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Sammanfattning 

Både litteratur och styrdokument talar för att samtliga elever oavsett svårigheter i 

möjligaste mån ska inkluderas i skolan. Trots detta är det vanligt att elever får lämna 

klassrummet och den ordinarie undervisningen för att få stöd av speciallärare. Det finns 

idag få studier där elever skildrar sina upplevelser av särskilt stöd och den forskning 

som finns fokuserar framförallt på äldre skolbarn. Det övergripande syftet med denna 

studie är därför att undersöka några lågstadieelevers upplevelser av särskilt stöd av 

speciallärare utanför den ordinarie undervisningen.  

 

Studiens empiriska material består av data insamlad genom kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med sju lågstadiebarn som får särskilt stöd av speciallärare 

i sin läs- och skrivutveckling. Studien är kvalitativ och inspirerad av ett 

fenomenologiskt perspektiv, vilket passar bra för småskaliga forskningsprojekt och är 

lämpligt när forskaren vill utgå från ett empiriskt material istället för en teori.  

 

Studiens resultat visar att de fördelar som framkom var att eleverna uppskattade lugnet 

och känslan av att specialläraren hade mer tid för dem än vad de fick av övriga lärare. 

Samtliga elever ansåg sig även göra framsteg i sin läs- och skrivutveckling tack vare det 

särskilda stödet. Sex elever föredrog att få särskilt stöd utanför den ordinarie 

undervisningen istället för i klassrummet om de skulle få välja, medan den sjunde 

eleven önskade att specialläraren skulle vara med i klassrummet istället. De nackdelar 

som framkom handlade framförallt om att eleverna missade genomgångar och lektioner 

medan de var hos specialläraren. Vissa elever upplevde också ett visst obehag över att 

lämna eller återkomma till en pågående lektion i samband med specialundervisningen. 

Studiens slutsats är bland annat att samtliga elever var positiva till särskilt stöd utanför 

den ordinarie undervisningen och upplevde att de gjorde framsteg i sin läs- och 

skrivutveckling, samt att det är av vikt att lyssna till elevernas egna upplevelser och 

tankar om det särskilda stödets utformning 
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1. Inledning 
 I dagens skola förespråkas inkludering framför särskiljande lösningar, oberoende av vilka 

svårigheter en elev har. Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) ska till 

exempel samtliga elever i så stor utsträckning som möjligt undervisas tillsammans, oberoende 

av eventuella svårigheter eller funktionsnedsättningar. Själva begreppet inkludering nämns 

dock inte i de svenska styrdokumenten, istället uttrycks det tydligt att skolan ska vara 

tillgänglig för alla. Skollagen (SFS 2010:800) tar till exempel upp att särskilt stöd i huvudsak 

ska ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) skriver i sin tur fram att skolans 

undervisning ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar.  

 

Trots goda intentioner om inkludering har särskiljande lösningar av olika slag ökat (Giota, 

2013) och det är lätt att få uppfattningen att det är negativt för en elev att tas ut ur ordinarie 

undervisning för att få särskilt stöd, även om det bara sker under kortare stunder. Men vad 

tycker eleverna själva och hur påverkar det elevernas självbild att vara i behov av särskilt 

stöd? Groth (2007) skriver att vissa av eleverna i hans studie upplever negativa konsekvenser 

i form av utanförskap och att de även ser sig som avvikare på grund av det särskilda stödet. 

Groth understryker dock att det är av vikt att framhålla att eleverna till största delen är 

positiva till det stöd de får. Även om eleverna upplever det särskilda stödet positivt är det trots 

allt en form av särbehandling att vara den som regelbundet får lämna den ordinarie 

undervisningen, om så bara för en kortare stund. I en artikel i Pedagogiska magasinet skriver 

Giota (2011) att arbete utanför den ordinarie undervisningen kan få konsekvenser för de 

”speciella” eleverna både vad gäller kunskapsutveckling och självkänsla, oftast i negativ 

riktning. Giota menar att eleverna kan känna sig utpekade eller mindre värda, vilket i sin tur 

tär på självförtroende och motivation till att lära. Samtidigt skriver Groth (2007) att elevernas 

självbild kan stärkas med rätt hjälp.  

 

Utifrån det ovan beskrivna har jag i denna studie för avsikt att undersöka sju lågstadieelevers 

upplevelser av särskilt stöd sin i läs- och skrivutveckling. Eleverna i studien lämnar den 

ordinarie undervisningen under kortare stunder för att få särskilt stöd av speciallärare, enskilt 

eller i en mindre grupp.  
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De få forskningsstudier som bedrivits för att synliggöra elevers upplevelser av särskilt stöd 

fokuserar huvudsakligen på ett lärarperspektiv eller på elever från mellanstadiet och uppåt. 

Det saknas därför studier med fokus på lågstadieelevers upplevelser av särskilt stöd vilket gör 

denna studie relevant för att lyfta fram dessa elevers synpunkter kring detta. Denna studie vill 

därmed bidra till en djupare förståelse av skolans yngsta elevers upplevelser av särskilt stöd 

utanför den ordinarie undervisningen. Lärares och speciallärares förståelse av detta är av 

betydande vikt för att kunna bemöta dessa elever på bästa sätt och därigenom bidra till att 

eleverna får en positiv upplevelse av specialundervisning, en god självbild och en ökad 

motivation för skolarbetet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer få större kunskap och ökad förståelse av 

några lågstadieelevers upplevelse av att få särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling utanför 

den ordinarie undervisningen. Detta är av vikt att undersöka eftersom en positiv upplevelse av 

skolan är grunden för motivation, lärande, och den egna självbilden. Med särskilt stöd avses 

här att eleverna under begränsade, regelbundna tillfällen lämnar den ordinarie undervisningen 

för att få särskilt stöd av speciallärare, antingen individuellt eller i en mindre grupp.  

 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

– Hur upplever eleverna det att behöva lämna den ordinarie undervisningen för att få särskilt 

stöd av speciallärare?  

– Vilka för- och nackdelar lyfter eleverna fram med att få särskilt stöd av speciallärare utanför 

den ordinarie undervisningen? 
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1.2 Avgränsning 

I denna studie intervjuas sju elever i årskurs 2-3 som får särskilt stöd i sin läs- och 

skrivutveckling. Anledningen till valet att endast intervjua lågstadieelever var att få en inblick 

i skolans yngsta elevers upplevelser av att erhålla särskilt stöd av speciallärare utanför den 

ordinarie undervisningen. Att samtliga elever i studien har erfarenheter av särskilt stöd i sin 

läs- och skrivutveckling innebär att de har ungefär liknande erfarenheter av det särskilda 

stödet. Studiens fokus ligger dock inte på det särskilda stödets utformning, utan istället på 

elevernas upplevelser att få lämna den ordinarie undervisningen för att få särskilt stöd, 

antingen enskilt eller i en liten grupp.  

1.3 Disposition 

Studien innehåller sju kapitel. Det inledande kapitlet består av den ovan presenterade 

inledningen, följt av syfte och frågeställningar samt avsnitt om studiens avgränsning och 

disposition. I andra kapitlet redovisas bakgrunden till studien. I tredje kapitlet redogörs för 

litteratursökning och tidigare forskning. I fjärde kapitlet presenteras den metod och det 

tillvägagångssätt som har använts för att genomföra studien. I kapitel fem redogörs för 

undersökningens resultat. I sjätte kapitlet presenteras en metod- och resultatdiskussion. 

Avslutningsvis presenterar kapitel sju avslutade reflektioner samt tankar kring vidare 

forskning.  
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2. Bakgrund  

I följande kapitel redogörs för ett urval från vad styrdokument och litteratur tar upp angående 

elever i behov av särskilt stöd, perspektiv på specialpedagogik, inkludering, särskilt stöd och 

extra anpassningar samt självbild. 

2.1 Styrdokument 

Här nedan presenteras ett urval av vad internationella och nationella styrdokument tar upp 

med fokus på särskilt stöd och anpassningar till elevers olika förutsättningar och behov. 

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är ett internationellt styrdokument om 

hur man på bästa sätt ska organisera undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Målet för 

Salamancadeklarationen är utbildning för alla. Skolan ska kunna möta alla elever och 

framförallt elever i behov av särskilt stöd. Samtliga elever ska i så stor utsträckning som 

möjligt undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller 

funktionsnedsättningar. Elever i behov av särskilt stöd ska få detta stöd inom de inkluderande 

skolorna för att kunna undervisas på ett effektivt sätt. Själva grundtanken är att elever i behov 

av särskilt stöd i möjligaste mån ska undervisas tillsammans i den reguljära skolan men detta 

utesluter dock inte att elever i behov av särskilt stöd inte kan få individuellt stöd. Varje elev 

har rätt till det stöd som behövs för att tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som 

andra elever. Inkluderad skolgång är det mest verkningsfulla sättet för att motverka utslagning 

och för att bygga upp en solidaritet mellan dessa elever och deras kamrater. Skolledningen har 

ett stort ansvar när det gäller att göra skolorna mer lyhörda för elever i behov av särskilt stöd 

och ska verka för ett positivt förhållningssätt.  

 

På nationell nivå finns Skollagen (SFS 2010:800) som tar upp att barnets bästa ska vara 

utgångspunkt. För att få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål 



 

5 
Pernilla Hegefors SSL 

och utifrån egna förutsättningar, ska alla elever ges det stöd och stimulans som behövs för sitt 

lärande och sin personliga utveckling. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla olika kunskapskrav ska ges det stöd som eftersträvar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.  

 

Ett ytterligare styrdokument på nationell nivå är Lgr 11, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) där det framkommer att skolans 

undervisning ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar, samt att skolan ska 

främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. 
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

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

(Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Enligt läroplanens (Skolverket, 2011) riktlinjer ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma 

behov av stöd och ge stöd till de elever som behöver detta. Lärare ska ge särskilt stöd till 

elever i svårigheter genom att handleda och stimulera eleven. Vidare ska läraren ta hänsyn till 

den enskilda elevens förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande samt, stärka elevens 

tro på den egna förmågan och vilja att lära.  

2.2 Perspektiv på specialpedagogik 

I detta avsnitt beskrivs några olika perspektiv på specialpedagogik. 

 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt område som hämtar sin teori från discipliner som 

medicin, psykologi, sociologi etc. Specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in när den 

vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 2013). Specialpedagogik innefattar inte några 
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speciella elever utan är en vidareutveckling av pedagogiken i sig. Elever i svårigheter ska ses 

som en naturlig variation av elevgruppen. Om en elev misslyckas ligger ansvaret på skolan, 

inte på eleven (Brodin & Lindstrand, 2010).  

 

Specialpedagogik kan ses ur olika perspektiv. Persson (2013) har till exempel valt att dela in 

specialpedagogik i ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv och menar att dessa utgör 

olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter och att konsekvenserna för skolans 

specialpedagogiska verksamhet är beroende av vilket perspektivval som görs. I ett relationellt 

perspektiv ser man elever i svårigheter, nämligen i interaktion med skolans övriga 

pedagogiska verksamhet. I ett kategoriskt perspektiv ser man istället elever med svårigheter, 

antingen medfödda eller på annat sätt individbundna. Persson anser att det finns skäl att 

argumentera för att specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, det vill säga i 

interaktion med skolans övriga pedagogiska verksamhet, men betonar att det ena perspektivet 

inte helt behöver utesluta det andra. 
 

Nilholm (2007) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik, kompensatoriskt-, kritiskt- och 

dilemmaperspektiv. Kompensatoriskt- och kritiskt perspektiv har åtskilligt gemensamt med 

kategoriskt och relationellt perspektiv. I det kompensatoriska perspektivet är den 

grundläggande tanken att kompensera individer för deras problem. I det kritiska perspektivet 

lyfts det istället fram att det är samhällets värderingar och skolans bristande förmåga att 

anpassa undervisningen till alla elevers behov och förutsättningar som har skapat behovet av 

kategorisering och segregerande åtgärder. Nilholm beskriver även ett tredje perspektiv, 

dilemmaperspektivet där han menar att dilemman är motsättningar som inte går att lösa men 

som ändå kräver ställningstaganden. Dilemmaperspektivet betonar komplexiteten och 

motsägelsefullheten i skolans verksamhet och i utbildningssystemet. Samtidigt som alla elever 

ska uppnå samma mål så ska skolan anpassa sig till varje elevs förutsättningar.  

2.3 Inkludering 

I följande avsnitt redogörs för inkludering som begrepp och för olika sätt att förstå begreppet. 
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Begreppet inkludering myntades i USA i slutet av 1980-talet vilket innebar att det skulle 

ställas krav på skolan, utbildningsväsendet och samhället att aktivt anpassa skolans 

verksamhet med målet att alla elever ska känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet 

(Persson, 2013). 

 

Enligt Haug (1998) byggde specialundervisningens ursprung på att eleven togs ut ur 

klassrummet för att ges en optimal lärmiljö. Syftet med den segregerande undervisningen var 

att eleven skulle öva på det som var svårt tills eleven kunde återgå till ordinarie undervisning. 

Idag talar vi istället om inkludering vilket enligt Vernersson (2007) innebär att delta i en 

helhet. Nilholm (2006) introducerade begreppet inkludering i relation till elever i behov av 

särskilt stöd och menar att det något förenklat innebär att dessa elever ska vara delaktiga i 

skolans vanliga miljöer. Johansson (2013) i sin tur förklarar begreppet inkludering som alla 

människors rätt att delta i en samhällsgemenskap utan att avskiljas från den. Svenska 

Unescorådet (2008) skriver att god utbildning kännetecknas av inkludering, eftersom den 

syftar till att alla elever ska vara fullt delaktiga.  

Statens offentliga utredning (SOU 2003:35) förtydligar hur begreppet inkludering kan tolkas: 
 
 I begreppet inkludering kan tolkas in att man vill markera att ingen ska föras in någonstans, utan att de 

är. Inkludering innefattar alla från början och förutsätter ett aktivt deltagande. I detta perspektiv blir det 

tydligt att det handlar om att ändra skolan och klassens arbete så att de anpassas till den mänskliga 

variationsbredden. Det är skolan som ska förändras för att passa alla elever, inte eleverna som ska 

anpassas till skolan (SOU 2003:35, s 33).  

