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Sammanfattning 
  
Hur vi, som arbetar i skolan, stöttar elever som stöter på hinder i sin läs- och skrivutveckling 
och samtidigt får dem att känna sig inkluderade i undervisningen och i det sociala 
sammanhanget är en viktig fråga. Skolans arbete handlar om att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för elevens utveckling och lärande samtidigt som eleven ska må bra och 
uppleva social gemenskap. Studiens syfte var att belysa hur några elever, i åk 2-3 och 8-9, 
upplever särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling i form av specifika specialpedagogiska 
åtgärder utifrån inkludering samt demokrati och delaktighet. Med specifika 
specialpedagogiska åtgärder menar vi åtgärder som utförs av speciallärare och som sker 
enskilt eller i mindre grupp utanför den ordinarie undervisningen. I studien redovisas även de 
likheter och skillnader som framkom mellan eleverna i yngre respektive äldre åldrar. I vår 
studie utgick vi från ett relationellt perspektiv. Studien har en kvalitativ forskningsansats och 
metodansatsen är inspirerad av fenomenologi med inslag av hermeneutik. För att få svar på 
våra frågeställningar samlade vi in data genom fokusgrupper. Studien visade att eleverna är 
medvetna om att de är i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling. Elevernas känsla av 
inkludering berodde på elevernas egna och omgivningens attityder samt tid och rum, det vill 
säga när de specifika specialpedagogiska åtgärderna sätts in och var de äger rum. De äldre 
eleverna kände sig delaktiga i beslut till viss del, men de yngre eleverna deltog inte i beslut 
om insatser som rörde dem. I vår studie framkom att elevernas upplevelser av specifika 
specialpedagogiska insatser främst var positiva. Studien visade att elevens perspektiv är 
mycket viktig att ta hänsyn till vid organisationen av specifika specialpedagogiska åtgärder. 
Det är endast genom elevens perspektiv som skolan kan se om inkludering, demokrati och 
delaktighet uppfylls. 
	

Nyckelord: delaktighet, demokrati, inkludering, läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogik, 
upplevelse, åtgärder 
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1. Inledning 

Elever har olika erfarenheter, förutsättningar, kunskaper och behov. Det är en stor utmaning 
för skolan att möta alla elevers olikheter. Detta är något som vi sett i vårt arbete som lärare 
och som gjort att vi valt att utbilda oss till speciallärare. Inom specialpedagogik har begreppet 
inkludering en central roll. Nilholm (2006) anser att elever i behov av särskilt stöd ska kunna 
få den hjälp de behöver i klassrummet och att inkludering eftersträvas i skolorna, men att det 
inte fungerar optimalt i vårt skolsystem. Nilholm menar också att det krävs god ekonomi, 
kompetensutveckling för lärare, starkt ledarskap, förändrade attityder och flexibelt stöd till 
elever i behov av stöd för att inkludering ska kunna ske. Skolans organisation, ekonomi och 
andra förutsättningar gör det svårt att tillgodose det behov av fortbildning alternativt 
omorganisation som behövs för att skapa en inkluderande skola för alla elever. 
  
Inkludering är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Enligt Nilholm och Göransson (2013) 
innebär en gemenskapsorienterad definition att olikheter ses som en tillgång och att inga 
segregerande lösningar görs. Med detta menar Nilholm och Göransson att alla elever ska få de 
anpassningar och det stöd de behöver i klassrummet. Vi menar att det är vad de flesta skolor 
strävar efter, men att skolors organisation kan förhindra att detta sker. Istället plockas elever 
ut från ordinarie undervisning för att få specifikt specialpedagogiskt stöd på annan plats och i 
vissa fall görs ingenting mer än att elever i behov av särskilt stöd placeras i en klass utan att få 
varken anpassningar eller det extra stöd som eleven är i behov av. Denna sist nämnda 
definition kallas enligt Nilholm och Göransson för placeringsorienterad. Vår syn på 
inkludering är tudelad. Å ena sidan bör alla elever få det stöd de är i behov av i klassrummet. 
Å andra sidan kan det vara så att vissa elever inte verkar klara av att ta emot stöd i 
klassrummet utan verkar må bättre av att få stöd i mindre grupp eller en till en. Det kan till 
och med vara så att de känner sig utpekade i klassrummet på grund av sina svårigheter, som 
enligt dem själva gör att de inte kan delta i undervisningen på lika villkor. Vi menar därför att 
inkluderingsbegreppet inte är svart eller vitt utan att det ibland finns gråzoner som pedagoger 
måste ta hänsyn till.    
  
Hur stöttar vi som arbetar i skolan elever som stöter på hinder i sin läs- och skrivutveckling 
och samtidigt får dem att känna sig inkluderade i undervisningen och i det sociala 
sammanhanget? Denna fråga är viktig då skolan har i uppdrag att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för elevens utveckling och lärande samtidigt som eleven ska må bra och 
uppleva social gemenskap. ”Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra 
anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen” 
(Skolverket, 2014, s. 11). Vi använder termen specifika specialpedagogiska åtgärder i vår 
studie för att poängtera att det särskilda stödet inte görs i klassrummet. Med specifika 
specialpedagogiska åtgärder menar vi åtgärder som utförs av speciallärare och som sker 
enskilt eller i mindre grupp utanför den ordinarie undervisningen. Hur elever upplever det 
särskilda stödet i form av specifika specialpedagogiska åtgärder kan bero på många olika 
faktorer och tidigare studier som vi hänvisar till presenterar en del. Dessa faktorer kan dels 
vara hur eleven ser på sig själv utifrån både självförtroende (Groth, 2007; Henriksson, 2013) 
och bemötande (Groth, 2007; Fischbein, 2014; Johansson, 2015) samt hur de sociala 
relationerna ser ut (Henriksson, 2013; Thornberg, 2015). Dels på hur miljön är utformad i tid 
och rum (Bergström & Holm, 2005; Groth, 2007), samt hur elevens kunskapsutveckling 
synliggörs (Groth, 2007). Även elevens möjlighet till inflytande och kontroll över sin 
situation (Bergström & Holm, 2005; Tangen, 2009; Tetler & Baltzer, 2011; Thornberg, 2015) 



	 5	

kan vara viktiga faktorer. Eleverna bör också känna att de blir sedda (SPSM, 2008; 
Johansson, 2015) och att de blir lyssnade på av läraren (Johansson, 2015; Tangen, 2009). 
  
Vi har valt att fokusera på ett elevperspektiv på specifika specialpedagogiska insatser inom 
läs- och skrivutveckling. I Barnkonventionen (UNICEF, 1989) står det att barn har rätt att få 
säga sin mening i frågor som rör dem. Vidare menar Skolverket (2011) att en demokratisk 
princip är att elever ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att utöva inflytande över det 
egna arbetet. All undervisning handlar om eleverna och de åtgärder som sätts in ska främja 
deras utveckling. De bör få möjlighet att vara delaktiga i hur deras stöd ska se ut samt var och 
när stödet ska sättas in. Därför menar vi att det är viktigt att belysa elevernas åsikter eftersom 
vi anser att eleverna själva ska vara huvudpersoner i sitt eget lärande och i sin utveckling. 
  
  
  
2. Syfte 
  
Syftet med denna studie är att exemplifiera några elevers perspektiv på specifika 
specialpedagogiska åtgärder inom läs- och skrivutveckling som sker enskilt eller i mindre 
grupp. Studien åskådliggör hur några äldre och yngre elever upplever dessa åtgärder. 
  
Våra frågeställningar är: 

·       Hur upplever eleverna sin läs- och skrivutveckling? 
·       Hur upplever eleverna specifika specialpedagogiska åtgärder inom sin läs- och 

skrivutveckling utifrån inkludering, demokrati och delaktighet? 
·       Vilka eventuella likheter respektive skillnader framträder mellan de yngre och äldre 

eleverna gällande deras upplevelser? 
	 
		
 
3. Bakgrund 
  
Denna del börjar med att vi  presenterar studiens teoretiska utgångspunkt och de 
styrdokument som vi ska förhålla oss till. Därefter presenteras de områden som är relevanta 
för studien under följande rubriker; läs- och skrivsvårigheter, inkludering, demokrati och 
delaktighet, elevperspektiv samt specialpedagogiska insatser. Avslutningsvis presenteras 
tidigare forskning inom dessa områden. 
  
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 
  
Studien utgår från ett relationellt perspektiv. Ur ett relationellt perspektiv studeras 
skolsvårigheter med fokus på interaktion och relationer och förklaringar söks i mötet mellan 
eleven och skolmiljön. Man utgår huvudsakligen från pedagogiska, sociologiska och 
filosofiska förklaringsmodeller enligt Ahlberg (2013). Aspelin (2013) menar att det är 
relationen mellan lärare och elev som är central. Samtidigt måste även andra relationer 
inkluderas, till exempel lärare-grupp, elev-grupp och elev-elev. Vidare menar Aspelin att 
pedagogiska fenomen enligt det relationella perspektivet är tvåsidiga, det vill säga att vi inte 
helt kan förstå fenomen utifrån endast en aspekt. Individuella och kollektiva förhållanden 
påverkar också perspektivet till exempel elevers erfarenheter eller elevgruppers struktur. 
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Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) är ett relationellt perspektiv 
grundat i empiriska studier, enligt Ahlberg (2013). Delaktighet, kommunikation och lärande 
utgör det övergripande forskningsintresset. 
 

I fokus står därmed inkluderings- och exkluderingsprocesser i skolans sociala praktik och 
relationer och kommunikation mellan skilda ansvarsnivåer och aktörer i skolans verksamhet. 
Det handlar om skolans styrning, specialpedagogisk organisering och på vilket sätt skolans 
styrdokument får genomslag i skolans sociala praktik (Ahlberg, 2013, s. 113) 

  
Ahlberg menar att  “såväl de enskilda individernas kunskaper och erfarenheter som de 
gemensamma normer och värderingar som utvecklas i det sociala samspelet” (s. 114) är 
kopplat till ett meningsskapande i den sociala praktiken. KoRP är en teori som är användbar i 
forskning som ligger nära praktiken och i studier där man vill fokusera på såväl eleven som de 
sammanhang eleven ingår i, enligt Ahlberg. När vi analyserade vår data i studien utgick vi 
från det relationella perspektivet, eftersom fokus ligger på samspelet mellan miljö och elev 
samt relationer mellan individ, grupp, organisation och samhälle. Vår syn på lärande präglas 
av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet och syns därför i vårt 
analysarbete.                      
          
                                           
3.2 Styrdokument 
  
I skolans styrdokument och förordningar finns flera aspekter att förhålla sig till när det gäller 
elevdemokrati, inkludering och rätt till särskilt stöd. 
  
I Svenska Unescorådets skriftserie (2006) som handlar om Salamancadeklarationens 
handlingsram står det att skolorna ska ge plats för alla barn vilket skapar en rad utmaningar 
för skolsystemen. Undervisning av elever med behov av särskilt stöd innefattar undervisning 
av alla de barn och ungdomar vars behov härrör ur funktionsnedsättning eller 
inlärningssvårigheter. Det står även att många barn upplever inlärningssvårigheter och alltså 
har särskilda pedagogiska behov någon gång under sin skoltid. 
                                            
I artikel 12-13 i FNs barnkonvention (UNICEF,1989) kan man bland annat läsa om barns 
yttrande- och tankefrihet. Det handlar om att barnet har rätt att bli lyssnad på, att yttra sig, att 
hävda sin åsikt i frågor och åtgärder som rör barnet. 
  
Enligt SFS (2010) 3 kap 7 § får särskilt stöd ges i stället för den undervisning eleven annars 
skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den 
elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Vidare 
säger SFS 3 kap 10 § att för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att 
eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
                                                                                                                            

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, 2017, s. 8). 
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Skolor kan med andra ord organisera undervisning, fördela resurser och utforma särskilt stöd 
på olika sätt. 
 

3.3 Läs- och skrivsvårigheter 
  
Läsning är en komplex aktivitet som består av både avkodning och förståelse. Detta grundar 
sig i teorin The simple view of reading där A x F= L (Hoover & Gough, 1990). Denna teori 
vill visa att läsning består av både avkodning och förståelse samt att dessa båda komponenter 
måste finnas med för att läsning ska kunna uppstå. 
  

Word recognition involves a well-defined scope of knowledge (e.g., letters, sounds, words) and 
processes (decoding) that can be systematically taught. Comprehension, in contrast, is not a skill 
with a well-defined scope of knowledge, it is a complex of higher-level mental processes that 
includes thinking, reasoning, imagining, and interpreting (Kamhi & Catts, 2014, s. 3). 

  
För att kunna läsa behövs både förmågan att kunna avkoda och att förstå. 
  
Komplexiteten i läsaktiviteten beskrivs av Frank och Herrlin (2016) med hjälp av 
Scarborough’s modell som kallas “the reading roap” (s. 55). Denna modell beskriver hur de 
båda huvudkomponenterna i läsningen är uppbyggda. Den första delen, avkodning, beskrivs 
som den tekniska delen av läsningen. Avkodningen är enligt modellen beroende av flera olika 
förmågor, så som fonologisk- och fonemisk medvetenhet, koppling mellan fonem och grafem 
samt förmågan till igenkänning av välbekanta ord. Den andra delen, förståelse, beskrivs av 
modellen som sammanflätad av bakgrundskunskaper, ordkunskap, språkstrukturer, verbala 
resonemang samt medvetenhet om olika genrer. 
  
