
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av stödinsatser hos elever 

 i behov av särskilt stöd 

 
 

 

 

 

 

Helena Lindkvist 

Anna Winberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare                Handledare:  

Avancerad nivå                                                                             Gunilla Sandberg  

15 högskolepoäng                    

                    

Höstterminen 2019                  Examinator: 

                   Anders Garpelin    

                    



2 
 

Tack! 

 
Vi vill speciellt tacka eleverna som medverkat i denna studie, som delat värdefulla berättelser 

om sina upplevelser. Elever som till oss är helt utan relation men som ändå vågade lita på oss. 

Vi vill också rikta ett tack till de skolor som på ett exemplariskt sätt, sett till att eleverna fått 

berätta sina historier och på alla möjliga sätt stöttas oss vid våra besök med rum och 

lektionstillfällen då eleven hade möjlighet att kunna delta i studien. Tack!   

Tack också till vår handledare Gunilla som stöttat och motiverat oss i processen att ta fram 

denna studie. 

Det finns många tack att dela ut när många på olika sätt bidragit till att studien blev klar, 

rektorer, arbetslag, familj, vänner och sist men inte minst du, du som läsare, tillsammans kan 

vi ta in det berättade och ta till oss av historierna och faktiskt kanske bidra till en förändring 

för många elever.  

Tack! 
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Sammanfattning: 

Studiens syfte var att få belysa elevers upplevelser av stödinsatser i grundskolan och att 

genom deras berättelser kunna förbättra för elever framåt i tiden. Studien baseras därför på 

gymnasieelevers upplevelser under sin grundskoletid. De intervjuade eleverna går, under 

tiden intervjuerna pågår, på ett introduktionsprogram på olika skolor i Mellansverige. 

Eleverna har inte godkända betyg i de grundläggande ämnena och har därmed inte kunnat 

söka ett nationellt eller praktiskt gymnasieprogram. Det är på grund av detta som studien 

uppkommit då författarna förstår att fler och fler elever behöver gå ett introduktionsprogram 

för att skaffa sig gymnasiekompetens. Samtidigt vill författarna få en inblick i hur elever 

uppfattar det stöd de fått, och hur det stödet kan te sig för elever i grundskolan som är i behov 

av särskilt stöd. Författarna vill på så vis bli bättre pedagoger och kunna stötta fler elever 

genom grundskolan. Studien kommer att visa på en del av den komplexitet som finns och ge 

läsaren en bild av hur det kan vara för en elev i skolan. Elevernas berättelser kan beröra då de 

öppet berättar om olika händelser i skolan. En elev berättar till exempel om hur denne blivit 

mobbad av både elever och lärare på en skola eleven gått vid. En annan elev berättar om ett 

trauma som hittills påverkat elevens liv. De, eleverna som intervjuats berättar öppet och 

vältaligt om sina upplevelser och hur olika saker har påverkat deras skolgång. Ett 

genomgående resultat är att alla elever berättar om de relationer de haft i skolan, både dåliga 

och bra, och hur dessa relationer påverkat deras resultat. De upplever sig inte hörda på men 

när de knutit en relation med någon vuxen har skolarbetet flutit på bättre med högre 

kunskapsresultat som följd. 
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Inledning  

  

- Anna, läser jag nu? Känslan när Kalle 7 år äntligen knäcker läskoden, den är monstruös. Det 

är den bästa lönen man kan få. Allt slit och allt arbete som eleven lagt ner ger äntligen 

resultat. Eller som när killen senare kommer och självmant frågar om han får läsa när vi har 

en stund över, vilken lycka.   

  

Genom våra år som lärare har vi mött elever som är frustrerade och ledsna, de är bråkiga på 

lektionerna och har svårt att fokusera. Många gånger hade kanske detta beteende kunnat 

avhjälpas med en god relation där pedagogen vet vilka krav man kan ställa på eleven. Men 

också en bättre självkänsla, självtillit och rätt undervisning hade kunnat påverka elevens 

resultat. Vi vill veta hur eleverna själva har upplevt sin skolgång och om de vet vilka insatser 

som hjälpt dem.  

 

Trots att det finns mycket forskning om hur god undervisning ska se ut, så har vi fler och fler 

elever som inte kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Vad är det som går fel? 

Vad kan man lära sig av andras misstag eller framgång? Kan man få reda på det är det till stor 

vinning med denna studie. En annan tes som också är intressant är att när eleverna kommer in 

på ett introduktionsprogram tar det inte lång tid innan de flesta vinner en gymnasiekompetens. 

Vad gör de på dessa program som är så framgångsrikt?   

   

Genom Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2016) står det att vårt uppdrag är att se till att varje elev får det stöd de har rätt till 

utifrån varje individs behov. Hur mäter skolan vilka behov den specifika eleven har? Den 

insikt vi får är att det får konsekvenser för elevernas framtid. Vi vet att elever t ex kan bli 

hemmasittare då det är jobbigt för eleven att alltid behöva misslyckas i skolan. Man riktar in 

sig på någon form av generell undervisning. Alla ska passas in. Skolan är uppbyggt efter ett 

visst system som eleverna ska anpassa sig efter. Det borde vara tvärt om. Begreppet ”en skola 

för alla” har funnits med under en längre tid och innebär delaktighet och inkludering. Lgr11 

(Skolverket, 2011) säger att:  

  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 6).  

  

Vi hoppas att med denna studie få veta hur elever som varit och är i behov av stöd i 

grundskolan upplever stödet som varje enskild elev fått i sin tid i grundskolan. Vilka 

svårigheter har de stött på? Hade grundskolan kunnat göra på annat sätt för att tillgodose 

elevernas behov? En stor andel elever är inte behöriga att söka till ett yrkes- eller nationellt 

program på gymnasiet. I vissa kommuner ökar antal elever som går ur grundskolan med icke 

godkända betyg. Vad beror det här på? Vi kommer att träffa elever som inte har nått godkända 

resultat och därmed läser på ett introduktionsprogram.    

 

Att kunna läsa, förstå, tolka och tala om olika texter, både eftertänksamt och kritiskt, är en 

individuell rättighet. Det är också en förutsättning för att kunna värna om de demokratiska 

värderingar och den värdegrund som samhället bygger på (Skolverket, 2016, s. 8).                                                                                       
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Bakgrund  

I bakgrunden tar vi först upp de styrdokument och tidigare studier som vi har att förhålla oss 

till. Vidare presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studien.  

 

Styrdokument  

I skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3§) kan vi läsa att:  

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). 

 

Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §) skriver vidare att skolan ska anpassa utbildningen till 

alla elever, såväl elever som behöver utmaningar samt elever med funktionsnedsättningar.   

  

Undervisningen ska också vara likvärdig, vilket enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) innebär att 

undervisningen inte kan vara lika för alla skolans elever samt resurser kan inte fördelas lika, 

och hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar. Om elever riskerar att inte nå målen har 

skolan ansvar att se till att eleverna får det stöd de behöver. Undervisningen ska därför aldrig 

utformas lika för alla, utan vara individualiserad.  
  

I Salamancadeklarationen kan vi bland annat läsa att ”varje barn har en grundläggande rätt till 

undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel 

utbildningsnivå” och ”elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor 

som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov” (Salamancadeklarationen, 2006).  

  

Faktorer som påverkar elevers situation i skolan 

 

Undervisning 

En av skolans uppgifter är att se till att barn får lära sig att läsa och skriva. Enligt Alatalo 

(2016) är det kanske den viktigaste uppgiften som skolan har. Och för att det ska vara möjligt 

behöver pedagogerna ha goda ämneskunskaper men även ha kunskap om hur det går till att 

lära barn att läsa. Krantz (2015) menar att det är skolans uppgift att kunna se vilka behov 

varje barn har och för att barn ska lyckas i sin läsutveckling krävs att pedagogerna är 

välutbildade och kan möta eleverna där de befinner sig. Krantz menar vidare att det finns en 

risk att de elever som inte utvecklat flyt i sin läsning när de slutar årskurs 3, kommer att få 

svårt att klara av de texter som de möter i högre årskurser. Därför är det viktigt att eleven, 

tidigt, möts av skickliga pedagoger. Vidare säger Krantz att automatiserad avkodning har en 

betydande roll för läsförståelsen och för att automatisera avkodningen krävs mycket träning. 

Elever kan få svårigheter med läsförståelsen om de inte nått läsflyt när de börjar på 

mellanstadiet, trots att de inte haft några läs- och skrivsvårigheter under sina första tre år i 

skolan. Detta benämns som ”the 4th grade slump” (Herkner, 2011, s. 89). Herkner poängterar 

också vikten av att pedagoger har kunskap om läsinlärningsmetoder samt att pedagogernas 

förmåga att undervisa har stor betydelse för hur eleven kommer att lyckas i läs- och 
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skrivutvecklingen. Elevernas läs- och skrivförmåga bör diagnostiseras i årskurs 1 för att 

lämpliga åtgärder ska kunna sättas in i tid. En skicklig lärare, enligt Herkner, har förmågan att 

ge eleverna förutsättningar att utveckla den fonologiska medvetenheten, det vill säga 

medvetenheten om språkljud.  

 

Ingen elev ska riskera att hamna efter i sin utveckling. Elevers läs- och skrivutveckling bör, 

ofta, kartläggas för att hitta eventuella läs- och skrivsvårigheter. Intensiva åtgärder bör sättas 

in tidigt och i årskurs tre bör man sätta in alternativa strategier för att eleven ska ha möjlighet 

att bli självgående och inte hamna efter sina kamrater (Nordström & Svensson, 2017). 

 

Alatalo (2011) säger att det är viktigt att pedagogerna är professionella och att de är 

specialister på läsinlärning. Pedagogerna behöver också ha kunskap om hur man vet var 

eleven befinner sig i sin läsutveckling samt om det finns någon risk för att eleven får 

svårigheter med sin läs- och skrivutveckling. En del pedagoger har bristande erfarenhet i att 

göra reflektioner kring läsutvecklingen, vilket kan innebära att elever undervisas av 

pedagoger som egentligen inte vet hur läsundervisningen bör gå till. Enligt Alatalo finns det 

en risk att oerfarna pedagoger låter sina elever läsa tyst i tron att det räcker att läsa intressanta 

texter för att eleverna ska utveckla sin läsning. Risken är då att lärarna inte vet var eleverna 

befinner sig i sin läsutveckling och att de elever som behöver stöd, med exempelvis 

läsförståelsestrategier eller avkodning, inte får det stöd de behöver. Lästräningen behöver 

varieras med övningar i ”språklig medvetenhet, avkodning, läshastighet, läsning med 

inlevelse, träning av ordkunskap och läsförståelsestrategier” (s.195).  

  

Håkansson och Sundberg (2012) menar att god undervisning präglas av att den är grundligt 

planerad, strukturerad och utgår från elevernas behov. Läraren behöver ha förmågan att 

planera lektioner som får elevernas kreativitet och fantasi att flöda samt planera aktiviteter 

som bidrar till att eleverna blir självständiga individer. Läraren behöver också ha en förmåga 

att reflektera för att undervisningen ska vara anpassad efter elevernas behov och 

utvecklingsnivå (Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

Sarromaa Haustätter och Takala (2011) har i sin studie jämfört undervisningen i Finland och 

Norge utifrån resultatet i Pisaundersökningen 2006, då Finland kom på en andra plats. I 

Finland handlar framgången i läsning om specialundervisning, där man tidigt satsar på att 

utveckla språkförmågan hos eleverna. Finland är också det land i världen som har flest elever 

som får specialundervisning under sin tid i grundskolan. Stödet sätts in så fort man upptäcker 

att eleven har någon form av svårigheter med inlärningen. Fokus ligger på tidiga insatser, 

under årskurs 1 - 6, men oftast i första och andra klass. Skillnaden mellan Finland och Norge 

handlar framförallt om antalet elever som får specialundervisning, vilka som får det samt när 

den sätts in. I Norge ligger det största stödet i de senare skolåren och ges framförallt till elever 

med svåra psykiska problem, svåra sociala problem eller svåra beteendeproblem. Det som 

räknas till specialundervisning i Finland ses inte som specialundervisning i Norge utan är 

mera ett mått på extra stöd och hjälp i den ordinarie undervisningen, vilket är normalt att man 

får i Norge. Att ge extra stöd och hjälp i norska skolor är en självklarhet. Trots det så går det, 

enligt PISA, inte att jämföra det stödet med det som de finska eleverna får. Finland har även 

en lägre andel elever med beteendesvårigheter och man jämför med Norge. En av orsakerna 

kan vara, enligt Sarromaa Haustätter och Takala, att det finska systemet, med 
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specialundervisning där man fokuserar på att alla elever ska lära sig att läsa, skriva och tala, 

minskar antalet elever med beteendesvårigheter. En konsekvens av att tidigt lägga fokus på 

språkutvecklingen skulle i så fall innebära att beteendesvårigheterna minskar. I jämförelse 

med Finland är man i Norge mer kritisk till specialundervisning, då man anser att den 

exkluderar och marginaliserar elever. Man vill istället lägga fokus på individuell undervisning 

där läraren är skyldig att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. 

