

strategier för sina läs- och skrivsvårigheter och hittat nya metoder att utvecklas på. Detta är 

även förenligt med skrivningen i Lgr 11 (Skolverket 2011) gällande mål om elevernas, med 

ökad ålder och mognad, ökande ansvar.  

Mycket av stödet har varit av praktisk och kompensatorisk art. Dator, muntliga prov, inläst 

material och liknande var vanligt förekommande. Åtgärdsprogram upprättades av logoped 

eller specialpedagog på skolan och undervisande lärare följde innehållet. Elevernas erfarenhet 

är att det som skrivits in som stöd i åtgärdsprogrammen följdes av lärarna. Dock har 

stödåtgärderna inte alltid genomförts per automatik och eleverna har själva varit tvungna att 

påtala sina rättigheter och ibland driva igenom dem. Innan diagnosen var satt var deras 

erfarenheter skilda, vissa fick adekvat stöd utan satt diagnos medan andra inte fick detta och 

upplevde det som frusterande. Ett par av eleverna uppger att sena diagnoser har inneburit att 

de ännu inte vet om sina rättigheter fullt ut och att de fortfarande utforskar strategier för sin 

läs- och skrivutveckling. En av skolorna tillhandahöll inte stöd innan diagnosen var satt med 

motivering att det i så fall skulle bli orättvist mot de andra. Hur utbrett detta är som fenomen 

framkom givetvis inte i studien men i aktuella styrdokument (Skolverket, 2011; Arbete med 

extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014) påtalas skolors arbete med 

stödinsatser. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) tas riktlinjen att alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och att lärare ska ta hänsyn till varje 

enskild individs behov. I de allmänna råden (Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram, 2014) påtalas att stöd ska ges för att motverka funktionsnedsättningar.  

Tre av eleverna hade inget särskilt stöd av specialpedagog eller speciallärare och träffade dem 

heller inte efter att diagnosen var fastställd. Ingen uppföljning eller utvärdering av 
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åtgärdsprogrammen nämns av de tre. Detta behöver ju inte betyda att det inte skedde men 

elevernas upplevelser av det är att inget sådant förekom, de har inte deltagit i det. Den fjärde 

eleven betonar dock sin specialpedagogs roll i lärandeprocessen när det gäller upprättande av 

stöd. Hon har erfarenheten att specialpedagogen var viktig för henne, så att lärarna visste vad 

hon behövde. Om någon lärare motsatte sig stödåtgärder hade eleven tilltro till sin 

specialpedagog och vände sig till henne för att få uppbackning. Kirwan och Leather (2011) 

belyser betydelsen av lärarstöd då eleverna ska hitta strategier och menar att det är en tillgång 

för eleverna när det gäller lärandemetoder. Här vill jag tillägga att ingen av eleverna i studien 

nämner att det fanns någon speciallärare på deras skolor, något som kanske kan förklaras med 

tillgång eller snarare bristen på yrkesgruppen. Kompetensen hos speciallärare (SFS, 

2011:186) och specialpedagoger när det gäller läs- och skrivsvårigheter kan i bästa fall ge 

både elever och andra pedagoger verktyg på området. Jag tror att eftersom fler speciallärare 

utbildas kan förhoppningsvis en förändring komma att ske när det gäller detta. Oberoende av 

speciallärares närvaro tillfaller det, enligt Lgr 11 (Skolverket 2011), alla som arbetar i skolan 

att uppmärksamma och även att ge stöd till alla i behov, alltså är detta allas ansvar. 