Enligt Fouganthine (2012) räknar de flesta teorier med tre stadier i läsutvecklingen, nämligen 
ett logografiskt, ett fonologiskt och ett ortografiskt stadium. I det sista stadiet har 
avkodningen automatiserats och orden känns igen. I och med att en automatisering skett 
behöver läsaren inte lägga energi på avkodningen utan kan istället lägga energin på att förstå 
textens innehåll och budskap. 
  
Enligt Westby (2014) behöver elever få kunskap om och tillägna sig läs- och skrivstrategier 
samt motivation för att använda strategierna. Vidare menar Ivarsson (2016) att lärare måste 
arbeta för att eleverna ska utveckla och bibehålla intresset och motivationen för att läsa och 
skriva. Swalander (2009) menar att elever som upplever svårigheter i sin läsning ofta tappar 
tron på sin förmåga, undviker att anstränga sig eller att göra uppgifter som innebär läsning. 
Detta kan i sin tur leda till att dessa elever “utvecklar ett mönster av inlärd hjälplöshet vilket 
innebär låg självkänsla, svaga prestationer, minskade förväntningar, minskad motivation, 
dålig uthållighet samt passivitet” (2009, s. 195). 
  
Många elever med läs- och skrivsvårigheter har även ett nedsatt arbetsminne vilket gör att det 
kan vara svårt och det kan ta tid att leta fram rätt information. Detta kan vara en förklaring till 
att många elever med läs- och skrivsvårigheter upplever att läsning och skrivande känns 
olustigt eller hopplöst, enligt Mossige, Skaathun och RØskeland (2009). 
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3.4 Inkludering 
                                              
Begreppet inkludering är inte entydigt och det finns därför olika perspektiv på vad 
inkludering innebär. Nilholm och Göransson (2013) menar att den rörelse mot inkludering 
som uppkom under 1980-talet är en kritik mot traditionell specialpedagogik. En av de 
viktigaste aspekterna, enligt Nilholm och Göransson, “har varit betoningen på att olikhet ska 
ses som en tillgång och inte som ett problem och att undervisningen ska vara anpassad till 
elevers olika förutsättningar och behov” (s. 26). Vidare menar de att utifrån ett 
inkluderingsperspektiv så är demokratiska processer, både på skolnivå och i klassrummen, 
betydelsefulla. Nilholm och Göransson ger tre definitioner av inkludering i skolan; den 
gemenskapsorienterade, den individorienterade och den placeringsorienterade. 
                                                                                                            
I en gemenskapsorienterad definition innebär inkludering att olikhet ses som en tillgång samt 
att gemenskap finns på olika nivåer. “Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt 
delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och 
rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar” (Nilholm & 
Göransson, 2013, s. 28). Inga segregerande lösningar av elever görs oavsett deras individuella 
egenskaper. 
  
I en individorienterad definition utgår man från de enskilda elevernas situation. “Om elever 
trivs i skolan, har goda sociala relationer och når målen säger man inom ramen för denna 
definition att eleven är inkluderad” enligt Nilholm och Göransson (2013, s. 29). Vidare menar 
Nilholm och Göransson att det är vanligt att man utifrån detta synsätt endast intresserar sig för 
elever i behov av stöd. Denna definition av inkludering utgår inte från det gemensamma där 
eleverna identifierar sig med 
gruppen/klassen.                                                                                                                         
          
I den tredje definitionen, den placeringsorienterade, utgår man från var eleven befinner sig, 
det vill säga i det vanliga klassrummet. Enligt Nilholm och Göransson (2013) innebär detta att 
elever i behov av särskilt stöd är placerade inom ramen för den vanliga undervisningen, men 
det är inte säkert att de känner gemenskap eller att de får det stöd de behöver. 
  
Endast i den gemenskapsorienterade definitionen utgår man från att alla elever, oavsett behov, 
känner att de är en del av en gemenskap. De andra två definitionerna utgår från elever i 
svårigheter och tar inte med övriga elever.                                                             
                                                                                    
Thornberg (2015) menar att skolklimatet är en viktig aspekt för att alla elever ska få möjlighet 
att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Vidare menar Thornberg att om skolklimatet 
är bra känner sig eleverna trygga och delaktiga och har därmed en större möjlighet att 
utveckla sina kunskaper, förmågor och självkänsla. Då uppstår kohesion, vilket innebär att 
gruppen upplever en känsla av samhörighet. 
          
  
3.5 Demokrati och delaktighet 
  
Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) menar att humaniserings- och 
individualiseringsprocesser har spelat en viktig roll i utvecklingen av de skandinaviska 
länderna. Detta inkluderar synen på barn, det vill säga att barn värderas som viktiga 
medlemmar i ett demokratiskt samhälle. I vår kultur förväntar sig människor att barn har fri- 
och rättigheter samt upplever demokratin direkt från födseln, i jämförelse med till exempel 
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USA där barn lär sig om demokrati för att förberedas att ta del av det senare i livet. I de 
skandinaviska läroplanerna finns det, i enlighet med detta, en intention att se barn som aktiva 
deltagare som har rätt att påverka sin egen vardag. 
  
Enligt Nilholm och Göransson (2013) innebär delaktighet i lärandet både 
  

att man tillägnat sig en viss kunskap men också att få vara en del av inkluderande läroprocesser. 
Med det senare menar vi lärande tillsammans med andra. Vi vill stryka under här att det är av 
yttersta vikt att ta reda på hur eleverna har det i de avseenden som lyfts fram innan man kan dra 
slutsatser om en skola eller ett klassrum är inkluderande eller ej. Kort sagt: Det är absolut 
nödvändigt att alla elevers röster får utrymme i forskning om inkluderande skolor (Nilholm & 
Göransson, 3013, s. 28). 

  
Thornberg (2015) menar att det finns studier som indikerar att elevinflytande har positiva 
effekter på relationerna mellan lärare och elever samt på det sociala klimatet i skolan och i 
klassen. Vidare visar studierna att elevinflytande utvecklar elevernas ansvarstagande och hur 
de tillägnar sig kommunikativa och sociala färdigheter samt demokratiska värderingar. 
  
  
3.6 Elevperspektiv 

Pramling Samuelsson et al. (2011) tar upp två viktiga begrepp, barnperspektiv och barns 
perspektiv. Pramling Samuelsson et al. menar att dessa kan låta snarlika men att de har olika 
betydelser och innebörd. Vid ett barnperspektiv riktar de vuxna sin uppmärksamhet mot 
förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter och handlingar. På så sätt skapas ett 
barnperspektiv av vuxna som eftersträvar att, medvetet och så realistiskt som möjligt, 
rekonstruera barns perspektiv. Men trots att barnperspektivet försöker komma så nära barns 
erfarenhetsvärld som möjligt representerar det alltid de vuxnas objektifiering av barn. 
Begreppet barns perspektiv representerar barns egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse 
av sin livsvärld. Till skillnad från ett barnperspektiv ligger fokus här på barnet som subjekt i 
sin egen värld. Barns perspektiv är vad vuxna försöker förstå via ett barnperspektiv. 
  

För att bli medveten om små barns förmågor, där deras perspektiv kan spåras, måste vuxna leta 
efter dem - tro på att de existerar! Det betyder att ett barnperspektiv är en förutsättning för att se 
barnets perspektiv eller, med andra ord, barns perspektiv kan inte analyseras och beskrivas om vi 
inte kommer ihåg barnperspektivet (Pramling Samuelsson et al., 2011, s.194). 

   
Mead (1967) menar att ”självet” framträder som en process av handlingar, social interaktion 
och självreflektion och blandas med nuet, det förflutna och framtiden. I den dynamik som 
uppstår prövas och omprövas identiteter i en relation mellan självmedvetenhet och hur andra 
uppfattar mig. Även rummet har betydelse för identitetsskapande. Mead hänvisar inte detta 
resonemang specifikt till skolsammanhang, men det går att applicera till hur elever upplever 
sig själva i sin skolsituation. Hur skolan organiseras utifrån tid och rum blir därför 
betydelsefullt för att ungdomar ska kunna känna sig delaktiga i olika lärsituationer. 
  
  
3.7 Specialpedagogiska insatser 
  
Fischbein (2014) menar att läraren har stor betydelse för elevers upplevelse av 
specialpedagogiskt stöd. Faktorer som lärarens kompetens, strategier och behandling av 
eleven spelar in. Lärarstrategier som baseras på tydliga mål och stimulerande aktiviteter 
upplevs som positiva av eleverna. Även hur skolan organiserar det specialpedagogiska stödet 
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samt höga förväntningar på eleverna upplevs som positivt. Vidare menar Fischbein (2014) att 
det finns en ambivalens till organiserandet av det specialpedagogiska stödet. Eleverna vet att 
de behöver specifikt stöd med sina läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som de inte vill 
definieras som avvikande. Taube (2007) menar att individens självbild och självförtroende har 
mycket stor betydelse för utveckling och lärande. Liljegren (2000) menar att en central del av 
individens självuppfattning är beroende av omgivningens värdering av individen. 
  
  
3.8 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter visar att elever som har en nedsatt förmåga 
när det gäller språk och tal utvecklar sin fonologiska medvetenhet mer långsamt än andra 
elever. Al Otaiba, Kosanovich och Torgesen (2012) menar att fonologisk medvetenhet bidrar 
till utvecklingen av läsförmågor genom att det hjälper eleven att förstå den alfabetiska 
principen, lägga märke till att bokstäverna representerar ljud i ett ord och blir mer flexibla 
avkodare. 

Singer och Bashir (2004) menar att elever, för att kunna genomföra skrivprocessen, måste ha 
kunskap om flera grundläggande delar i skrivandet. Enligt dem består delarna av grammatik, 
genrekunskap, förmågan att producera en text, självförtroende, organisation, 
planeringsförmåga, alstrande av idéer, revidera sin text och självinsikt. De elever som har 
svårt med många av dessa delar försämrar sina möjligheter att skriva sammanhängande 
texter.   
  
Läs- och skrivsvårigheter kan bero på flera olika saker, men läs- och skrivförmågan hos 
eleverna är också beroende av motivation och självbild. Bandura (1994) menar att en individs 
upplevelse av sig själv och sin egen förmåga inom ett specifikt område, i detta fall läsning och 
skrivande, påverkar motivationen för dessa aktiviteter. 
  
Stanovich (1986) myntade begreppet Matteuseffekten som beskriver att det finns ett 
orsakssamband mellan den kognitiva processen och läs- och skrivförmågan. Matteuseffekten 
har en betoning på den kognitiva utvecklingen där kvaliteten på den yttre miljön och 
relationer involveras. Stanovich menar därmed att prestationen påverkas av den yttre miljön 
genom att positiva läsupplevelser ger god effekt på läsutvecklingen samt att negativa 
läsupplevelser leder till en negativ spiral, vilket i sin tur kan leda till minskad motivation och 
dåligt självförtroende. 

I tidigare forskning om inkludering visar Tetler och Baltzer (2011) att man bör ha med 
indikatorer som personliga kompetenser, lärandesituationer, sociala relationer mellan elever – 
lärare och elever – elever, kommunikation och interaktion när man i en studie vill belysa hur 
elever uppfattar sig vara inkluderade. Westling Allodi (2007) menar att även förmågan att tro 
på sig själv är central när kvaliteten på lärmiljöer ska utvärderas. 
  
I den studie som Tetler och Baltzer (2011) gjort undersökte de om elever med olika 
funktionsnedsättningar uppfattade sig vara inkluderade i klassrummet. De kom fram till att 
elevernas uppfattningar om sig själva gällande utbildning, sociala relationer och egna 
deltagande var positiva. Ett negativt mönster kunde dock ses när det gällde klassrumsmiljön. 
Eleverna upplevde att de inte hade arbetsro i klassrummet, att de inte kunde vara med och 
påverka och de kände sig obekväma med att dela med sig av sina erfarenheter. Eleverna 
saknade erfarenheter av inflytande och uppskattning. 
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Savage (2006) menar att idén om att svaga läsare är i behov av strukturerade interventioner 
som görs en-till-en är en utmaning om man vill skapa inkludering. Idén grundar sig på att 
svaga läsare behöver exponeras för fonetiska samband och meta-lingvistisk kompetens för att 
utveckla åldersadekvat lässkicklighet. Savage menar i artikeln att det finns skäl att ifrågasätta 
en-till-en undervisning utifrån flera grunder. Dels blir eleven exkluderad rent fysiskt, socialt 
och känslomässigt och dessutom förstärks elevens olikhet på ett föga smickrande sätt. Dock 
menar Savage att interventioner där elever får stöttning i mindre grupper under en begränsad 
tid inte utmanar begreppet inkludering lika fundamentalt som en-till-en interventioner då 
interventioner i grupp påminner om klassrummets sociala struktur. Savage förordar tidiga 
interventioner i klassrummet så att alla elever får ta del av interventionerna utan att känna sig 
exkluderade. 
  