 

Enligt Svenska Unescorådet (2008) slog begreppet inkludering igenom både internationellt 

och nationellt i samband med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Inkludering beskrivs där som en process vilken avser att möta alla elevers olika behov genom 

att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle, samt att minska exkludering i 

utbildningen. Inkluderande undervisning handlar om hur olika utbildningssystem och 

lärandemiljöer kan förändras för att ta hänsyn till elevers olikheter. Alla ska ha möjlighet till 

ett likvärdigt deltagande i den reguljära undervisningen oberoende av eventuella 

funktionsnedsättningar, men med möjlighet till personliga val och tillgång till särskilda 

insatser och hjälpmedel för dem som så behöver. Svenska Unescorådet beskriver fyra punkter 

som tenderar att vara centrala när inkluderingstanken ska ges begreppsmässig innebörd. Dessa 

är att:  

• inkludering är en process.   
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• inkludering har att göra med att kartlägga och avlägsna hinder.  

• inkludering handlar om alla elevers deltagande, delaktighet och resultat.  

• inkludering innefattar särskild tonvikt på de elevgrupper som riskerar att marginaliseras, 

exkluderas eller underprestera.  

 

Nilholm och Göransson (2013) framhåller vikten av att ta hänsyn till elevernas situation när 

det talas om en inkluderande skola. Elever i en inkluderande skola ska känna sig både socialt 

och pedagogiskt delaktiga. Med pedagogisk delaktighet menas en delaktighet i både 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar. 

Enligt Vernersson (2007) ska specialpedagogiska kunskaper bidra till goda utvecklingsvillkor 

för alla och ske så att eleverna blir så lite särskilda som möjligt. Med ett inkluderande 

förhållningssätt ska elever i svårigheter ses som en naturlig variation av elevgruppen.  

 

Haug (1998) anser att skillnader mellan elever ska hanteras genom individuellt tillrättalagd 

undervisning i samma skola och i samma klassrum som övriga elever utan att någon blir 

stigmatiserad eller utstött. Persson och Persson (2012) är av motsatt åsikt och menar att en 

ofta förekommande, men felaktig bild, är att inkludering innebär att alla elever alltid ska 

befinna sig i samma rumsliga miljö och att det är vanligt att inkludering förstås som ett sätt att 

sammanföra elever med olika slag av svårigheter i den ordinarie pedagogiska verksamheten. 

Persson och Persson anser istället att inkludering i första hand inte är en fråga om fysisk 

placering utan snarare handlar om våra intentioner om ett bättre samhälle. Alla människor är 

olika och det är inte skolans uppgift att ändra på denna olikhet. Det handlar istället om att ge 

alla elever stimulans och uppmuntran och ett meningsfullt deltagande. Slutligen ställer de sig 

även frågan om och i så fall hur specialpedagogisk verksamhet går att förena med inkludering.  

2.4 Särskilt stöd och extra anpassningar 

Här förtydligas innebörden av begreppet särskilt stöd. Ett beslut om särskilt stöd har oftast 

föregåtts av en period med extra anpassningar, därför redogörs även för detta. 
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Enligt Skolverket (2015) ska hänsyn tas till elevers olika behov för att uppväga skillnader i 

elevers förutsättningar att nå skolans kunskapskrav. Detta innebär att alla elever ska få 

stimulans och vägledning för att utvecklas så långt som möjligt, oavsett om de når 

kunskapskraven eller inte. En elev som riskerar att inte nå de lägst ställda kunskapskraven ska 

snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Innan extra anpassningar sätts in ska skolan 

undersöka om det kan vara tillräckligt att göra förändringar i organisationen och hur den 

aktuella elevgruppen fungerar. Extra anpassningar innebär enklare stödinsatser som oftast kan 

ske inom ramarna för den ordinarie undervisningen. Exempel på extra anpassningar kan vara 

att ge eleven hjälp med att strukturera dagen, ge extra tydliga instruktioner, lästräning eller 

särskilda läromedel. Stöd i form av extra anpassningar kan även vara enstaka 

specialpedagogiska insatser under en kortare period. Om det visar sig vara otillräckligt med 

extra anpassningar ska eleven få särskilt stöd, vilket beslutas av rektorn som även är ansvarig 

för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även 

utredas om en elev uppvisar andra svårigheter än kunskapsmässiga. Om utredningen visar att 

en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. 

 

Skolverket (2015) förklarar särskilt stöd som insatser av mer ingripande karaktär vilket 

vanligtvis inte kan göras inom ramarna för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd kan i 

vissa fall sättas in omgående utan att skolan först satt in extra anpassningar. Det särskilda 

stödet ska främst ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör men kan även ges genom 

enskild undervisning, elevassistent, anpassad studiegång eller undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp. Oavsett vad skolan finner mest lämpligt är det angeläget att alltid ha 

elevens behov vad gäller, ämnen, omfattning och tidsperiod som utgångspunkt. Skolan 

ansvarar för att särskilt stöd ges så länge eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven utan 

det särskilda stödet.  

2.5 Självbild 

I följande avsnitt behandlas begreppet självbild tillsammans med andra närliggande begrepp 

som självförtroende, självuppfattning, självkänsla och self-efficacy. Begrepp som enligt min 

uppfattning kan kopplas till begreppet självbild i denna studie.  
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Taube (2013) skriver om självbegreppet vilket enligt henne sammanfattar de närliggande 

begreppen självbild, självförtroende, självuppfattning och självkänsla. Dessa skiljer sig åt till 

viss del, men skapar ändå en slags helhet tillsammans. Taube menar att självbilden inte är 

medfödd utan utvecklas genom påverkan från erfarenheter av omgivningen och av 

värderingar från andra viktiga personer, vilket i sin tur påverkar individens beteende.  

Auno och Brandelius-Johansson (2002) förklarar skillnaden mellan självbild och 

självförtroende med att självbild är den bild man har av sig själv medan självförtroende 

handlar om vad man tror sig klara av.  

 

Nottingham (2013) tydliggör att begreppet självkänsla kan ha olika definitioner, men 

gemensamt för dem alla är att de handlar om hur vi ser på oss själva och hur vi värdesätter oss 

själva. Självkänsla handlar om att tro på egna förmågor och färdigheter och om en känsla av 

att ha kontroll över sitt eget liv. Självkänsla handlar också om i vilken utsträckning man tror 

sig kunna nå sina mål, detta kallar Ryberg (2000) för generellt självförtroende och specifikt 

självförtroende. Bandura (1994) använder i sin tur begreppet self-efficacy, vilket står för tron 

på den egna förmågan att slutföra olika uppgifter och nå uppsatta mål. Upplevelse av 

framgång stärker tilltron till den egna förmågan vilket i sin tur leder till ökat självförtroende 

och motivation för lärande, medan upplevelse av misslyckande sänker tilltron till den egna 

förmågan. Även Nottingham (2013) anser att självkänslan påverkar lärandet. För att eleverna 

ska utveckla en god självkänsla behöver de känna att de klarar av utmaningar, samtidigt som 

de ofta känner ett motstånd till att ta itu med utmaningar om de inte har ett bra 

självförtroende. 

 

Enligt Taube (2013) kan elever som misslyckas i skolan kämpa för att skydda sin självbild 

och dölja sin bristande förmåga genom att till exempel förneka att kunskapen är viktig, skylla 

på otur eller på bristande ansträngningar. En elev som upplever upprepade misslyckanden kan 

kämpa för att upprätthålla en god självbild genom att använda sig av olika strategier för att 

klara detta, som att till exempel undvika situationer där eleven riskerar att misslyckas. Taube 

betonar även vikten av kamratrelationer och nämner i samband med det begreppet 

skolsjälvbild, vilket innebär att en elev kan ha både en positiv självbild, sett till 

kamratrelationer och en negativ självbild, sett till skolprestationer. 
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Enligt Taube (2009) kan elever med stora läs- och skrivsvårigheter uppleva stress och bli 

passiva i skolan, eller ägna sig åt annat på lektionerna än vad som förväntas av dem. Eleverna 

utvecklar en bild av misslyckande när det gäller läsning och skrivning, denna bild kommer att 

inverka på den fortsatta självbilden och motivationen. Även Reichenberg (2007) är av 

uppfattningen att en elev som upplever sig inte duga, ofta har en känsla av misslyckande 

vilket leder till att eleven undviker eller lägger så lite tid som möjligt på det som är svårt, 

följaktligen hamnar eleven då i en negativ spiral vilket leder till sämre kunskapsutveckling 

även i övriga skolämnen. Vernersson (2007) lyfter fram att självbilden efter misslyckande i 

skolan är svår att reparera. Lundberg (2010) menar att elever med inlärningsproblem har 

större behov än andra elever av att känna att de faktiskt har förmågan att lyckas. Här handlar 

det till stor del om elevens tillit till den egna förmågan och bilden av sig själv som lärande 

varelse. Det är särskilt angeläget att vara medveten om detta eftersom en elev som ständigt 

misslyckas snabbt tappar sitt självförtroende, det är därför av vikt att ge positiv bekräftelse när 

eleven lyckas. Nottingham (2013) poängterar att detta är bra men att positiv bekräftelse i form 

av beröm inte får ske för lättvindligt. Beröm ska vara relevant och trovärdigt och syfta till att 

bygga upp en bra självbild hos eleven. Nottingham förklarar detta med att lärare ska undvika 

att berömma elever för att de har klarat av något och istället ge beröm för elevernas 

ansträngning, engagemang och uthållighet. Beröm ska med andra ord vara specifikt och 

fokusera på elevernas handlingar, inte förmågor. 

 

Bjar och Frylmark (2009) menar att elever som fått särskilt stöd inte alltid tycker att stödet 

varit tillräckligt, vilket lett till dåligt självförtroende och känslor av oförmåga. Enligt Bjar och 

Frylmark kan vissa elever uttrycka negativa känslor kring att lämna den ordinarie 

undervisningen eftersom det kan upplevas som skamligt. Bjar och Frylmark anser vidare att 

lärares sätt att bedriva undervisning påverkar elevernas känsla av kontroll och förmåga att 

klara sina svårigheter. Upplevelsen av att vara lyckad eller misslyckad när det gäller läs- och 

skrivutveckling uppstår i samspel med omgivningen. Det är betydelsefullt att ta hänsyn till 

samspelet mellan de psykologiska och biologiska förutsättningar som finns men även till den 

sociala och fysiska omgivningen.  
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt om litteratursökning, i nästa avsnitt presenteras ett urval av 

vad tidigare forskning tar upp angående inkluderande undervisning, elevers upplevelser av 

särskilt stöd och självbild i relation till särskilt stöd. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av tidigare forskning. 

3.1 Litteratursökning 

I sökandet efter aktuell forskning har jag under perioden november 2015 till mars 2016 gjort 

systematiska sökningar (Rienecker & Stray Jørgenssen, 2014) i det digitala vetenskapliga 

arkivet DiVA. Systematiska sökningar har även gjorts i nationella bibliotekskatalogen 

LIBRIS och i den internationella databasen ERIC. Sökord som har använts i DiVA och 

LIBRIS är: inkludering, specialpedagogik, särskilt stöd, självbild, självförtroende, 

lågstadieelever, extra anpassningar, elevers upplevelser, läs- och skrivsvårigheter. Sökord 

som använts i ERIC är: inclusion, special education, self-efficacy, pupils experiences, special 

support, self-image, inclusive education. Utöver detta har även kedjesökning utifrån 

referenslistor i litteratur och examensuppsatser använts. 

3.2 Inkluderande undervisning 

Lärare har stor betydelse för om en elev blir inkluderad i en inkluderande verksamhet, vilket 

framkommer i Groths (2007) kvalitativa intervjustudie med speciallärare och elever i behov 

av särskilt stöd i årskurserna 5-9. Studien visar att en lärare kan ha svårt att hantera den 

naturliga variationen hos elever i en klass, vilket kan leda till att elever i behov av särskilt stöd 
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många gånger förknippas med negativ avvikelse. Detta kan bidra till att dessa elever känner 

sig annorlunda på grund av omgivningens reaktioner och att specialundervisning därmed 

associeras med problem, vilket i sin tur bidrar till att eleverna kan få den uppfattningen att de 

generellt har problem med hela sitt lärande. Groth menar att en segregerande undervisning 

tenderar att leda till negativa konsekvenser, eftersom ett flertal av eleverna i hans studie 

uppfattade sig som avvikande från den ordinarie gruppen. Ett avskiljande från den ordinarie 

undervisningen måste dock vara förknippat med något negativt för att påverka eleven 

negativt. Groth jämför detta med en elev som går i från klassen för att spela ett instrument, i 

det fallet upplevs inte avskiljandet negativt. Valet av specialpedagogiska insatser spelar därför 

stor roll för hur eleven upplever stödet. Groth anser dock att det är bra om skolan begränsar 

tiden som en elev plockas ut ur klassrummet för att få särskilt stöd, men det får aldrig ske på 

bekostnad av lärandet. Groth förespråkar utifrån studiens resultat att samtliga lärare bör 

utbildas i specialpedagogik för att därmed ha den kunskap som krävs för att skapa 

inkluderande lärmiljöer för alla elever. 

 

Vid en intervjustudie från USA med lärare, speciallärare och rektorer utvärderades hur 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd i åldrarna 4-11 år har fungerat i amerikanska 

grundskolor och resultatet visade bland annat på att lärarna ansåg att fungerande inkludering 

kräver att det finns speciallärare till hands i klassrummen. Lärarna önskar även att 

speciallärare ska ge stöd till alla elever i klassrummet och inte endast till elever i behov av 

särskilt stöd. Lärarna i studien är överlag positiva till inkludering och att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd, men önskar fortbildning inom inkludering för att få ökad kunskap inom 

området (Idol, 2006). 