6.1.2 Pedagogens betydelse  
Den enskilde lärarens stöd och engagemang betonas tydligt av eleverna. En av de intervjuade, 

Fredrik, trycker mycket på lärarens betydelse, han hade samma lärare genom åren och 

återkom under intervjuns gång hela tiden till hur mycket hon betytt för honom. Fredrik 

uppgav att läraren Katrin jobbat hårt för att hjälpa honom och att det inte skulle gått bra utan 

den hjälpen. Han litade fullkomligt på att Katrin skulle se till att han fick rätt stöd och menar 

att han själv inte vetat vad han har behövt. Katrin talade om för Fredrik vad han behövde och 

det var också efter hennes råd han arbetade. Fredrik lade till att han är övertygad om att det 

stöd som sätts in inte får någon verkan om det inte finns lärare som är engagerade och hjälper 

till. När Fredrik berättade för mig om Katrin kan jag inte annat än beundra läraren för 

engagemanget men oro att enstaka får sån betydelse. Eleverna i studien vittnar om att det är 

viktigt att någon ser dem som individer, inte endast som elever i ett ämne. I skolan finns det 

givetvis lärare som lägger ett stort engagemang i eleverna men gör alla det? Eleverna ska inte 

utsättas för det slumpmässiga i att ha turen, som Fredrik uttrycker sig flera gånger, att få en 

viss lärare. Skolans kompensatoriska uppdrag (Skolverket, 2011) visar på betydelsen av att 

alla elever ska få samma förutsättningar att nå sina mål i skolan. Skolan kan då inte göra 

skillnad mellan eleverna. 

I Nielsens studie (2005; 2011) fångar särskilt en pojkes erfarenheter mitt intresse. Det är 

Rasmus och han hade mycket väl kunnat vara Fredrik, eller tvärtom. De två pojkarna har 

väldigt lika upplevelser, båda har blivit vägledda av en engagerad pedagog och båda inser 

betydelsen av att de fått detta stöd. Nielsen (ibid.) belyser hur eleverna i hennes studie inte ser 

undervisningsmetoder som det viktigaste utan att det istället är att läraren ser dem som 

individer med individuella behov. Det är interaktionen mellan elev och lärare som gör läraren 

till ett stöd. Westling et al. (2013) ser lärarens uppmuntran och ett positivt klimat som viktiga 

byggstenar. Även Carlsson (2011) kom fram till att hela eleven och dennes livsvärld behöver 

förstås så att stödinsatserna blir rätt. Det är inte alltid lätt att se vad man själv behöver och 

författaren lyfter att det finns ett behov att genom samtal komma underfund med hur man 

själv fungerar. Skolan har ett uppdrag i att förbereda eleverna för de krav samhället ställer på 

dem (Skolverket, 2011). I det blir strategier för att komma förbi läs- och skrivsvårigheter 

viktiga och därmed även skolans arbete med att stödja eleverna i det.  
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När det gäller upplevelser runt bemötande i stödsituationer visar eleverna i studien återigen att 

det finns stora skillnader mellan lärare, de uppger att stödet varierade i jämförelse lärare 

emellan. Elevernas upplevelser är att de fått kämpa för sin rätt till stöd gentemot vissa lärare 

samt att det inte alltid var enkelt att få gehör för det. En av eleverna pratar om känslan av att 

inte bli tagen på allvar som när hon sa att hon inte klarade en uppgift och då blev bemött med 

att lärarna ibland sa till henne att hon kunde bara hon ville, fast hon själv visste att hon inte 

skulle det. En av dem säger att det på högstadiet var en självklarhet att hon skulle få sitt stöd 

och att alla lärare visste vad som gällde. En annan talar om att hon har erfarenhet av att det är 

viktigt att ha direktkontakt med undervisande lärare för att det då blir en smidigare väg till 

stödinsatserna, vissa lärare var det lättare att få hjälp av än andra.  

Elever som liksom Rasmus och Fredrik är lyckosamma och råkar på en lärare som är så 

engagerad får förmodligen den pedagogiska stöttning de behöver men jag tycker att det även 

finns en baksida här. Jag frågar mig var de andra lärarnas pedagogiska uppdrag brast. ”Alla 

som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” 

(Skolverket, 2011, s. 14). Skrivningen påvisar att det inte ligger på enskilda individer att 

stödja eleverna utan det är allas ansvar och därmed ska också alla ha kunskap om 

stödåtgärder. De framgångsfaktorer som visar sig med engagemang och synen på eleven som 

en individ behöver lyftas fram. I det kan man utläsa hur det pedagogiska och didaktiska 

arbetet kan ge fantastiska resultat. 