 

Läsutveckling 

Att kunna läsa är en komplicerad kognitiv förmåga menar Kamhi och Catts (2014). Du 

behöver göra flera olika tänkanden för att få läsningen att fungera. Enligt författarna finns det 

en bred syn på problemet med läsning, men forskningen är överens om att det är två olika 

förmågor som sammanflätar läsförmågan. De två fundamentala förmågorna är att känna igen 

ordet och att kunna avkoda det. Vidare menar Kamhi och Catts att målet med att dessa 

förmågor samarbetar och fungerar är att läsningen ska bli automatiserad och systematiserad. 

För att förstå språket behövs vissa färdigheter och det Kamhi och Catts berättar om är fem 

olika parametrar som måste bindas samman för att det talade och lästa språket ska 

sammanflätas till en enhet. De pratar om fonologi, semantik, morfologi, syntax och pragmatik 

(Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016, Kamhi & Catts, 2014). Med fonologi menar 

man enligt Bruce m.fl. (2016) språkets ljudsystem och vilken funktion språkljuden har. 

Vidare säger de att ”semantik handlar om ordens betydelse och innehåll.” (s.40) Längre fram i 

språkutvecklingen pratas om morfologi, hur ord bildas och böjs, den grammatiska förmågan 

och med detta menar man hur man använder språket, för att senare övergå till syntax där man 

menar att orden som bildas ska förmedlas och förstås. Pragmatik berättas vidare att man ska 

förstå språket i sociala samspel, vilket inte är alldeles lätt. För att vi ska lära oss att tala, läsa 

och skriva krävs vägledning och undervisning. Barn med någon form av språklig svaghet, 

oavsett orsak, kommer att tappa intresset för att läsa och skriva, de ser sig själva som 

misslyckade, och får en låg självbild (Heimdahl Mattson & Roll- Pettersson, 2007).  

 

 

Läs- och skrivsvårigheter  

Läs och skrivsvårigheter kan ha flera olika orsaker. Vi vill här nedan förklara för olika hinder 

för läs och skrivutvecklingen, och hur det kan påverka eleven.  

 

I en studie som Ekegren Johanssons (2016) skrivit där åtta gymnasieelever, med läs- och 

skrivsvårigheter och deras upplevelser av grundskolan, fann hon att ”elevernas erfarenheter 

från grundskoleåren handlar mycket om en känsla av oro som kan kopplas till skolans krav 

och förväntningar på deras förmågor, men även till känslan av utanförskap” (s. 90). 

Gemensamma upplevelser hos dessa ungdomar var att inte kunna läsa och skriva som sina 

övriga kamrater samt att stödet från kamrater med liknande svårigheter hade stor betydelse för 

identitetsskapandet. Känslan av att lyckas var också viktig. Eleverna berättade också att de 

ständigt kämpade med att få godkända betyg. Ekegren Johansson fann ”tre centrala teman” i 

elevernas berättelser: ”lärande, bemötande och självbild” (s.90).  

 

Fouganthine (2012) menar att för att hitta elever med dyslexi behöver vi titta på deras 

kognitiva och fonologiska funktioner, att kartlägga profiler hos barn. Hon skriver också att 
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alla elever är olika och det är då viktigt att kartlägga profilen hos varje enskilt barn. Hon 

menar att lässvårigheter måste kompenseras så tidigt som möjligt då alla barn söker ett 

sammanhang och viljan att vilja delta. Fouganthine berättar vidare om, att elever har högre 

stressnivå och att dessa elever då kan uppvisa copingstrategier vid läsning, alltså skriver gärna 

av, gör lika som kompisen etc. Eleverna visar också att de hittat undvikande strategier menar 

Fouganthine. Hon menar vidare att elever med dyslexi behöver få förståelse för sin 

funktionsnedsättning och hitta strategier som passar eleven. I detta arbete blir pedagogerna 

runt dessa barn så viktiga. 

 

Det genetiska arvet är också något som påverkar läs- och skrivinlärningen och så inte minst 

hos elever med läs-, och skrivsvårigheter som dyslexi (Samuelsson, 2009; Svensson, 2009). 

Svensson (2009) berättar att det finns en stor enighet hos forskare inom området. Dessvärre 

finns ingen forskning på vilken eller vilka exakta gener som avviker berättar han vidare, trots 

att det gjorts en mängd olika studier. Det forskarna är eniga om är att det inte är EN gen som 

utlöser utan flera gener. Svensson berättar vidare att miljön också påverkar våra gener. Då 

menar han att geners och miljöns påverkan kan variera både inom som utanför familjen. 

Svensson menar också att dessa studier är viktiga ur ett pedagogiskt och psykologiskt 

perspektiv då det fortfarande är lång väg kvar tills vi kan berätta om de genetiska orsakerna 

till dyslexi. Vidare menar han att ur ett pedagogiskt perspektiv är denna fakta viktig då man 

kan misstänka att en elev kan ha dyslexi om någon i familjen redan har det. Han menar också 

att denna vetskap ska hjälpa ur ett psykologiskt perspektiv. Då det förhoppningsvis ska ge 

eleven mindre psykologiskt lidande i form av ett bättre självförtroende och självkänsla.   

 

Gibson och Kendall (2010) intervjuade elever med dyslexi, på två olika universitet i England. 

Dessa elever fick sina diagnoser sent och konsekvenserna av det blev känslor av 

misslyckande. Enligt Gibson och Kendall stöder denna studie tidigare studier om att tidig 

upptäckt av dyslexi resulterar i att eleverna blir mer medvetna om orsaker till sina svårigheter 

och till följd av det blir deras förmåga mer självklara. Gibson och Kendall rekommenderar 

tidig kartläggning av elevernas behov för att lämpliga insatser ska kunna göras. Gibson och 

Kendall poängterar vikten av att lyssna på eleverna samt se till att lärandet sker i en positiv 

miljö.   

  

Tolv elever, alla med läs- och skrivsvårigheter, deltog i en studie där syftet var att undersöka 

mål, organisation och undervisningsmetoder (Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson, 2007). 

Vid analysen av studien delades svaren in i tre huvudkategorier: förutsättningar för stöd och 

deltagande, lärares kompetens och förhållningssätt till eleverna samt segregerade grupper eller 

inkluderande undervisning. Ingen av eleverna fick sina läs- och skrivsvårigheter utredda 

förrän i fjärde eller femte klass, något man hade fått kämpa för att få. För samtliga elever hade 

man varit av åsikten att vänta och se. Den specialundervisning eleverna fick handlade om stöd 

i segregerad form, individuellt eller i liten grupp, från några timmar i veckan till att vara 

segregerad på heltid. Att få lämna sin klass upplevdes som att bli utpekad och utelämnad. 

En av eleverna berättar att han kände sig värdelös och blev mobbad. Trots att han bad om 

hjälp fick han inget stöd. Tillslut gav han upp och försökte ta sitt liv. Inga läs- och skrivtester 

gjordes under hans tre första skolår. När han till slut fick sin dyslexidiagnos, i årskurs fyra, 

fick han specialpedagogiskt stöd av flera olika lärare, vilket både var positivt och negativt. 

Det negativa, som Heimdahl Mattson och Roll- Pettersson (2007) beskriver, var att eleven 
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fick uppgifter som inte var relevanta. Det som sågs som positivt var den läraren som inte gav 

upp och som kunde hjälpa honom att hitta strategier för sitt lärande. En annan elevs beskrev 

läraren som positiv och inspirerande, vilket hade stor effekt på elevens förmåga till lärande. 

En bra lärare, enligt eleverna, var en lärare som frågade eleverna vad de ville göra, som tog 

tag i problemen, som hittade alternativa sätt att arbeta på, var intresserad av ämnet samt hade 

en positiv inställning. Bra lärare ger inte upp och får alla elever att känna sig lika viktiga, 

menar Heimdahl Mattson och Roll- Pettersson.    

 

En annan aspekt i vad som kan påverka läs-, och skrivutvecklingen är om du är pojke eller 

flicka (Taube, 2009). Vidare beskriver Taube skillnaden mellan pojkar och flickor. Hon visar 

vad som egentligen påverkar till att forskningsresultaten pekar på att pojkar bär större risk att 

få läs- och skrivsvårigheter och hur vi människor agerar annorlunda mot pojkar respektive 

flickor. Vidare skriver hon också om hur det finns mest kvinnor runt barnen vid deras tidigare 

uppväxt, både hemma och i förskola/skola. Taube pekar också på vikten att män läser mer för 

barnen ur detta perspektiv. Det är också så att det finns biologiska förklaringar till varför 

pojkar bär en högre risk än flickor då pojkarna är mer neurologiskt sårbara. Det forskarna är 

eniga om är att flickorna har en genomsnittlig tidigare mognad än pojkar och därför blir 

mottagliga för språk tidigare än pojkar och har bättre förmåga att koncentrera sig. Det Taube 

funderar vidare på är varför pojkarna inte kommer ikapp när de uppnått samma kognitiva 

förmåga. Fler forskare pekar på Matteuseffekten att pojkarna redan befinner sig i en ond 

cirkel med ett dåligt självförtroende, dålig självbild och inte alls motiverade till läsning. De 

svaga läsarna förblir svaga medan de starka läsarna blir starkare.  

 

I en studie på Nya Zealand intervjuades fyra elever med dyslexi (Rowan, 2010). Alla fyra såg 

sin dyslexi som en del av sin personlighet. Skillnaden mellan dem och deras kamrater 

handlade om sättet att lära samt tiden det tar att slutföra uppgifter. De såg inte sin dyslexi som 

en funktionsnedsättning utan som ett annat sätt att lära på, speciellt i uppgifter som krävde 

mycket läsning eller uppgifter som var under tidspress. Eleverna visade en stark känsla av 

oberoende och de hade skapat sig egna strategier för att lära, något de senare hade nytta av i 

högre studier. Stödet från klasskamrater, viktiga lärare och föräldrar var en självklarhet och 

mycket viktigt för dem. Alla berättar de om personer som varit speciellt viktiga för dem i de 

tidiga skolåren. Speciella lärares uppmuntrande ord gjorde sig påminda när de satte upp mål 

för sina studier. För Rowan var det tre frågor som blev viktiga efter studien. Ser vi på elever 

med dyslexi som elever med inlärningssvårigheter eller ser vi dyslexin som ett annat sätt att 

lära? Hur ökar vi förståelsen och stödet för elever med dyslexi samt hur gör vi för att se till att 

dessa elever utvecklar sin självkänsla i tidiga skolår? 

 

Låg självbild och låg motivationsnivå 

Swalander (2009), som tittat på forskning kring självbilden hos de med läs- och 

skrivsvårigheter, menar att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har ”en tydlig negativ påverkan 

på en människas självbild” (s.194). Swalander menar att elevens förmåga att prestera minskar, 

och eleven undviker uppgifter med läsning eller låter bli att anstränga sig på grund av eleven 

själv har en uppfattning om att denne inte kan. Detta kan i sin tur leda till att eleven  

 ” … utvecklar ett mönster av inlärd hjälplöshet vilket innebär låg självkänsla, svaga 

prestationer, minskade förväntningar, minskad motivation, dålig uthållighet samt passivitet” 
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(s. 195). Forskningen visar också att självförtroendet och självbilden hos barn med dyslexi 

påverkas negativt på så sätt att de själva anser sig vara mindre intelligenta, fortsätter 

Swalander. Swalander säger vidare att dessa barn kopplar samman ansträngning med 

intelligens, vilket då skulle innebära att barn med läs- och svårigheter känner sig mindre 

intelligenta på grund av att de inte anstränger sig tillräckligt. Barn med inlärningssvårigheter 

kan ha hög intelligens, vilket en studie (Toffalini, Pezzuti & Cornoldi, 2017) visat där man 

jämfört barn med och utan inlärningssvårigheter. Det som resultatet visar är att mätmetoden 

påverkar resultatet hos barnen. Då kan man även hitta fler barn med hög intelligens i gruppen 

med inlärningssvårigheter.   