 

Att inkludering är av vikt för eleverna visade sig tydligt vid en enkätstudie gjord med pojkar i 

åldrarna 16-18 år i Sydafrika vilken syftade till att bedöma om det gick att se någon skillnad i 

självkänsla mellan pojkar med inlärningssvårigheter respektive pojkar utan 

inlärningssvårigheter. Resultatet visade att självkänslan påverkas negativt om eleverna inte är 

inkluderade i den ordinarie undervisningen, elevernas självbild påverkas således positivt av 

inkludering. Självbilden blir dock inte automatiskt stärkt av enbart inkludering eftersom 

eleverna behöver fortsatt stöd med såväl studieteknik som emotionellt och med att stärka sin 

självbild (Ntshangase, Mdikana & Cronk, 2008). 
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3.3 Elevers upplevelser av särskilt stöd 

Isaksson (2009) erfar i sin intervjustudie om elever i årskurs 1-9 att både föräldrar och elever 

har en ambivalent inställning till grundskolans stödinsatser för elever i behov av stöd. Det 

som framhölls positivt var den lugna miljön i den lilla gruppen. Det som däremot upplevdes 

negativt var att eleverna kunde gå miste om värdefulla delar av den ordinarie undervisningen 

och att de ibland kände sig annorlunda när de fick lämna klassen. Isaksson menar dessutom 

att eleverna kunde uppleva att den ordinarie undervisningen var för svår, medan 

stödundervisningen istället låg på en för låg nivå och som en konsekvens av detta hamnade 

eleverna istället ännu mer efter både kunskapsmål och klasskamrater. I Groths (2007) studie 

är eleverna till övervägande del positiva till det specialpedagogiska stöd de får, men även de 

nämner att nivån på stödundervisningen ibland är för låg. Groth skriver vidare att även om det 

specialpedagogiska stödet är bra för elevernas lärande kan det bidra till en känsla av avvikelse 

och utanförskap på grund av att specialpedagogsikt stöd ofta förknippas med 

skolmisslyckanden i svensk skola. 

 

En studie av Westling Allodi (2002) baserad på intervjuer, observationer av 

utbildningsmiljöer, enkäter samt texter skrivna av grundskoleelever i åldern 9-13 år visar på 

att ett flertal elever talade positivt om det särskilda stödet de fick från lärare eller 

speciallärare. Några elever upplevde att det kändes jobbigt att behöva lämna sin klass för att 

få särskilt stöd, medan andra elever önskade mer stöd än vad specialläraren hade tid för. Om 

stödet utanför klassrummet fungerar väl och accepteras av eleverna som deltar i stödet kan det 

upplevas attraktivt och ge en hög status.  

 

Westling Allodi (2002) argumenterar även för att skolan kan ha en positiv roll för elever i 

behov av särskilt stöd, men för de elever som inte uppfyller de krav som förväntas av dem kan 

skolan istället upplevas negativ. Det är därför angeläget att lyssna till elevernas perspektiv för 

att förstå bristerna i skolmiljön och här har läraren en viktig roll för att skapa ett bra klimat. 

Detta anser även Tjernberg (2013) som i sin studie om läs- och skrivutveckling i årskurs 1-5, 

vilken bygger på deltagande observationer, framhåller att ett tryggt klassrumsklimat är av stor 

vikt för att eleverna ska kunna utvecklas i egen takt och utifrån egen förmåga. Även Gerrbo 

(2012) betonar i sin kvalitativa intervjustudie om en skola för alla att lärares förståelse för 

eleven kan främja lärande och minska elevens svårigheter. Gerrbo menar vidare att det är 
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elevernas sociala skolsvårigheter och inte de kunskapsmässiga svårigheterna som är skolans 

utmaning.  

 

Gustafsson, Allodi Westling, Alin Åkerman, Eriksson, Eriksson, Fischbein, Granlund, 

Gustafsson, Ljungdahl, Ogden & Persson, (2010) framhåller i sin forskningsöversikt om skola, 

lärande och barns hälsa betydelsen av att undvika att elever upplever skolmisslyckanden under de 

första skolåren, samtidigt som det är av vikt att organisera det särskilda stödet på så sätt att eleverna 

inte upplever detta stigmatiserande. 

3.4 Självbild i relation till särskilt stöd  

Gustafsson et. al (2010) har bland annat dragit slutsatsen att goda skolresultat har en positiv 

effekt på självkänslan. En god självkänsla bidrar inte i sig till goda skolresultat, men till andra 

faktorer som motivation och upplevd inre och yttre kontroll vilket i sin tur har effekt på 

lärande och resultat. 

 

I Groths (2007) studie är eleverna med särskilt stöd till övervägande del positiva till den hjälp 

de får. De upplever också att skolans specialpedagogiska åtgärder har en positiv effekt på den 

akademiska självbilden. Den generella självbilden kan dock påverkas negativt av skolans 

åtgärder beroende på omgivningens reaktioner, eftersom en individs självbild skapas utifrån 

interaktion med omgivningen. Groth anser därför att det finns en stark koppling mellan en 

elevs självbild och motivation att lära. En elev som upprepade gånger stöter på hinder och 

svårigheter i skolan kan tappa tron på sin egen förmåga, både i de ämnen som eleven har 

svårigheter i och i övriga ämnen. Elever som tidigt upplever misslyckanden kan ha en 

benägenhet att bli känsligare för andra människors värderingar än de elever som inte har 

upplevt samma känsla av misslyckande.  

 

Att tro att man inte klarar det andra elever klarar skapar en inre stress vilket olika elever 

hanterar på olika sätt, menar Giota (2002) i en forskningsöversikt om skoleffekter på elevers 

motivation och lärande. Giota tillägger att den självbild eleven bygger upp, utifrån hur 

han/hon bemöts av lärare och andra elever, påverkar elevens fortsatta utveckling. Hon ger 
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exempel på att elever i svårigheter kan ge upp sin egen motivation att lära och gå in i ett 

destruktivt lärande, såsom att till exempel sluta att göra läxor och läsa på inför prov för att på 

så vis försvara sitt misslyckade och skydda sin självkänsla.  

 

Westling Allodi (2002) fann också ut att elever som får särskilt stöd i skolan ofta har en lägre 

självkänsla när det gäller skolämnen som läsning och stavning än sina klasskamrater. Detta 

försöker de kompensera för genom att lägga stor vikt vid att ha bra kamratrelationer för att på 

den vägen upprätthålla en god självbild. Detta tyder på att kamratrelationer kan vara en grund 

till stöd och tröst och att eleverna uppfattar skolan som en plats för sociala relationer där 

kamraters och lärares värderingar har särskilt stort inflytande på en elevs skolsjälvbild.  

 

När det gäller kamratrelationer har Koster, Jan Pijl, Nakken och Van Houten (2010) i en 

nederländsk studie med intervjuer, enkäter och observationer undersökt sociala skillnader 

mellan lågstadieelever i behov av stöd, respektive utan behov av stöd. Resultatet visade att 

elever i behov av stöd har betydligt färre vänner och är mindre attraktiva som lekkamrater än 

elever utan behov av stöd och de tillhör också mer sällan en vängrupp och interagerar mindre 

med sina klasskamrater. Däremot interagerar elever i behov av stöd dubbelt så ofta med lärare 

som elever utan behov av stöd. Koster et. al (2010) refererar till tidigare studier som också 

visat att detta stämmer i såväl inkluderande klasser som i specialklasser för elever i behov av 

stöd. 

 

Slutligen betonar Tjernberg (2013) vikten av att som lärare förmedla en tilltro till eleven för 

att bygga elevens självkänsla och att tillgång till speciallärare eller annan specialkompetens är 

viktig för att framgångsrikt lyckas med sin läs- och skrivutveckling. Westling Allodi (2002) 

menar att specialpedagogiskt stöd från en utbildad och erfaren speciallärare inte behöver vara 

negativt för elevernas självbild. Ett intressant resultat eftersom specialundervisning, enligt 

Westling Allodi, har kritiserats för att bidra med en negativ identitet för elever. 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt Gustafsson et. al (2010) har goda skolresultat en positiv effekt på självkänslan och en 

god självkänsla bidrar till ökad motivation för skolarbetet vilket i sin tur ger effekt på en elevs 

lärande. 

 

Lärare kan ha svårt att hantera den naturliga variationen hos elever i en klass, vilket kan leda 

till att elever i behov av särskilt stöd många gånger förknippas med negativ avvikelse. Läraren 

har därmed stor betydelse för om en elev blir inkluderad i en inkluderande verksamhet. Det är 

positivt om skolan begränsar tiden som en elev plockas ut ur klassrummet för att få särskilt 

stöd, men det får aldrig ske på bekostnad av lärandet. Valet av specialpedagogiska insatser 

spelar därmed stor roll för hur eleven upplever stödet (Groth, 2007).  

 

I en amerikansk studie intervjuades lärare på ett flertal skolor om hur specialundervisning bör 

bedrivas. Resultatet visade att lärarna ansåg att fungerande inkludering kräver tillgång till 

speciallärare i klassrummen och att stödet ska ges till alla elever, inte endast till elever i behov 

av särskilt stöd. Lärarna var överlag positiva till inkludering, men önskade få fortbildning 

inom inkludering (Idol, 2006). Mer kunskap om inkludering efterlyses även av Groth (2007) 

som anser att samtliga lärare bör utbildas i specialpedagogik för att därmed ha den kunskap 

som krävs för att skapa inkluderande lärmiljöer för alla elever. 

 

Många elever är positiva till det särskilda stödet. De uppskattar framförallt den lugna miljön i 

den lilla gruppen (Groth, 2007; Westling Allodi, 2002). Ett avskiljande från den ordinarie 

undervisningen måste enligt Groth vara förknippat med något negativt för att påverka eleven 

negativt. De negativa aspekter som huvudsakligen framkommer i samband med särskilt stöd 

utanför den ordinarie undervisningen är att eleverna upplever att de går miste om värdefulla 

delar av den ordinarie undervisningen och att de kan känna sig annorlunda när de lämnar 

klassrummet för att få särskilt stöd (Isaksson, 2009).  

 

Eleverna upplever att det särskilda stödet har en positiv effekt på den akademiska självbilden, 

medan den generella självbilden kan påverkas negativt av skolans åtgärder beroende på 

omgivningens reaktioner (Groth, 2007). Lärares och kamraters värderingar har således stort 

inflytande på en elevs skolsjälvbild (Koster et al. 2010). Elever som tidigt upplever 
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misslyckanden kan ha en benägenhet att bli känsligare för andra människors värderingar än de 

elever som inte har upplevt samma känsla av misslyckande (Groth, 2007). 

 

Avslutningsvis är denna studie relevant inom det specialpedagogiska fältet eftersom det idag 

saknas forskning på framförallt yngre elevers upplevelse av särskilt stöd. Den tidigare 

forskning som återges i detta kapitel är därför väsentlig för denna studies syfte, vilket är att få 

en större kunskap och ökad förståelse av några lågstadieelevers upplevelse av särskilt stöd i 

sin läs- och skrivutveckling utanför den ordinarie undervisningen.  

 



 

19 
Pernilla Hegefors SSL 

4. Metod  

I följande kapitel beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Inledningsvis följer en 

presentation av fenomenologi och livsvärlden, vilket är det vetenskapliga perspektiv som 

denna studie har inspirerats av. Därefter presenteras den kvalitativa intervjun som metod, följt 

av ett avsnitt om barnintervjuer. Därpå följer ett avsnitt om tillförlitlighet samt om 

forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis beskrivs urval och genomförande samt en 

redogörelse för bearbetning och analys av intervjuerna.  

4.1 Fenomenologi  

Denna studie är inspirerad utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, vilket enligt Denscombe 

(2009) är lämpligt för småskaliga forskningsprojekt. Szklarski (2009) menar att som 

metodansats är fenomenologi utvecklad för att analysera data från enskilda individer, det är 

därmed en metodansats väl lämpad för att analysera och beskriva människors sätt att förstå 

fenomen i sin omvärld och passar bra när forskaren vill utgå från ett empiriskt material istället 

för en teori. Inom fenomenologin riktas uppmärksamheten mot variationen mellan olika 

människors sätt att uppfatta världen, snarare än mot likheterna. Fenomenologins utgångspunkt 

är dels att människor uppfattar företeelser i omgivningen på olika sätt och att det finns ett 

begränsat antal sätt på vilka dessa företeelser kan uppfattas. Detta innebär att människors 

uppfattningar om olika fenomen är kvalitativt skilda sätt att erfara något i omvärlden. I en 

undersökning kan man dock aldrig vara säker på att upptäcka alla tänkbara sätt att uppfatta 

något, detta kan bland annat bero på antalet respondenter eller på vilken typ av 

undersökningsgrupp som fokus ligger på. Denscombe (2009) i sin tur beskriver fenomenologi 

som ett tillvägagångssätt vilket studerar människors uppfattningar, åsikter, attityder, 

övertygelser, känslor och emotioner. Inom fenomenologin strävar man inte efter 

orsaksförklaringar eller att tolka och analysera de berördas upplevelser. Uppgiften är istället 

att presentera resultatet så nära originalet som möjligt och att ge en beskrivning av de 
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inblandades förstahandsupplevelse av ett fenomen. Fenomenologin ägnar sig först och främst 

åt mänskliga erfarenheter och koncentrerar sig på att få en uppfattning av fenomenet såsom de 

berörda beskriver det. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är fenomenologins mål att studera 

variationerna inom ett visst fenomen för att finna det gemensamma, det vill säga dess väsen, 

inte att studera enskilda fenomen. 

 

Den moderna fenomenologins grundare är Husserl (2004) som menar att svårigheterna med 

fenomenologin är att det är problematiskt att tolka någon annans upplevelser utan att ens egna 

upplevelser påverkar tolkningen, det krävs därmed ett fritt sinne av den som ska tolka andras 

upplevelser. Husserl utvecklade även livsvärldstanken vilket Bengtsson (2005) förklarar med 

att inom livsvärldsforskningen studerar forskaren ett subjekt och dess relation till objektet. 

Objektet och subjektet separeras inte men avgränsar den del av människans livsvärld som vi 

vill studera. Eftersom en fenomenologisk studie riktar sig mot människors erfarande och 

handlande vill forskaren förstå vilken innebörd upplevelserna har för den andre.  