Ibland kommer lärarnas kunskap om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi upp och några av 

eleverna påtalar försiktigt att lärarna, kanske inte behöver utbildning, men att de ändå behöver 

lära sig att se signalerna när elever har svårigheter eller överkompenserar. Särskilt en säger att 

lärare inte har den kunskap om dyslexi och stödbehov som hon tycker de borde ha. Hon 

upplevde inte att lärarna såg hennes behov. En annan aspekt som påtalades under två av 

intervjuerna var hur lärare kan ha svårt att förstå att elever med dyslexi ibland strävar efter att 

nå de högre målen samt att vissa lärare anser det tillräckligt att nå E om man är dyslektiker. 

Detta är inte förenligt med skollagens skrivning om att ”Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800, 1 kap, 4 §).  

Erfarenheter av att åtgärdsprogrammen följdes av undervisande lärare berättade alla 

intervjuade om, men problemet var ibland innan diagnosen var ställd. Det här vittnar om en 

tilltro hos lärarna om åtgärdsprogrammens betydelse. Enligt Skolverkets stödmaterial 

gällande arbete med extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014) ska 

åtgärdsprogram skrivas då extra stöd sätts in och är inte alltid nödvändigt vid extra 

anpassningar i klassrummet. Istället för skrivningar i åtgärdsprogram om rättighet till stöd 

borde det vara behoven hos eleven som styr, oavsett åtgärdsprogram eller inte. Lgr 11 

(Skolverket, 2011) uppger att ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, s. 14).  

6.1.3 Föräldrastöd  
I litteraturen används begreppet föräldrar, likaså i intervjuerna. I min diskussion väljer jag 

därför att använda samma begrepp. Jag är dock medveten om att familjekonstellationer idag 

kan vara av olika art och att vårdnadshavare inte alltid är elevens föräldrar.  

Earey (2013) menar att föräldrar ofta får kämpa för att deras barn ska få de stödåtgärder det 

har rätt till. I min studie framkom det att samtliga föräldrar har drivit på utredningar av läs- 

och skrivsvårigheter och att de varit idoga i detta även när skolan sagt nej. När det sen handlat 

om att stöd skulle ges har de även där haft en stor roll. Enligt Wennås Brante (2013) fungerar 
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föräldrar ofta som extralärare i hemmet och har ibland mer kunskaper om barnets stödbehov 

än skolan har. Ett par av de föräldrar som intervjuades i Eareys studie (2013) talade om att de 

kontinuerligt informerade skolan om sina barns stödbehov i syfte att stödet skulle genomföras 

adekvat. 

Här ser jag återigen skolan kompensatoriska uppdrag viktigt att diskutera. Alla elever, med 

eller utan vad vi kallar stödbehov, har rätt att få en likvärdig utbildning. Visst är det positivt 

med engagerade föräldrar men även de barn vars föräldrar inte har samma möjligheter till det 

behöver få samma förutsättningar. Här har skolan ett uppdrag som behöver lyftas.  

I min studie visade det sig att hemmen har varit ett stöd för eleverna i kontakt med skolan 

men även i det löpande hemarbetet. Föräldrar har tagit stor del i och gett stöd i skolarbete 

hemma i hög utsträckning. En av eleverna säger sig alltid ha fått mycket hjälp hemma av sina 

föräldrar när det gäller skolarbetet och så är det fortfarande. Utan deras stöd, uppger hon, hade 

det varit mycket tyngre och jobbigare. En annan har en bestämd åsikt om att föräldrarna 

behöver vara pådrivande gentemot skolan när det gäller stödinsatser, annars blir inte mycket 

gjort säger hon. Hon vill ändå klara sig själv mycket och är tacksam för all den hjälp hennes 

föräldrar gett henne samt att de successivt gett henne allt mer eget ansvar.  