Sarromaa och Takala (2011) redovisar en jämförelse mellan Norge och Finland och hur man i 
dessa länder arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Artikeln visar att Finlands 
system är mycket mer framgångsrikt än Norges när det gäller kunskapsnivån om man utgår 
från PISA-resultaten. Finlands system har kritiserats då de inte har ett inkluderande perspektiv 
utan särskiljer elever genom att antingen ha klasser/skolor där elever som har särskilda 
svårigheter går heltid, eller ha särskild undervisning deltid för elever med språk-, läs- och 
skrivsvårigheter. I Norge finns en hel del kritik kring exkludering och därför satsar de på en 
inkluderande skola där klassläraren/ämnesläraren ska stå för individuell undervisning. Det 
man kan se i Sarromaas och Takalas jämförelse är dock att tidiga specialpedagogiska insatser 
kring läs- och skrivundervisning främjar elevers lärande, inte bara när det gäller språk utan 
även andra ämnen där texter läses.                                                    
Savolainen (2009) menar att Finlands utbildningssystem med ökade tidiga specialpedagogiska 
stödåtgärder i form av elevsupport av speciallärare har bidragit till Finlands höga resultat i 
PISA. Vidare menar Savolainen att detta har gjort att gapet mellan starka och svaga elever har 
minskat. 
  
            On the basis of the findings presented in this article, four theses can be offered:              
          ·     Special education can contribute to increased equality in learning outcomes.  

·     Teachers and special education teachers play crucial roles as facilitators of inclusive education.               
          ·     Classroom practices are more important than classroom settings.                 
           ·     Increasing equity and equality can also lead to increased quality. (Savolainen, 2009, s. 289) 

  
Vidare menar Savolainen att differentiering, genom att till exempel ge särskilt stöd utanför 
klassrummet av speciallärare, inte innebär ojämlikhet i sig utan det beror på hur det 
genomförs. Finland kan ses som ett exempel då deras specialundervisning innebär en 
minskning av ojämlikhet och inte en ökning. Detta beror på att specialundervisningen sker på 
deltid (part-time), sätts igång snabbt, resurser används flexibelt och eleverna känner sig inte 
stigmatiserade eller exkluderade från övriga elever. Enligt Savolainen är en annan viktig 
faktor till framgång “how a teacher teaches, and what kind of interaction students and 
teachers have may be much more important in producing good learning outcomes than the 
class arrangement or setting as such” (s. 290). Läraren och relationen mellan lärare och elever 
kan således vara av mer vikt än skolmiljön eller hur klassen är arrangerad.     
   
Tangen (2009) visar fyra dimensioner av kvaliteten i skolan utifrån ett elevperspektiv. De fyra 
dimensionerna hänger samman och påverkar varandra. Dimensionerna varierar mellan elever 
och varierar även hos en elev över tid. Kvaliteten av skolupplevelser hos elever är beroende 
av; 1) värdet av elevens tidigare erfarenheter, nutid och framtid, 2) elevens känsla av kontroll 
över sin situation, 3) relationer med föräldrar, andra elever och lärare samt 4) för eleven 
meningsfulla uppgifter i skolarbetet. I sin studie synliggör Tangen vikten av att försöka förstå 
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elever för att skapa fler inkluderande miljöer i skolan. Detta grundas i tanken om att alla 
elever, även de som har specialpedagogiska behov, är experter på sig själva och borde få bli 
lyssnade på som experter för att känna sig inkluderade.   
  
Tidigare forskning om demokrati och delaktighet lyfter fram att delaktighet är en del av 
demokratin. Bergström och Holm (2005) menar att demokratisk kompetens innebär att vuxna 
erkänner barns och ungdomars förmåga att förstå, tolka, reflektera och värdera saker som 
berör dem, individuellt eller tillsammans. I skolan finns dock ett maktförhållande som gör att 
denna kompetens utmanas. Makten kan, enligt Bergström och Holm förhandlas genom 
dialoger mellan vuxna och barn/ungdomar. Dialoger som handlar om deltagande, insyn, 
jämlikhet och inflytande. Dessa maktförhållanden är en dynamisk process och barns och 
ungdomars delaktighet och lärande i skolan är på så vis beroende av de vuxnas roll som 
relationsskapare, på skolans organisation och på hur maktrelationer hanteras. 
  
Enligt Tetler och Baltzer (2011) har intresset för elevernas perspektiv ökat inom forskningen 
sedan en tid tillbaka, mycket tack vare the United Nations Convention of the Rights of a Child 
(UNCRC) och the World-Wide Education for All (EFA) project. De principer som UNCRC 
och EFA bygger på är att elevernas röster är rika källor för att förstå hur elever uppfattar sig 
själva och vilka erfarenheter de har av klassrumsmiljö och klimat. Tetler och Baltzer menar 
även att elevers erfarenheter påverkas av processer som interaktion, kommunikation och 
relationer samt att upplevelserna är beroende av kvaliteten på dessa. 
  
Tidigare forskning om elevperspektiv redovisas av Pramling Samuelsson, Sommer och 
Hundeide (2011) som sammanfattar forskning som fokuserar på barns perspektiv. Dessa visar 
att barn är skickliga och kompetenta i tidiga åldrar men att det är omgivningen och kontexten 
som påverkar barnets möjligheter att synliggöra sitt eget perspektiv. I detta är lärarkompetens 
och bemötande viktiga delar. Studien Young children’s influence in preschool av Anette 
Emilson visar, enligt Pramling Samuelsson et al., att lärarens kontroll påverkar barns 
möjligheter till att påverka. Hur kontrollen utförs har betydelse för barns inflytande samt att 
även lärarens insikt och ömsesidiga respekt spelar roll. Barns möjlighet till inflytande och 
möjlighet att synliggöra sitt eget perspektiv påverkas av både klimat, lärarens syn på barnet 
och syn på lärande. 
  
I den studie som Bergström och Holm (2005) har gjort är utgångspunkten att ”ungdomar 
tolkar, reflekterar och skapar mening i sitt görande och påverkar sina egna och andras villkor 
samtidigt som skolan som institution förhåller sig till ungdomars agerande genom att bl.a. 
styra, uppmuntra, avbryta eller negligera deras aktiviteter” (s. 26). Ungdomar och barn i 
skolan agerar utifrån ett sammanhang där skolplikt och definierade rättigheter och 
skyldigheter råder. Olika diskurser i skolans kontext gör det möjligt för eleverna att vara 
delaktiga i beslut, men ofta handlar det om klassråd och/eller elevråd. Det är, enligt 
Bergström och Holm (2005), vanligare att det är de vuxna som skapar situationer där eleverna 
blir delaktiga, än att eleverna själva ges denna möjlighet. 
  
Vuxenperspektivet är det perspektiv som är det vanligaste i skolan. De som arbetar i skolan 
tror att de förstår hur barn och ungdomar tänker, men de hindras av sitt vuxencentrerade 
tänkande enligt Bergström och Holm (2005). När man intervjuar barn och ungdomar är det 
därför extra viktigt att reflektera över sin roll som intervjuare och att tillerkänna 
barnets/ungdomens utsagor stor betydelse. 
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Enligt ett sociokulturellt perspektiv på barndomen ses, enligt Tangen (2009), barn och 
ungdomar som “beings” och inte som “becomings”, det vill säga deras tankar, erfarenheter 
och relationer är intressanta. Skolan är inte bara till för att förbereda unga för det vuxna livet 
utan elevernas vardag ses som viktig här och nu. Vidare konstaterar Tangen att elevernas 
upplevelser och perspektiv, särskilt hos de elever som sällan gör sin röst hörd, kan ha stor 
betydelse för att utveckla en bättre förståelse för hur jämlikhet, inkludering och kvalitet i 
skolsituationen kan uppnås på ett bättre sätt. 
  
Tangen (2009) menar att elevernas perspektiv kan studeras utifrån ett individuellt perspektiv 
eller ett socialt perspektiv. Ur ett individuellt perspektiv skildras elevernas välmående och 
lycka medan det ur ett socialt perspektiv synliggör engagemang, inkludering och klimat. I 
detta är det nödvändigt att lyssna till elevernas röster. Att lyssna ses ofta som en passiv 
process, där forskaren är en icke-deltagande observatör som är objektiv i sin roll. 
  
Tidigare forskning med fokus på specialpedagogiska insatser visar, enligt Hörnqvist (1999) 
att vissa omgivningar är mer betydelsefulla och bidrar därför mer till uppfattningen om oss 
själva än andra omgivningar. Eftersom skolan har ett högt värde i samhället har skolans miljö 
och hur väl individen känner att den lyckas i skolan stor betydelse för elevens självbild och 
självförtroende. 
   
Groth (2007) har i sin studie försökt att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras 
speciallärare uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska insatserna vad gäller elevernas 
självbild, självvärdering och lärande. Studien visar att den specialpedagogiska strukturen 
pekar mot stämpling och utanförskap och därmed påverkar elevernas självbild, självvärdering 
och lärande negativt. Detta har enligt Groth att göra med att kompensationstanken är bärande, 
att eleven ska kompenseras för sina brister. Detta får tydliga konsekvenser i form av 
utstötning, marginalisering och negativa attityder från övriga elever. Samtidigt visar studien 
att eleverna till övervägande del uppfattar att det specialpedagogiska stödet är bra för deras 
lärande. Detta beror på att de specialpedagogiska insatserna samt speciallärarnas ambitioner 
till stor del motverkar att eleverna känner sig exkluderade. Enligt Groth spelar lärarens attityd 
och bemötande en viktig roll samt att den individuella handledningen och det individuellt 
upplagda stödet uppfattas som meningsfullt för eleven. 
  
Henriksson (2013) har gjort ett examensarbete där han genom en aktionsstudie undersökt 
vilka synpunkter fem ungdomar på högstadiet har på fungerande stöd. Eleverna i studien 
föredrar undervisning i mindre grupp på grund av att de då får tillgång till kompetenta lärare 
som de också kan skapa en relation till. De menar även att en lugn arbetsmiljö är viktig och 
att de får möjlighet till gemenskap. Ytterligare synpunkter som eleverna har är att tekniska 
hjälpmedel, såsom datorer, är bra som ett kompensatoriskt verktyg. Till sist tycker de att 
undervisning i mindre grupp gör att de känner sig mindre stressade då de i helklass ständigt 
jämförde sig med klasskamraterna. Enligt Henriksson kan eleverna tänka sig att arbeta i 
helklass om förutsättningarna är de rätta; arbetsro, mindre klasser, fler lärare som kan 
vägleda, engagera och som har en bra relation till eleverna. Henriksson menar att inkludering 
i helklass kan fungera bra om dessa förutsättningar går att organisera. Då krävs resurser i form 
av organisation och ekonomi. 
  
Henriksson (2013) hänvisar även till andra studier där ungdomar intervjuats om särskild 
undervisning. Dessa studier gjordes av Skogsman (2012) och Flink (2008). Eleverna i dessa 
studier uttrycker vikten av att få vara en del av en gemenskap och att de därför föredrar 
särskild undervisning i mindre grupp än enskild undervisning. Fördelarna med detta var enligt 
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eleverna, förutom gemenskapen, att de kände sig tryggare, fick bättre arbetsro och hade 
kompetenta lärare som förstod deras problem. De menade också att tempot var bättre och att 
de upplevde att de fick mer tid på sig. Elevernas självbild var mer positiv då de slapp jämföra 
sig med andra elever. 
  
I den studie som SPSM (2008) gjorde kring elevers synpunkter på specialpedagogiska insatser 
framkom det att eleverna hade fått uppleva pedagogisk handfallenhet i den ordinarie 
undervisningen, antingen genom att lärarna uppmärksammade svårigheterna för sent eller så 
förutsåg de att eleverna skulle klara uppgifterna själva eller med hjälp av föräldrar. När 
svårigheterna till sist blev utredda/upptäckta förde man över “problemen” genom att antingen 
placera eleverna i särskild undervisningsgrupp eller tillsätta en elevassistent. Detta var enligt 
eleverna inte detsamma som pedagogiskt framgångsrikt eller personligt utvecklande. För 
vissa elever var det direkt diskriminerande. Några av eleverna i studien var dock nöjda med 
placeringen i särskild undervisningsgrupp. En elev menade att hen fick möjlighet att hålla 
jämna steg med klasskamraterna. Flera av eleverna menade även att de blev sedda och fick ett 
individuellt bemötande av en kunnig och engagerad lärare. Eleverna ansåg att det var en 
fördel om andra klasskamrater också var i gruppen samtidigt.       
  
Johansson (2015) har i en studie intervjuat tonårsflickor om att vara i behov av särskilt stöd 
eller inte. Resultaten i studien visar att “särskilda stödbehov handlade om att känna sig 
inräknad i det sociala sammanhanget. Att vara inräknad eller att inte känna sig inräknad i 
gruppen är det övergripande temat i samtliga berättelser och handlar om upplevelser av 
omgivningens bemötande” (s. 115). Flickornas uppfattning om specialundervisningen 
motsvarade inte alltid deras stödbehov då de menade att undervisningen var alltför 
grundläggande. De ställde sig frågande om specialläraren, i den mindre grupp de gick i, hade 
fått information om vad klassen arbetade med. Johansson menar att det möjligtvis kan vara 
lärares svårigheter att härbärgera elevers frustrationer eller lärares begränsade didaktiska 
kompetens som orsakar flickornas uppfattning om stödet. Flickornas slutsats i studien var, 
oavsett förklaring, att lärarnas förväntningar på deras förmåga att lära sig var låg. 
  