 

Swalander (2009) pratar om begreppet ”self-efficacy” som först och främst handlar om hur 

man ”uppfattar sin kognitiva förmåga” (s.187). Detta skulle då innebära att barn med dyslexi 

inte tror sig ha förmågan att kunna läsa och skriva på ett gynnsamt sätt, vilket i förlängningen 

innebär att de undviker eller lägger mindre tid på läs- och skrivuppgifter. För att slippa 

misslyckas undviker man även att visa vad man presterar, vilket i sin tur innebär stress, ångest 

och frustration. Swalander menar att det är viktigt att ha förståelse för elevernas upplevelse av 

att inte kunna läsa och skriva som sina kamrater samt att de måste arbeta hårdare för att nå 

resultat. Wolff (2011) skriver om hur misslyckanden inom olika områden som till exempel 

inom läs och skriv, där de flesta barn annars brukar klara sig bra, det bidrar till att eleven får 

låg självkänsla. Wolff visar också på att det kan bli som en ond cirkel och när den låga 

självkänslan hindrar läsutvecklingen vill heller inte eleven ge sig i kast med utmaningen att 

läsa därför låter eleven bli. Författaren hänvisar till Matteus-effekten och hur den effekten kan 

vara svår att bryta. 

 

Hellblom Thibblin, Sandberg, Andersson och Garpelin (2013) skriver om att 

läsundervisningen, den formella, börjar när eleven börjar sitt första skolår. De menar att 

pedagoger redan efter några månader kan se om eleven tillägnar sig kunskaperna som det är 

tänkt, eller om eleven möter svårigheter. I och med svårigheterna menar författarna att 

eleverna undviker aktiviteter där svårigheterna blir tydliga och eleven hamnar i en ond spiral. 

Den som redan har förmågan, förbättrar den ännu mer genom att träna mera, därför blir 

glappet större mellan de elever som inte kan och de som redan utvecklat förmågan och 

därmed också viljan att vilja öva mer, den så kallade Matteuseffekten (Stanovich 1986).  

 

Wentzel och Wigfield (2009) skriver om vikten av förmågan att kunna samspela med andra 

elever för att kunna använda sina intellektuella förmågor i lärande aktiviteter. Eleverna 

förväntas även ska kunna samspela med andra människor i skolans värld. Då skolan utgör ett 

utmanade segment i barnets liv, skapas många förväntningar på eleven för att klara detta. 

Vidare beskriver Wentzel och Wigfield att för att uppringa denna förmåga krävs mycket 

motivation för att ta sig an denna komplexa utmaning. Fortsättningsvis menar författarna att 

för att elever ska göra en prestation och personlighetsutveckling krävs motivation som 

bakomliggande faktorer till framgång. Varje undervisningssituation handlar om utveckling.   

Thomson och Wery (2013) pratar om begreppet motivation och beskriver det som att 

motivation är elevens lust att delta i lärandeprocesser. Vidare beskriver författarna om 

motivation att god motivation är nyckeln till framgång både inom beteendeutveckling och 

utbildning. Andra som beskriver begreppet motivation på ett liknande sätt är Pantziara och 

Philippou (2014) som berättar om att det är motivationen som får eleven att genomföra 
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aktiviteter. Kunskaper om dessa olika aspekter kan generera ett mer motiverat klassrum som 

är viktigt ur ett lärandesammanhang. Det är inte bara elevernas egna mål som är motiverande 

för dem menar Pantziara och Philippou, utan även vilken målsättning läraren har spelar roll.  

Vidare beskriver Pantziara och Philippou, att det är vilka mål läraren har för varje enskild elev 

som kan kopplas till vilka förväntningar läraren har på eleven.  

 

Hellberg (2007) gjorde en studie med gymnasieelever på ett individuellt program, samtliga 

elever hade fått diagnosen Asperger. Studien handlade om elevernas upplevelse av sin tidigare 

skoltid, sin diagnos och tiden på gymnasiet. Samtliga elevers upplevelser av skolan är att inte 

passa in i skolans värld, känna utanförskap och avsaknad av gemenskap. Eleverna har, tidigt, 

fått specialpedagogiskt stöd då de betraktats som elever i behov av särskilt stöd. Hellberg 

menar att elever ofta känner sig utpekade av att misslyckas och av att vara i behov av extra 

stöd i form av specialpedagogiska insatser. Detta misslyckande leder ofta till ännu större 

svårigheter, vilket i sin tur leder till att de inte når de förväntade resultaten i årskurs nio 

(Hellberg, 2007). Samtliga elever i studien visar på en negativ bild av sin 

tidigare skoltid. Ständiga misslyckandet påverkade synen på sig själv och sin förmåga att 

klara av skolarbetet, vilket skapade en negativ bild av sig själva, något de tog med sig till 

gymnasieskolan. Eleverna ansåg att misslyckandena berodde på att lärarna inte kunde bemöta 

deras behov. Den negativa bilden förändrades under gymnasietiden då man ansåg att 

bemötande av lärarna var positivt, vilket eleverna ansåg var värdefullt.  

 

Minnet 

En annan aspekt som har med inlärning att göra är ju förstås minnet. Det är viktigt att vara 

medveten om att minnet, är en orsak som påverkar, när man arbetar med inlärning. Dahlin 

(2009) hänvisar till minnets olika delar och hur dessa delar påverkar. Vidare beskriver hon att 

minnet delas upp i olika grupper, KTM och AM samt LTM som står för korttidsminnet och 

arbetsminnet samt långtidsminnet. Dahlin menar att forskarna ser ett samband mellan god 

läsförmåga och ett gott minne likväl som lässvaga har låg minneskapacitet.   

I en vidare tanke kring minnet är vad som händer för elever med låg minneskapacitet. Dahlin 

visar vidare att nonsensord blir svåra att hantera då dessa inte lagras i LTM. Vid lästräning tar 

det också längre tid att hämta rätt information från LTM och den fonologiska loopen. Med 

den fonologiska loopen menas att den språkliga processen är viktig, för utvecklingen av 

ordförrådet, talutvecklingen, läsutvecklingen samt läsförståelsen att det går runt, runt och runt.  

Dahlin menar också att, alla som arbetar i skolan, ska vara medvetna om vilken påverkan 

arbetsminnets kapacitet har och att det påverkar vissa elevers beteende. Hon beskriver också 

att inga elever vill göra fel och blir därför irriterade när de inte minns vilken bok, program 

eller ens instruktion som ska användas. Därmed har också eleven misslyckats och 

motivationen sänks redan innan arbetet har börjat. Hon menar också att pedagoger bör i 

undervisningen utgå från välkänd information för eleven. Det har också visat sig att när det är 

lättare att förstå information kan större bitar placeras i AM och mindre påfrestning på 

arbetsminnet och då öka inlärningsförmågan.  
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Relationer 

Thornberg (2013) menar att forskningen visar att hos så kallade högriskelever är lärar-elev 

relationen viktig. Med högriskelever menas elever som är svåra att undervisa och som inte 

fungerar i skolmiljön på grund av beteendeproblem eller aggression. Även elever med viss typ 

av neuropsykiatriska diagnoser har denna typ av beteendeproblem. En annan del som spelar in 

i elevens högriskfaktor är problematiska hemförhållanden. Vidare menar Thornberg att för att 

dessa elever inte ska riskera att utveckla ett “aggressiva eller antisociala beteendemönster” (s. 

106), så är relationen till lärare viktig. Denna relation behöver vara “varm och stödjande” 

(s.106).  Om högriskeleverna får en sådan relation till sina lärare ökar möjligheten för att de 

ska lyckas i skolan. I ett positivt klassrumsklimat möts eleven av en lärare med förmågan att 

skapa en bra atmosfär, ge emotionellt stöd, se varje individs olika behov, skapa en struktur 

med höga förväntningar, där eleverna uppmuntras till att ta eget ansvar.  Samtidigt möter 

läraren eleven med respekt, skapar en nära relation till varje elev, lyssnar på och pratar med, 

bryr sig om samt ger bra stöd. När ett sådant klassrumsklimat finns investerar högriskeleverna 

i sina relationer. Högriskeleverna blir mindre aggressiva och mer engagerade av att studera. I 

ett sådant klassrumsklimat är det inte bara eleverna som är vinnarna, då det även ger positiva 

effekter för lärarens egen hälsa. Läraren känner också starkare tillit till sin kapacitet och 

känner sig därmed tillfredsställd, menar Thornberg. 

 

Thornberg (2013) skriver om olika ledarskap. Det handlar om tre olika typer av ledarskap, 

den som leder med auktoritet, demokratiskt eller genom en låt-gå stil. Författaren skriver om 

att definitionen av ledarskap återspeglar processen som avsiktligt påverkar person eller grupp 

för att vägleda och strukturera. Vidare menar han att man kan se det från två olika perspektiv, 

ett individperspektiv eller ur grupperspektiv. Han skriver också att det finns en skillnad på att 

fostra och att leda, och menar att det är ledarskapet som är en del av lärarskapet. Det är 

läraren som ska organisera lektionerna så det passar alla elever oavsett vilken ledarstil man 

har. Druid Glentow (2006) menar att oavsett vilken miljö, pedagog och lärstil eller svårighet 

så är det skolans och vårt ansvar att ge eleverna det stöd och den undervisning eleverna 

behöver. De ska också känna trygghet i sin vardag och med uppgifterna som de tar sig an. 

Vidare menar Druid Glentow att man måste blanda olika pedagogiska metoder och genom 

den tryggheten man som pedagog känner i de olika metoderna skapa trygghet och arbetsro 

och framförallt ett gott klassrumsklimat.  

 

Eleverna ska gå ur skolan med en känsla av tilltro till sig själva. De ska ha fått det stöd, den hjälp 

och den uppmuntran de behövt i sitt lärande. De ska gå ur skolan med högburet huvud och MVG i 

självkänsla (Druid Glentow, 2016, s.284). 

 

Hugo (2007) följde sju elever och deras lärare på ett individuellt program under deras tre år på 

gymnasiet. Samtliga elever lämnade grundskolan med ofullständiga betyg och hade en 

negativ bild av skolan och dess lärare. Eleverna upplevde, under sin tid i grundskolan, 

misslyckanden, utanförskap och dåliga relationer till lärare, framförallt under den senare delen 

av grundskolan. De lämnade grundskolan med låg självkänsla och en tro på sig själv att 

inte kunna lära sig något. Under de tre åren på det introduktionsprogrammet, med 

undervisning i liten grupp, växte självkänslan och man kände sig bekräftad och kände tillit till 

lärarna. Studien visar att relationen mellan elever och lärare är av stor vikt för elevernas 

lärande.    
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Vad är det viktigaste en lärare kan göra, om man frågar eleverna? I en studie av Nielssen 

(2011) där hon intervjuar elever med dyslexi förklarar eleverna att det viktigaste en lärare kan 

göra är att se eleverna som individer, förstå vilka svårigheter de brottas med samt se till att ge 

dem lämpliga verktyg, se till att de får den tid som behövs samt ge dem gott om utrymme för 

sitt lärande. En elev berättar om sin lärare som brydde sig om honom, vägledde och hjälpte 

honom att växa. Om det inte varit för henne och hennes stöd, så hade han inte kommit dit han 

är idag. Nielssen (2011) säger att med stöttning av lärare lär vi oss att läsa och skriva men vi 

lär oss också om oss själva. Därför är det av stor vikt vad en lärare säger till sina elever, men 

det har även stor vikt på vilket sätt lärarna ser på sina elever. Kan läraren känna empati för 

sina elever, få dem att växa och stå redo att möta sina motgångar? Eller ser läraren på sina 

elever med en kritisk blick, inte tror på deras förmåga, inte ser dem? Då är det stor risk att 

eleverna tappar tron på sig själv och sin förmåga. Under det år som Nielssen (2011) 

intervjuade elever fann hon delar som verkade vara mer viktiga för eleverna. För det första 

var det viktigt att läraren mötte och såg eleven som en hel person, med både styrkor och 

svagheter. För det andra var det viktigt att läraren kunde erbjuda relevanta verktyg för 

lärandet och för det tredje så skapade läraren tid och rum för elevernas lärande. Lärare som 

kan förse sina elever med lämpliga verktyg och ge dem tillgång till meningsfulla sammanhang 

plockar fram styrkan hos eleverna, väcker deras nyfikenhet och vilja att lära. 