6.2 Resultatdiskussion, sammanfattning 
Läs och skrivsvårigheter som fenomen framträder i studien främst som enskilda erfarenheter 

med den enskildes livsvärld i fokus men vissa gemensamma aspekter har också trätt fram. Här 

sammanfattas dessa utifrån resultatdiskussionen.  

Eleverna uppgav att de hade positiva erfarenheter av stöd från sin grundskoletid. Allt eftersom 

intervjuerna framskred och olika fenomen blev mer behandlade av eleven så visade det sig att 

andra aspekter även fanns, fenomen framträdde allt tydligare så att säga. Erfarenheten av att 

ha deltagit i undervisningen fullt ut är gemensamt för alla fyra intervjupersoner men det är 

även elevernas erfarenhet av att ha fått strida för sina stödinsatser, något som varit tröttande. 

När det gäller upprättande av stöd så har inte eleverna varit delaktiga i detta och som jag ser 

det har de lämnats utanför, likaså har deras erfarenheter och tankar runt sitt eget stöd. Här ser 

jag betydelsen av att föra kvalificerade samtal med eleverna om deras erfarenheter i syfte att 

sätta in så adekvat stöd som möjligt.  

Ett annat fenomen som visat sig i studien har varit den enskilde lärarens betydelse. Eleverna 

har erfarenheter av att vissa lärare betytt mycket i deras stödinsatser medan å andra sidan en 

annan erfarenhet är att alla lärare inte har den kunskap som behövs för att kunna stödja i läs- 

och skrivsvårigheter. Lågt ställda förväntningar på eleverna är ytterligare en aspekt som 

tydligt framkommit. Elevernas ansvar framkom tydligt i studien men frågan är var lärares, 

speciallärares och andra skolprofessioners ansvar kommer in. Skolans stödstrukturer har varit 

otydliga för eleverna. Ett annat fenomen som visat sig var elevernas erfarenheter av att stöd 

inte sattes in innan dyslexidiagnos var fastställd men att åtgärder som beslutades också 

genomfördes efter satt diagnos. Detta tycker jag visar på brist i förtroende hos eleverna för 

skolan som helhet där enskilda lärares betydelse får stor vikt. Därmed finns även en risk att 

utbildningen inte blir likvärdig för alla.    

Föräldrar till de elever som deltagit i studien har kämpat mycket för sina barns stöd. Elevernas 

erfarenheter är att de utan sina föräldrars stöd inte skulle klarat sig lika bra. Alla elever har rätt 

till en likvärdig utbildning oavsett föräldrars möjlighet till engagemang i skolarbete 

(Skolverket, 2011), och trycker därför på betydelsen av allas kunskap gällande stödinsatser. 
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6.3 Metoddiskussion 
Då jag hade hittat min frågeställning var nästa steg att undersöka ansats och valet föll på 

fenomenologi. Det visade sig snart att detta var en svår ansats och jag har lagt stor möda på att 

förstå filosofin bakom. Det har inneburit en berg- och dalbana att ha denna ansats med lika 

djupa dalar som toppar. Ibland har jag inte förstått särskilt mycket och kämpat hårt för att 

komma förbi detta och ibland har jag insett att jag har förstått och då blivit euforisk. Många 

gånger har jag önskat att jag valt annorlunda men med facit i handen så ser jag att jag har lärt 

mig oerhört mycket som jag kommer att ha nytta av i min framtida profession och ångrar 

definitivt inte val av ansats.  

Mitt syfte var att beskriva elevers egna erfarenheter och för att få ta del av detta var intervjuer 

självklart metodval.  Jag valde att intervjua elever på gymnasiet, valet var grundat i en 

förhoppning som jag hade om att de skulle kunna se tillbaka på sin grundskoletid, och 

reflektera runt sina erfarenheter av det stöd de erhöll för läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

då. Min tanke var att ett retroperspektivt fokus skulle öka tillförlitligheten i det eleverna valde 

att delge mig. Eftersom eleverna inte längre hade koppling med den skola de skulle delge sina 

erfarenheter ifrån hoppades jag att jag skulle få se både goda exempel och 

utvecklingsområden vilket jag också fått. Perspektivet innebar dock även en risk att 

intervjupersonerna inte skulle komma ihåg allt då det förlöpt en tid sedan eleverna gick i 

årskurserna sju till nio och det kan medföra att minnen kan blekna eller vissa delar framstå 

tydligare än andra.   