 

Fenomenologi används vanligen, som beskrivits ovan, för att beskriva en människas 

upplevelse, men när det gäller barn kan barns perspektiv utifrån fenomenologin enligt 

Johansson (2003) även visa sig genom barns uttryck och erfarenheter. Eftersom denna studies 

fokus ligger på hur eleverna skildrar sina upplevelser av särskilt stöd utanför den ordinarie 

undervisningen kan det fenomenologiska perspektivet här skapa en förståelse för elevernas 

upplevelse av detta. Fenomenologin kan kopplas till denna studie eftersom jag kommer nära 

elevernas livsvärld. Enligt Bengtsson (2005) kan begreppet livsvärld definieras som den värld 

som varje människa skapar omkring sig, en värld som består av sociala och materiella 

erfarenheter. Vår livsvärld är den vardagliga värld som vi lever i, utan att reflektera kring. I 

denna studie avgränsar jag elevernas livsvärldar till skolan, med syfte att undersöka hur 

eleverna upplever fenomenet särskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen. Precis som 

Husserl (2004) betonar är jag medveten om att det krävs ett fritt sinne för att tolka andras 

upplevelser och har därför så långt som möjligt försökt att koppla bort mina egna tankar och 

upplevelser vid analys av intervjuerna.  
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4.2 Kvalitativa intervjuer 

Fejes och Thornberg (2009) menar att kvantitativ forskning syftar till att förklara något, 

medan kvalitativ forskning syftar till att förstå något. Enligt Bryman (2011) handlar 

kvantitativ forskning ofta om resultat som kan mätas i siffror medan kvalitativ forskning 

handlar om att beskriva resultat med ord. I en kvantitativ undersökning är det forskarens 

intresse som styr, medan det i en kvalitativ undersökning är deltagarnas perspektiv som är 

betydelsefullt och här önskas detaljerade och fylliga svar. I intervjuerna riktas intresset mot 

den intervjuades ståndpunkter, det är önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar för att få 

kunskap om vad intervjupersonen anser vara relevant och betydelsefullt.  

 

I denna studie med syfte att undersöka några lågstadieelevers upplevelse av särskilt stöd 

utanför den ordinarie undervisningen valdes mellan metoder som observation, enkäter och 

kvalitativa intervjuer. Observation valdes snart bort då jag ansåg att det inte skulle ge någon 

insikt i elevernas egna tankar och åsikter. Även enkätfrågor valdes bort på grund av elevernas 

låga ålder och att de därtill har läs- och skrivsvårigheter, vilket skulle kunna påverka resultatet 

av enkäterna i fel riktning. Denscombe (2009) skriver att intervjuer utgör en lämplig metod 

för att få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Därmed ansåg 

jag att kvalitativa intervjuer var mest lämpade. Repstad (2007) menar att forskare i kvalitativa 

intervjuer ofta har en intervjuguide för sina frågor, men att den inte följs slaviskt. En 

intervjuguide måste kunna anpassas och förändras under intervjuns gång.  

 

Denscombe (2009) liksom Bryman (2011) skriver att intervjufrågorna inte behöver komma i 

samma ordning som i intervjuguiden och att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan 

komma att ställas, om de anknyts till något respondenten sagt. För att låta de intervjuade 

utveckla sina svar valdes därmed en semistrukturerad intervjuform vilket är en relativt öppen 

intervjuform med en intervjuguide med färdiga frågor och andrafrågor som dock inte behöver 

ställas i den följd de står i intervjuguiden. Intervjufrågorna följdes ofta upp med Hur tänker 

du då? Berätta mer? Varför? och liknande. Jag var även inställd på att vara flexibel med 

frågornas ordningsföljd för att ge respondenterna utrymme för reflektioner och tankar. 
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4.3 Barnintervjuer 

Vid intervjuer med barn handlar det inte enbart om intervjuteknik, det är även angeläget att 

barnet känner sig bekvämt i situationen. Intervjuerna i denna studie inleddes därför med att 

eleven fick berätta om sig själv och om hur han/hon trivdes på skolan för att därigenom 

försöka förmedla en känsla av dialog istället för intervju. Utöver intervjufrågorna ställdes 

också följdfrågor för att uppmuntra eleven att utveckla sina ibland kortfattade svar och 

därigenom komma närmare elevens perspektiv och livsvärld. Målsättningen var att endast 

ställa en fråga i taget, samt att ge eleven gott om tid för att svara. Det är betydelsefullt att vara 

medveten om att det i intervjuer mellan barn och vuxna finns en ojämlik relation. De 

intervjuade eleverna kände till att jag arbetar som lärare och därför blir det i denna studie en 

dubbelt ojämlik relation då jag intervjuar både i rollen som vuxen till barn och som lärare till 

elev, även om dessa elever inte var mina egna elever. Detta har naturligtvis haft en påverkan 

på elevernas svar, vilket jag är medveten om och har reflekterat kring inför intervjuerna. För 

att minimera känslan av ojämnlik relation mellan mig och eleverna har jag följt Cederborgs 

(2010) råd om att intervjua barn. Hon betonar just vikten av att atmosfären vid barnintervjuer 

ska vara positiv och inte dömande oavsett vad barnet berättar. Intervjuaren ska ha ett neutralt 

och barnorienterat förhållningssätt och vara öppen för barnets perspektiv, samt bemöta barnet 

respektfullt och med empatiskt intresse. Intervjuaren bör också vara en god lyssnare och visa 

tålamod samt låta barnet tala klart för att förmedla en känsla av att intervjuaren är aktivt 

intresserad av vad barnet har att säga.  

 

Jag har även tagit hänsyn till Kvale och Brinkmanns (2014) råd när de poängterar vikten av 

att ställa åldersanpassade och okomplicerade frågor vid barnintervjuer och att endast ställa en 

fråga i taget. En annan central aspekt är att intervjua barn i sina naturliga miljöer för att lättare 

överbrygga vissa klyftor mellan barn och vuxna. Enligt Trost (2010) kan barn ha svårare än 

vuxna att koncentrera sig i en intervjusituation, intervjun bör därför hållas kort och 

intervjufrågorna bör vara konkreta frågor om beteenden och händelser. Doverborg och 

Pramling (2012) beskriver vikten av att ge barn gott om tid och att behålla ögonkontakt under 

hela samtalet, vilket förutsätter att intervjuaren kan frågorna utantill och är beredd att följa 

med barnet in i en dialog. För att slippa anteckna bör samtalet spelas in vilket även är till 

fördel under analysfasen. Vidare anser Doverborg och Pramling att samtalet bör inledas med 

en för barnet känd situation eller upplevelse för att skapa förtroende. För att samtalet ska få 
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karaktär av en dialog kan intervjuaren be barnet berätta om något, istället för att ställa en rak 

fråga, och sedan följa upp detta med utgångspunkt i barnets svar.  

 

Med ovanstående råd i åtanke har jag försökt att förmedla en trygg och lugn atmosfär för att i 

möjligaste mån avdramatisera våra skilda ojämlika roller i intervjusituationen. 

4.4 Tillförlitlighet 

Denna studie fokuserar på sju lågstadieelevers upplevelser av särskilt stöd utanför den 

ordinarie undervisningen. Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten inom kvalitativ 

forskning av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera.  

4.4.1 Trovärdighet  

Enlig Bryman (2011) innebär trovärdighet att forskaren under arbetet har säkerställt att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att resultaten rapporterats till 

samtliga personer som är inblandade i studien för att de ska bekräfta att forskaren uppfattat 

deras verklighet på rätt sätt. I denna studie har riktlinjer följts från litteratur om hur forskning 

ska utföras (Denscombe, 2009; Rienecker & Stray Jørgensen, 2014; Bryman, 2011), därmed 

anser jag att den första punkten är uppfylld. Trovärdigheten sänks dock till viss del på grund 

av att resultaten inte har rapporterats till respondenterna, vilket innebär att de därmed inte har 

kunnat ha några synpunkter på resultatet. Det är ett medvetet val från min sida att inte delge 

respondenterna studiens resultat efter min analys på grund av deras låga ålder. Varje 

respondent erbjöds dock att lyssna igenom inspelningen efter intervjutillfället.  
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4.4.2 Överförbarhet  

Överförbarhet handlar om hur pass överförbart studiens resultat är till en annan miljö 

(Bryman, 2011). Jag anser att studien till viss del är överförbar till andra skolor med liknande 

upplägg av specialundervisning eftersom samma typ av intervjufrågor då skulle kunna ställas. 

4.4.3 Pålitlighet  

För att pålitligheten ska säkerställas krävs att forskaren noggrant redogör för alla faser av 

forskningsprocessen, såsom problemformulering, urval och så vidare. I detta ingår även en 

bedömning av hur pass berättigade de teoretiska slutsatserna är (Bryman, 2011). Jag anser att 

jag har redogjort för alla faser av forskningsprocessen i denna studie och att de teoretiska 

slutsatserna är relevanta. Det behöver dock forskas mer om elevers upplevelse av särskilt stöd.  

4.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om huruvida forskaren försöker säkerställa att 

han eller hon har agerat i god tro vilket innebär att forskaren inte får ha blivit påverkad av sina 

personliga värderingar eller av den teoretiska inriktningen (Bryman, 2011). Jag har under hela 

forskningsprocessen agerat i god tro och ansträngt mig för att inte påverkats av personliga 

värderingar eller av den teoretiska inriktningen. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). Information 

om mig och om studiens syfte har lämnats till den aktuella skolans rektor, berörda pedagoger 

och de elever som blev tillfrågade att vara med i studien. Eftersom eleverna i studien var 

under 15 år behövde samtycke även hämtas från elevernas vårdnadshavare. Ett samtyckesbrev 

skickades därför ut till berörda vårdnadshavare, där det förutom studiens syfte och 
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information om mig, informerades om att deltagandet var frivilligt och att eleverna när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Samtliga personer har informerats om att alla uppgifter är 

konfidentiella och att eleverna kommer att avidentifieras i studien. Det informerades även om 

att alla inspelningar och anteckningar kommer att förstöras efter att studien är avslutad. Enligt 

Vetenskapsrådet ska allt insamlat material förvaras på ett säkert sätt. Det insamlade materialet 

har endast använts för denna uppsats och inga utomstående har fått ta del av materialet.  

4.6 Urval och genomförande 

Min ambition var initialt att intervjua lågstadieelever från två olika skolor i två olika 

kommuner, men detta föll på att den ena skolan inte hade möjlighet att ta emot mig under den 

aktuella tiden. Studien genomfördes därmed på en lågstadieskola med cirka 120 elever 

fördelat på årskurserna F-3 samt en förberedelseklass, i en mindre svensk 

landsbygdskommun. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med elever från tre olika 

klasser i årskurs 2 och 3 där alla elever hade svenska som modersmål. Samtliga intervjuade 

elever fick särskilt stöd från samma speciallärare. Valet föll på denna skola eftersom jag 

kände till att vissa elever i behov av särskilt stöd lämnade den ordinarie undervisningen under 

kortare stunder för att få särskilt stöd hos speciallärare och det var den arbetsformen jag var 

intresserad av att höra elevernas erfarenheter av. Jag kände dock ingen av eleverna sedan 

tidigare och anser därför att min kännedom om skolans arbetssätt kring särskilt stöd inte har 

påverkat forskningsprocessen. 

 

Jag kontaktade den aktuella skolans speciallärare via mail och frågade om det fanns möjlighet 

att få komma till skolan och intervjua elever som erhöll regelbundet särskilt stöd utanför den 

ordinarie undervisningen. Specialläraren var positiv till detta och kontaktade i sin tur skolans 

rektor samt berörda pedagoger som godkände detta. Valet av respondenter gjordes utifrån 

speciallärarens kännedom om vilka elever som får särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling 

utanför den ordinarie undervisningen. Mitt urval av respondenter bygger därmed på ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011), vilket innebär att respondenterna har valts ut för att de har 

en betydelse för de frågeställningar som ska besvaras i studien. Enligt Bryman kan kvalitativa 

urval av detta slag inte leda fram till en generalisering av en större population. Därför vill jag 
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betona att inga generella slutsatser kan dras utifrån resultatet i denna studie och att studien 

inte gör anspråk på att resultatet skulle bli detsamma om den gjordes om med andra 

respondenter. 

 

Nio elever som erhöll särskilt stöd av speciallärare i sin läs- och skrivutveckling fick 

förfrågan om att delta i studien, se bilaga 1. Därefter lämnades ett informationsbrev ut till 

elevernas vårdnadshavare med en förfrågan om att få intervjua deras barn. En vårdnadshavare 

tackade nej och en svarade inte på förfrågan. Jag fick således godkännande från sju 

vårdnadshavare och elever, fyra pojkar och tre flickor. 

 

I samband med förberedelser av intervjufrågor genomfördes två pilotintervjuer med elever i 

årskurs två på en annan skola i kommunen. Syftet med detta var att få en uppfattning om hur 

intervjufrågorna fungerade och hur de tolkades och togs emot av eleverna. Pilotintervjuerna 

resulterade i att vissa intervjufrågor omformulerades eller byttes ut på grund av att de inte 

fungerade som planerat. Pilotintervjuer rekommenderas av Bryman (2011) för att säkerställa 

att intervjufrågorna ger svar på det som önskas undersökas. Genom pilotintervjuerna gavs 

också en uppfattning om hur lång tid varje intervju kunde beräknas ta och det visade sig att 

cirka 20-30 minuter per intervju var lagom tid för att hinna med introduktion, intervju och 

avslutning.  

 

Intervjuerna i denna studie genomfördes i ett avsides och lugnt rum under en förmiddag på 

den aktuella skolan. Denscombe (2009) tydliggör vikten av att det innan intervjun finns tid till 

introduktion och presentation av varandra och av undersökningens syfte. Innan själva 

intervjun inleddes informerades därför respondenterna om detta följt av allmänt småprat för 

att få en mer avslappnad stämning med syfte att få en tillitsfull och fungerande relation till 

respondenterna, vilket kan vara en svår balansakt (Bryman, 2011). Jag frågade sedan om jag 

fick spela in intervjun för att komma ihåg vad vi hade sagt och informerade om att det var 

frivilligt att svara på frågorna och att det var tillåtet att avbryta när som helst. Jag berättade 

också att det bara var jag som skulle lyssna på inspelningen, att allt material skulle komma att 

förstöras senare och att ingen annan får veta vem som har sagt vad. En respondent ville 

inledningsvis inte svara på några frågor och erbjöds då att få avbryta. Efter lite funderingar 

bad respondenten att få höra några av frågorna och var sedan positiv till att delta. Samtliga 

respondenter godkände att intervjuerna spelades in. Om någon hade sagt nej till att bli 
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inspelad var jag förberedd med anteckningsmaterial. Informella anteckningar gjordes även i 

anslutning till den intervjuades ord (Denscombe, 2009). 