 

Särbegåvning och koncentrationssvårigheter 

Särskild begåvad anses man vara om man “... har en förmåga som är avsevärt mycket starkare 

än vad som är typiskt” (Skolverket, 2015. s. 2).  Dessutom har de särskilt begåvade eleverna 

en förmåga att lära sig snabbt, en förmåga till fördjupat resonemang och abstrakt tänkande 

samt ett gott minne. De presterar ofta mer än sina kamrater, är mer motiverade och får bättre 

betyg (Heyder, Bergold och Steinmayr, 2018). Däremot behöver inte en elev med särskild 

begåvning vara högpresterande (Skolverket; SKL 2016; Heyder m.fl. 2018). Detta gör att de 

särskilt begåvade eleverna kan vara svåra att upptäcka om omgivningen är oförstående och 

missförstår elevernas egentliga förmågor (Skolverket; SKL; Heyder m.fl.). Det är inte 

ovanligt att elever med särskilt begåvning upplever skolan som tråkig och ostimulerande. 

Särskild begåvade elever ifrågasätter ofta undervisningen men kan även ifrågasätta den 

undervisande läraren (SKL). Uppgifter som inte är tillräcklig utmanande gör att eleverna 

presterar sämre, blir passiva, känner sig missförstådda och uppvisar ett negativt beteende. 

Något som leder till att de får en syn på sig själva att de inte kan prestera, som i sin tur leder 

till dålig studieteknik, vilket tillslut leder till låg självkänsla och de stannar hemma (SKL). Ur 

ett internationellt perspektiv så är de begåvade eleverna framtidens hopp, men i Sverige finns 

inte tillräcklig kunskap om vem som är begåvad samt vad deras behov är. Dessutom tycks det 

finnas ett visst motstånd till att ge begåvade elever utmaningar. Forskare är eniga om att, 

begåvade barn som inte uppmärksammas för sin begåvning, kommer att få det svårt att lyckas 

i skolan (Persson, 2010). Begåvade elever behöver dagliga utmaningar i det område där de har 

sin speciella förmåga. De behöver också få vara unika och regelbundet få arbeta självständigt 

i sitt specialområde och samtidigt få möjlighet att accelerera i sitt ämne. Vidare är det viktigt 

att dessa begåvade elever får möjlighet att träffa likasinnade, vilket är positivt både för deras 

sociala- men också emotionella utveckling (Rogers, 2007). 
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Tio elever, i åldern 10-12 år, med koncentrationssvårigheter intervjuades för att ta reda på hur 

de upplevde att vara segregerad från sin klass. Alla elever, utom en, fick en till en 

undervisning och gick i en mindre undervisningsgrupp. Nästan alla, enligt Ljusberg (2010), 

ville delta i en vanlig klass, men ansåg att det i nuläget inte var möjligt, men några hade det 

som mål. Orsaken till att de var segregerade från sin klass berodde på, enligt dem själva, att 

de hade svårigheter med uppmärksamhet, inlärningssvårigheter, de var rastlösa och hade svårt 

att koncentrera sig. En uppfattning som eleverna hade var att klasskamraterna såg dem som 

misslyckade, irriterande och som elever med beteendeproblem, och att det var därför de inte 

kunde gå i en vanlig klass. För de här eleverna var lärarna oerhört viktiga. En bra lärare 

beskrivs som en lärare som håller ordning i klassrummet, har tålamod, är snäll och rättvis, är 

bra på att lyssna, gör uppgifter som är lätta att förstå och ger stöd och hjälp när man behöver. 

Eleverna i studien var medvetna om sina svårigheter och flera av dem hade målet att så 

småningom kunna gå i en vanlig klass. Medan andra inte såg den möjligheten utan hade en 

förståelse för att deras problem kanske inte gick att lösa i skolan (Ljusberg). 

 

Många kände sig ensamma, hade förlorat och saknade sina vänner, något som Ljusberg 

(2010) menar kanske var det viktigaste resultatet i studien. Ett annat viktigt resultat som 

Ljusberg pekar på är att eleverna såg sig vara ett problem. Vidare menar Ljusberg att, faran 

med att placera elever i en segregerande mindre grupp, är att eleven ensam blir bäraren av 

problemet och att skolan inte tar sitt ansvar när det gäller skolans uppdrag att ge eleverna 

förutsättningar för god kunskapsutveckling samt en grund för ett aktivt deltagande. Det är få 

argument som förespråkar exkludering, trots det så är det många elever i Sverige som 

undervisas en till en eller i mindre undervisningsgrupp. Det finns de som menar att det är 

säkrare för dessa elever att vara segregerade för att slippa jämföra sig med kamrater som 

presterar bättre. Det finns även argument för att dessa elever tar uppmärksamheten från de 

andra eleverna i klasserna och bidrar till att de inte får möjlighet att lära (Ljusberg, 2010). 

 

Mobbning 

Var sjätte elev i Sverige utsätts för mobbning, enligt Pisaundersökningen som gjordes 2015 

(Skolverket, 2015). Att bli mobbad innebär att bli utsatt för “negativa handlingar … där 

förövaren eller förövarna är starkare än den utsatte” (Eriksson, Lindberg, Flygare och 

Daneback, 2002, s. 12). Mobbningen kan antingen vara fysisk med knuffar, sparkar eller slag, 

verbal med hot eller förolämpningar eller indirekt, det vill säga att man blir utstött eller 

drabbas av ryktesspridning (Thornberg, 2013). Att bli utsatt för mobbning innebär ofta en hög 

risk att bland annat drabbas av låg självkänsla, att få en sämre förmåga att prestera i sitt 

skolarbete, att känna ångest och hamna i depression. Det är inte heller ovanligt att elever som 

utsätts för mobbning väljer att isolera sig, vilket innebär ytterligare utanförskap med psykisk 

ohälsa som följd (Thornberg). Även de som mobbar har, enligt Thornberg, en större risk att 

utveckla psykisk ohälsa.  
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Sammanfattning av de tidigare studierna vi valt att belysa.  

Många elever ur den tidigare forskningen berättar om en känsla av oro som kan kopplas till 

skolans krav och förväntningar på deras förmågor, men även till känslan av utanförskap. 

Eleverna känner att de inte passar in i skolans värld och känner avsaknad av gemenskap. 

Andra variabler som framkommer är att eleverna känner sig så misslyckade att de i vissa fall 

vill ta livet av sig, då de förstår att de inte är eller fungerar som andra elever. Därför visar den 

tidigare forskningen på vikten av att få en diagnos tidigt samt att tidigt screena eleverna för att 

i så tidigt stadie som möjligt hitta elever som kan komma utveckla svårigheter i inlärningen. 

Därefter också såklart ge eleverna de insatser de är i behov av för att nå så långt som möjligt i 

sin utveckling och därmed skapa goda relationer samt ett gott klimat i skolan. Men det är svårt 

att få höga betyg när man kanske inte kan läsa med förståelse, eller kunna förmedla sig genom 

tal och göra sig förstådd. Inom till exempel matematik är det oerhört viktigt att förstå vad som 

efterfrågas i ett lästal, eller som i NO - ämnena, där det krävs att du kan lära utifrån en bok. 

Skolan måste bli bättre på att förstå elevernas svårigheter för att kunna ge dem de 

anpassningar just denna elev behöver.  

 

Teoretiska utgångspunkter. 

Vår studie utgår från ett relationellt perspektiv vilket, enligt Aspelin (2013), är ett teoretiskt 

synsätt där relationerna står i centrum. Analyser av undersökningar tolkas och beskrivs utifrån 

relationer. Det centrala i detta perspektiv handlar om möten mellan två människor, i det här 

fallet lärare och elev, där läraren stöttar eleven där den befinner sig i sin utveckling, men även 

andra relationer räknas med, till exempel relationen elever emellan, relationen mellan lärare 

och grupp samt relationer mellan enskild elev och grupp. Det handlar även om lärarens 

pedagogiska förhållningssätt, vilket innebär lärarens relationsarbete och insikt om hur viktig 

relationen till eleven är, i allt arbete som sker i skolan, både vad gäller planering och 

organisation samt hur dessa relationer påverkar elevens utbildning (Aspelin och Persson, 

2011). Eftersom vi vill belysa elevers upplevelser av stödinsatser i grundskolan och där en av 

de viktigaste pelarna i detta arbete handlar om att elevernas upplevelser om stöd grundar sig i 

den icke relation de haft. Därför sätter vi på oss de relationella glasögonen då vi försöker sätta 

samman resultaten.  

 

Aspelin och Persson (2011) menar att det finns forskning, även om den är sparsam, som 

beskriver att elevers skolprestationer och kamratrelationer hör ihop. Både lärares 

förväntningar och påverkan från kamrater bidrar till hur elever presterar i skolan. Elever med 

goda kamratrelationer och som möter lärare som har höga förväntningar presterar bättre. En 

slutsats som Aspelin och Persson gör från forskning är att alla elever inte får det stöd de 

behöver. De presenterar tre viktiga kompetenser som en lärare bör ha för att eleverna ska 

lyckas i skolan. Det som är helt avgörande för om eleven kommer att nå framgång i skolan 

eller inte, är lärarens relationella kompetens, som handlar om lärarens empatiska förmåga, 

förmågan att visa respekt samt lärarens toleransförmåga. De övriga kompetenserna som en 

lärare bör ha för att eleven ska lyckas, är ”ledarkompetens” (s.49) och ”ämnesdidaktisk 

kompetens” (s.49). Aspelin och Persson drar den slutsatsen att det är läraren som är ”den 

viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat i skolan”(s.49).  

 

Genom det här perspektivet vill vi belysa vår studie. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa hur elever som varit och är i behov av särskilt stöd har 

upplevt sin tid i grundskolan.  

 

Frågeställning: 

1. Vad berättar eleverna om sin tid i grundskolan?  

2. Hur beskriver eleverna det stöd de fått under tiden i grundskolan?  

Metod  

Forskningsansats  

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod för att belysa elevers uppfattningar om sina 

upplevelser av sin tid i grundskolan. Det finns två olika forskningsansatser, kvalitativ och 

kvantitativ. Creswell och Poth (2018) menar att en kvalitativ forskningsansats är bra när man 

ska identifiera mänskliga och sociala fenomen, vilket vår studie handlar om. Om man istället 

använder en kvantitativ forskningsansats är det inte lätt att komma åt mänskliga och sociala 

fenomen. Vi vill undersöka några elevers upplevelser av stödinsatser under grundskoletiden 

och därför är kvalitativ forskningsansats det som passar vår studie bäst.  

 

Metodansats  

Vår metodansats bygger på fenomenologi. Metoden utgår från elevers upplevelser, som i vår 

studie är inriktad mot elevers uppfattningar av sin grundskoletid. Enligt Szklarski (2017), är 

det en metod som man använder i olika forskningsområden, bland annat när man tittar på 

pedagogiska studier, studier som handlar om upplevelser ur vardagen. Metoden handlar om 

att strukturera intervjuer i en ordning där sex steg beskrivs. Szklarski visar en metod som 

kallas Giorgis analysmetod och som verkade passa vår studie för den är lämpad för en mindre 

datainsamling samt ge oss en strategi för att steg för steg komma fram till ett resultat. Genom 

denna metod får vi också fram en analys från våra intervjuer. Vår studie riktar sig mot elever 

som av olika anledningar inte blivit godkända i grundskolan. Deras uppfattningar är det som 

bygger vår studie och deras erfarenheter visar oss hur skolan kan uppfattas. Vår metodansats 

berörs också av hermeneutisk tänkande då Westlund (2017) menar att hermeneutik handlar 

om att kunna tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen inom skolans värld. Vår 

studie utgår från elevernas egna livsberättelser. Einarsdottir (2011) skriver om att intresset av 

att lyssna på barns röster har ökat då elever numer ses som aktiva deltagare i sitt eget lärande. 

Vidare menar hon att eleverna är experter så sina egna liv och på sin barndom. Samhället har 

dessutom blivit mer medvetna om de mänskliga rättigheterna som finns för barn. Att lyssna 

på barns röster inom forskning och i praktiken, kan vara en användbar utgångspunkt, men det 

är också viktigt att förstå att vuxna kan välja vilka barns röster som ska få höras, menar 

Einarsdottir.  