 

Jag utarbetade en frågeguide och testade den i en pilotintervju. Intervjun visade att jag 

behövde omarbeta guiden till viss del vilket jag också gjorde innan resterande intervjuer 

genomfördes. Pilotintervjun är inte del av studien utan genomfördes endast med nämnda 

syfte. Det visade sig redan under min första intervju att jag inte heller kunde följa min nya 

guide fullt ut. Eftersom intervjuerna var halvstrukturerade valde jag då att använda guiden 

som en checklista för att se om de områden jag ville täcka in var behandlade. Då de som 

intervjuades var mycket öppenhjärtiga och generösa med vad de tog upp täcktes mycket in 

spontant. Det bästa för mitt syfte hade förmodligen varit att använda samtalsliknande 

intervjuer från början. Dock visste jag inte hur öppna eleverna skulle vara i intervjuerna och 

intervjuguiden blev ett stöd i mina intervjuer.  

 

De personer som intervjuats har inte haft någon relation till mig och jag har medvetet valt att 

inte låta elever från skolor där jag arbetat delta i studien. Eleverna som intervjuats gick på tre 

olika gymnasieskolor i en annan kommun än den jag jobbar i, dock fanns möjligheten att 

någon av intervjupersonerna skulle känna mig eftersom min arbetsplats ligger inom 

gymnasiernas upptagningsområde. Valet är gjort för att jag inte vill påverka vad som skulle 

komma fram i intervjuerna. Det faktum att jag inte kände de intervjuade, och de inte mig 

heller, bedömer jag som både positiva och negativa. Eleverna behövde inte ta hänsyn till vad 

som framkom och heller inte min person. Å andra sidan kan det även innebära att de inte har 

förtroende för mig och då håller tillbaka vissa saker. Dock måste det faktum att jag är en 

representant från skolan tas i beaktande. Intervjuerna genomfördes under elevernas skoldag 

eller i anslutning till den och samtliga avtalade tider hölls. Vi satt i rum där vi inte skulle 

störas av andra och samtalen spelades in. Intervjupersonerna informerades innan intervjuerna 

om att jag avsåg att spela in. Jag har inte lagt märke till att någon av intervjupersonerna haft 

svårigheter med inspelningssituationen, samtalen har flutit på mycket bra.  
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När jag sökte intervjupersoner upptäckte jag snart att det var svårt att få intresserade att 

anmäla intresse för att delta. Jag fick utöka min sökning och fick så småningom fyra elever 

som jag genomförde intervjuer med. Det visade sig att samtliga av dessa hade goda 

erfarenheter av det stöd de fått under sin högstadietid, även fast de också lyfte 

utvecklingsbehov hos skolorna. Min uppfattning är att det förmodligen inte är så att alla 

elever är nöjda med det stöd de erhållit. Visserligen är min studie kvalitativ och min ambition 

är inte att kunna generalisera resultatet utan syftet med studien var att belysa några elevers 

erfarenhet av stöd under grundskolans senare år, vilket jag också fått fram, men ändå 

ifrågasätter jag det relativt likriktade resultatet. Kan det vara så att elever som har negativa 

erfarenheter helt enkelt inte vill delta i en studie runt det och vill lämna det hela bakom sig? 

Givetvis är detta endast spekulationer från min sida men jag anser inte att jag kan lämna det 

oreflekterat. Kanske kan dessa tankar rentav ge oss som arbetar i skolan underliggande 

information och glasögon att försöka se det som inte ligger på ytan.  