Trots detta så hävdade flickorna att det var i den mindre gruppen som de kände sig sedda, 
enligt Johansson. “I det extra klassrummet mötte flickorna en extra lärare som tog sig extra 
tid och gav dem extra hjälp och verkligen lyssnade. Det extra klassrummet var i den mindre 
gruppen och där mötte flickorna läraren som gav dem ”extra allt” (s. 118).   
 
 
  
4. Metod 
  
Under denna rubrik presenteras hur vi har gått tillväga för att genomföra studien samt etiska 
aspekter som vi har tagit hänsyn till. 
  
  
4.1 Forskningsansats 
  
Vår studie har en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning har fokus på att undersöka 
sociala och mänskliga problem enligt Creswell och Poth (2013). Vidare menar Creswell och 
Poth att den kvalitativa forskningsansatsen är lämplig att använda när man vill identifiera 
aspekter som inte är lätta att mäta eller komma åt. Därför passar den kvalitativa 
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forskningsansatsen bra i denna studie då elevers upplevelse av specifika specialpedagogiska 
åtgärder inte går att mäta kvantitativt. 
 
 
4.2 Metodansats 
  
Metodansatsen som vi inspirerats av är fenomenologi och har inslag av hermeneutik. Den 
fenomenologiska metodansatsen passar vår studie bra då den används för att beskriva och 
analysera upplevelser som människor har kring olika fenomen. 
  
Enligt Szklarski (2015) är den fenomenologiska forskningsmetoden avsedd att belysa en viss 
typ av fenomen. Forskarens fokus är att beskriva vad deltagarna upplever gemensamt utifrån 
fenomenet, själva essensen av fenomenet. ”Essensen omfattar ett fåtal av upplevelsens alla 
beståndsdelar, det är en kärna som fenomenet inte kan mista utan att upphöra som just denna 
upplevelse” (s.132). Enligt Kafle (2011) har fenomenologi “ the potential to penetrate deep to 
the human experience and trace the essence of a phenomenon and explicate it in its original 
form as experienced by the individuals” (s. 183). Vidare menar Kafle att det finns en skola 
inom fenomenologin som kallas hermeneutisk fenomenologi.  Den fokuserar på individers 
och gruppers subjektiva erfarenheter och menar att det enda vi gör är tolkningar och att även 
beskrivningen är en tolkningsprocess. 
  
“Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla 
upplevelser av olika fenomen, till exempel inom skolans värld” (Westlund, 2015, s. 71). Det 
empiriska materialet i en hermeneutisk studie är i allmänhet texter av olika slag, till exempel 
transkriberingar av fokusgruppsamtal. Detta stämmer överens med vår studie då vi har lyssnat 
på några elevers upplevelser av att få specialpedagogiskt stöd. Med hjälp av 
transkriberingarna tolkar och förmedlar vi deras upplevelser i vårt självständiga arbete. 
          
                                     
4.3 Urval 
  
Urvalet gjordes på två skolor i olika kommuner. På den ena skolan tillfrågades sexton elever i 
årskurs 8-9 och på den andra skolan tillfrågades tjugofyra elever i årskurs 2-3. Gemensamt för 
samtliga av de tillfrågade respondenterna i studien är att de under detta läsår har fått specifika 
specialpedagogiska åtgärder inom läs- och skrivutveckling, enskilt eller i mindre grupp. 
Creswell och Poth (2013) menar att “the participants in the study need to be carefully chosen 
to be individuals who have all experienced the phenomenon in question, so that the 
researcher, in the end, can forge a common understanding” (s. 81). Av de elever som blev 
tillfrågade gav åtta elever i årskurs 8-9 samt tolv elever i årskurs 2-3 sitt medgivande till att 
delta i studien. Efter ett naturligt bortfall, så som bland annat sjukdom, deltog totalt sju elever 
i årskurs 8-9 samt sju elever i årskurs 2-3. 
  
  
4.4 Datainsamling 

För att få svar på våra frågeställningar samlade vi in data genom fokusgrupper. Wibeck 
(2010) framhåller att fokusgrupper kan användas som en metod för att fånga människors 
föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) är det viktigaste i en fokusgrupp att få fram en rik samling av synpunkter. Man får 
fram ett brett spektrum av åsikter. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är målet för 
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fokusgruppen inte att nå samförstånd utan att olika uppfattningar i en fråga ska komma fram. 
Enligt Szklarski (2015) kan deltagarna stimulera varandra då stämningen ofta är avspänd i 
fokusgruppsamtal. Även Kvale och Brinkmann (2014) menar att gruppinteraktionen kan 
”göra det lättare att uttrycka synpunkter som annars är svåra att yppa” (s. 191). Moderatorns 
roll är att introducera ämnet som ska diskuteras och att skapa en tillåtande atmosfär. Även om 
moderatorn skapar bra förutsättningar för samtal kan det finnas en svårighet med att alla får 
komma till tals och vågar säga sin mening under fokusgruppsamtalet. För att ta reda på hur 
detta förhöll sig har vi valt att använda en utvärderingsblankett (Sandström, 2018, bilaga 4) 
där eleverna efter fokusgruppsamtalet fick möjlighet att reflektera över och ge uttryck för sin 
upplevelse av delaktighet under samtalet.  
 
Innan vi valde att använda oss av fokusgrupper diskuterade vi om det hade varit bättre att ha 
enskilda intervjuer med eleverna istället för fokusgruppsamtal. Vi funderade på om det varit 
lättare att få fram varje elevs tankar om sin läs- och skrivutveckling, om delaktighet och om 
inkludering genom att träffa dem var och en för sig. En fördel med att använda sig av 
intervjuer tror vi skulle ha varit att vi lättare skulle ha fått eleverna att hålla sig till ämnet. En 
nackdel med att använda intervjuer kan, enligt Fejes och Thornberg (2015), vara att 
informanterna känner sig osäkra i intervjusituationen. Ytterligare en svårighet med att 
använda intervjuer vid en datainsamling är, enligt Creswell och Poth (2013), den ojämna 
maktbalansen mellan den som intervjuar och informanten. Eftersom vi är vuxna och 
intervjuar barn och ungdomar diskuterade vi om det till och med skulle förstärka den redan 
ojämna balansen. Vi valde att använda oss av fokusgrupper då vi trodde att balansen mellan 
oss och eleverna skulle vara mer jämn då vi endast skulle lyssna och leda samtalen vid behov. 
Vi trodde även att eleverna skulle känna sig trygga och få stöd av varandra och att de då 
skulle berätta mer om sina upplevelser. 
  
  
4.5 Tillvägagångssätt 
  
Studien bygger på fyra fokusgruppsamtal, två med elever i yngre år (åk 2-3) och två i äldre år 
(åk 8-9). Varje fokusgrupp bestod av tre till fyra elever. Fokusgrupp ett hade tre elever varav 
två var från årskurs 9 och en från årskurs 8. Fokusgrupp två hade fyra elever från årskurs 8. 
Fokusgrupp tre hade tre elever från årskurs 3 och fokusgrupp fyra hade fyra elever från 
årskurs 2. Sammanlagt deltog sju elever i årskurs 2 och 3 och sju elever i årskurs 8 och 
9.  Varje fokusgrupp sattes ihop med eftertanke för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
ett tillåtande samtalsklimat. Eleverna i de olika fokusgrupperna kände/kände till varandra. 
Några gick i samma klass, i parallellklasser eller hade fått specifika specialpedagogiska 
åtgärder tillsammans. 
  
Under våra samtal använde vi gemensamma frågor (bilaga 2) som utgick från våra 
frågeställningar. Fokusgruppernas samtal spelades in och transkriberades. Vi genomförde två 
fokusgruppssamtal var och transkriberade dessa var för sig. Sammanställning av resultat samt 
analys av resultat har genomförts både tillsammans och var för sig. 
  
  
4.6 Tillförlitlighet 
  
Enligt Fejes och Thornberg (2015) måste forskaren ständigt ha ett reflexivt förhållningssätt i 
kvalitativ forskning. Forskaren är en del av forskningen och har svårt att stå utanför, att vara 
helt objektiv. Därför bör forskaren hela tiden reflektera över metodval, perspektiv, teoretiska 



	 17	

utgångspunkter, sina värderingar och hur mycket hen har influerat eller influerats av 
respondenterna. Vidare skriver Larsson (2005) att det inom fenomenologi handlar om en 
samstämmighet mellan hur fenomenet beskrivs och hur forskaren tolkar fenomenet. Även 
”resultatens tillförlitlighet är direkt kopplad till tolkningarnas rimlighet” (Fejes & Thornberg, 
2015, s.143). Creswell och Poth (2013) menar att tolkande fenomenologiska analyser 
involverar en dubbel hermeneutik eftersom det ”integrates not only the participant’s sense of 
their lived experience but also the researchers’ attempt in understanding how the participant 
makes sense of their personal and social world” (s. 82). Szklarski (2015) menar att 
tillförlitligheten av resultatet är kopplat till rimligheten av tolkningen. Det gäller för forskaren 
att ständigt kontrollera att det finns en empirisk förankring under hela tolkningsprocessen. 
Van Manen (1990) menar att fenomenologi även har en transformerande effekt på forskaren. 
”Indeed, phenomenological research is often itself a form of deep learning, leading to a 
transformation of consciousness, heightened perceptiveness, increased thoughtfulness” (s. 
163). 
  
Då detta är en kvalitativ studie och respondenterna har valts ut efter ett särskilt kriterium kan 
urvalet likna ett tillgänglighetsurval (Fejes & Thornberg, 2015). Detta innebär att resultatet 
inte går att generalisera. Göransson och Nilholm (2009) beskriver begreppet 
smygrepresentativitet vilket innebär att ”urvalet i smyg felaktigt fås att representera en större 
grupp” (s.136). De menar att en del forskare ibland resonerar som om urvalet representerar en 
större grupp än vad som är fallet, vilket felaktigt kan leda till en generalisering. I studierna är 
det därför viktigt att förtydliga att resultaten gäller endast för dem som deltagit i studierna 
samt att inte använda ord som generaliserar respondenternas svar. 
   
Att vi var två personer som genomförde två fokusgruppsamtal var på olika håll, kan göra att 
tillförlitligheten minskar. För att datainsamlingen skulle bli så likvärdig som möjligt använde 
vi oss därför av en manual för fokusgruppssamtal (Sandström, 2018, bilaga 3) samt 
gemensamma frågeställningar (bilaga 2). Att vi har gjort denna studie tillsammans bidrar 
däremot till att öka studiens tillförlitlighet då vi har sammanställt och analyserat resultatet 
gemensamt och tillsammans försökt att dra rimliga slutsatser. 
  
Efter varje fokusgruppsamtal fick eleverna fylla i en utvärderingsblankett (Sandström, 2018, 
bilaga 4) där eleverna fick möjlighet att reflektera över sin delaktighet individuellt och 
anonymt. Tolv av fjorton elever svarade att de absolut fått föra fram sina åsikter. Två elever 
svarade att de till viss mån fört fram sina åsikter, men att deras synpunkter ändå kommit fram 
via de andra respondenterna. 
  
  
 4.7 Dataanalys 

Varje fokusgruppsamtal spelades in, transkriberades och sammanställdes i ett resultat. 
Materialet analyserades sedan noggrant gemensamt. Enligt Larsson (2005) är det helt 
avgörande i en fenomenologisk tradition att ha en god struktur för att komma fram till en 
essens. Vidare menar Larsson att analysen måste ge en helhetsbeskrivning av fenomenet och 
att både det som ”är essentiellt och vad som inte är det måste klarläggas” (s. 13). 
  
Det finns flera olika tillvägagångsätt att analysera inom fenomenologin. Den mest kända 
enligt Szklarski (2015) är Giorgis analysmetod. Den kan användas i mindre studier då 
datainsamlingen inte är omfattande. Den består av fem steg; bestämning av helhetsbetydelsen, 
avgränsning av meningsbärande enheter, transformering av vardagliga beskrivningar, 
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framställning av fenomenets situerade struktur och framställning av fenomenets generella 
struktur. Denna metod innebär, enligt Szklarski (2015) att forskaren först gör en översiktlig 
genomgång genom att genomläsa materialet ett antal gånger. Sedan görs en detaljerad 
genomläsning av varje transkribering för att bryta ner den i mindre delar. Därefter görs en 
analys av de meningsbärande enheterna. När detta är gjort fogas enheterna samman igen ”till 
en enhetlig beskrivning av den utforskade upplevelsen” (s. 141). Till sist studeras 
beskrivningarna noggrant för att kunna identifiera centrala teman. 
  