                                      

Urval  

Vi började med att skriva till rektorer över fem gymnasieskolor, där vi presenterade vår 

studie, se bifogad bilaga 1. Vi frågade om det skulle gå bra att göra studien på dennes skola. 

Genom rektor fick vi senare namn på mentorer som samordnade de olika IM, 
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introduktionsprogrammen. Vi kontaktade mentorerna på de fem olika skolorna, i olika 

kommuner. Tillsammans med mentorerna kom vi överens om vilka grupper av elever som var 

intressant för vår studie, då vår studie intresserar sig för elever som gått hela grundskolan i 

Sverige. Vi ville få en helhetsbild på dessa elevers upplevelser ur grundskolan. Elever på 

Introduktionsprogrammen tillfrågades muntligt av sina mentorer, om de ville delta i vår 

studie. Tillsammans gjorde mentorerna i klasserna och eleverna det val av vilka som ville och 

kunde delta i studien. Arton elever från fyra gymnasieskolor tackade ja till att delta. 

Då mentorerna har bäst kunskap om sina elever valde vi att de skulle presentera vår studie och 

se om ett intresse fanns att delta. Efter att mentorerna presenterat vårt arbete och fått 

intressenter, bokade vi datum för ett första möte. Vi hade också bestämt att första tillfället 

bara skulle ägnas åt relationsskapande. Men väl där så kunde vi börja med våra intervjuer, då 

eleverna var mycket intresserade av att berätta om sina upplevelser från tiden i 

grundskolan.     

Många elever som går på introduktionsprogrammet har gått i svensk grundskola endast några 

år och kan därför inte delta i den studie vi gör. Dessa elever kommer inte heller att finnas 

dokumenterade under resultatdelen, men man ska beakta att dessa elever finns och också har 

en upplevelse. En upplevelse som några av eleverna ändå ville dela med sig av och även så 

fick göra till oss, men som sagt finns dessa inte med under resultatdelen.   

Datainsamling  

Vår studie bygger på semistrukturerade intervjuer och för att få svar på vår frågeställning 

intervjuade vi arton elever. Vi har valt att besöka fler skolområden för att få en bredare syn på 

elevernas upplevelser samt att vi ville att fler upplevelser från fler kommuner och skolor. På 

grund av detta blev det så att vi utförde intervjuerna på varsitt håll. Vi åkte till 

gymnasieskolorna för att skapa relationer och där fick vi båda genast god relation med flera 

elever. En mentor blev överrumplad över hur väl mottagen vi blev av eleverna. Så redan vid 

första tillfället ville två elever genomföra sin intervju. Vi hade på gymnasieskolan blivit 

tilldelade egna rum dit eleven mycket villigt följde med och berättade sin historia. Men innan 

vi startade fick eleverna läsa missivbrevet, se bifogad bilaga 2, där det beskrevs om de etiska 

överväganden vi gjort och hur de på olika sätt är skyddade av oss. Ingen kan koppla deras 

identitet och information till varken elev, skola eller kommun.  

Anna gjorde sex intervjuer, med både pojkar och flickor och Helena gjorde resterande 12 med 

också varierat pojkar och flickor. Annas intervjuer var längre och tog därför längre tid att 

både genomföra och transkribera. Helena gjorde fler intervjuer på grund av att de etiska 

övervägandena blev starkare än det vi först bestämt, att göra endast sex var. Vid 

intervjutillfällena fanns fler elever som verkligen ville delta i studien och då fick de såklart 

det. Helenas samtal var lite kortare och därmed blev arbetet ungefär jämnt fördelat. 

Tillsammans har vi sedan analyserat våra transkriberingar och tagit fram resultatet 

gemensamt.  

 

Garpelins (2003) livsväg användes till våra intervjuer, se bilaga 4. Livsvägen är ett dokument 

med en tecknad väg på och elevernas födelseår samt årtalet då intervjun ägde rum. Eleven 

fick därigenom berätta om sin väg fram till gymnasiet. För att använda denna livsväg, skrev vi 

till Garpelin, se bilaga 5, om tillåtelse att använda livsvägen, vilket vi fick. Vi startade 

intervjun med att fråga om de kom ihåg något från tiden innan de började i skolan, eller om 

någon berättat om deras uppväxt eller eventuellt nämnt något om deras språkutveckling och 



19 
 

om de såg fram mot skolan. Vi pratade också om vilka förväntningar eleven hade på skolan. 

Eleverna satte kryss i dokumentet på ”vägen” och berättade om olika riktningar som tagit 

form på skolans väg. Ibland skrev de också på dokumentet om det skett en stor förändring 

eller händelse. Garpelins livsväg användes då för att ge oss en snabb bild över elevens liv 

genom grundskolan, när vi skulle sammanställa intervjuerna. Att spela in samtalen för att 

senare transkribera dem var ett måste, där också Giorgis analysmodell (Szklarski, 2017) blev 

en stöttning i vårt arbete, att dela upp olika delar ur intervjun, gemensamma nämnare men 

också för att kunna utröna skillnader. Vi förklarade fördelen med att spela in samtalet för 

eleven och att vårt fokus då skulle vara på elevens berättelser istället att behöva skriva 

anteckningar hela tiden. Eleven kunde välja om det var okej. Alla ställde upp på att bli 

inspelade för att användas endast av oss och vår handledare vid behov. Intervjuernas 

tidsåtgång varierade allt mellan 20 - 60 minuter. Vi hade också ett dokument med oss med ett 

stort frågebatteri, se bilaga 3, där frågorna var noga övervägda och med utgångspunkt på 

öppna frågor. Med öppna frågor menas, enkelt uttryckt, att de inte kan svaras med bara ja och 

nej. Då detta var intervjuer byggda på elevernas egna historier var det viktigt för oss att inte 

lägga ord i munnen på eleverna utan försöka ställa mer följdfrågor till det som berättades, 

utan att på något sätt få med något från vår egen bakgrund. Samtliga intervjuer 

transkriberades, även de intervjuer som senare inte användes i resultatet, då dessa föll utanför 

ramarna för vår frågeställning. Under arbetets gång insåg vi att det hade varit bäst att utföra en 

så kallad pilotintervju, det vill säga en provintervju, då vi såg att våra intervjuer tog olika lång 

tid, samt att vi använde livsvägen på olika sätt, men idén kom försent då vi redan påbörjat 

intervjuerna. Om vi hade gjort en pilotintervju så hade vi sett varandra och provat på att 

använda livsvägen på samma sätt. Eftersom vi är olika personer blev våra intervjuer olika 

långa och det kan bero på att vi inte gjorde en gemensam intervju från början för att få en 

likvärdighet i våra intervjuer. Detta påverkade dock inte vårt resultat utan samtliga intervjuer, 

förutom de tre som inte blev relevanta för denna studie, gav oss den information vi behövde 

för vår studie.  

 

  

Tillförlitlighet (giltighet, reliabilitet, validitet)   

Eftersom vår studie är liten och bygger på elevers upplevelser av stödinsatser, anser vi att vi 

fått svar på de frågeställningar vi hade. Då eleverna själva fått berätta det de känt varit viktigt 

för dem, så blir resultatet egentligen sant då vi endast sett elevens sida av historien, inte vare 

sig skolans eller vårdnadshavares upplevelser. Om vi hade intervjuat även lärare, mentorer 

och vårdnadshavare hade resultatet kanske blivit ett annat. Hade vi intervjuat eleverna under 

tiden de gick i grundskolan hade vi troligtvis fått ytterligare ett annat resultat, precis som om 

vi, om tio år gjort samma intervju, hade fått ett helt annat resultat. 

Etiska överväganden  

Våra deltagare informerades om att deras berättelser kommer att avidentifieras helt samt 

förstöras efter det att arbetet med studien har slutförts. Det finns fyra begrepp som vi förhåller 

oss till, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Med 

sekretess menas att vi skyddar individen i vår studie. Med tystnadsplikt menas att vi inte talar 

om för någon annan vilka som har deltagit i studien samt vem som sagt vad. Med anonymitet 

skyddar vi deltagarnas identitet och ingen av studiens deltagare kommer att kunna 
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identifieras. Vid analysen av intervjuerna används inte elevernas namn utan vi kallar varje 

elev för E1, E2 och så vidare. När det gäller integritet så innebär det att vi skyddar deltagarnas 

integritet och skydd mot deras privatliv. Hur mår eleverna efter vår intervju? Har vi tänkt på 

det? Förstärker man deras sårbarhet? Eller stärker vi dem genom att lyssna och visa intresse 

för deras livshistoria? Enligt Kvale och Brinkmann (2015) är det viktigt att man som forskare 

tar i beaktande vilken påverkan den kvalitativa studien kan ha på deltagarna, både vad gäller 

eventuellt lidande men också vilka fördelar den vetenskapliga studien kan ge genom att de har 

deltagit. Kvale och Brinkmann säger vidare att man kan ställas inför etiska problem i en 

intervjuundersökning. Man bör därför, vid planeringen av intervjun, överväga vilka 

konsekvenser det kan bli för personerna som intervjuas. Det sätt eleverna valts ut är noga 

övervägda, då vi inte ville utesluta eller tvinga någon att delta i vår studie. En presentation om 

vår studie gjordes av mentor i helklass. Vetenskapsrådets (2017) etiska överväganden har vi 

tagit till oss och följt då det alltid ska beaktas vid en studie. Vetenskapsrådet berättar om att 

studien måste vara sann, den ska också vara medvetet granskad, av oss. Vi redovisar det 

resultat vi fått fram samt hur vi gått tillväga. Vidare skriver vetenskapsrådet att det är viktigt 

att vi använder endast vårt egna material. Vi har ordning på studien vad gäller dokumentation 

och arkivering och vår studie ska bedrivas på ett sätt som inte skadar människor, djur eller 

miljö samt att vi måste vara rättvisa i vår bedömning.  

 

Dataanalys  

Varje intervju spelades in och transkriberades. Detta för att kunna gå tillbaka och tillsammans 

lyssna på intervjuerna flera gånger, för att få med all information samt för att säkerställa att 

uppfattningen av informationen blev rätt. Det är viktigt i analysen av våra intervjuer att 

säkerställa innehållet i intervjuerna, för att komma fram till ett tillförlitligt resultat. För att 

analysera dessa har vi använt oss av Giorgis analysmodell i följande sex steg (Szklarski, 

2017): 

 

1. Vi skapar oss en överblick av vad intervjuerna handlar om.  

2. Under denna fas stryker vi under bärande element som vi tycker har påverkat eleven. 

3. Fas tre består av analysering mellan texter, ser vi skillnader, likheter? 

4. Sen skapar vi en ny text av de bärande elementen för att få med alla ord i ett 

sammanhang. Alla delar är viktiga. Detta ska inte komprimeras eller förvrängas.  

5. Under fas fem börjar analysen av de centrala teman som framkommer.  

6. Vi går igenom vår analys med elevernas intervjuer för att se att de stämmer överens 

och att inget utelämnats. 

 

Av de arton intervjuer vi genomförde använde vi femton, då tre föll utanför ramarna av vår 

frågeställning. Dessa tre gav oss annan viktig information som inte presenteras i denna studie. 

Av de femton kvarvarande eleverna var det fem flickor och tio pojkar. 

Resultat 

Här presenterar vi resultatet utifrån våra frågeställningar som framkommit vid analysen av 

intervjuerna. Vårt syfte var att belysa elevers upplevelser av stödinsatser under sin tid i 

grundskolan. Då eleverna gett oss många berättelser har vi kunnat återberätta en del av deras 
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egna berättelser och utelämnat viss information av etiska skäl. Vid analysen av intervjuerna 

visade det sig att olika områden som berör elevernas stödinsatser framträder. Vi bygger därför 

vidare utifrån de teman som finns i vår bakgrunds innehåll som handlar om läs-och 

skrivsvårigheter, självbild och självförtroende, motivation, dyslexi, minne, goda relationer, 

särbegåvning och mobbning. Samtliga elever i vår studie har, på olika sätt en negativ bild av 

sin tid i grundskolan, vilket också har påverkat dem negativt och de har därför inte fått 

godkända betyg när de slutat årskurs nio och därmed läser ett IM-program på gymnasiet. 