I och med att jag hade svårigheter att få intervjupersoner kom intervjuerna att genomföras lite 

senare än jag hade tänkt. Detta medförde att jag innan intervjuerna hade läst in mig teoretiskt i 

större utsträckning än jag förmodligen hade gjort om jag fått mina intervjuer då jag önskat. 

Jag har läst litteratur om min metod, satt mig in i och bearbetat min frågeguide samt 

reflekterat mycket över min egen roll som intervjuare. Erfarenheten innebär att jag fick ökade 

kunskaper om metoden och min egen roll som medverkande i intervjusituationen och jag 

hoppas därför att det genererat intervjuer som har en högre kvalitet än de skulle haft om mina 

intervjupersoner hittats tidigt. Mitt resonemang här stödjer jag med följande. Eriksson 

Zetterqvist och Ahrne (2012) ger rådet att vänta med intervjuer till dess att inledning, 

litteraturstudier och metodavsnitt är påbörjat av den anledningen att kunskap på området 

krävs för att få till passande intervjufrågor. Även Kvale och Brinkman (2014) tar upp samma 

aspekt med motiveringen att den teoretiska ansatsen bör vara tydlig från start eftersom det 

annars kan medföra problem vid analysen.  

 

Bengtsson (2006) menar att allt eftersom intervjuer löper på kan underliggande budskap ses 

och fenomenet visar sig från en annan sida, i en renare form. I mina intervjuer har jag lagt 

märke till hur eleverna säger något först men när de sen talar mer och belyser det fenomen de 

tagit upp så kan jag klart se att det finns fler sidor än den de först uttalade. När jag studerade 

intervjuerna noggrant i mitt analysarbete såg jag underliggande budskap och perspektivbyten.   

Det är min tolkning av elevens perspektiv som skrivs fram i materialet, jag försökte under 

intervjuernas gång att sammanfatta det intervjupersonerna sa och bad dem verifiera att jag 

uppfattat dem rätt men jag kan ändå inte vara säker på att jag tolkat allt korrekt. Min egen 

förförståelse och förutfattade meningar, de så kallade bias, påverkar men genom noggrann 

förberedelse och medvetenhet under intervjuerna hoppas jag att jag minskat påverkansrisken.  

Även i analysen finns risk för att min bias färgar materialet, jag är medveten om detta och har 

även här försökt att minimera det genom att läsa teori gällande analysen och försökt hålla mig 

till de råd och metoder som lyfts fram. 

 

Vid analysen har jag använt meningskoncentrering som metod och detta har passat materialet 

bra. Dock hade jag lite svårt att se innebörden och förstå metoden direkt varpå jag delade in 

mitt material i små delar som jag kategoriserade och materialet blev inte som jag tänkt mig. 

Jag fick tänka om och har under vägen hittat en mycket användbar metod för att analysera 

samtal med elever på. 
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6.4 Metoddiskussion, sammanfattning 
En av de större svårigheter jag stött på under studien var problem med att få intervjupersoner. 

Specialpedagogen på skolan var behjälplig och vi fick till slut fyra deltagare. Eventuellt skulle 

jag kanske använt en annan metod för att söka deltagare där inte gymnasieskolans 

specialpedagog var inblandad i syfte att avdramatisera innehåll och intervjuer. Att en aktuell 

pedagog på gymnasiet var delaktig i rekryteringen kan inte bortses från. I vilken utsträckning 

detta påverkade har jag inte kunskap om. Den ansats jag valt har också medfört svårigheter 

men ändå har den gett mig mycket kunskap som jag inte idag velat vara utan.  