Denna analysmetod har varit användbar i vår studie. Vi har var och en för sig läst igenom de 
fyra transkriberingarna ett antal gånger för att få grepp om innehållet. Därefter har vi brutit 
ner dem i mindre delar genom att använda överstrykningspennor i olika färger för att hitta 
meningsbärande enheter/teman utifrån våra frågeställningar. Tillsammans hittade vi teman 
som handlade om elevernas upplevelse av sin läs- och skrivutveckling, elevernas upplevelse 
av inkludering samt elevernas upplevelse av demokrati och delaktighet. 

  

4.8 Etiska överväganden 

Det finns fyra krav som forskare bör förhålla sig till; samtyckes-, informations-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Nedan presenteras hur vi förhållit oss till dessa. 
  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska båda vårdnadshavarna skriva under att de samtycker till att 
barnet/eleven medverkar om barnet är under 15 år. 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 
på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 

Vårdnadshavarna till de elever som deltar i denna studie har skrivit under en 
samtyckesblankett (bilaga 1). Kvale och Brinkmann (2014) menar att en skriftlig 
överenskommelse även kan fungera som ett skydd både för informanterna och forskaren. 
  
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör informanterna informeras om syftet och procedurerna 
i studien genom briefing och debriefing. 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Informationen som våra respondenter och deras vårdnadshavare fick i missivbrevet (bilaga 1) 
beskriver tydligt syftet med studien och betonar även att det är frivilligt att delta, samt att 
eleverna kunde avbryta deltagandet när de ville. 
  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör det även framgå i informationen att respondenterna 
avidentifieras i studien, att materialet kommer att förvaras säkert samt hur länge inspelningen 
kommer att sparas. 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

  



	 19	

I studien avidentifierades respondenterna redan under transkriberingen och benämndes Y1-7 
och Ä 1-7. Allt arbetsmaterial i studien så som samtyckesblanketter, ljudinspelning och 
transkriberingsdata hanterades varsamt och förvarades på ett säkert sätt. 
  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) får uppgifter om enskilda individer som samlats in för 
forskningsändamål inte användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften eller 
kommersiellt bruk. Respondenterna och vårdnadshavarna i denna studie fick information om 
att data och resultat endast kommer att användas i forskningssammanhang. Även detta stod i 
missivbrevet (bilaga 1). 
  
  
  
5. Resultat 
  
Under denna rubrik presenterar vi vad som kom fram under våra fokusgruppsamtal. Utifrån 
våra frågeställningar samt vårt teoretiska perspektiv har vi kunnat se tre teman som framträder 
under elevernas samtal. Dessa teman är 1) elevernas upplevelser av sin läs- och 
skrivutveckling, 2) elevernas upplevelse av inkludering samt 3) elevernas upplevelse av 
demokrati och delaktighet. Samtliga teman utgår från att eleverna fått ta del av specifika 
specialpedagogiska åtgärder. Till sist har vi gjort en sammanfattande analys utifrån vårt 
teoretiska perspektiv. Vi redovisar vår analys under dessa rubriker, men är medvetna om att 
de ofta hänger ihop och att det därmed är svårt att separera dem helt. Under dessa rubriker 
redovisas och analyseras även de likheter och skillnader som vi kunnat se. 
 

5.1. Elevernas upplevelse av sin läs- och skrivutveckling 

Samtliga elever i studien var väl medvetna om sina läs- och skrivsvårigheter. En del elever 
hade fått diagnos (dyslexi och/eller språkstörning) och andra uttryckte att de själva kände att 
de stötte på hinder i sin läs- och skrivutveckling. 

De äldre eleverna uttryckte att läs- och skrivaktiviteter i skolan ställer höga krav på deras 
koncentration, uthållighet och motivation. De menade att det var lättare att läsa och skriva om 
ett ämne som intresserade dem och om innehållet kunde knytas till deras egen verklighet. De 
äldre eleverna berättade att de tyckte det var svårt att läsa avancerade ord, till exempel ord 
som står i SO- och NO-böckerna. Långa texter var jobbigare att läsa än korta. De hade även 
svårt med stavningen. De yngre eleverna tyckte att de var relativt bra på att läsa korta ord, 
men att det var svårare att läsa längre ord. 

Alla elever i studien var medvetna om sin utveckling och ansåg att det stöd de fått hade hjälpt 
dem att bli bättre på att läsa och skriva. De yngre eleverna berättade att de från början endast 
kunnat läsa stora bokstäver och att det, sedan de lärt sig små bokstäver, blivit lättare att läsa 
texter. En yngre elev berättade stolt om att hen tidigare endast kunnat skriva sex-sju rader, 
men att hen nu kunde skriva över en sida när hen skulle skriva berättelser. Vissa av eleverna 
ansåg att de utvecklats så pass mycket att de inte behövde lika mycket stöd nu som de behövt 
tidigare. Andra elever uttryckte att de även i fortsättningen ville ha stöd så att de kunde 
utvecklas ytterligare. Eleverna var mycket positiva till det specialpedagogiska stödet de fått. 
De ansåg att deras utveckling främjats genom stödet och att de troligtvis inte blivit så bra på 
att läsa och skriva om de inte hade fått det. En yngre elev uttryckte det så här: 
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“Jag har utvecklats SÅ mycket som kanske trettio ord, för förut kunde jag bara 
läsa 50 ord och nu kan jag 70-80 på en minut”. (Y1) 

Eleverna menade att stödet de fått hade gjort att deras förutsättning att lyckas med sin läsning 
och sitt skrivande hade ökat. Därmed ökade även deras självförtroende. Två äldre elever 
uttryckte det så här: 

“Men jag har faktiskt, jag har faktiskt blivit bättre”. (Ä1) 

“Det är ju något man ska göra så man mår bättre själv, göra något för sig själv så 
att det blir bättre”. (Ä2) 

  
De äldre eleverna kunde se att träning ger resultat och de tyckte att man inte ska vänta för 
länge med att sätta in läs- och skrivstöd. De menade att detta stöd ska sättas in tidigt och att 
den inte ska vänta tills högstadiet då det kan vara för sent. Samtidigt framkom att de äldre 
eleverna kunde se en progression, men de tyckte att de specifika specialpedagogiska 
åtgärderna skulle ha pågått under en längre tid än vad de hade gjort. Tre äldre elever uttryckte 
sig så här: 

“Gå en månad längre”. (Ä4) 

“Ja, få vara kvar lite längre”. (Ä5) 

“Ja, jag går ju inte i den gruppen längre, jag gick bara i några veckor, det var 
innan jullovet. Men om man hade gått där längre så hade det väl hjälpt att bli 
bättre för man får ju mer hjälp och så, än vad man får i en stor klass”. (Ä3) 

Eleverna menade att deras läs- och skrivutveckling skulle ha gett ett ännu bättre resultat om 
de hade fått vara en längre tid i mindre grupp. 

I en av de äldre elevernas fokusgrupper framkom även att det var viktigt att tänka att man som 
elev inte är sämre än andra på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Alla är lika mycket 
värda oavsett om man har svårt att läsa och skriva. En äldre elev ville ge tips till yngre elever 
och sa då: 

“Han ska inte tänka att han är sämre än andra”. (Ä7) 

Både de äldre och de yngre eleverna upplevde att de stötte på hinder i sin läs- och 
skrivutveckling. Gemensamt för deras upplevelser var att samtliga elever tyckte att det var 
svårt att läsa långa ord. De äldre eleverna nämnde också att avancerade ord var svåra att läsa 
och förstå. De yngre eleverna nämnde inte detta vilket kan bero på att de ännu inte stött på så 
avancerade texter. En annan likhet som vi sett är att både de äldre och yngre eleverna ansåg 
att det stöd de fått hade bidragit till att de gjort framsteg i sin läs- och skrivutveckling och att 
utvecklingen också blivit synlig för dem själva. 

De äldre eleverna var medvetna om vikten av att tidigt påbörja specifika specialpedagogiska 
åtgärder. Resultatet kan tolkas som att ju längre skolan väntar med att sätta in specifika 
specialpedagogiska åtgärder, desto större insatser krävs för att eleven ska känna att åtgärderna 
ger resultat. 

I och med att eleverna var medvetna om sin progression blev de även mer motiverade att 
fortsätta med det specifika specialpedagogiska stödet. Detta resultat tyder på vikten av att 
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synliggöra elevernas progression för att eleverna inte ska uppleva sina läs- och 
skrivsvårigheter som ett hinder utan istället motivera dem att fortsätta att träna på det som de 
har svårt för samt öka deras självförtroende. 

 

5.2 Elevernas upplevelse av specifika specialpedagogiska åtgärder inom sin läs- och 
skrivutveckling utifrån inkludering 

De äldre eleverna hade fått specifika specialpedagogiska åtgärder i form av små grupper 
under en avgränsad tid. En elev berättade att eleven fått en-till-en stöd i yngre ålder. Av de 
yngre eleverna hade samtliga fått träna läsning och skrivning en till en med speciallärare. 
Några av de yngre eleverna uttryckte att de tidigare fått träna i mindre grupp med en lärare 
och att de då framför allt tränat ord och begrepp. En annan skillnad var att de äldre eleverna 
fick sitt specifika specialpedagogiska stöd under språkvalstid då de läste extra engelska eller 
svenska. Detta innebar att eleverna inte lämnade sin ordinarie klass utan alla elever var 
uppdelade på olika sätt. De yngre eleverna fick däremot lämna sin ordinarie klass. 

Hur stödet har organiserats skulle å ena sidan kunna ses som exkluderande och å andra sidan 
som en individorienterad definition av inkludering. Denna studie belyser elevernas upplevelse 
av att känna sig inkluderad eller exkluderad. Begreppen ska därför inte ses som entydiga. 

De äldre eleverna uttryckte att de specifika specialpedagogiska åtgärderna i mindre grupp 
hade bidragit till att deras läs- och skrivutveckling ökat och att de blivit mer förberedda att 
delta i större undervisningssituationer. De menade att deras utveckling gjort att de inte känner 
sig sämre än klasskamraterna och att de hade lättare att delta i undervisningen. De gav uttryck 
för att skolans organisation hade uppmärksammat deras svårigheter och kände att arbetet i den 
mindre gruppen mötte dem på deras nivå. En äldre elev uttryckte det så här: 

”Ibland kanske, om man är i klassen, då kan det ju vara så här att man inte vågar 
säga vad man tycker eller läsa högt eller något, men i mindre grupp då kan man ju 
så här öva på det och då blir det ju lättare sen om man ska göra det i så här större 
grupp sen”. (Ä2) 

De äldre eleverna uttryckte att det spelade stor roll när det specifika specialpedagogiska stödet 
lades in under skoldagen. De äldre eleverna fick sitt specialpedagogiska stöd på 
språkvalslektioner vilket de uppfattade som positivt. De uttryckte att det var viktigt för dem 
att inte missa viktiga delar i den ordinarie undervisningen och att de därmed behövde ta igen 
förlorat arbete på grund av att de hade fått specialpedagogiskt stöd. Detta gällde även de 
yngre eleverna. Några av eleverna berättade att de måste ta igen det de missat på lektionerna 
och att det kändes jobbigt. En yngre elev uttryckte på sitt sätt att hen till viss del kände sig 
annorlunda, exkluderad: 

”B hämtar alltid mig för jag har alltid varit först och så har det alltid varit och det 
kommer nog alltid bli så”. (Y1) 

Innehållet i den ordinarie undervisningen var också en viktig del av detta. Om innehållet 
kändes mer motiverande i den ordinarie undervisningen, till exempel om klassen skulle titta 
på film etcetera så kunde det specifika specialpedagogiska stödet upplevas som exkluderande 
istället. En yngre elev uttryckte sig så här: 
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”Det är bara… Ibland så vill jag inte gå iväg, när det händer något bra då vill jag 
inte gå”. (Y3) 

Trots detta så var de yngre eleverna eniga om att de skulle välja specifikt specialpedagogiskt 
stöd framför klassens aktiviteter eftersom de tyckte att stödet gav dem mer och att det var 
främjande för deras utveckling. 

”Jag skulle vilja träna mer på läsningen, för att kunna få mer flyt. De andra är ju 
väldigt bra, jag vill också kunna bli bra”. (Y6) 

Andra elevers attityder hade också betydelse för hur de äldre eleverna upplevde det specifika 
specialpedagogiska stödet, men detta kom inte fram i de yngre elevernas fokusgruppsamtal. 
Två äldre elever uttryckte det så här:    

“Förut, jag vet inte om jag skämdes men liksom jag tyckte att det var jobbigt att 
gå till en liten grupp förut, i 7an… nej i 8an… och sen, men så har jag hört flera 
som säger att: Åh, jag vill också gå där… och då har jag känt så här att… Gud, det 
kanske är bra! Jag har fått mer så här att… det är bra och nu ska jag gå dit…”. 
(Ä1) 

“Man ska inte bry sig vad andra tycker, … för egentligen kanske de också behöver 
det, men de kanske inte får det…”. (Ä2) 

En likhet mellan de äldre och yngre eleverna var att innehållet i undervisningen, som de inte 
deltog i på grund av det specifika specialpedagogiska stödet, hade betydelse för deras 
upplevelse. För de yngre eleverna var det viktigt att de inte missade något som de andra i 
klassen gjorde eftersom de då upplevde att de var tvungna att ta igen/ta reda på detta när de 
kom tillbaka. Både de äldre och de yngre eleverna berättade också att det kändes jobbigt om 
de missade något roligt som till exempel att se på film.     