Eleverna har nu trots allt en positiv bild på sin framtid. Alla våra intervjuade elever har dålig 

erfarenhet av skolan på grund av olika orsaker. De orsaker som framkommer mest hos 

eleverna är relationen mellan lärare- elev och relationen mellan elev-elev. Som avslutning gör 

vi en sammanfattning av resultatet. Vi använder oss inte av elevernas namn utan av 

beteckningen E1, E2 och så vidare. Vi använder oss också av både orden hon och han, oavsett 

vilken elev som sagt vad. 

  

Vad berättar eleverna om sin tid i grundskolan? 

Läs och skrivsvårighet: 

Eleverna E2, E3, E6, E10 och E12 hade läs- och skrivsvårigheter. Gemensamt för E2, E3, E6, 

är att de också varit sena i språkutvecklingen, vad de kunde minnas, de upplevde det nervöst i 

början och kunde inte alla bokstäverna vid skolstart. De upplevde också att det var svårt att 

lära sig dem och att det var jobbigt. E10 hade däremot lätt för att lära trots sina läs- och 

skrivsvårigheter. Eleverna har olika bild om hur de upplevt skolan, några har trivts medan 

andra inte gjort det, av de eleverna med läs- och skrivsvårigheter. E13 och E15 hade svårt att 

skriva men hade inte några problem med att läsa, E13 läste innan han började skolan. Båda 

berättade att de fick lättare skrivuppgifter.  

 

I resultatet ser vi också att de elever som har läs- och skrivsvårigheter upplever att de inte har 

fått tillräckligt av det stöd de hade behövt. De vet heller inte vilket stöd som bäst hade hjälp 

dem lära sig. Några av eleverna berättade att de hade fått en egen assistent som satt bredvid 

för att stötta i arbetet. Detta upplevdes olika av eleverna. På frågan om vad en av eleverna fått 

för stöd i sina läs- och skrivsvårigheter svarade han: ” Nej, de satte bara in assistenter…”(E6). 

Samma elev berättar om att assistentens jobba var att hjälpa honom. En annan av eleverna 

säger så här om hur det är att ha en assistent vid sin sida:  

 

 

Det hade hjälpt om jag fått köra mitt eget race… det tar ett tag innan jag kommer igång… men när 

jag väl kommer igång då jobbar jag… men om nån sitter bredvid en och… blir man så här… man 

känner att… som tjatat på mig… ganska mycket… man känner ju sån press… och sen när det väl 

inte går… som jag… som har lång, lång tid att komma igång… det funkar inte… jag har jättelång 

tid att komma igång…(E10). 

 

Ytterligare en elev (E8) som dock inte hade läs och skrivsvårigheter uttryckte sig om att ha en 

assistent: ”vi hade en annan relation än vad typ lärare har… och det var väl det som 

motiverade mig i mitt arbete också… fast ibland blev det för mycket av det roliga… vi 

liksom… målade och vi… vi gjorde inte så mycket arbete…” (E8).  
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I de fall där specialpedagogiskt stöd getts, har det inte gett något resultat. E9 fick stöd i liten 

grupp i matte på lågstadiet och på mellanstadiet och upplevde det som positivt då det var 

lättare att koncentrera sig, men stödet upphörde på högstadiet, ”jag fick inte den hjälpen jag 

behövde” (E9). Några av eleverna vet inte vilken typ av stöd de fått och med vem. En elev 

berättar om att eleven gick till ett annat rum och lästränade: “Det jag vet är att jag gick iväg 

till en lärare och läste, det kan vara då jag gjorde det”(E2). 

 

Inte alla elever men några av dem som fick specialpedagogiska stöd kände ett utanförskap när 

de var tvungna att gå ut ur klassrummet. Några av eleverna hade gått i en liten grupp under 

hela tiden i högstadiet, något som upplevdes som skönt hos en av eleverna men som mycket 

jobbigt hos en annan, då den eleven ville arbeta med fler uppgifter men upplevde att man inte 

gjorde så mycket i den lilla gruppen.  En av eleverna som fick stöd i liten grupp i 

mellanstadiet sa så här: “Det kändes jobbigt för man kände sig väldigt speciell, man kände sig 

inte så, förstår du vad jag menar... frisk... det var det som var jobbigast”(E10). 

 

Några av eleverna med läs- och skrivsvårigheter (E2, E10 och E12) hade en utredd diagnos 

för dyslexi, men ingen hade fått sin utredning tidigare än årskurs fyra. E6 berättar att han 

aldrig fått sina läs- och skrivsvårigheter utredda men fick stöttning av assistent från årskurs 2- 

9. Det stöd som några av eleverna fick var tillgång till inlästa läromedel, läslinjal, lättare 

skrivuppgifter och digitala verktyg. På frågan om de fick hjälp av speciallärare svarade några 

av eleverna att de inte fått någon hjälp alls: “Jag fick ingen hjälp” (E2). 

 

Det här berättar de om självbild och självförtroende: 

Den större delen av våra deltagare berättar om låg självbild och lågt självförtroende. Vidare 

berättar de att trots att de är tuffa och vill att omgivningen ska uppleva dem som tuff berättar 

några av våra elever om hur de ser på sig själv, och hur de istället för att visa sin sårbarhet 

bråkar de. Eleverna lade mycket av skulden på sig själv, i sin otillräcklighet: “Folk har varit 

duktiga på att sänka mig” (E1). 

 

Fler elever berättar om hur osäkerheten blev större och större med tiden och att andra 

människor både elever och pedagoger pekade på deras oförmåga att utföra de uppgifter som 

ska göras. En elev berättar om hur viktigt det var för dennes lärare att eleven skulle se ut som 

andra, göra som andra och inte prata rakt ut. “Jag var osäker i mig själv, så jag skapade 

mycket bråk i skolan, och alla lärare skyllde på mig” (E4). 

 

En annan elev berättar om hur en pedagog kallat henne tjock trots att pedagogen själv såg ut 

som en ”köttbulle”(E1), och hur denna pedagogs kommentar fick eleven att bara äta kvarg i 

hopp om att det skulle hjälpa. Samma elev berättar också om en annan pedagog som säger åt 

eleven att denne måste vara tyst och inte vara så respektlös mot de andra eleverna. Eleven 

återkommer gång på gång att vuxna sagt att de är något fel på eleven och att det tillslut blev 

som en sanning. Eleven hade också svårt att lita på andra elever då de kallade henne ful och 

eleven valde på rasterna att hellre sitta själv. En annan elev, E4, berättar om hur en pedagog 

sagt att det var bättre i klassen innan hon började i här, detta hände när eleven gick i år två, 

sen har det fortsatt i samma riktning under elevens skoltid. E4 har också träffat en 

speciallärare i år 7 som valde att tafsa på henne. Denne fick sluta på skolan. Eleven berättar 
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också om att skolan varit rörig men att det faktiskt funnits två pedagoger som eleven haft en 

god relation med och då har samtidigt betygen/omdömen höjts.  

 

Tyvärr är det fler än en elev som berättar om hur svårt det var i skolan och hur deras självbild 

hela tiden blev sämre och sämre och att de hamnade i ”psykisk ohälsa” som elev E5 skulle ha 

kallat det. Det var dock inte enbart de svåra uppgifterna som utmärkte den psykiska ohälsan 

men det var en del av det. “Jag var typ självmordsbenägen redan som nioåring” (E4). 

 

Några elever berättar om hur osäkerheten funnits där sedan de började i skolan och den har 

inte stärkts med åren. Dessa elever har också en negativ bild på skolan och skolsystemet. “Det 

har varit en osäkerhet hela tiden” (E4). 

 

Det här berättar eleverna om motivation, eller bristen på motivation.  

Till stor del samtliga elever säger sig ha låg motivation. Flera berättar om att tiden på 

högstadiet var jobbig, man orkade inte gå dit, det var för tråkigt och man ville hellre göra 

sådant som var kul, under högstadietiden var man “lat” som en av eleverna uttryckte det. Det 

var annat som var intressant, bland annat mopeder och kamrater, säger E9. E15 var ganska 

motiverad men tröttnade på högstadiet, det viktigaste var att ha kul och det var det inte på 

högstadiet. En av eleverna, E8, beskrev att han kände sig motiverad av att se andra elever 

arbeta, vilket satte igång hans intresse för skolarbetet, när han fick börja arbeta i klass efter att 

under tre års tid fått arbeta ensam i eget rum. Det som har motiverat de flesta är kamraterna, 

det är de som varit orsaken till att man velat gå till skolan, kamraterna var viktigast, menar 

E7. Det som brister i motivation hos dessa elever är att skolan ofta har upplevts som svår. E15 

upplevde att matte, engelska och svenska var svårt på högstadiet. Eleverna har upplevt många 

misslyckanden.  

 

Alltså, jag försökte alltid fast jag hade så svårt så var det väl min starka sida att jag liksom inte gav 

upp … jag fick aldrig något gehör eller jag fick aldrig någon hjälp eller jag blev aldrig förstådd det 

var ingen som förstod mig och då tappar man ju motivationen(E4).  
 

Eleverna som vi intervjuade hade alla låg motivation någon gång under sin skoltid. Det 

som påverkade detta var vuxnas syn på eleverna och deras icke kunnande. De fick inte 

veta vad som skulle göras och inte heller vad de skulle lära sig. Flera elever upplevde att 

lärarna hade låga förväntningar på dem vilket bidrog till att elevernas motivation 

sänktes. E12 upplevde att lärarna i grundskolan inte brydde sig om hon var närvarande 

eller inte. En elevs låga motivation tror han själv berodde på den ”skit” (E5) han hade 

varit med om. Han kunde inte koncentrera sig på skolan och därför blev också skolan 

oviktig. Han hade sedan han var 12 år haft svår ångest som berodde på ett trauma eleven 

varit med om i 10 års- åldern. Han beskriver det så här: ”när man har depression så bryr 

man sig inte mycket alls” (E5). Fortsättningsvis berättar han om hur han hade det när 

det var som värst och när han var vid 12 års- ålder började han fundera på att ta livet av 

sig, men är säker på att om han skull provat nu när han är så här gammal skulle det nog 

fungera för det är inte svårt. ”Jag försökte flera gånger eller jag klarade inte av det men 

jag är rätt säker på att jag egentligen hade klarat det för det är inte svårt” (E5). 

 

Vi förstår genom samtalet och hans berättelser att motivation för skolan skulle komma 

att påverka alla hans resultat och han själv berättade om hur lite tid själva skolarbetet 
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upptog av hans tid. På min fråga om han hade haft det svårt genom skolan svarade han 

”tvärt om, jag hade lätt för att lära mig saker men det var ju en massa annat ”skit” (E5).  

 

Eleverna berättar också om att på IM programmet finns bra lärare som lyssnar på dem 

och individanpassar deras dagar, så här säger E2 om sin erfarenhet: 

 

Jag är jättemotiverad nu, supermotiverad. Jag vill göra det här så jag kommer in på fordon, jag är 

jättemotiverad. Sen tänker jag på en grej som kanske inte har med skolan att göra men jag håller på 

att ta ett riktigt körkort också, alltså det gör också att jag är supermotiverad (E2). 

 

 

Minnet påverkar också eleverna i skolan:  

Flera av eleverna upplever sig ha dåligt minne och har haft svårt att komma ihåg det de lärt 

sig. E6 säger: ”även fast jag läste på mycket så fastnade inget…”. Det har bland annat varit 

svårt att lära sig glosor. En elev säger så här: “Jag har alltid haft svårt i skolan. Det som har 

varit svårt att komma ihåg saker i min diagnos har de också testat mitt minne och jag har 

dåligt minne” (E3). 

 

Eleven som också fått dokumenterat i sin diagnos om låg minneskapacitet kände att det 

var svårt att träna in siffror och bokstäver, eleven hade svårt att inte blanda ihop dem, 

och i och med sin diagnos förstod eleven bättre varför det hade varit svårt.   

 

Koncentration 

Flera av eleverna, bland annat E13 berättade att det var svårt med koncentrationen och 

att han hade ett stort behov av att röra på sig, långa genomgångar fungerade inte alls. 

För att klara av skolarbete fick några av dem arbeta i liten grupp eller enskilt i 

grupprum, bland annat E8, E13 fick använda en kudde, sitta still länge orkade han 

inte. Dessa elever hade egentligen inga inlärningssvårigheter, utan det var 

koncentrationen som var problemet och några av dem hade fått en ADHD- eller ADD- 

diagnos. På frågan om vad en av eleverna behövde hjälp med, trots att eleven läste innan 

han började skolan, fick vi svaret: “Koncentration och sånt´… inläsningstjänst och sånt´ 

när jag inte orkade läsa riktigt... jag tappade koncentrationen lätt, så då var det bättre att 

lyssna...” (E13).  