6.5 Tillämpning 
Jag hoppas att resultaten i min studie kan bidra till att fler blir medvetna om betydelsen av att 

föra ständig dialog med elever runt deras stöd. Studien har visat på elevernas skilda 

erfarenheter och hur de upplevt läs- och skrivsvårigheter som fenomen ur sina perspektiv med 

sin livsvärld som grund. Varje unik persons syn på sitt eget stöd bör komma fram vid 

stödplanering. Genom en gemensam plan där elev, skola och hem samverkar kan stödet 

maximeras och individanpassas. Min studie visade att eleverna som deltog fick stödet fullt ut 

av undervisande lärare vilket också pekar på att samtliga lärare behöver ha kunskap runt läs- 

och skrivsvårigheter och de åtgärder som är aktuella som stöd. Speciallärarens roll i arbetet 

ser jag som medverkande, samordnande och som samtalspartner för så väl elever som andra 

pedagoger. Om vi som speciallärare når ut med kunskap till fler som undervisar elever med 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi ges fler elever möjlighet att få positiva erfarenheter av 

stödinsatser.  

6.6 Vidare forskning 
Under hela den här processen med att arbeta med min studie har jag balanserat för att inte 

tolka in min egen bias i materialet och tolka utifrån mitt perspektiv. Det var utifrån denna 

aspekt jag valde mitt område i syfte att få syn på hur vi som lärare involverar eleverna i 

stödinsatser. Genom intervjuer har jag sett betydelsen av att föra kvalificerade samtal i syfte 

att få den enskildes syn på sitt eget stödbehov. 

Ett intresse har väckts i mig angående samtal, ett intressant område att undersöka närmare och 

som handlar om kvalificerade samtal. Hur används samtal som metod på skolorna i syftet att 

ta tillvara elevernas egna erfarenheter vid upprättande av stödåtgärder? 

6.7 Slutord 
I mitt arbete med den här studien har jag blivit mycket medveten om hur mina egna 

erfarenheter och min egen livsvärld färgar det jag upplever och mina val. Ideligen har jag 

påmints om hur mina färdiga teorier och antaganden sätter käppar i hjulet för hur jag förstår 

andra människor. Jag är mycket tacksam för att jag fick den här erfarenheten med mig och är 

övertygad om att den kommer att bli en tillgång i min kommande roll som speciallärare.  

I intervjuer med fyra elever har jag haft förmånen att få ta del av dessa oerhört kloka 

ungdomars livsvärldar och deras upplevelser av stöd på högstadiet. Jag vill tacka dem för att 

de släppte in mig, en fullständig främling, i sina erfarenheter och att de delade med sig så 

generöst. Utan dessa kloka unga människors deltagande hade inte den här studien funnits. Jag 

är övertygad om att ungdomarnas frivilliga deltagande vilar i en önskan om förändring i 

skolors arbete med stödåtgärder. Det är dags att vi pedagoger tar tillvara all den klokskap våra 

barn och unga har och att vi intar barnets perspektiv.   
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Medgivandeblankett för elev 

 

 

Hej! 

 

 

Jag heter Ulla Johansson och läser på speciallärarprogrammet på Karlstads universitet. Under 

vårterminen skriver jag examensarbete och det är av den anledningen jag kontaktar dig, för att 

fråga om du vill delta i min studie.  

 

Studien kommer att handla om elevers erfarenheter av det stöd de fått under årskurs 7-9 i 

grundskolan när det gäller läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Min avsikt är att se hur 

elevens egna erfarenheter och kunskaper har tillvaratagits. För att få underlag för arbetet 

kommer jag att genomföra intervjuer.   

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande, 

utan risk för negativa följder.   

 

Intervjuerna används endast i studien och när studien är slutförd kommer all data att förstöras. 

Ditt namn och annat som kan identifiera dig kommer inte att användas i studien utan 

behandlas konfidentiellt. Obehöriga kommer inte åt insamlad data.  

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek.  

Om du accepterar att delta i studien ber jag dig att skriva under talongen.  

 

Talongen tar jag hand om då vi träffas.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning Ulla Johansson 000-0000000 

 

 

Jag väljer att delta i studien gällande elevers erfarenheter av stöd under grundskoletiden.  

 

__________________________________________________ 

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 
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Bilaga 2 

 

 

Medgivandeblankett för vårdnadshavare 

 

 

Hej! 