 

Intervjuguiden innehöll ett antal frågor med förslag till följdfrågor, eller som Kvale och 

Brinkmann (2014) benämner det, andrafrågor, se bilaga 2. Andrafrågor förutsätter ett aktivt 

lyssnande, vilket är minst lika betydelsefullt som att behärska frågetekniken. Intervjuare 

måste lyssna till det som sägs, hur det sägs samt ha en maximal öppenhet till det som sägs.  

 

Innan intervjun avslutades sammanfattade jag kort vad som sagts och frågade om 

respondenterna hade något att tillägga och hur de hade upplevt mina frågor. De erbjöds att 

lyssna på inspelningen, vilket tre stycken valde att göra, alla tre var dock nöjda efter att ha 

lyssnat en kort stund. Avslutningsvis uttryckte jag mitt tack till den intervjuade.  

4.7 Bearbetning och analys av intervjuer 

Denscombes (2009) fem steg för analys av kvalitativa data är utgångspunkt för bearbetning 

och analys av studiens data. Dessa fem steg innebär: förberedelse av data; förtrogenhet med 

data; tolkning av data; verifiering av data samt presentation av data. En närmare beskrivning 

av hur jag gick tillväga följer nedan. 

 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger i nära anslutning till 

intervjutillfället för att sedan transkriberas. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

transkribera är att ändra från en form till en annan och att det är en tolkande process att 

transkribera intervjuer, där skillnaderna mellan talat språk och skriven text kan orsaka ett 

flertal principiella och praktiska val. Vid transkriberingen omformulerades visst talspråk till 

skriftspråk, för att förtydliga svaren. Allt relevant tal återgavs, inklusive, hummanden, suckar, 

pauser etc. i skrift. Däremot har inte tal som inte har med själva intervjun tagits med, som till 

exempel frågor om hur inspelningen fungerade, då detta inte ansågs relevant för studiens 

syfte. Vid bearbetning av intervjusvaren sorterades varje respondents svar in under de olika 

intervjufrågorna. Varje respondent tilldelades också en egen färg för att underlätta 

identifieringen om vem som har sagt vad. När alla respondenters svar sammanställts under 



 

28 
Pernilla Hegefors SSL 

varje fråga framträdde en bredare bild av resultaten. I nästa steg kunde jag utifrån 

respondenternas svar dela in dessa i tre olika kategorier vilket fick utgöra en grund för den 

fortsatta analysen. Dessa kategorier finns att läsa i studiens resultatdel där det under varje 

kategori finns sammanställningar samt citat från respondenternas svar. Därefter analyserades 

bland annat vilka motiveringar respondenterna hade till sina svar, i de fall där det förekom, 

om det fanns några samband mellan respondenternas svar på de olika intervjufrågorna och 

huruvida det gick att se likheter eller skillnader mellan könen. Verifiering av data innebär 

enligt Denscombe (2009) att på något sätt visa att resultaten är riktiga genom att bland annat 

fundera kring om data har uppmätts på ett riktigt sätt, om forskningsinstrumentet skulle ge 

samma resultat vid andra tillfällen och om forskningen är opartisk och neutral. Avslutningsvis 

anonymiserades respondenterna genom att deras namn byttes ut mot bokstäverna A-G. 
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat kopplat till syfte och frågeställningar. Kapitlet 

inleds med en introduktion av respondenterna, vilka fortsättningsvis kommer att benämnas 

elever. Därefter sorteras elevernas synpunkter och tankar in i kategorier under rubrikerna: Att 

lämna den ordinarie undervisningen för att få särskilt stöd, för- och nackdelar med särskilt 

stöd samt att behöva särskilt stöd. Elevernas svar har sammanställs utifrån de intervjufrågor 

som ställts. Under varje intervjufråga har ett antal citat lagts till för att förtydliga och beskriva 

elevernas svar. De olika kategorierna kom till i samband med transkribering och analys av 

data och kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis följer en 

sammanfattande text om resultatet.  

5.1 Introduktion av eleverna 

I denna studie har sju lågstadieelever intervjuats, fyra pojkar och tre flickor, om deras 

upplevelser av att få särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling av speciallärare utanför den 

ordinarie undervisningen. Eleverna gick vid intervjutillfället i årskurs 2-3 och var således 

mellan 8 och 9 år.  

 

För att underlätta för läsaren och för att behålla elevernas anonymitet, både vad gäller namn 

och kön, benämns eleverna fortsättningsvis för A, B, C, D, E, F och G. 

 

Varje intervju inleddes med att eleverna fick en fråga om hur de trivdes på skolan och med 

sina lärare. Samtliga elever svarade kortfattat att de trivdes bra med både skolan och lärare. På 

frågan om hur det trivdes med klasskompisar och andra elever på skolan svarade de däremot 

mer varierat. Det framkom bland annat att någon tyckte om att leka med de flesta 

klasskompisarna på raster och att det fungerade bra. Några andra elever menade att det bara 
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var vissa klasskompisar som det fungerade att leka med på grund av att de inte kom överens 

med de andra eftersom de tyckte att de var jobbiga och lade sig i för mycket. 

De intervjuade eleverna fick huvudsakligen särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling, någon 

elev fick förutom detta även särskilt stöd i matematik. På frågan om hur ofta eleverna gick till 

specialläraren svarade sex elever att de inte riktigt visste det, de var osäkra på vilka dagar och 

vilken tidpunkt de brukade gå till specialläraren. En elev visste vilken dag han/hon brukade gå 

till specialläraren och var noga med att betona att det var roligast att gå dit ensam. 

På frågan om eleverna gick ensamma eller i grupp till specialläraren berättade en elev att 

stödet alltid gavs i en mindre grupp, aldrig enskilt. Sex elever uppgav att de hade erfarenhet 

av särskilt stöd både enskilt och i grupp och att detta kunde ändras ibland, de kunde till 

exempel gå i grupper om två till fyra elever samtidigt. 

5.2 Att lämna den ordinarie undervisningen för att få 
särskilt stöd 

Sex av sju elever vill att specialläraren kommer in i klassrummet och hämtar dem där när de 

ska jobba hos henne. Eleverna menar att det är skönt att bli hämtade eftersom det är svårt att 

själva komma ihåg när de ska gå dit. En elev önskade att få veta i förväg när det var tid att gå 

till specialläraren så att eleven själv kunde gå dit utan att behöva bli hämtad under en lektion. 

På frågan om hur eleverna kände inför att behöva lämna klassrummet för att gå på 

specialundervisning framkom det att två elever upplevde ett obehag kring det medan övriga 

fem elever inte upplevde obehag.  

 A: "Ibland tittar de flesta på en…jag tycker inte att det är skönt att de andra tittar och ser vart en 

 går...det känns jobbigt." 

 C: "Jamen…jag känner mig som vanligt då. Jag är inte annorlunda. Jag känner mig faktiskt 

 jättemycket normal fast jag går iväg."  

 E: "Hon hämtar mig och det känns bra...men det är typ lite jobbigt ibland när alla tittar på mig 

 när jag går." 

Ovanstående citat visar på hur olika eleverna upplever det att lämna klassrummet under en 

pågående lektion. De elever som upplevde ett obehag kring detta sa att det beror på att de 

andra eleverna i klassrummet tittar på dem när de går iväg. 
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På frågan om eleverna hellre skulle vilja stanna kvar i klassrummet än att gå till specialläraren 

om de fick välja är det bara en av sju elever som är tveksam.  

 B: "Jag går när hon hämtar mig, jag tänker inte på det." 

 D: "När det är matte känner jag så, att jag hellre vill vara kvar...inte annars då vill jag gå dit." 

 G: "Det känns bara bra...det är så kul där." 

Här ser vi en elev som vill gå till speciallärare men som ger uttryck för frustration över att 

behöva lämna klassrummet om det pågår en mattelektion under tiden, under andra lektioner 

ser eleven inga problem med att lämna den ordinarie undervisningen. Övriga elever går gärna 

till speciallärare oavsett vilken lektion de får lämna.  

 

På frågan om hur eleverna upplevde det att komma tillbaka in i klassrummet igen efter att ha 

varit hos specialläraren var fyra elever bekväma med det och upplevde inget obehag. Övriga 

tre elever menade att det kunde vara jobbigt.  

 A: "Då tittar man också på den som går in och det är jobbigt. Men jag brukar fortsätta att jobba 

 när någon annan kommer in för jag vet att det ibland känns det jobbigt för den som kommer in." 

 D: "Jobbigt att jag inte vet vad jag ska jobba med direkt då." 

 E: "Alltså då när jag kommer tillbaks så brukar alla kolla på mig. Det är tråkigt. Det känns bättre 

 om klassrumsdörren står öppen för då låter den inte så mycket så alla…så de inte märker så 

 mycket att man kommer in. Ja...men så är det de här borden som man måste gå runt hela för att 

 komma till sin plats så alla ser att man kommer ändå." 

Detta visar på att eleverna har vitt skilda upplevelser av att komma tillbaks in i klassrummet 

efter att ha tillbringat en stund hos speciallärare. De tre elever som tyckte att det var jobbigt 

att komma tillbaks motiverade detta med att de upplevde att de andra eleverna i klassrummet 

tittade på dem och att de inte visste vilka arbetsuppgifter de förväntades göra.  

 

Samtliga elever var positiva till att gå till speciallärare för att jobba ensamma eller i en liten 

grupp utanför klassen. Tre elever ville helst vara tillsammans med några andra elever, medan 

de övriga fyra eleverna föredrog att vara själva med specialläraren.  

 C: "Alltså...det var att man var ensam när man gick till ena specialläraren och läste men när…till 

 den andra så var man faktiskt tre kompisar som gick samtidigt...det var faktiskt roligast när vi 

 var flera." 
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 D: "Jag tycker om att gå dit själv för jag får mera hjälp då, det är lugnare, annars blir det mer 

 stökigt." 

 E: "Roligt för då blir man inte störd och man får mer tid. Det är lugnt, men får mer hjälp där." 

 

Här nämner flera elever att de uppskattade lugnet som blev när de var själva eller i liten 

grupp, de tog även upp att det var positivt att de fick mer tid och hjälp där och att de inte blev 

störda. 

 

När eleverna fick frågan om de hellre skulle vilja att specialläraren hjälpte dem i klassrummet 

under någon lektion svarade samtliga elever, utom en, att de inte ville det.  

 C: "Nej, det vill jag inte. Jag skulle faktiskt helst vilja gå iväg för att jag kunde pigga upp mig 

 lite såhär. Det är lugnare och skönare att vara där." 

 D: "Nej…det stör. Jag vill inte att de andra i klassen lyssnar." 

 E: "Ja, för att...jag vet inte...men det känns som att det vore bättre med hjälp i klassrummet 

 istället." 

 

Här blir det tydligt att majoriteten av eleverna hellre går till speciallärare för att få särskilt 

stöd än att få det i klassrummet, även här nämndes lugnet som en anledning till att eleverna 

uppskattade att få lämna klassrummet en stund.  En elev uttryckte att det vore jobbigt med 

särskilt stöd i klassrummet eftersom de andra eleverna skulle lyssna då. Den elev som skulle 

föredra att få särskilt stöd i klassrummet menade att det skulle kännas bättre men kunde inte 

motivera varför. 

5.3 För- och nackdelar med särskilt stöd 

Samtliga elever berättade att de upplevde många fördelar med att få särskilt stöd hos 

speciallärare, de framhöll framförallt lugnet och känslan av att få egen tid. Sex elever tyckte 

att det var lagom lång tid som de brukade vara hos specialläraren, en elev önskade dock mer 

tid.  

 A: "Det känns bra att kunna ha det lite lugnare omkring sig, man lär sig nya saker." 

 B: "Jag klarar svårare och svårare när jag går dit. Första gången kunde jag inte det svåraste alls. 
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 F: "Jag gillar att få egen tid och att göra andra saker och så. Jag gillar att vara själv där, det är 

 roligt att gå dit. Jag blir duktigare på att skriva där." 

Ovanstående citat visar på att eleverna själva ser sina framsteg och upplever att de fått nya 

kunskaper och klarar av svårare uppgifter tack vare stödet hos specialläraren.  

 

På frågan om eleverna upplevde några nackdelar med att gå till speciallärare svarade samtliga 

att de missar genomgångar och delar av lektioner under tiden, vilket överlag upplevdes som 

tråkigt.  

 A: "Jag missar mattelektioner ibland och det är jobbigt att missa genomgångar, men hon 

 (läraren) förklarar sen för mig." 

 B: "Ja, när vi läser bok...en gång missade jag lite av boken. Ibland missar jag en genomgång, det 

 känns lite tråkigt. Men läraren talar om för mig sen...vad de har pratat om." 

 G: "Ja, ibland…olika genomgångar och så, det kan vara jobbigt." 

Detta visar att de nackdelar som eleverna nämner med att gå till speciallärare inte handlar om 

något som har med det särskilda stödet att göra utan istället om omständigheterna kring att 

lämna den ordinarie undervisningen. Trots detta hade eleverna inga idéer om hur de kunde få 

stödet på annat sätt. 

 

På frågan om vart eleverna upplevde att de lärde sig bäst, i klassrummet eller hos 

specialläraren, skilde sig svaren åt en del.  

 D: "I klassrummet. För då gör man mycket grejer…mer grejer där än hos specialläraren, så då 

 lär jag mig bättre, när jag är med alla." 

 F: "Hos specialläraren där får jag extra hjälp." 

 G: "Hos specialläraren, för om det är något som jag typ inte förstår så hjälper hon till tydligare 

 och har mer tid för mig." 

Ovanstående citat visar att tre elever ansåg att de lärde sig bäst hos specialläraren med 

motiveringen att det var tystare där och att specialläraren gav extra hjälp och hade mer tid. 

Två elever tyckte att de lärde sig lika bra vid båda alternativen utan att kunna förklara 

närmare hur de tänkte kring detta. Slutligen var det två elever som tyckte att de lärde sig bäst i 

klassrummet eftersom de då var tillsammans med andra elever.   
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5.4 Att behöva särskilt stöd  

Enligt eleverna brukar inte övriga klasskamrater fråga dem om vad de gör när de är hos 

specialläraren. Tre av eleverna ville inte heller att någon skulle fråga, övriga fyra elever 

svarade att det inte spelade någon roll ifall någon frågade.  