Eleverna uttryckte en känsla av att de var inkluderade trots att de hade fått det specifika 
specialpedagogiska stödet. Detta berodde på att de kände sig sedda och att deras behov blev 
tillgodosett. Det gjorde att de kände sig mer förberedda för den ordinarie undervisningen. Om 
de inte hade fått det specifika specialpedagogiska stödet hade det bidragit till att de känt sig 
exkluderade då de hade upplevt större svårigheter än sina klasskamrater. Detta hade kanske 
inte eleverna upplevt om tillräckliga anpassningar gjorts i klassrummet. 

Elevernas känsla av att känna sig inkluderade var också beroende av tid och rum. Om 
eleverna, som i fallet med de yngre, fått sitt specifika specialpedagogiska stöd under ordinarie 
lektionstid upplevde de en viss känsla av exkludering. Det innebar att tiden då stödet gavs 
hade stor betydelse. Även innehållet i det som klassen gjorde påverkade känslan av 
inkludering respektive exkludering. Om innehållet i den ordinarie undervisningen upplevdes 
positivt blev känslan av exkludering större för eleverna som lämnade den ordinarie 
undervisningen för specifika specialpedagogiska åtgärder. Skolans organisation bidrog till 
elevernas känsla av inkludering alternativt exkludering. För de äldre eleverna hade skolan lagt 
det specifika specialpedagogiska stödet på språkvalstid vilket innebar att eleverna inte gick 
från ordinarie undervisning. Därmed kände de sig inte lika utpekade som de yngre eleverna 
kunde känna sig när de blev hämtade på ordinarie lektion. 

En annan viktig aspekt som spelade in i elevernas känsla av inkludering var andras attityder 
och syn på det specifika specialpedagogiska stödet. När andra jämnåriga uttryckte en 
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avundsjuka mot att vissa elever fick specifikt specialpedagogiskt stöd så ökade det 
motivationen och minskade känslan av att känna sig exkluderad. Samtidigt hade några elever 
kommit till insikt om vad det specifika specialpedagogiska stödet betydde för dem och att de 
inte skulle lägga för stor vikt vid andra elevers kommentarer. 

  

5.3 Elevernas upplevelse av specifika specialpedagogiska åtgärder inom sin läs- och 
skrivutveckling utifrån demokrati och delaktighet 

Enligt de äldre elevernas berättelser låg beslutet om eleverna skulle få ta del av det specifika 
specialpedagogiska stödet till största delen hos skolan. Det var skolan som tillfrågade de 
elever som ansågs vara i störst behov av stöd för att utvecklas i riktning mot skolans mål. 
Dessa elever fick därefter själva ge sin syn på det tänkta stödet och om de ville ta emot det. 
De fick chans att påverka beslutet till en viss del. Eftersom alla kände att de hade stort behov 
av stöd för att klara skolans mål, fanns en känsla av att det inte fanns något annat val än att ta 
emot det stöd som erbjöds. 

På frågan om eleverna själva hade fått vara med och bestämma om de skulle få specifikt 
specialpedagogiskt stöd i form av arbete i en mindre grupp, uttryckte två äldre elever det så 
här: 

”Ja, det fick man väl…men då kanske man inte hade valt det och då hade det 
kanske blivit svårare sen, att få betyg eller högre betyg men vi fick ju ändå 
bestämma det själva men de sa ju ändå att det hade varit bäst om man hade gått i 
den”. (Ä2) 

“Ja om vi ville det, så fick vi svara, och så gick vi dit, men för vi var lite osäkra så 
då hade vi en testomgång, och så sen fick vi bestämma oss till nästa gång, när det 
var, om vi ville fortsätta eller vara så här i klassen”. (Ä1) 

De yngre eleverna uttryckte tydligt att de inte varit med och bestämt att de skulle få specifikt 
specialpedagogiskt stöd. Deras berättelser var likartade och visade att det är lärarna som 
bestämt att de skulle få extra läs- och skrivträning. Detta hade gjorts efter att alla elever i 
respektive klass fått läsa enskilt för lärare. Efter detta hade eleverna hämtats av speciallärare 
för att träna enskilt. 

Elevernas delaktighet i vad stödet skulle innehålla varierade. De äldre eleverna beskrev att de 
vid första tillfället hade fått berätta vad de hade svårt med och vad de skulle vilja träna på. 

“Då sa vi att det var så här läsa och skriva som vi ville träna på….”. (Ä3) 

“Vad man kanske skulle vilja göra... ge exempel på vad man kunde göra och så”. 
(Ä2) 

“Och sen fick vi välja också vad vi ville göra på lektionen, om vi ville skriva 
eller...ja, göra annat”. (Ä6) 

De äldre eleverna upplevde däremot att de inte hade fått vara med och bestämma hur de skulle 
träna. De menade att specialläraren hade planerat vad de skulle göra, men samtidigt framkom 
det att de hade fått alternativ att välja på. 



	 24	

“Hon hade oftast planerat vad vi skulle göra”. (Ä3) 

“Eh, nja, haha, hon kom ju med förslag om vi skulle… jag menar vad vi ville 
göra… skriva, nej, men ja…”. (Ä5) 

De yngre eleverna var även eniga om att de inte hade fått vara med och bestämma vad de 
skulle träna på eller i vilken form det skulle ske. Enligt dem var det lärarna och speciallärarna 
som bestämde. I en fokusgrupp uttryckte sig två av de yngre eleverna så här: 

 “Så är det alltid, man får aldrig vara med och bestämma hela tiden, det är ju 
vuxna, men nu när vi är barn så får vi inte bestämma lika mycket som de vuxna”. 
(Y1) 
  
“Man ska lyssna på sin fröken och sin pappa och mamma och man måste lyssna 
på lärarna som finns i skolan”. (Y4) 

En tydlig skillnad mellan de äldre och yngre eleverna var hur beslutet om det specifika 
specialpedagogiska stödet togs. De äldre var mer delaktiga än de yngre. Även vad stödet 
skulle innehålla skiljde de äldre eleverna från de yngre. De äldre eleverna fick chans att 
påverka innehållet medan de yngre inte gavs denna möjlighet. En likhet som framkom var 
däremot att både de äldre och yngre eleverna upplevde att de inte var delaktiga i val av 
arbetsmetod. 

Både de äldre och yngre eleverna upplevde att de inte haft så stor delaktighet i beslutet om det 
specifika specialpedagogiska stödet. De äldre eleverna upplevde däremot en större delaktighet 
än de yngre. De yngre eleverna upplevde att det var de vuxna som bestämde och att de skulle 
göra som de beslutade. De äldre eleverna tillfrågades i både beslutet om åtgärder och hur 
innehållet skulle möta deras behov. Eftersom de äldre eleverna var väl medvetna om sina läs- 
och skrivsvårigheter så kände de att de inte kunde tacka nej till erbjudandet om att få det 
specifika specialpedagogiska stödet. I de äldre elevernas berättelser kan en viss 
motsägelsefullhet utläsas. Detta tyder på att de inte själva var fullt medvetna om att de var 
delaktiga i flera beslut som gällde dem. 

  

5.4 Sammanfattande analys utifrån det relationella perspektivet; delaktighet, 
kommunikation och lärande 

Eleverna kände sig trygga i den specifika specialpedagogiska situationen. De yngre eleverna 
kände förtroende för specialläraren och hade en relation som var positiv. De äldre eleverna 
kände sig avslappnade när de var i den mindre gruppen och fick specifikt specialpedagogiskt 
stöd. De kände sig trygga och interagerade tillsammans med varandra och med specialläraren 
och de ansåg även att det var roligare. 

De äldre eleverna var till stor del delaktiga i de beslut som togs gällande det specifika 
specialpedagogiska stödet. De yngre eleverna upplevde inte samma delaktighet. Denna 
skillnad kan bero på elevernas ålder då de yngre eleverna hade en tydligare bild av att det var 
de vuxna som bestämde. 

Eleverna uttryckte att det specifika specialpedagogiska stödet som de fått hade hjälpt dem att 
utvecklas mot att klara skolans mål. Viktiga delar i att de hade en övervägande positiv känsla 
var att de fått en lugnare inlärningsmiljö, anpassade uppgifter som främjar deras läs- och 
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skrivutveckling och att deras egna framsteg synliggjordes. Detta motiverade dem att fortsätta 
att träna på sådant som de hade svårt för, nämligen att läsa och skriva. Elevernas behov hade 
synliggjorts och uppmärksammats och de hade en upplevelse av att ha blivit sedda i det. I ett 
av samtalen med de äldre eleverna uttryckte sig några elever så här: 

-    “Jag tycker att det är bra ändå. (Ä3) 
-    Mm, jag tycker att det är skönt för vi är i så här små grupper. (Ä1) 
-    Ja, det blir så här avslappnat. (Ä2) 
-    Mm, för om man är i så här, du vet, stor grupp då och det är en lärare, då har 

den jättemånga att hjälpa, och när man är i små grupper så... (Ä1) 
-    Och då kanske man inte får sin hjälp när man är i större grupper och då kanske 

man bara sitter där och inte gör någonting. (Ä2) 
-    Det är ju inte lika högt ljud och så, och då är det lättare att koncentrera sig i de 

mindre grupperna också”. (Ä3) 
  
Ingen av eleverna kunde se att de skulle kunnat få samma möjligheter i den ordinarie 
undervisningen. De uttryckte till och med att de ville ha ännu mer tid av det specifika 
specialpedagogiska stödet i mindre grupper. Även de yngre eleverna var mycket positiva till 
det specialpedagogiska stödet och alla ville fortsätta med det då de kände att de utvecklades 
positivt. En del i detta var att eleverna kände att de blivit sedda och lyssnade på samt att de 
fått mycket vuxenstöd i sin läs- och skrivutveckling. 

  
  
6. Diskussion 
  
Under denna rubrik diskuteras val av metod samt resultat. Resultatdiskussionen är uppdelad i 
tre områden som utgår från våra frågeställningar, det vill säga, elevernas upplevelse av; läs- 
och skrivutveckling, inkludering samt demokrati och delaktighet. Vi diskuterar under dessa 
rubriker vilka likheter och skillnader som framträtt mellan de yngre och äldre eleverna. 
Därefter har vi en slutdiskussion där vi sammanfattar studiens resultat och kopplar det till det 
relationella perspektivet. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 
  
  
6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val att använda oss av fokusgrupper gav en rik bild av elevernas upplevelser, 
vilket styrks av Kvale och Brinkmann (2014) samt Wibeck (2010). Samtalen gjorde att 
eleverna fick stöd av varandra samt ta del av varandras tankar vilket gjorde att de berättade 
mer. Eleverna verkade ovana vid att diskutera denna typ av frågor självständigt med varandra 
vilket bidrog till att vi fick ställa många frågor. Vi anser ändå att samtalsklimatet var 
tillåtande och öppet vilket vi tror beror på att eleverna kände/kände till varandra. Detta är en 
viktig del i fokusgruppsamtalens struktur enligt Szklarski (2015). 

Däremot upplevde vi en svårighet i att vara moderator då vi hade svårt att vara tysta och låta 
eleverna tänka klart och själva styra samtalet. Samtidigt upplevde vi att det var svårt att ställa 
rätt följdfrågor så att eleverna skulle hålla sig till ämnet. Ibland gjorde detta att samtalen tog 
en annan riktning och svävade ut. Att vi hade gemensamma frågor att utgå från bidrog ändå 
till att samtalen blev mer likvärdiga. För att vara säkra på att eleverna fick komma till tals 
använde vi oss av en utvärderingsblankett (Sandström, 2018) och detta gör att sannolikheten 
att eleverna fick möjlighet att ge uttryck för sina upplevelser ökade. 
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Vi har även diskuterat om det hade varit bättre att ha enskilda intervjuer med eleverna istället 
för fokusgruppsamtal. Det hade eventuellt varit lättare att få fram varje elevs tankar om deras 
läs- och skrivutveckling, om delaktighet och om inkludering. Vi tror dock att eleverna kände 
sig trygga i fokusgrupperna och fick stöd av varandra. Däremot upptäckte vi i vårt 
analysarbete att vi inte fått tillräckliga svar inom vissa områden och därför skulle det ha varit 
bra om vi följt upp fokusgruppsamtalen med kompletterande intervjuer. Då hade vi kunnat få 
en djupare förståelse för elevernas upplevelser av de specifika specialpedagogiska åtgärderna. 

Enligt Creswell och Poth (2013) bör man vara noggrann i urvalet när man ska välja 
respondenter. De ska ha upplevt samma fenomen vilket i vår studie innebar att de fått 
specifika specialpedagogiska åtgärder. Detta tycker vi att vi har lyckats med. När det gäller 
urvalsprocessen så kan vi se att vi borde ha tillfrågat fler elever så att det faktiska antalet 
blivit större. Vi hade räknat med att ha 5-6 elever i varje fokusgrupp, men vi fick 3-4 elever. 
Detta berodde på att det var färre elever som tackade ja till att delta i studien än vad vi hade 
trott. Vi tillfrågade 45 elever, men endast 20 tackade ja till att vara med i studien. När vi 
skulle genomföra våra fokusgruppsamtal uppdagades en naturlig frånvaro såsom sjukdom 
eller annat. Detta innebar att färre elever än planerat kunde delta i studien. 