 

 

Jag heter Ulla Johansson och läser på speciallärarprogrammet på Karlstads universitet. Under 

vårterminen skriver jag examensarbete och det är av den anledningen jag kontaktar er, för att 

be om medgivande till att ditt barn deltar i min studie.  

 

Studien kommer att handla om elevers erfarenheter av det stöd de fått under årskurs 7-9 i 

grundskolan när det gäller läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Min avsikt är att se hur 

elevens egna erfarenheter och kunskaper har tillvaratagits. För att få underlag för arbetet 

kommer jag att genomföra intervjuer.   

 

Det är frivilligt att delta i studien och eleven men även ni kan när som helst välja att avbryta 

deltagandet, utan risk för negativa följder.   

 

Intervjuerna används endast i studien och när studien är slutförd kommer all data att förstöras. 

Elevens namn och annat som kan identifiera kommer inte att användas i studien utan 

behandlas konfidentiellt. Obehöriga kommer inte åt insamlad data.  

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek.  

Om du accepterar att ditt barn deltar i studien ber jag dig att skriva under talongen och skicka 

med den tillbaka till skolan. Ditt barn tillfrågas också om deltagande och ombeds skriva på 

elevmedgivande.  

 

Talongen tar jag hand om vid intervjun. 

  

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning Ulla Johansson 000-0000000 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta i studien gällande elevers erfarenheter av 

stöd under grundskoletiden.  

 

__________________________________________________ 

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 
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Bilaga 3 

 

 

 

Frågeguide intervju 

 

Erfarenheter från skolan 

 

 Kan du beskriva och berätta hur du upplevde din högstadietid? 

 Hur upptäckte du att du hade svårt för att läsa och skriva?  

 Vilka erfarenheter har du från högstadiet av att läsa och skriva? 

Erfarenheter av att få stöd 

 

 Vilken sorts stöd fick du på högstadiet när det gäller att läsa och skriva? 

 Vilka erfarenheter har du av det stöd du fick?  

 Fick du hjälp av speciallärare eller specialpedagog? När, var, hur? 

 Kommer du ihåg någon speciell gång när du upplevt att du fått bra stöd i din skrivning 

och läsning?  

 Hur mycket fick du själv vara med och bestämma över hur stödet till dig skulle se ut? 

 Hade du önskat att dina erfarenheter tagits tillvara på ett annat sätt?  

 Vad har du lärt dig av dina erfarenheter av stödundervisning från högstadiet som du 

har nytta av idag?  

Erfarenheter av deltagande 

 

 I undervisningssituationer? 

 I upprättande av stöd? 
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Bilaga 4 

 

 

Frågeguide intervju 

 

Erfarenheter från skolan 

 

 Kan du beskriva och berätta hur du upplevde din högstadietid? 

 Hur upptäckte du att du hade svårt för att läsa och skriva?  

 Hur upplevde du eventuell diagnostiseringen och vilka är dina erfarenheter runt det? 

 Vilka erfarenheter har du från högstadiet av att läsa och skriva? 

Erfarenheter av att få stöd 

 

 Vilken sorts stöd fick du på högstadiet när det gäller att läsa och skriva?  

 Hur såg stödet ut?  

 Hur var stödet arrangerat? 

 Vilka erfarenheter har du av det stöd du fick? Positiva och/eller negativa? 

 Fick du hjälp av speciallärare eller specialpedagog? När, var, hur?  

 Kommer du ihåg någon speciell gång när du upplevt att du fått bra stöd i din skrivning 

och läsning?  

 Vad tror du bidrog till att du kände så? 

 Hur mycket fick du själv vara med och bestämma över hur stödet till dig skulle se ut? 

 Hade du önskat att dina erfarenheter tagits tillvara på ett annat sätt? Hur?  

 Vad har du lärt dig av dina erfarenheter av stödundervisning från högstadiet som du 

har nytta av idag?  

Erfarenheter av deltagande 

 

 I undervisningssituationer? 

 I upprättande av stöd? 

 

 

 