 D: "Nej och jag vill inte att de ska veta det." 

 F: "Nej de frågar inget och jag vill inte att någon ska veta om det...de ska inte veta om det alls 

 tycker jag, jag pratar inte om det med dem." 

 G: "Jag vill inte berätta, jag vill ha det för mig själv." 

Ovanstående citat visar de tre elever som inte vill att klasskamraterna frågar om vad de gör 

hos specialläraren. Eleverna är tydliga med att de inte vill berätta för sina klasskamrater om 

varför de går till speciallärare eller vad de tränar på där. De motiverar inte varför de känner så 

men säger att de vill hålla det för sig själva och menar att klasskamraterna inte behöver veta 

det. 

 

På frågan om eleverna tror att övriga klasskamrater också skulle vilja gå till speciallärare 

svarade sex stycken att de inte har funderat på det, en elev sa dock att klasskamraterna brukar 

säga att de också vill gå dit. 

 E: "Ja, de har sagt det…att det är typ fuskigt att en viss person får gå dit för de vill också gå 

 dit. Då blir jag lite stolt. Men ändå är det lite synd om de andra som inte får gå. Jag känner 

 mig nöjd att jag får gå dit." 

Detta tyder på att eleven som citeras ovan känner sig stolt och nöjd över att få gå till 

speciallärare och till och med tycker lite synd om övriga klasskamrater som också vill gå dit 

ibland, men som inte får det. 

 

Samtliga elever hade liknande tankar om varför vissa elever behöver gå till speciallärare för 

att få särskilt stöd. De ansåg att vissa kan behöva mer hjälp och därför får träna extra på 

uppgifter som är svåra. Två av eleverna sa att det är om man är dålig på något eller inte kan 

något som man går till speciallärare. 
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 A: "Mmmm...ibland brukar elever som behöver träna på något gå dit. Några behöver lite extra 

 hjälp när det är uppgifter som är svåra. För att man inte har lärt sig så som man ska…att det är 

 för svårt." 

 C: "Nej, det är de som inte kan det alla andra kan." 

 D: "För de kan inte...för de måste träna på att läsa. Man går bara dit om man är dålig på 

 något." 

Här blir det tydligt att eleverna har olika tankar kring varför vissa elever får gå till 

speciallärare och andra inte. Gemensamt för alla ovanstående citat är att vissa elever går till 

speciallärare för att det är något de behöver bli bättre på.  

 

Samtliga elever var positiva till att lämna den ordinarie undervisningen och gå till 

speciallärare för att få särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. En elev tyckte dock att det 

var nervöst i början, men att det sedan visade sig att det var roligt att gå dit 

 A: "Det känns bra att gå dit. Jag tycker att det är rätt skönt att slippa när alla tjatar och allt oljud 

 som blir i klassrummet. Men det skulle kännas bra om jag visste att alla får gå dit ibland, inte 

 bara jag och några till." 

 C: "Nä, första gången kändes det lite...var jag lite nervös för jag visste inte vad som skulle 

 hända. Sen kändes det lite roligt att komma dit. Jamen…jag kände mig som vanligt. Inget 

 annorlunda alls och så var det rätt så många som fick gå faktiskt, det var inte bara jag." 

 E: "Roligt...känns speciellt att just jag få gå dit och hon har mer tid."  

Ovanstående citat får illustrera elevernas positiva känslor inför att få särskilt stöd hos 

speciallärare. Eleverna tyckte att det var roligt och nämnde återigen att de uppskattar den 

lugnare miljön och att specialläraren har mer tid för dem. En elev uttryckte en känsla av att 

vara utvald över att just han/hon fick gå till speciallärare. En annan elev ansåg att det skulle 

kännas bättre om han/hon visste att alla elever fick gå till speciallärare ibland. 

 

Fem elever ansåg sig behöva särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. En elev var dock lite 

tveksam, medan en elev inte tyckte sig behöva något särskilt stöd. 

 B: "Ja. Jag har haft lite jobbigt med läsning." 

 C: "Eh...jag vet inte. Men alltså...det är ju speciallärarna som tycker väl något, att jag ska...ja att 

 man ska komma dit för att få höra hur bra man läser." 

 D: "Nej...det tycker jag faktiskt inte att jag behöver." 
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Som ovanstående citat visar är en elev bestämd med att han/hon inte behöver fortsätta att få 

särskilt stöd medan en elev inte har någon speciell åsikt om det särskilda stödet behövs eller 

inte, den sistnämnda eleven uttrycker även en osäkerhet över att inte riktigt veta varför 

han/hon ska gå till speciallärare. 

 

Samtliga elever upplevde att de hade gjort framsteg i sin läs- och skrivutveckling efter att ha 

fått särskilt stöd av speciallärare.  

 B: "Ja, för att jag läste typ fem, sex meningar förut, jag orkade inte mer då. Men...nu orkar jag. 

 Jag håller på och läsa en bok som det är 24 sidor i nu. Nu känner jag mig mer självsäker när jag 

 fått hjälp. Förut kände mig lite att jag inte fattade hur…ja, alltså det var helt stopp 

 för mig med svåra ord som typ lada så läste jag ladda och då fattade jag ingenting. 

 Då var jag mer osäker och inte lika bra som de andra. Nu blir jag bättre hela tiden." 

 F: "Ja, jag behöver inte så träna så mycket läsa längre...jag är så bra på att läsa nu så därför  

 går jag bara en dag och skriver istället, det är jag inte lika bra på." 

 G: "Ja...det märks att det går lättare när jag jobbar i klassen det hjälper jättemycket. 

Ovanstående citat visar på att eleverna har många tankar om vilka framsteg de har gjort. De 

pratar om hur de har övat, att upplever att de är bättre på att läsa och hur de märkte av sina 

framsteg i klassrummet.   

 

Ingen av de intervjuade eleverna visste hur länge de skulle fortsätta att gå till speciallärare för 

att få särskilt stöd. En elev var osäker på om han/hon fortfarande gick dit eller inte eftersom 

det var längesedan eleven varit där. Två elever ville inte fortsätta att gå dit om de skulle få 

välja, medan de övriga fem var positiva till att fortsätta. Återigen nämnde flera elever att de 

uppskattade det lugn de fick hos specialläraren. 

 B: "Nej. För att jag redan har gått dit i typ...20 veckor. Jag började i höstas. jag behöver inte 

 det längre." 

 D: "Om jag går till specialläraren missar jag matten så därför vill jag inte gå dit ibland."  

 F: "Jag vill fortsätta att gå dit mera...länge." 

Här blir det tydligt att eleverna inte vet hur länge de ska fortsätta att lämna den ordinarie 

undervisningen för att få särskilt stöd. En elev uttrycker en viss frustration över att ha gått till 

speciallärare under lång tid och menar att det räcker nu, medan en annan elev är mån om att 

påtala att han/hon vill fortsätta gå till speciallärare under lång tid. 
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Avslutningsvis pratade vi om vad eleverna skulle tycka om att inte behöva gå till speciallärare 

längre och alla sju elever trodde att de skulle sakna det den dagen de inte längre behövde gå 

dit.  

 A: "Det skulle kännas lite tomt…det är bra att få prata lite själv. Det skulle kännas lite skönt 

 att inte gå dit också, för att man missar delar av lektioner. Ibland har jag missat mycket på 

 lektionen när jag kommer tillbaka."  

 F: "Jag skulle bli ledsen...för att jag vill gå dit. Jag blir bättre när jag går dit. Jag skulle bli sämre 

 igen om jag inte gick dit." 

 G: "Det skulle kännas bra...men ändå lite tråkigt. Bra för att jag har lärt mig färdigt då och hon 

 tycker att jag är duktig och så...men tråkigt ändå för jag tycker om att gå dit och skulle sakna det 

 massor. 

Här visar det sig att eleverna har motstridiga känslor inför att sluta gå till specialläraren. De 

ger uttryck för att det skulle kännas skönt att inte gå dit eftersom de då inte behöver särskilt 

stöd längre och att de inte missar fler lektioner. Samtidigt menar de att det skulle kännas tomt 

och är oroliga för att de kanske tappar sina kunskaper om de inte får särskilt stöd.  

5.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens syfte är att få större kunskap och ökad förståelse av några lågstadieelevers 

upplevelse av att få särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling, utanför den ordinarie 

undervisningen. Sju elever i årskurs 2-3 har intervjuats, vid intervjutillfället var eleverna 8 

och 9 år. 

 

Samtliga elever var positiva till att få särskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen och 

övervägande del hade erfarenhet av särskilt stöd både enskilt och i grupp. Ungefär hälften av 

eleverna uppgav att de föredrog att vara ensamma hos specialläraren, medan de övriga helst 

ville vara där tillsammans med andra elever. Eleverna var överlag osäkra på hur ofta de gick 

till specialläraren, men kände sig nöjda med den tid de hade där. De var även osäkra på hur 

länge de skulle fortsätta att gå dit. Eleverna ville ogärna berätta för övriga klasskamrater vad 

de gör hos specialläraren och tre av dem vill inte heller att någon ska fråga om det. De tankar 
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som fanns om varför vissa elever behöver gå till speciallärare för att få särskilt stöd är att 

vissa behöver extra hjälp eller "för att man är dålig på något".  

 

De fördelar som togs upp med att få särskilt stöd hos speciallärare var bland annat att eleverna 

lärt sig nya och svårare saker och att samtliga elever ansåg att de hade gjort framsteg i sin läs- 

och skrivutveckling tack vare det särskilda stödet. Samtliga elever betonade också ett flertal 

gånger att de uppskattade lugnet och känslan av att specialläraren hade gott om tid för dem.  

Trots att samtliga elever uppskattade det särskilda stödet i sig kände ett par elever ett obehag 

över att lämna en pågående lektion för att gå till specialläraren, eftersom de tyckte sig väcka 

uppmärksamhet när de gick iväg. Ungefär hälften av eleverna kände ett visst obehag inför att 

komma tillbaks in i klassrummet igen efter att ha varit hos specialläraren i och med att de 

även då upplevde att de andra eleverna i klassrummet tittade på dem. Övriga nackdelar som 

framkom, med att lämna klassrummet för att få särskilt stöd, var att eleverna missade hela 

eller delar av den lektion som pågick i klassrummet under tiden de var hos specialläraren. 

Samtliga elever trodde att de skulle sakna att gå till specialläraren den dagen de inte längre 

behövde gå dit. Slutligen framkom det också tydligt att majoriteten av eleverna inte ville ha 

hjälp av specialläraren i klassrummet, de ville hellre gå dit och arbeta enskilt eller i en mindre 

grupp. 
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6. Diskussion 

Detta diskussionskapitel innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Resultatdiskussionen är i sin tur uppdelad i tre delar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte, att genom kvalitativa intervjuer få större kunskap och ökad 

förståelse av några lågstadieelevers upplevelse av att få särskilt stöd i sin läs- och 

skrivutveckling utanför den ordinarie undervisningen, föll valet på kvalitativa intervjuer. 

Detta är enligt Denscombe (2009) en lämplig metod för att få en förståelse för de intervjuades 

åsikter, tankar, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Studiens urval består av sju elever 

från årskurs 2-3 fördelade på fyra pojkar och tre flickor. Jag bedömde att sju elever var 

tillräckligt då jag var ute efter de enskilda elevernas upplevelse av särskilt stöd utanför den 

ordinarie undervisningen. Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide vilken 

var tänkt att kunna anpassas och förändras under intervjuernas gång, vilket rekommenderas av 

Repstad, (2007). Tanken var att uppmuntra eleverna att utveckla sina svar och därför valdes 

en semistrukturerad intervjuform. Denna intervjuform är relativt öppen och består av en 

intervjuguide med färdiga frågor och andrafrågor som dock inte behöver ställas i den följd de 

står i intervjuguiden. Jag anser att den valda metoden passade bra med tanke på studiens syfte. 

Intervjuerna inleddes med att eleverna fick berätta kort om sig själva för att skapa en känsla 

av dialog och för att eleverna skulle känna sig mer bekväma med situationen. Intervjuerna 

spelades in vilket underlättade för mig som intervjuare som då kunde fokusera mer på att 

ställa rätt följdfrågor utifrån elevernas svar. Att eleverna inte kände mig sedan tidigare kan ha 

medfört både för- och nackdelar. En betydande nackdel var att ett par elever var lite spända 

och nervösa, vilket säkerligen har påverkat deras svar. En fördel kan vara att de 

förhoppningsvis ändå vågade vara ärliga eftersom de var medvetna om att ingen utomstående 
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fick veta vad de hade sagt. Eftersom eleverna ofta svarade kortfattat på intervjufrågorna gavs 

följdfrågor. Enligt Bryman (2011) bör man som intervjuare vara lyhörd och tillåta tystnad. 

Vid analys av intervjuerna upptäcktes att fler följdfrågor borde ha ställts och att jag ibland var 

för snabb att gå vidare till nästa fråga, trots att jag just då upplevde att jag varit mån om att ge 

eleverna tid för reflektion och tankar, vilket Denscombe (2009) anser är av betydelse att vara 

medveten om.  

 

Sammanfattningsvis upplever jag att den valda metoden fungerade bra i relation till studiens 

syfte, men jag är medveten om att de metodologiska val som tagits i utformningen av denna 

studie självfallet har påverkat studiens resultat. En lärdom som jag kommer att ta med mig är 

att jag borde ha väntat in elevernas svar lite längre innan jag ställde följdfrågor eller gick 

vidare till nästa fråga, det är möjligt att eleverna hade utvecklat sina svar mer om jag väntat in 

dem längre och att jag därmed fått mer utvecklade svar och ett annat resultat. Jag anser inte att 

jag hade kunnat fånga in elevernas upplevelser på något annat sätt som genom till exempel 

observation eftersom det inte skulle visa på den enskilda elevens upplevelse av det särskilda 

stödet. Däremot hade jag kunnat intervjua elevernas speciallärare för att komplettera med 

hennes syn på hur eleverna upplever det särskilda stödet, jag bedömde dock inte att detta var 

relevant för min studie. Jag är ovan som intervjuare och har begränsad erfarenhet som 

samtalsledare utifrån minyrkesroll vilket givetvis spelat roll och påverkat studiens resultat. 