I resultatet redovisas fler äldre elevers upplevelser. Detta beror på att de äldre eleverna hade 
fler tankar kring delaktighet då de hade fått vara med och, åtminstone delvis, bestämma om de 
skulle få specifikt specialpedagogiskt stöd och hur upplägget skulle se ut. En annan orsak till 
att de äldre elevernas röster är i majoritet är att vi valde att ta med en hel dialog från 
fokusguppsamtal 1 under den sammanfattande analysen. 

Vi tror inte att elevernas berättelser om sina upplevelser av de specifika specialpedagogiska 
åtgärderna hade varit annorlunda om det varit en annan moderator. Vi kände inte eleverna 
som vi var moderatorer för och deras upplevelser är troligtvis inte beroende av 
person.  Däremot skulle vi kunna få andra upplevelser från en fokusgrupp med andra elever 
eftersom upplevelserna är individuella. Elevers upplevelse av specifika specialpedagogiska 
åtgärder kan, som vi skrev i inledningen, bero på många olika faktorer, till exempel hur 
miljön är utformad i tid och rum, sociala relationer, inflytande och kontroll samt hur elevernas 
kunskapsutveckling synliggörs. Detta resonemang samt att studien är kvalitativ gör att vi inte 
kan generalisera resultatet. Ytterligare en aspekt som gör att vi inte kan generalisera resultatet 
är att eleverna valdes ut efter ett särskilt kriterium som enligt Fejes och Thornberg (2015) kan 
likna ett tillgänglighetsurval. 

Frågorna som vi hade med oss under fokusgruppsamtalen utgick tydligt från våra 
frågeställningar vilket bidrog till att vi mätte det vi avsåg att mäta, det vill säga elevernas 
upplevelser. I analysarbetet har vi försökt att vara objektiva, men som Larsson (2005) 
beskriver är det svårt att hitta en samstämmighet i hur eleverna beskriver sina upplevelser och 
hur vi tolkar dem. Rimligheten i vår tolkning ökar då vi har varit två personer som bearbetat 
och analyserat resultatet. Enligt Szklarski (2015) ökar detta tillförlitligheten. 

Vi har tillsammans läst, skrivit, analyserat och diskuterat och vårt samarbete har fungerat 
mycket bra. Även om vi skrivit vissa delar på var sitt håll har vi ändrat och lagt till 
tillsammans. När vi nu läser vårt självständiga arbete kan ingen av oss längre se vem som 
skrivit vad. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I vår studie visade resultatet att alla elever var medvetna om sin egen läs- och skrivutveckling. 
Både de äldre och de yngre eleverna upplevde att de stötte på hinder i sin läs- och 
skrivutveckling, men de ansåg att de specifika specialpedagogiska åtgärderna hade bidragit 
till att de gjort framsteg. En viktig faktor som spelade in i elevernas positiva upplevelser var 
lärarens kompetens. Enligt Fischbein (2014) är det viktigt att eleverna får tydliga mål och 
stimulerande aktiviteter för att nå dessa. Att ha tydliga mål är ett sätt att synliggöra elevernas 
progression. Genom de specifika specialpedagogiska åtgärderna upplevde eleverna i studien 
att de fått möjlighet att träna på sådant som hade varit svårt för dem. De hade fått uppgifter 
som var anpassade efter deras egen nivå och kände att de klarade det och lärde sig mer och 
mer. Detta kan kopplas till Matteuseffekten som enligt Stanovich (1986) bygger på att 
positiva läs- och skrivupplevelser bidrar till utveckling. Det är även ett steg mot att förbättra 
elevernas självbild och självförtroende enligt Taube (2007). Att eleverna i vår studie var 
medvetna om sin progression bidrog till att de fick en mer positiv upplevelse av sig själva och 
sin förmåga att läsa och skriva. Eleverna i vår studie ansåg, i likhet med de studier som 
Skogsman (2012) och Flink (2008) gjort, att de specifika specialpedagogiska åtgärderna 
bidrog till att deras självbild blivit mer positiv. Detta bidrar i sin tur till en högre motivation 
till att fortsätta träna och vilja utvecklas ännu mer (Bandura 1994). Att främja att eleverna 
utvecklar och bibehåller intresse och motivation för att läsa och skriva är viktigt menar 
Ivarsson (2016). 

Ytterligare en likhet som framkom i vår studie var att eleverna upplevde att det var svårt att 
läsa långa ord. Detta kan bero på att alla elever i studien hade olika former av läs- och 
skrivsvårigheter som utgick från avkodningen. De hade därmed svårt för A i A x F = L som 
Hoover och Gough (1990) beskriver i teorin The simple view of reading. Enligt Foughantine 
(2012) har eleverna då ännu inte automatiserat avkodningen. Det går åt mycket energi till att 
avkoda och därmed återstår inte mycket energi till att förstå textens innehåll och budskap. 

En skillnad mellan de äldre och yngre eleverna var att de äldre eleverna även tyckte att det var 
svårt för dem att läsa och förstå avancerade ord i andra ämnesböcker. De yngre eleverna 
uttryckte inte detta. Vi tolkar det som att de yngre elevernas undervisning hade fokus på att 
utveckla avkodningen medan de äldre eleverna till viss del förväntades ha automatiserat 
avkodningen och fokus låg istället på förståelsen av texterna. De äldre eleverna i vår studie 
hade ännu inte helt kommit till det ortografiska stadiet och därmed gick deras energi åt till 
både avkodning och förståelse (Fouganthine (2012). Till detta kan vi koppla att de äldre 
eleverna i studien uttryckte att det var viktigt att få stöd tidigt i sin läs- och skrivutveckling. 
Dessa elever ville tipsa yngre elever om att träna mycket eftersom de kunde se att kraven blev 
större ju äldre de blivit. SPSM (2008) visar i sin studie att elever vill bli uppmärksammade 
och få stöd för sina svårigheter tidigt. Detta stöds även av Sarromaa och Takala (2011) som 
visar att elevernas lärande i både språk och andra ämnen där texter läses, främjas av tidiga 
specialpedagogiska insatser kring läs- och skrivundervisning. Komplexiteten i läsaktiviteten 
blir synlig eftersom läsningens många delar är beroende av varandra för att eleverna ska 
lyckas. 

Resultatet i vår studie visar att andra elevers attityder och inställning till de specifika 
specialpedagogiska åtgärderna påverkar elevens syn på sig själv och känslan av att känna sig 
inkluderad eller exkluderad. Detta stämmer överens med vad Liljegren (2000) skriver 
angående omgivningens betydelse för individens självuppfattning. 
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Eleverna i vår studie tyckte att de specifika specialpedagogiska åtgärderna hjälpte dem i deras 
läs- och skrivutveckling trots att de exkluderades rent fysiskt. Deras upplevelse var trots det 
positiv då de var medvetna om att de var i behov av stöd. Detta stöds av Fischbein (2014) som 
menar att det finns en ambivalens hos elever som får specialpedagogiskt stöd. Eleverna kände 
behov av stöd men ville samtidigt inte vara annorlunda. Eleverna i vår studie beskrev att de 
ofta inte förstod eller kunde hålla det tempo som övriga elever i klassen hade. De jämförde 
sina egna prestationer med andra klasskamraters och kände sig ofta misslyckade i det 
ordinarie klassrummet på grund av sina läs- och skrivsvårigheter vilket hade kunnat 
motverkats av fler anpassningar och bättre stöd i klassrummet. Detta kan vi koppla till den 
placeringsorienterade synen på inkludering. Enligt Nilholm & Göransson (2013) är det inte 
säkert att alla elever känner gemenskap och att de får det stöd de behöver för att verkligen 
känna sig inkluderade i klassrummet. I den studie som Groth (2007) gjort framkom att den 
specialpedagogiska struktur som många skolor har innebär att elever ska kompenseras för sina 
brister och därmed exkluderas. Eleverna som deltog i Groths studie upplevde däremot att det 
specialpedagogiska stödet som positivt vilket stämmer väl överens med elevernas upplevelser 
i vår studie. Våra respondenter gav uttryck för att de kände sig inkluderade trots att de var 
exkluderade rent fysiskt. De tyckte att stödet de fick ändå bidrog till att de kunde delta i den 
ordinarie undervisningen på ett bättre sätt. Vi tolkar det som att eleverna, genom de specifika 
specialpedagogiska åtgärderna, fick större möjlighet att känna sig inkluderade i det ordinarie 
klassrummet. Detta berodde till stor del på att de kände sig sedda och att deras behov hade 
uppmärksammats. Att bli sedd samt bli bemött av en lärare som ger tid och stöd på rätt nivå är 
viktiga delar. Johansson (2015) lyfter fram att stödet som ger eleverna “extra allt” i form av 
en lärare som ger tid, stöd och hjälp samt uppmärksamhet har stor betydelse för elevernas 
känsla av att vara inkluderade i ett större sammanhang. Detta resonemang kan kopplas till den 
individorienterade synen på inkludering där man intresserar sig för den enskilda elevens 
situation (Nilholm & Göransson, 2013).   
  
Utifrån inkluderingstanken kan vi se att organisationen kring de specifika specialpedagogiska 
åtgärderna är av stor betydelse när det gäller både tid och rum. Till detta kopplar vi 
Savolainen (2009) som menar att differentiering i form av särskilt stöd av speciallärare 
utanför klassrummet inte innebär exkludering i sig, utan att det beror på hur det genomförs. 
Även Mead (1967) påpekar betydelsen av hur de specifika specialpedagogiska åtgärderna 
organiseras för i vilken grad eleven ska känna sig inkluderad i olika lärsituationer.   
En betydande skillnad i vår studie var att de äldre eleverna fick stöd i mindre grupp medan de 
yngre fick stöd enskilt. Vi kan se att det var fler yngre än äldre elever i studien som kände sig 
exkluderade. Detta stöds av Savage (2006) som menar att elever som får stöd i mindre 
grupper under en begränsad tid inte utmanar inkluderingstanken lika mycket som en-till-en 
interventioner. 
  
En annan viktig skillnad i hur de specifika specialpedagogiska åtgärderna var organiserade för 
de äldre respektive yngre eleverna utgår från tiden då stödet gavs. De äldre elevernas 
stödinsatser var planerade till den tid då övriga elever hade sitt språkval. Detta gjorde att de 
inte blev lika utpekade eftersom alla elever då var i olika grupper. Elevernas känsla av 
exkludering blev då inte lika stor. De yngre elevernas känsla av exkludering förstärktes då de 
alltid blev utplockade från den ordinarie undervisningen i klassen. 
  
Elevernas känsla av att vara inkluderade eller exkluderade berodde även på innehåll. Detta var 
en likhet mellan de äldre och yngre eleverna. Eleverna i studien lyfte fram att deras känsla av 
inkludering ökade då de specifika specialpedagogiska åtgärderna genomfördes då övriga 
klasskamrater gjorde något tråkigt. Då var känslan bättre eftersom eleverna kände att de slapp 
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utsättas för svårigheter i den ordinarie undervisningen. Detta kan vi koppla till Tetler och 
Baltzer (2011) som lyfter fram att elever i behov av särskilt stöd kan känna sig obekväma och 
inte få arbetsro och stöd i klassrummet. Om klassen skulle göra något som eleven upplevde 
som roligt så ökade däremot känslan av att vara exkluderad när eleverna missade detta. Detta 
resonemang hos eleverna kan vi tolka som att eleverna kände sig exkluderade när de blev 
flyttade från ett sammanhang som de förstod och var delaktiga i samtidigt som de kände sig 
inkluderade när de slapp utsättas för, för dem, omöjliga uppgifter i klassrummet och istället 
fick uppgifter som kändes meningsfulla för dem.    
  
Eleverna i vår studie hade delade upplevelser av hur delaktiga de varit i beslut kring de 
specifika specialpedagogiska åtgärder som skolorna hade satt in för att främja deras läs- och 
skrivutveckling. De äldre eleverna upplevde att de delvis varit delaktiga då de blivit 
tillfrågade innan samt fått möjlighet att avsluta stödet när de ville. Några av eleverna menade 
trots detta att de förmodligen inte hade något val då deras föräldrar skulle få veta om de tackat 
nej. Enligt Bergström och Holm (2005) har de vuxna makten i skolan och eleverna är därmed 
beroende av att de vuxna ger dem möjlighet till att vara delaktiga genom dialog. Detta skedde 
i de äldre elevernas skola eftersom specialläraren bjöd in eleverna i en dialog om stöd och 
innehåll. Några av eleverna upplevde ändå att deras möjlighet att välja bort stödet var litet. De 
äldre eleverna i studien fick specifika specialpedagogiska åtgärder i grupp och fick delvis vara 
med och besluta vad de skulle träna på. Enligt Thornberg (2015) visar tidigare studier att 
elevinflytande ger positiv effekt på aspekter som relationer och eget ansvarstagande. Eleverna 
i studien tog ansvar för sitt lärande och sin utveckling och var medvetna om sina behov. 
  