 

Relationer: 

Större delen av eleverna berättar om dåliga relationer i skolan. Många har beskrivit att 

de sämsta relationerna har man haft under tiden på högstadiet. Bland andra berättar 

speciellt en elev om skillnaden mellan bra och dåliga relationer och hur det påverkat 

hans skolgång, då han hade bra relationer under sitt första skolår och trivdes i skolan, 

efter att han bytt skola kände han så här “min relation till vuxna då, var inte nå bra 

alls...” (E12).   

 

Vi kan se ett samband genom elevernas berättelser där goda relationer faktiskt ger ett 

högre resultat och en bättre måluppfyllelse samt högre motivation. Där eleverna faktiskt 

själva berättat om hur det gått då de haft god relation till lärarna och om hur det 

resulterat i högre betyg. Fler elever påpekar att de inte varit medvetna om vad som krävs 
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för att nå ett visst betyg. Så på frågan om de fått visat vad de kunde så fick vi svävande 

svar eftersom de inte visste vad det var de skulle visa. Flera av eleverna har haft dåliga 

relationer till lärare, mentorer, andra elever, rektorer, andra pedagoger inom skolan samt 

vuxna utanför skolan. Flera av eleverna har också flyttat ofta, bytt skolor ofta, vilket 

bidragit till svårigheten att skapa nya bra relationer. Några elever berättar om hög 

frånvaro, självskadebeteende samt ångest och psykisk ohälsa. Många av dessa elever 

känner sig svikna av vuxna, en del har till och med blivit utpekade och utsatta av vuxna 

på olika kränkande sätt. E9 berättar att det är viktigt med bra relation till vuxna, han 

hade bra relation till dem han tyckte om. En elev har av vuxna på skolan, blivit anklagad 

för att röka hasch, eleven krävde att få ett drogtest genomfört, men nekades av skolan. 

Han fick ett test via sjukvården och kunde bevisa motsatsen. En annan elev berättar så 

här: 

 

De tre första åren var jag ensam med en assistent... börja arbeta med en klass, det tyckte jag var 

kul, men det var ju jobbigt och tråkigt också … jag hade en lärare som var ganska jobbig, hon 

liksom... jag tyckte själv att hon fick mig att känna mig som att jag var ett... liksom tappat barn... 

hon pratade med mig på ett så... jobbigt sätt (E8). 

 

Samtliga elever i vår studie upplever IM programmet som bra, de har goda relationer 

med läraren som lyssnar på vad eleverna behöver, de sätter upp en studieplan 

tillsammans med eleverna. Det ger dem en bra bild och ett mål att sträva efter: ”För att 

nu får jag tillrättalagda mina ämnen” (E3). De upplever också att lärarna är ”lärare”, de 

ställer krav och vill att eleverna ska lyckas: ”de är väldigt noga med att ta reda på vad 

det är för problem man har… exakt vad det är för problem”(E10). En av eleverna 

berättar att man tar tag i allt själv och kan visa att man kan när man går på gymnasiet, 

han säger: ”på grundskolan så är det mer att… kommer du inte så bryr vi oss 

inte…”(E12). Känslan i grundskolan var att ingen brydde sig, men på gymnasiet bryr de 

sig, säger E12. 

 

 

Särbegåvning? 

Fler elever, E9, E11, E13 och E14 berättade att de haft lätt att lära och kunde läsa innan 

skolstart, redan i tre-fyra års ålder, samt haft låg motivation då uppgifterna varit för 

lätta. En av eleverna, E14, hade även hoppat över en årskurs. Några av eleverna, E11 

och E14, hade gärna velat ha fler utmaningar i vissa ämnen och trodde att de eventuellt 

hade känt sig mer motiverade om de fått fler utmaningar. “Jag lärde mig väl att läsa i 

väldigt tidig ålder... jag har väl haft enkelt för allting under min skolgång egentligen... 

det har väl varit att jag inte har varit så engagerad i skolan...” (E11).  

 

Mobbning 

Eleverna E1, E2, E4, E5, E7, E8, E11, E12 och E14 har varit utsatta för mobbning under 

sin grundskoletid, antingen av elever eller vuxna på skolan. Många upplever att inget 

har gjorts för att få mobbningen att upphöra och många säger att de har haft svårt att 

koncentrera sig på skolämnena på grund av mobbningen. En av eleverna berättar om sin 

mobbning:  
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Det började med lättare mobbning för mig... och sen blev det bara värre och värre... till slut så 

hade man inga vänner... så jag hamnade i depression... och började med självskadebeteende... Jag 

levde i konstant mobbning varje dag... jag hade ingen att gå och äta mat med... jag ville inte vara 

där alls... jag åkte dit men jag var inte i skolan... (E12).  

 

En av eleverna upplevde att mobbningen upphörde först när pappan tog tag i saken: ”jag 

vet inte… ehh… jag vet inte om läraren gjorde så mycket… inte vad jag minns i alla 

fall… till slut fick pappa komma dit…” (E7). En annan elev berättade att mobbningen 

upphörde med tiden, men han vet inte om man gjorde något i skolan för att få stopp på 

den. Mobbningen har också gjort eleverna som blivit utsatta för det, arga och har 

därmed fått svårt att kontrollera sin ilska och sina impulser. Har man dessutom en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, diagnos, som merparten av våra elever har, 

så är det svårt att styra sina impulser.  

En annan elev berättar om hur en lärare utsätter eleven för mobbning genom att 

exkludera eleven och också påtala elevens så kallade brister. “Asså, såg jag inte ut som 

alla andra tjejer i klassen, då var det något fel på mig... hade jag inte uppsatt hår på 

idrottslektionen då var det något fel på mig”(E1). Vidare berättar eleven att hon hellre är 

ensam än utsätter sig för mer mobbning.  

 

Jag valde hellre att sitta själv på rasterna, än att vara med folk som kallade mig ful, när jag inte var 

med... jag hade ju fett på kroppen, det accepterades ju inte när man gick i trean... fyran, femman 

blev jag av med en lärare för hon kallade mig tjock, och sa att jag skulle sluta äta. Själv såg hon ut 

som en köttbulle, och jag åt kvarg varje dag i hopp om att det skulle hjälp (E1). 

 

E4 har också blivit anklagad för att ta droger, trots att enligt eleven berättar för oss att det är 

medicin för ADHD. Eleven har också i år fyra tagits ifrån privilegium som att få använda 

telefonen på rasterna i rädsla för att eleven skulle dra från skolan, likväl fanns ett förbud från 

att lämna skolgården trots att alla andra fick gå till en kiosk i närheten.    

 

 

Sammanfattning av resultat 

Eleverna berättar om sin tid i grundskolan med ett starkt engagemang trots sina olika 

svårigheter. Vi får hör många olika berättelser om livsöden som berör oss och som påverkat 

deras utveckling.  

Hälften av eleverna har läs- och skrivsvårigheter men har inte fått rätt stöd och utbildning 

enligt deras egen utsago. De berättar vidare om att skolans organisation inte varit bra för dem. 

Flera av dem har fått specialpedagogiska insatser men detta har inte gett ett resultat, då vi vet 

att eleverna inte fått godkända betyg i årskurs nio. Många av dessa elever hade även låg 

självbild och lågt självförtroende, vilket kanske bidrar till att eleverna har bristande 

motivation, dåliga relationer till både vuxna och kamrater och låga resultat. Många av 

eleverna med NPF- diagnoser utmanar vår lärarkår, vilket skapar dåliga relationer. Vi har 

också sett genom resultaten, att vuxna i skolan inte har förmågan att möta eleverna som 

utmanar eller sett till deras individuella behov. Vuxenvärldens krav på eleven har varit för 

högt ställda samtidigt som förväntningarna varit låga.  

Hälften av eleverna säger sig ha varit mobbade, inte bara av elever utan även av vuxna. Få 

elever i vår studie upplever sig ha en rörig uppväxt. 
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Hälften har svårt med kamratrelationer. Flera elever upplever sig ha svårt att komma ihåg det 

de lärt sig. Många har gått i liten grupp på högstadiet, som upplevdes både positivt och 

negativt. Samtliga elever trivs på gymnasiet, de har bra relationer till vuxna och har fått 

individanpassat schema som de tycker passar dem.  

 

Diskussion 

Syftet med vårt arbete är att belysa gymnasieelevers upplevelse av stöd under sin tid i 

grundskolan. Vi kommer att jämföra elevernas upplevelser med tidigare studier, samt 

diskutera vårt val av metod. Vi upplever att vi fått svar på de frågeställningar vi haft och 

syftet med studien att belysa elevers upplevelser av sin tid i grundskolan har uppfyllts. 

Elevernas berättelser har visat oss hur elever kan uppleva sin tid i grundskolan.  Vi inleder 

med en diskussion kring val av metod. Som avslutning ger vi avslutande reflektioner samt ger 

förslag på vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa hur några elever som läser på ett IM - program på 

gymnasiet, har upplevt det stöd de fått under sin tid i grundskolan. Vi bestämde oss för att den 

bästa metoden för detta var att göra kvalitativa intervjuer, där eleverna skulle få berätta om sin 

tid i grundskolan, eftersom det är en bra metod när man ska identifiera mänskliga och sociala 

fenomen (Creswell och Poth, 2018). För att vi inte skulle riskera att eleverna skulle få svårt att 

berätta, förberedde vi stödfrågor samt kontaktade Anders Garpelin för att få tillåtelse att 

använda Garpelins (2003) livsväg i våra intervjuer. Det var viktigt för oss att eleverna skulle 

känna sig trygga och därmed kunna berätta om deras upplevelser. Vi ville också med våra 

intervjuer försöka få fram vad det är som har fungerat respektive inte har fungerat under 

elevernas år i grundskolan samt vad det är som bidragit till att de inte fått godkända betyg i 

årskurs 9. Detta var viktigt för oss, för att vi, om möjligt, ska kunna bidra till en förbättring 

för de elever som nu går i grundskolan. Valet av metod gjorde att vi kunde ställa följdfrågor 

på det som eleverna berättade. På så sätt fick vi intressanta och gripande livsberättelser. Vi var 

dock inte förberedda på att några av eleverna skulle öppna sig som de gjorde, med sina 

gripande berättelser, vilket påverkade oss starkt. Vi anser att vårt val av metod samt antal 

elever, var den rätta för att undersöka det vi ville ha svar på. 

 

Resultatdiskussion 

Här diskuterar vi resultatet och jämför det med tidigare studier samt kopplar det till ett 

relationellt perspektiv. 

Eleverna i vår studie har haft dåliga relationer till vuxna, de har känt ett utanförskap samt 

berättar om misslyckanden otaliga gånger. Eleverna har också berättat om hur de tycker att 

det är viktigt med bra relationer till vuxna. I analysen av våra intervjuer har det visat sig att 

eleverna berättar om hur de tycker att det är viktigt med goda relationer, framför allt till vuxna 

men också vikten av goda kamratrelationer. Eleverna berättar vidare om när det funnits goda 

relationer har de nått ett högre kunskapsresultat, de har också känt samhörighet och 
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motivation. Detta har också Hugo (2007) och Nielssen (2011) kommit fram till i sina studier. 

I deras studier kom man även fram till att eleverna upplevde tiden i gymnasiet som positivt, 

något som vi också sett genom elevernas berättelser. Framför allt ser vi att eleverna upplever 

sig ha bättre relationer i gymnasiet med lärarna. De upplever också att det är därför som 

studierna fungerar bättre och de har högre motivation. Enligt Aspelin och Persson (2011) är 

läraren ”den viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat i skolan” (s.49). Kan det vara 

något av det viktigaste uppdraget en lärare har, frågar vi oss. Kommer vi att lyckas med det 

uppdraget? 

 

Aspelin menar att för att bedriva undervisning krävs att lärare är relationskompetenta. Första 

minuten då läraren går in i ett klassrum startar relationsskapande och ”ett komplext 

relationsnät” (Aspelin, 2018, s. 4) sätts i gång. Han menar också att läraren behöver en massa 

förmågor inte bara i ämnet utan också en förmåga att metodiskt ge eleverna den undervisning 

som passar den enskilde individen. Vidare menar han att en viktig förmåga som läraren 

behöver ha är förmågan att bygga tillitsfulla relationer.  