Trots detta anser jag att jag har fått en acceptabel bild av hur eleverna upplever det särskilda 

stöd de får och att eleverna gjorde sitt bästa för att svara på intervjufrågorna. En nackdel med 

kvalitativ analys är enligt Denscombe (2009) att forskarens identitet, bakgrund och egna 

övertygelser kan påverka analysen av data. Jag är medveten om detta och har därför ansträngt 

mig för att inte påverkats av personliga värderingar eller av den teoretiska inriktningen vid 

analys av resultaten. Trots denna medvetenhet kan det ändå inte uteslutas att analysen är 

färgad av mina tidigare erfarenheter.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Att lämna den ordinarie undervisningen för att få särskilt stöd 

Extra anpassningar eller särskilt stöd ska enligt Skolverket (2015) ges till de elever som 

riskerar att inte nå skolans lägst ställda kunskapskrav. Särskilt stöd kan ges som enskild 

undervisning men ska främst ges inom klassens ram. Ett av Salamancadeklarationens 

(Svenska Unescorådet, 2006) mål är att samtliga elever i så stor utsträckning som möjligt ska 

undervisas tillsammans, men enligt Persson och Persson (2012) är det dock en felaktig bild att 

inkludering innebär att alla elever alltid ska befinna sig i samma rumsliga miljö. De menar att 

inkludering i första hand inte är en fråga om fysisk placering. I denna studie framkommer att 

eleverna var positiva till den form av särskilt stöd de fick, trots att den skedde utanför klassens 

ram. Svaren skiljer sig inte åt mellan könen. Ungefär hälften av de intervjuade eleverna 

föredrog enskild undervisning hos speciallärare, eftersom de upplevde att de fick mer 

individuell hjälp och mer lugn och ro då. De elever som föredrog att komma dit i en mindre 

grupp förklarade detta med att det är roligare att vara flera som kan hjälpas åt med 

uppgifterna. De elever som föredrog att gå dit enskilt motiverade detta med att det var lugnare 

och att de fick mer hjälp när de var själva. Ett ytterligare tecken på att eleverna tyckte att 

specialundervisningen var positiv var att samtliga hellre ville följa med specialläraren än att 

stanna kvar i klassrummet om de fick välja. En elev beskrev sig positiv till att följa med 

specialläraren, utom de gånger eleven blev hämtad under en matematiklektion, eftersom 

eleven då upplevde sig missa viktiga delar av undervisningen. 

 

Ett intressant resultat i denna studie var att det endast var en av sju elever som skulle föredra 

att få särskilt stöd av speciallärare i klassrummet, istället för enskilt eller i en mindre grupp 

om de själva fick välja. Den elev som ville ha stödet i klassrummet förklarade detta med att 

stödet kanske skulle bli bättre i klassrummet istället för hos specialläraren, men kunde inte 

förklara på vilket vis. Övriga sex elever var tydliga med att de hellre ville fortsätta att få det 

särskilda stödet i lugn och ro hos speciallärare eftersom de ansåg att det skulle störa övriga 

klassen och att andra elever skulle lyssna på dem om de fick särskilt stöd i klassrummet.  

 

Enligt Groth (2007) bör skolan begränsa den tid som en elev plockas ut ur klassrummet för att 

få särskilt stöd, även om det aldrig får ske på bekostnad av lärandet. De elever som intervjuats 
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i denna studie tillbringade största delen av dagen i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater och lämnade endast den ordinarie undervisningen under några begränsade 

tillfällen varje vecka för att få särskilt stöd av speciallärare i sin läs- och skrivutveckling. 

Samtliga elever var positiva till detta och uppskattade att de fick jobba ostört och i lugn och ro 

en stund. Groth (2007) menar vidare att segregerande undervisning har en tendens att leda till 

negativa konsekvenser, eftersom flera av eleverna i hans studie uppfattade sig som avvikande 

från den ordinarie gruppen. I denna studie var dock samtliga elever positiva till att få särskilt 

stöd enskilt eller i liten grupp hos speciallärare. De framhöll lugnet där som en stor anledning 

till att de uppskattade att lämna klassrummet en stund och upplevde att de gjort framsteg i sin 

läs- och skrivutveckling tack vare det särskilda stödet. 

 

Groth (2007) anser att valet av specialpedagogiska insatser spelar stor roll för hur eleven 

upplever stödet och menar att ett avskiljande från den ordinarie undervisningen måste vara 

förknippat med något negativt för att det ska påverka eleven negativt. En elev i studien ansåg 

att det negativa med att gå till speciallärare inte var det särskilda stödet i sig utan, att eleven 

kände sig uttittad av de andra eleverna när han/hon skulle lämna klassrummet. Eleven 

önskade att istället få veta i förväg när det var dags att gå till specialläraren för att kunna gå 

dit själv och slippa bli hämtad inför klasskamraterna. De övriga sex eleverna ville att 

specialläraren skulle hämta dem i klassrummet, de tyckte att det var skönt att bli hämtade 

eftersom de inte visste när det var dags att gå dit. Även om majoriteten av eleverna svarade att 

de ville bli hämtade av specialläraren när de skulle gå dit så upplevde vissa att det var 

utpekande att resa sig upp inför klasskamraterna och lämna klassrummet, detta resultat 

framkom även i Westling Allodis (2002) studie. Likaså upplevde vissa elever att det även 

kändes utpekande att komma tillbaks igen, mitt under en lektion. Anledningen till detta 

förklarades överlag med att eleverna kände sig uttittade av klasskamraterna och att de inte 

riktigt visste vad de skulle arbeta med då de kom tillbaks till klassrummet. 

6.2.2 För- och nackdelar med särskilt stöd 

Samtliga elever i denna studie uttryckte flera fördelar med att få särskilt stöd av speciallärare 

utanför den ordinarie undervisningen och enligt Westling Allodi (2002) kan det särskilda 

stödet också upplevas attraktivt om det fungerar väl och accepteras av eleverna. Eleverna 

uppskattade bland annat känslan av att få egen tid med specialläraren och att få en paus från 
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den annars ofta pratiga klassrumsmiljön. Det samtliga elever framhöll som den absolut största 

fördelen, ett uttalande som ofta återkom under samtliga intervjuer, var att de uppskattade 

lugnet de fick hos specialläraren. Det var just lugnet som eleverna i Isakssons (2009) studie 

också lyfte fram som den största fördelen med specialundervisning. En ytterligare fördel 

enligt eleverna var att de upplevde att de lärde in kunskaper bättre hos specialläraren än i 

klassrummet eftersom de fick bättre förklaringar när de hade svårt att förstå någon uppgift och 

menade att de nu därför klarade av svårare uppgifter än tidigare. 

 

De nackdelar som framkom med att få särskilt stöd av speciallärare var främst att eleverna 

missade genomgångar och delar av lektioner, vilket upplevdes som jobbigt även om de sedan 

fick hjälp av läraren att ta igen detta. Ett resultat som även det överensstämmer med Isaksson 

(2009) som också lyfter att eleverna kunde gå miste om värdefulla delar av den ordinarie 

undervisningen som en nackdel. En annan nackdel var det som diskuterats tidigare, att behöva 

lämna eller återkomma till klassrummet eftersom det väckte oönskad uppmärksamhet. En 

nackdel som Isaksson liksom Groth (2007) lyfter fram var att eleverna kunde uppleva att 

nivån på stödundervisningen var för låg vilket resulterade i att de hamnade ännu längre efter 

kunskapsmål och klasskamrater. Detta var inget som framkom i denna studie, där resultatet 

tvärtom visade att eleverna ansåg att de gjort framsteg som bidrog till att de lättare kunde följa 

med i den ordinarie undervisningen.  

6.2.3 Att behöva särskilt stöd 

Majoriteten av eleverna i denna studie ansåg sig behöva särskilt stöd i sin läs- och 

skrivutveckling och var överens om att de upplever det positivt att gå till speciallärare. Detta 

stämmer överens med Groths (2007) resultat där eleverna till övervägande del också var 

positiva till det stöd de fick. Elever som tidigt möter läs- och skrivsvårigheter kan enligt Bjar 

och Frylmark (2009) få en allt sämre uppfattning om sin egen prestationsförmåga vilket i sin 

tur kan påverka både självkänsla och motivation för skolarbetet negativt. Därför är tillgång till 

speciallärare eller annan specialkompetens angeläget för att framgångsrikt lyckas med sin läs- 

och skrivutveckling (Tjernberg, 2013). Enligt Westling Allodi (2002) behöver inte 

specialpedagogiskt stöd från en utbildad och erfaren speciallärare vara negativt för elevernas 

självbild, om stödet fungerar väl kan det tvärtom upplevas attraktivt och ge eleven högre 

status. Westling Allodi betonar även vikten av tillgång till speciallärare eller annan 
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specialkompetens för att elever i behov av särskilt stöd framgångsrikt ska lyckas med sin läs- 

och skrivutveckling, vilket i sin tur påverkar både självbild och motivation positivt. Det är 

även angeläget att sätta in stödet så tidigt som möjligt för att motverka att eleverna utvecklar 

en negativ självbild genom upprepade misslyckanden. Flera elever i denna studie berättade att 

de fått särskilt stöd under en lång period och upplevde att de gjort framsteg med sin läsning 

och/eller skrivning tack vare detta. Vissa elever berättade stolt om hur bra de hade utvecklats 

och att skolarbetet gick lättare nu jämfört med innan de gick till specialläraren. Flera av 

eleverna förmedlade en känsla av att vara stolta över att få gå till specialläraren. En elev ansåg 

att han/hon skulle bli sämre på att läsa och skriva om han/hon slutade att gå till specialläraren 

och ville därför inte sluta. 

 

Elevernas beskrivningar av varför vissa elever behöver gå till speciallärare visade på en 

medvetenhet om att det endast var de elever som behövde särskilt stöd i något ämne som fick 

gå dit. Eleverna menade att somliga behöver "träna mer än andra". Det framkom även tankar 

om att de elever som gick till speciallärare var de som "inte redan vet allt", de som var "dåliga 

på något" eller de som "inte har lärt sig det man ska". Groth (2007) menar att vissa elever i 

hans studie upplevde en känsla av utanförskap och såg sig som avvikare på grund av det 

särskilda stödet. En elev i denna studie återkom till att han/hon "är som alla andra" och inte på 

något vis känner sig annorlunda trots att han/hon gick till speciallärare. Eleven betonade att 

det var specialläraren och inte eleverna själva som bestämde vem som ska gå dit. Eleven sa 

också att det skulle kännas bra om alla elever fick gå till specialläraren ibland, inte bara vissa 

elever. Trots detta var eleven nöjd med det särskilda stödet utanför den ordinarie 

undervisningen och ville fortsätta att gå till speciallärare. Detta kan även kopplas till att tre av 

eleverna inte ville att kompisar skulle fråga varför de gick till speciallärare eller vad de gjorde 

där. Eleverna menade att de ville hålla det för sig själva. De ansåg att det var deras egen stund 

och tyckte inte att någon annan behövde veta vad de gjorde hos specialläraren. 
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7. Avslutande reflektioner 

I detta kapitel presenteras mina avslutande reflektioner kring studiens resultat. Avslutningsvis 

följer ett kort avsnitt med tankar kring vidare forskning. 

 

Groth (2007) anser att valet av specialpedagogiska insatser spelar stor roll för hur en elev 

upplever stödet och menar att ett avskiljande från den ordinarie undervisningen måste vara 

förknippat med något negativt för att i sin tur påverka eleven negativt.  Alla elever i denna 

studie var positiva till särskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen. Sex av sju elever 

föredrog att lämna klassrummet för att få särskilt stöd mot att få stödet i klassrummet. 

Majoriteten ville följaktligen inte att specialläraren skulle hjälpa dem i klassrummet, eftersom 

de ansåg att andra elever skulle lyssna då och att det skulle störa övriga klassen. Enligt 

eleverna skulle det inte kännas bra och de ville hellre få det särskilda stödet i lugn och ro hos 

specialläraren. Eleverna skulle känna sig mer utpekade om de fick hjälp av specialläraren i 

klassrummet än om de gick iväg en stund eftersom det då blir tydligt för resten av klassen 

vilket stöd de får. Samtliga elever återkom vid flera tillfällen till att de upplevde det lugn de 

fick vid specialundervisningen som den absolut största fördelen med det särskilda stödet. 

Elever i behov av stöd kan ha ett större behov av just lugn och ro och ett lugnare tempo än 

övriga elever för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, vilket av förklarliga skäl är svårt 

att få i ett klassrum med många elever som dessutom befinner sig på olika nivåer. Stunden hos 

speciallärare kan därför vara ett bra komplement till den ordinarie undervisningen där eleven 

får den hjälp som behövs i sin takt och utan att känna sig utpekad eller stressad.  

 

Studien belyser även hur det särskilda stödet kan antas påverka elevens självbild. Jag är 

medveten om att det är svårt att mäta självbild. Därför är mina slutsatser vad gäller elevernas 

självbild endast mina egna tolkningar utifrån elevernas svar på intervjufrågorna. Det som 

framförallt tyder på att det särskilda stödet bidrar till en positiv självbild är att flera elever 

ansåg sig göra framsteg i sin läsning och skrivning tack vare specialundervisningen, vilket de 

också kände att de hade nytta av på lektionerna. Ett flertal elever var stolta över att just de fick 

särskilt stöd och egen tid hos specialläraren. Min uppfattning är att vissa elever till och med 

kände sig mer utvalda än utpekade av att vara den som fick gå till speciallärare, en elev 
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utryckte till exempel att det var "lite synd om de andra som inte fick gå dit". En bidragande 

orsak till en sämre självbild i samband med särskilt stöd kan vara att eleverna kände sig 

utpekade just när de lämnade och återkom till klassrummet i samband med det särskilda 

stödet. Detta tycks vara en stor sak för eleverna, eftersom det togs upp vid flera tillfällen 

under intervjuerna. Eleverna hade också många tankar om varför vissa elever behöver särskilt 

stöd hos speciallärare, tankar som överlag handlade om att inte kunna det andra kan. Även 

detta kan tolkas som ett uttryck för en sämre självbild eftersom de elever som sa detta 

regelbundet går till speciallärare och därmed förmodligen har liknande tankar om sig själva. 