De yngre eleverna upplevde inte att de fått vara med och bestämma varken om de skulle få 
specifika specialpedagogiska åtgärder eller vad de skulle träna på. De hade däremot en 
förklaring som innebar att vuxna bestämmer över dem så länge de är barn. Detta kopplar vi 
till Tangen (2009) som menar att elevers upplevelser har stor betydelse för hur man som 
vuxen kan få en större förståelse för hur skolsituationen kan förbättras för elever. Vi anser att 
även yngre elever har rätt till sin åsikt, att de ska bli lyssnade på och ha möjlighet att vara 
delaktiga i beslut som rör dem. Detta resonemang stöds av Barnkonventionen (UNICEF 
Sverige, 2009). 
	 
	 
6.3 Slutdiskussion   
  
Då detta är en kvalitativ studie går resultaten inte att generalisera. Vår analys och diskussion 
utgår enbart från de elever som deltog i studien. Om vår studie hade varit mer omfattande vad 
gäller både antal elever och spridning skulle resultatet kunna ha sett annorlunda ut. Vår 
uppfattning är dock att det är elevernas upplevelser av specifika specialpedagogiska åtgärder 
som är det centrala oavsett om det är fjorton eller 1000 elever, då det kan finnas lika många 
olika uppfattningar som det finns individer. 

I det relationella perspektivet tas hänsyn till både inkludering, demokrati och delaktighet. Vår 
studie visar att elevernas känsla av inkludering påverkades av hur skolmiljön var uppbyggd i 
både tid och rum. Interaktionen mellan elev och lärare hade stor betydelse, eleven ville känna 
att hen utvecklades i rätt riktning för att känna motivation att fortsätta träna. Även 
interaktionen mellan elev-elev hade betydelse i form av vilka synpunkter andra elever hade på 
särskilt stöd. En lugn studiemiljö samt synen på lärandet och särskilt stöd hade stor betydelse 
för elevernas utveckling. 
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Inkludering är ett svårtolkat begrepp. Det som ofta benämns som inkludering i klassrummet 
innebär inte alltid för den enskilde individen att hen känner sig bekräftad och delaktig eller att 
hen har samma möjligheter som andra att göra sin röst hörd. I dessa fall är eleven endast 
integrerad rent fysiskt i klassrummet utan att känna sig inkluderad. Likaså är det inte säkert att 
en elev som plockas ut från ordinarie undervisning, för att få särskilt stöd enskilt eller i 
mindre grupp, känner sig exkluderad. Eleverna i vår studie menade att faktorer som spelade in 
var om eleven kände att hen utvecklades och fick rätt stöd samt att den upplevda 
exkluderingen inte skedde permanent. Då kunde en del elever uppleva att de stärkte och 
utvecklade sin kunskap och förmåga och därmed kände sig mer delaktiga och inkluderade i 
klassrumsaktiviteter och sociala sammanhang. 
  
Enligt SFS (2010) 3 kap 7 § ska det särskilda stödet ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Detta kopplar vi till den 
gemenskapsorienterade synen på inkludering där inkludering av olikheter ses som en tillgång 
och inga segregerade lösningar görs oavsett elevers individuella egenskaper och behov enligt 
Nilholm & Göransson (2013). För att uppnå en undervisning där alla elever känner sig socialt 
och pedagogiskt delaktiga krävs, i likhet med Henrikssons studie (2013), att alla elever känner 
arbetsro och att det finns fler lärare som kan vägleda, engagera och ha en bra relation med 
varje elev. Eleverna i vår studie uttryckte att de inte fick det stöd de behövde i klassrummet. 
Speciellt de äldre eleverna lyfte fram att arbetsron i klassrummet inte var gynnsam för deras 
utveckling samt att läraren inte hann med att ge stöd. Eleverna i studien menade vidare att det 
specifika specialpedagogiska stödet gav lugn och ro samt det stöd och den motivation de 
behövde för att känna att de utvecklades i sin läs- och skrivutveckling.      
  
Vad vi tycker att begreppet inkludering innebär och hur vi ser på specifika 
specialpedagogiska åtgärder är inte det relevanta i vår studie. Det är elevernas upplevelser 
som är det primära. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) tar upp skillnaden 
mellan barnperspektiv och barns perspektiv. I ett barnperspektiv försöker vuxna få en 
förståelse för hur barn uppfattar olika fenomen medan begreppet barns perspektiv utgår från 
vad barnet upplever. Detta kan vi även använda när vi pratar om elever. Elevernas perspektiv 
i studien var att de inte upplevde sig vara exkluderade. Vi kan dock inte vara helt säkra på att 
det verkligen stämmer då det skulle kunna bero på att klassrumsundervisningen inte var 
anpassad efter deras behov. 
  
Det är elevernas röster vi vill lyssna på i framtiden för att med deras hjälp få dem att känna 
sig inkluderade och delaktiga i de beslut som rör dem. Eleverna som deltog i vår studie lyfte 
fram att organisationen av de specifika specialpedagogiska åtgärderna var av stor betydelse 
för om de skulle känna sig inkluderade eller exkluderade. Om det är så, så måste skolorna, 
genom att lyssna på eleverna, ta elevens perspektiv och försöka förstå hur man tillsammans på 
bästa sätt stöttar dem i sin läs- och skrivutveckling. 
  
Studien har bidragit till att vi fått en större förståelse för hur elever i olika åldrar kan uppleva 
specifika specialpedagogiska åtgärder, en till en eller i grupp. Detta har relevans för vårt 
arbete som speciallärare då vi än mer kommer att lyssna på eleverna och låta dem bli mer 
delaktiga i de beslut som gäller dem. Vi har även vidgat vårt perspektiv kring inkludering och 
fått större förståelse för betydelsen av att alla elever ska få det stöd de behöver i klassrummet, 
gällande anpassningar och särskilt stöd. Samtidigt har vi blivit medvetna om att elever, trots 
att de är exkluderade rent fysiskt, kan uppleva att de är inkluderade i ett sammanhang. Vi vill 
i framtiden försöka förändra skolornas organisation när det gäller specialundervisning; hur, 
var och när den sätts in. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 
  
Genom denna studie kan vi se att eleverna måste ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som 
rör dem och vuxna måste i större omfattning lyssna på elevernas upplevelser av specifika 
specialpedagogiska åtgärder. Därför ser vi ett behov av fortsatt forskning där man utgår från 
elevens perspektiv och inte ett elevperspektiv. Detta tror vi skulle kunna bidra till en ökad 
förståelse för hur skolor kan arbeta för att, genom att lyssna på varje elevs unika behov, nå en 
högre måluppfyllelse. 
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Bilaga 1 
  
  
Hej! 
                 
Vi heter Anna Månegarm och Maria Ekberg och vi läser sista terminen på 
speciallärarprogrammet, inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, på Mälardalens högskola. 
Nu är det dags för oss att göra vårt självständiga arbete som ska innehålla en undersökning 
kring hur elever upplever specifika specialpedagogiska åtgärder. Som en del i detta arbete 
vill vi träffa elever som fått stöd av speciallärare, enskilt eller i mindre grupp, utanför den 
ordinarie klassrumsundervisningen. 
  
Eleverna kommer att ingå i fokusgrupper om 4-6 personer, där de får möjlighet att samtala 
om och reflektera över sina upplevelser av att få specialpedagogiskt stöd. Det är en möjlighet 
för eleverna att komma till tals och få uttrycka sina tankar och åsikter. Samtalet spelas in och 
avidentifieras. Detta innebär att eleverna kommer att vara konfidentiella i examensarbetet 
och det gäller även skola och stad. Eleven kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande 
i studien. Detta gäller även efter underskrift. 
  
All information är konfidentiell i studien och kommer att förvaras säkert samt förstöras när det 
självständiga arbetet blir godkänt. 
  
För att kunna utföra denna studie behöver vi elevens och vårdnadshavares tillåtelse. Vi 
hoppas därför att ni vill ge ert medgivande till detta och önskar svar snarast, dock senast 
26/1-18. 
  
Om ni har några funderingar så kontakta oss: 
  
maria.ekberg@xxx eller anna.manegarm@xxx 
  
  
Handledare: Margareta Sandström 
  
Vänliga hälsningar 
Maria Ekberg & Anna Månegarm 
  
  
Jag godkänner att vara med i studien: 
  

  
 _______________________________________________________________________ 
Elevens underskrift 
  
  
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien: 
  

  
______________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga 2 
  
Frågor under fokusgruppsamtal 
  

·       Berätta hur ni tycker att det är att läsa och skriva! (vad är det som är lätt, svårt, 
tråkigt, roligt) 
  

·       Berätta hur ni tycker att det är att få extra stöd/lästräna/skrivträna utanför 
klassrummet! 

  
·       Vad tycker ni är bra? 

  
·       Vad tycker ni är mindre bra? 

  
·       Har ni fått stöd av speciallärare enskilt eller i mindre grupp? 

  
·       Om ni fick bestämma, hur skulle ni vilja få stöd i er läs- och skrivutveckling?   

  
·       Hur gick det till när det bestämdes att ni skulle få stöd/träna på att läsa och skriva 

utanför klassrummet? 
  

·        Har ni själva fått bestämma om ni ska få stöd eller inte? 
  

·       Har ni fått vara med och bestämma vad som ska tränas? Hur? Vem har bestämt det? 
  

·       Hur har det varit att gå till speciallärare? Har ni fått gå ifrån er ordinarie klass/grupp? 
Hur har det varit? 

  
·       Hur tror ni att stödet från specialläraren kommer att hjälpa er att utvecklas? 
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Manual för fokusgruppssamtalen 
  

·       Kom i god tid, arrangera stolar och bord, helst ett runt bord. Placera inte dig själv i ena 
änden. Kolla utrustningen (bandspelare, batterier, mikrofoner, band: använd för säkerhets 
skull mer än en bandspelare). 

·       Börja med att säga något personligt på en nivå som är lämpligt för den kommande 
diskussionen 

·       Säg därefter: ”ni kommer att få tala väldigt fritt och jag/vi kommer att säga så lite som 
möjligt; ni kommer att tala med varandra och inte med mig/oss i första hand. Om det blir tyst 
eller om det dyker upp något som är speciellt intressant kommer jag/vi att föra in det i 
diskussionen så småningom – men det är vad ni har att säga som är viktigt.” 
  

Guide till intervjun: 
1.     Öppningsfrågor: faktafrågor som får alla att känna att de hör ihop: hur länge har ni arbetat i 

skolan? Vad arbetar ni specifikt med, och vilka åldersgrupper? 
2.     Introduktionsfrågor: introducera ämnet (Det finns tre nivåer av stöd: generella 

anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd), ge de deltagande möjlighet att tala om hur 
de ser på fenomenet: VAD ÄR STÖDÅTGÄRDER? Var öppen för oväntade svar! 

3.     Nyckelfrågor: VAD GÖR NI NÄR NI GER STÖDÅRGÄRDER? HUR GÅR DET TILL 
NÄR NI GER DET SÄRSKILDA STÖDET? HUR GÖR NI EXTRA ANPASSNINGAR? 
HUR GÅR DET TILL NÄR NI GÖR GENERELLA ANPASSNINGAR? VAD ÄR 
SVÅRT/UTMANINGAR I DETTA? 

4.     Avslutande: summera svaren på nyckelfrågorna och de synpunkter/idéer som dök upp i 
diskussionen. Alla ges möjlighet att säga något om summeringen (gav den en trovärdig bild 
av diskussionen eller ska något tilläggas, betonas eller tonas ned)? Det förväntas att tillägg 
görs här! 

5.     Slutfråga: har vi missat något? Vill någon tillägga något? I detta skede kommer folk att le 
och skratta! 

6.     Utvärdering: individuell skriftlig utvärdering enligt nedan 
  
Moderatorns roll: förhåll dig passiv, men lyssna aktivt! Visa värme, medkänsla, 
förståelse, engagemang, opartiskhet. Betona att du inte är någon expert, ta inte en 
ståndpunkt (risken om du ler uppmuntrande är att andra får intrycket att det finns en 
”korrekt” åsikt), håll huvudet kallt om det uppstår tystnad - vänta på svar; någon kommer 
att säga något så småningom. Viktigt: när intervjun genomförs är det bra att skriva ner de 
första orden på varje replik samt namnet på den som talar; det underlättar utskrift av 
intervjun. 
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Utvärdering av fokusgruppssamtal   datum: 

	
	

1. Jag	har	fört	fram	mina	synpunkter	
a. Nej,	inte	alls	
b. Nej,	bara	delvis	
c. Ja,	i	viss	mån	
d. Ja,	absolut	

	
2. Anledningen	till	att	jag	inte	har	fört	fram	mina	synpunkter	helt	och	hållet:	

a. En	känsla	av	grupptryck	
b. Rädsla	att	såra/genera	någon	
c. Mina	synpunkter	kom	fram	ändå	
d. Annan	orsak	

	
Kommentarer:		
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
 
  
 
  

 
	