 

Övervägande del av eleverna uppfattade sig inte som avvikande från den ordinarie gruppen. 

Om eleverna skulle känt sig avvikande på grund av att de fick särskilt stöd skulle de inte velat 

att specialläraren kom in i klassrummet och hämtade dem, eftersom det då blir tydligt inför 

klasskamraterna att eleven behöver särskilt stöd. En elev i studien återkom dock till att 

han/hon inte var annorlunda än någon annan trots det särskilda stödet och önskade att alla 

elever fick gå till specialläraren ibland. Detta kan vara ett uttryck för att eleven ändå inte var 

helt bekväm med att behöva särskilt stöd av speciallärare, även om eleven var positiv till 

själva stödet i övrigt. Min tolkning är att eleven upplever sig avvikande till viss del på grund 

av att han/hon behöver särskilt stöd och att det skulle kännas mindre utpekande att veta att 

alla elever går till speciallärare ibland. Detta kan även kopplas till att ett flertal elever inte 

ville att kompisar skulle fråga varför de gick till speciallärare eller vad de gjorde där. Eleverna 

kunde inte svara på varför de kände så, men även det kan vara ett uttryck för en sämre 

självbild och för att det inte bara är övervägande positivt att gå till speciallärare, även om 

eleverna uttryckte det under intervjuerna.  

 

Det är betydelsefullt för alla elever och särskilt för elever i behov av stöd att bli bemötta på ett 

bra sätt av andra elever och lärare på skolan för att kunna bygga upp och behålla en bra 

självbild, vilket även Giota (2002) betonar och tillägger vidare att detta påverkar elevens 

fortsatta utveckling. Att tro sig inte klara samma saker som andra elever klarar skapar en inre 

stress. Här har lärarna ett stort ansvar för att hjälpa eleverna på vägen till en positiv självbild. 

En tänkbar orsak till om detta fungerar bra på skolorna kan vara hur lärarna väljer att förstå 

elevernas skolsvårigheter; ur det relationella eller ur det kategoriska perspektivet, det vill säga 

huruvida man ser elever i svårigheter eller elever med svårigheter (Persson, 2013). Detta är 

givetvis komplext eftersom alla elever ska uppnå samma mål, samtidigt som skolan ska 

anpassa sig efter varje elevs förutsättningar. Detta kallar Nilholm (2007) för 
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dilemmaperspektiv och menar med det att dilemman är motsättningar som inte går att lösa 

men som ändå kräver ställningstaganden. Ett ställningstagande här är att fokusera på tidiga 

insatser för elever i behov av stöd för att därigenom hjälpa eleverna att utveckla en positiv 

självbild. En positiv självbild bidrar i sig inte till goda skolresultat men påverkar elevens 

motivation, vilket i sin tur ger effekt på lärande och resultat (Gustafsson et. al, 2010). 

Eftersom självbilden efter ett misslyckande i skolan är svår att reparera (Vernersson, 2007) 

gäller det att ha strategier för att eleven ska utsättas för så få misslyckanden som möjligt. En 

strategi kan vara att alltid ge positiv bekräftelse när eleven lyckas (Lundberg, 2010) och att 

som lärare förmedla en tilltro till eleven för att bygga elevens självbild. Det är av stor 

betydelse för eleverna att känna att de utvecklas och lyckas. Detta blev tydligt i denna studie 

när eleverna fick svara på frågan om de upplevde att de hade utvecklats och blivit säkrare på 

att läsa och/eller skriva efter att ha fått stöd hos speciallärare och samtliga elever stolt 

berättade om sina framsteg och vilken betydelse de hade i skolarbetet. 

 

En annan viktig del för alla elever i behov av särskilt stöd är tillgång till bra kamratrelationer i 

skolan. Eftersom dessa elever enligt både Westling Allodi (2002) och Taube (2013) ofta har 

en lägre självkänsla när det gäller till exempel läsning och stavning än sina klasskamrater kan 

de försöka att kompensera för detta genom att lägga stor vikt vid bra kamratrelationer. I 

efterhand inser jag att det hade varit intressant att även ha intervjuat eleverna kring deras 

kamratrelationer, för att få en tydligare bild om hur de ser på detta och för att kunna jämföra 

detta med litteratur och tidigare forskning.  

 

Trots målet att alla elever i möjligaste mån ska undervisas tillsammans är det inte alltid så 

verkligheten ser ut. På många skolor lämnar elever den ordinarie undervisningen vissa stunder 

för att få särskilt stöd och detta behöver enligt denna studies resultat inte upplevas negativt av 

eleverna, det kan tvärtom även upplevas positivt. Lärare har en viktig roll när det gäller att 

skapa en trygg och tillåtande grupp och att förmedla en känsla av inkludering. Lärare bör även 

tala positivt om specialundervisning inför alla elever för att avdramatisera känslan av 

utpekande och för att inte eleverna ska förknippa specialundervisning med negativ avvikelse. 

Detta kan kopplas till Groth (2007) som också betonar att läraren har stor betydelse för om en 

elev blir inkluderad i en inkluderande verksamhet och till Westling Allodi (202) som anser att 

ett stöd utanför klassrummet som fungerar väl kan upplevas attraktivt och ge hög status. 
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Mina fördjupade kunskaper utifrån denna studie är en ökad kunskap och en större förståelse 

för elevernas upplevelser av särskilt stöd och en insikt i att eleverna överlag var positiva till 

att få särskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen. Ytterligare kunskap är att det är av 

stor vikt att både lärare och speciallärare skapar sig en förståelse av de enskilda elevernas 

upplevelse av särskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen. Eleverna har många tankar 

om vad som är positivt och negativt med särskilt stöd utanför klassens ram och det är därför 

angeläget att både lärare och speciallärare samtalar med eleverna om hur det särskilda stödet 

upplevs, för att kunna bemöta eleverna på bästa sätt och därigenom bidra till en bra självbild 

och ökad motivation för skolarbetet, något som även både Westling Allodi (2002) och 

Tjernberg (2013) argumenterar för. Mina fortsatta reflektioner är därför att det är av vikt att 

både speciallärare och lärare samtalar med elever om hur de upplever det att lämna och 

återvända till klassrummet för att försöka göra detta så smidigt som möjligt för de elever som 

upplever att det är jobbigt.  

 

Slutsatser utifrån studiens resultat är att det är betydelsefullt att lyssna till elevernas egna 

upplevelser och tankar om det särskilda stödets utformning samt att majoriteten av eleverna, 

om de själva skulle få välja, föredrog att få särskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen 

framför att få stödet i klassrummet. Eleverna var positiva till det särskilda stödet och upplevde 

att de gjorde framsteg i sin läs- och skrivutveckling, vilket de ansåg sig ha nytta av på 

lektionerna. Även lugnet hos specialläraren och känslan av att bli sedd var betydelsefullt för 

eleverna som uppskattade att lämna den pratiga klassrumsmiljön en stund och att få egen tid 

med specialläraren. Min tolkning är att glädjen de kände över sina ökade kunskaper stärkte 

självbilden vilket i sin tur gav ökad motivation för det fortsatta skolarbetet. De negativa 

aspekter som framkom handlade inte om det särskilda stödet i sig, utan om det obehag som 

vissa elever kände när de lämnade och återkom till klassrummet och att de missade 

genomgångar och delar av lektioner. Att missa genomgångar och delar av lektioner är 

naturligtvis en stor nackdel eftersom det bidrar till att en elev kan känna sig än mer utpekad 

genom att ha missat den del av skolarbetet som pågått medan eleven var hos speciallärare. 

Den missade lektionstiden ska jobbas ifatt vid ett senare tillfälle, vilket kan upplevas som 

stressande. Detta är ett dilemma som är svårt att hitta en lösning på. Ett förslag är att låta 

eleven vara med i klassrummet i början av lektionen, eftersom genomgångar oftast ligger då 

och därför kan det ibland fungera bättre om eleven kan vara med på dessa innan 

specialundervisningen, men tyvärr fungerar det inte alltid med speciallärarens schema.  
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Jag anser att studiens syfte, vilket var att få större kunskap och ökad förståelse för några 

lågstadieelevers upplevelse av att lämna den ordinarie undervisningen för att få särskilt stöd i 

sin läs- och skrivutveckling, är uppnått. Studiens resultat skiljer sig från och bekräftar delar av 

tidigare studier trots att dessa är inriktade mot äldre elever (Groth, 2007; Isaksson, 2009 & 

Westling Allodi, 2002). Avslutningsvis ska tilläggas att jag i likhet med Groth (2007) anser 

att samtliga lärare bör utbildas i specialpedagogik samt att det behövs mer forskning kring 

elevers upplevelser av särskilt stöd och framför allt mot de yngsta eleverna. Den forskning 

som finns och som gäller elevers upplevelser av särskilt stöd är som tidigare nämnts i 

huvudsak riktad mot äldre elever eller utförda genom ett lärarperspektiv. 

7.1 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att även undersöka mellanstadie- och högstadieelevers 

upplevelse av särskilt stöd utanför klassens ram för att se om inställningen till särskilt stöd 

förändras med stigande ålder. Det vore även intressant att göra en större undersökning som 

inbegriper elever från flera lågstadieskolor eftersom utformningen av det särskilda stödet kan 

skilja sig åt mellan skolorna och därför upplevas olika. Ett tredje förslag på vidare forskning 

är en kombinerad studie av både elevers och speciallärares upplevelser av särskilt stöd, 

utanför den ordinarie undervisningen. Där kan man också se på huruvida speciallärarna 

föredrar att ge särskilt stöd enskilt, i mindre grupp eller direkt till eleven i klassrummet. 

Slutligen är ett fjärde förslag på vidare forskning att följa upp eleverna från denna studie om 

några år för att se om de fortfarande får särskilt stöd och hur de resonerar kring det då. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till vårdnadshavare 

Hej! 
 
Jag heter Pernilla Hegefors och läser sista terminen på Speciallärarutbildningen vid Örebro universitet. Jag 
skriver nu på mitt examensarbete där jag vill undersöka lågstadieelevers upplevelser av specialpedagogiskt 
stöd. Jag är intresserad av att veta vilka för- och nackdelar eleven ser med att få särskilt stöd hos speciallärare 
och hur eleven tänker kring att gå ifrån den ordinarie undervisningen för att få särskilt stöd, antingen enskilt 
eller i en mindre grupp. 
 
För att få en bild av detta söker jag elever som kan tänka sig att ingå i denna studie genom att bli intervjuade. 
Skolans rektor har godkänt detta och jag har fått hjälp av specialläraren att välja ut elever som kan tänkas ingå 
i studien. Intervjun kommer att spelas in och genomföras under skoltid i februari, med en elev i taget och 
beräknas ta cirka 30 minuter. 
 
Jag vänder mig nu till er som vårdnadshavare för att få er tillåtelse att intervjua ert barn.  
Alla intervjuer kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets etiska regler, det vill säga att: 
  
 Alla uppgifter är konfidentiella, elevens namn, skola och hemkommun kommer inte att nämnas i studien. 

Det är bara svaren som kommer att redovisas, ingen annan information. Efter avslutat arbete kommer 
inspelningarna och eventuella anteckningar att raderas. 

 
Det är helt frivilligt att medverka och ni eller eleven kan när som helst säga till om ni inte längre önskar delta 
i studien. 
 
Kontakta mig gärna vid frågor. 
Med vänlig hälsning 
Pernilla Hegefors 
Tel: xxx-xxxxxx 
Mail: xxxxxx@xxxx.xxx 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Klipp av talongen och lämna till XXX, senast torsdag 4/2. 
 
 JA, mitt barn får delta i intervjun. 
  
 NEJ, mitt barn får inte delta i intervjun 
 
Elevens namn________________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift____________________________________________________ 



 
 

 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

– Upplevelser av att lämna klassrummet för att få särskilt stöd 
 
1. Hur känner du dig när du ska lämna klassrummet för att gå till specialläraren? Berätta! 
Vill du gå dit eller skulle du hellre vilja vara kvar i klassrummet? Vill du att specialläraren hämtar 
dig i klassrummet, eller vill du gå dit själv? Tror du att dina klasskompisar också vill gå till 
specialläraren? Varför/varför inte? 
 
2. Hur känner du när du kommer tillbaks in till klassrummet igen? Berätta!  
 
3. Tycker du att du missar något som hänt i klassrummet när du är hos specialläraren? 
Berätta! 
 
4. Brukar de andra eleverna fråga varför du går till specialläraren, eller vad du gör där? Hur 
känns det då? Brukar du vilja berätta vad du gör hos specialläraren? Varför/varför inte? 
 

– För- och nackdelar med särskilt stöd utanför den ordinarie 
undervisningen 
 
5. Vad tycker du om att jobba ensam/i liten grupp med specialläraren? Vad skulle du tycka om 
att specialläraren hjälpte dig i klassrummet istället? 
 
6. Var lär du dig bäst, hos specialläraren eller i klassrummet? Varför är det så? 
 
7. Vad är bra med att vara hos specialläraren? Skulle du vilja ha mer/mindre tid hos 
specialläraren? 
 
8. Är det något som inte är bra med att vara hos specialläraren? 
Varför är det så? Tycker du att du skulle kunna få hjälp på något annat sätt istället? 
 

– Upplevelser av särskilt stöd  

9. Varför får vissa elever till specialläraren? Vad tror du att de andra eleverna tycker om att gå 
till specialläraren? Tror du att alla elever behöver extra hjälp ibland? Varför/varför inte? 
 
10. Hur känns det för dig att behöva gå till specialläraren? Varför känns det så? Vad tränar du 
på där? Tycker du att du behöver extra hjälp med _____? Blir du bättre på _____ när du tränar på 
det hos specialläraren? Varför/varför inte? 
 
11. Vad tycker du om att just du får gå till specialläraren? Vill du fortsätta att få extra hjälp hos 
specialläraren? Varför/varför inte? Hur länge tror du att du ska fortsätta att gå till specialläraren? 
Hur skulle det kännas att inte behöva gå till specialläraren längre? 
 
Övrigt 
Har du något mer du skulle vilja berätta om/tillägga/ändra? 
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