 

Ett annat resultat som är viktigt att lyfta fram är elevernas självbild och självförtroende. 

Tyvärr är det så att fler än en elev berättar om hur svårt det var i skolan och hur deras 

självbild hela tiden blev sämre och sämre och hur de hamnade i psykisk ohälsa. Det var dock 

inte enbart de svåra uppgifterna i skolan som påverkade till psykiska ohälsan men det var en 

del av det. Vi träffade elever som berättar om att det funnits självmordstankar eller ett 

självskadebeteende. Några elever berättar om hur osäkerheten funnits där redan från början 

och det har inte stärkts med åren. Dessa elever har också en negativ bild på skolan och 

skolsystemet. Vad hade hänt med dessa elevers självbild och självförtroende om de varit 

stärkta i en god relation? Nielssen (2011) menar att om läraren bryr sig om och stöttar och 

känner empati för elever, får det eleverna att växa och stå redo att möta sina motgångar. Det 

är av stor vikt av vad läraren säger till sina elever och hur den bemöter dem menar Nielssen 

vidare.  

 

Det vi också sett i våra resultat är att några elever har trots att de kunde läsa innan skolstart, 

fått speciallärarinsatser i liten grupp redan under lågstadietiden. I den forskning vi läst får vi 

veta att man måste ge eleverna uppgifter som passar dem. Heimdahl Mattson och Roll-

Pettersson (2007) skriver om att eleverna behöver vägledning för att utveckla förmågan att 

tala, läsa och skriva. Krantz (2015) säger att det är vår uppgift i skolan att möta eleverna där 

de befinner sig i sin utveckling samt se vilka behov eleverna har. Skrivträna hos speciallärare, 

som några av våra elever fått göra men till vilken nytta? Eleverna har inte förstått sin 

svårighet eller vad det är eleven ska träna på.  Håkansson och Sundberg (2012) berättar om att 

undervisningen ska vara noggrant planerad och genomföras av utbildad personal, och vi ser 

att eleverna verkligen inte fått den undervisning de behöver, eller så har lärarna inte förstått 

vikten av att berätta för eleverna om vad som behöver tränas då detta också framkommer att 

eleverna uppfattar sig sakna mål.   

 

Skolinspektionens (2016) kvalitetsgranskning av 15 grundskolor i landet visade bland annat 

att ”eleverna får sällan de extra anpassningar de behöver för att ges förutsättningar att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling” och ”endast för var fjärde elev matchar de extra 
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anpassningarna som ges elevens behov” (Skolinspektionen, s. 13). Den här skriften styrker 

våra teser för elevernas upplevelser av uteblivet stöd.  

 

Många av våra elever passar helt in i Heimdahl Mattson och Roll-Petterssons (2007) 

beskrivning om hur eleverna inte fått relevanta uppgifter och hur de kände sig värdelösa utan 

det sammanhang som är viktigt. Eleverna berättade om hur värdelösa de kände sig. Eleverna 

som fått sena diagnoser upplever sig själva innan diagnos som stökiga och elever som inte 

kan. Oavsett diagnos på exempelvis ADHD, ADD, PTSD, dyslexi eller annan diagnos ska 

anpassningar ske. Bra lärare ger inte upp och får alla elever att känna sig lika viktiga, menar 

Heimdahl Mattson och Roll- Pettersson.    

 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) samt Gibson och Kendall (2010)  såg att elever 

som får en sen diagnos för dyslexi kände sig som misslyckade. Gibson och Kendall menar att 

en tidig kartläggning behöver göras för att lämpliga insatser ska sättas in. De menar vidare att 

vikten av att lyssna på eleverna är stor och menar att pedagogerna måste se till att lärandet 

sker i en positiv miljö. Tidig kartläggning med rätt insatser är ett måste för elevernas 

självbild, menar Gibson och Kendall. Vidare menar de att en tidig diagnos kan stärka 

elevernas självbild. I vårt resultat av elever som har läs- och skrivsvårigheter minns de inte 

om det gjorts någon form av kartläggning, några av eleverna fick sin diagnos i ett senare 

stadium. De har heller inte vetat vad de haft behov av insatser, och om stödet varit relevant 

eller inte. Det styrker, det som tidigare forskare beskrivit i olika studier, att eleverna är i 

behov av att få veta vilket stöd de är i behov av. Eleverna som vi intervjuat är medvetna om 

att de har svårigheter. I ett samspel mellan lärare- elev måste elevernas styrkor framträda och 

även svårigheterna måste synliggöras, så att eleverna bli medvetna om sina styrkor och 

svårigheter. I en god relation sker lärandet i en positiv miljö så att eleven har möjlighet att 

utveckla en positiv bild av sig själv trots svårigheter. Precis som Heimdahl Mattson och Roll- 

Pettersson (2007) menar, säger våra intervjuelever att en lärare som frågar eleverna om vad de 

vill göra samt tar tag i problemet och som inte ger upp, hittar alltid bra och alternativa sätt att 

arbeta på. Dessa lärare får också alla elever att känna sig lika viktiga, menar Heimdahl 

Mattson och Roll- Pettersson. Något som några av eleverna påpekat varit viktigt, då dem känt 

sig oviktiga i jämförelse med andra. 

 

Många av våra intervjuade elever pratar om motivation, eller egentligen bristen på motivation. 

De berättar också om de gånger då de verkligen känt sig motiverade och dessa gånger har de 

alltid haft en bättre relation med mentorn/läraren i klassrummet. Trots att det fanns elever som 

berättade att de var utanför var de motiverade till framgång då läraren lyssnade. Men eftersom 

det är alldeles för få av de intervjuade som har nått framgång inom skolan måste skolan göra 

något. Frågan är vad skolan kan göra för att locka eleverna och göra dem motiverade för 

skolarbetet, ibland kan också kamrater och andra intressen lockar mer, men vad behöver vi då 

göra för att få eleverna att bli motiverade. Det här är något vi bör fundera ordentligt kring, för 

det är ett stort problem. Pantziara och Philippou (2014) har berättat om att motivation är något 

som kommer inifrån och det är motivationen som får eleverna att göra aktiviteterna. De menar 

att vi måste skapa mål och att målen måste vara tydliga för att skapa motivation. Läraren 

måste också berätta vilka mål och förväntningar de har på eleverna för att skapa motivation 

hos eleverna. Vidare menar Pantziara och Philippou att lärarna måste vara medvetna om 
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elevernas kunskaper och sätta förväntningar på varje individ. Lyckas vi med detta är vi kanske 

på god väg.  

 

Dahlin (2009) menar alla som arbetar i skolan, ska vara medvetna om att något som påverkar 

skolresultat kan också vara arbetsminnets kapacitet. Hon visar på att minnets kapacitet kan 

påverka vissa elevers beteende. Hon beskriver också att inga elever vill göra fel och blir 

därför irriterade när de inte minns vilken bok, program eller ens instruktion som ska 

användas. Därmed har också eleven misslyckats och motivationen sänks redan innan arbetet 

har börjat. Några av elever vi intervjuat har berättat om deras minne, hur de haft svårt att 

komma ihåg saker till exempel glosor, siffror och bokstäver.   

 

Thornberg (2013) menar att det finns så kallade högriskelever där lärare- elevrelation är 

viktig. Högriskelever kan vara svåra att undervisa på grund av beteendeproblematik, men 

även elever med neuropsykiatriska diagnoser. Det finns en annan högriskfaktor som är 

problematisk för elever men svårigheter att lära sig i skolan och det är hemförhållanden. 

Thornberg menar vidare att en relation behöver vara stödjande oh varm för att öka 

möjligheten för högrisk eleverna att lyckas i skolan. Våra intervjuelever har svårigheter med 

beteende och aggression som framträder i mötet med andra då de känner sig missförstådda. 

Några av våra elever upplever att de inte varit lika viktiga som andra på grund av sitt beteende 

och att de därför inte fått det stöd de varit i behov av. Thornberg menar också att elever ska 

mötas med respekt och läraren ska skapa en nära relation till varje elev. Man ska också lyssna 

på och prata med eleverna samt ge bra stöd. I ett sådant klassrumsklimat vågar 

högriskeleverna investera i sina relationer. När eleverna känner ett sådant klimat vågar 

högriskeleverna investera i sina relationer, något som våra elever beskriver inte har funnits. 

Vilket resultat hade våra elever fått om de hade mött lärare som lyckats skapa en bra atmosfär 

och som vågat satsa på att skapa god relation till varje elev och respektera varje individ samt 

sett eleven som den han är? Vilka förväntningar har funnits på våra elever? Har de 

uppmuntrats att ta eget ansvar? Finns det någon som har brytt sig om dem? 

 

Vi drar samma slutsats som Aspelin och Persson (2011), att det är läraren som är ”den 

viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat i skolan”(s.49). 

 

Som avslutning på vårt arbete vill vi lägga ett citat som belyser hela vår studie och som ger en 

krydda på våra tankar. 

 

Det här är en klyscha, men lärarna säger att de är här för oss men de frågar ju aldrig vad vi behöver 

eller vill ha (E5). 

 

Reflektioner och vidare forskning 

Vi vuxna i skolan måste lyssna mer på eleverna. Vi behöver skapa tillitsfulla relationer till 

alla elever samt visa att vi har höga förväntningar på dem. Elevernas berättelser har berört oss 

och ger oss insikter om att utvecklas som lärare. Det finns elever i vår svenska skola som är 

utsatt för mobbning av vuxna, något som gör oss bestörta. De misslyckanden som eleverna 

har gjort gör att det kostar, inte bara samhället, pengar utan även i den investering som 

eleverna gör vad gäller ork, extra år i skolan och framförallt sin egen självuppfattning? Vi 
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bidrar till att ge eleverna en låg självkänsla. Det gör ont att veta det blir fler och fler som gå på 

introduktionsprogrammet på grund av icke godkända betyg. Vi ser vilka brister som finns i 

skolan, men vad kan vi göra för att förändra? Hur ska vi nå ut till alla lärare och få dem att 

vilja förändra sitt perspektiv och inse vilken makt, vi vuxna i skolan äger och hur lite som 

behövs för att en förändring ska ske för varje enskild individ? Vi uppmärksammar att eleverna 

upplever sig ha bättre relationer till lärarna på gymnasiet. De upplever också att det är därför 

som studierna fungerar bättre och att de har högre motivation. Enligt Aspelin och Persson 

(2011) är läraren ”den viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat i skolan” (s.49). Kan det 

vara något av det viktigaste uppdraget en lärare har, frågar vi oss. Kommer vi att lyckas med 

det uppdraget? 

 

Med tanke på att de elever vi intervjuat inte fått godkända betyg när de slutat grundskolan 

frågar vi oss om skolan satt in rätt åtgärder och i rätt tid? Vi frågar oss också om hur elevernas 

dåliga relationer påverkar deras kunskapsutveckling, ämneskunskaper och förmågor. Några 

har fått assistenter som stöttat, några har fått arbeta i liten grupp medan några upplever att de 

inte fått något stöd alls. Hur gör vi för att alla elever ska känna att de duger och att de kan 

lyckas i skolan? Viktigt är ju också att eleverna förstår vad som görs i skolan. De behöver 

sätta skolan i ett sammanhang. Vi vuxna har ett stort ansvar att se till att alla elever lyckas och 

känner sig trygga i skolan. Vi har också ett stort ansvar att motivera alla elever med uppgifter 

som är anpassade och tillräckligt stimulerande. Hur gör vi det? Varför klarar inte grundskolan 

det? Vad kan grundskolan lära sig av gymnasiet?  

Eleverna som var tidiga läsare, redan innan skolan började och som ändå fick speciallärarstöd, 

man undrar ju varför? Vi undrar därför vilken uppmuntran de fått för att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga eftersom de var tidiga läsare, men ändå hade så stora svårigheter att man behövt 

speciallärarstöd. Hade dessa elever kanske klarat kunskapskraven bättre om de fått rätt 

undervisning och stimulans? Fick de träna på det som var svårt eller på det de var bra på är 

ytterligare en fråga vi ställer oss. Dessa elever hade också svårigheter med koncentration och 

motivation. Är eleverna särbegåvade och inte fått rätt utmaningar? Hade fler elever möjligen 

klarat sina betyg om de fått rätt undervisning? Har lärarna glömt bort syftet med 

undervisningen? Eller kan det vara så att lärarna är för överhopade med andra uppgifter att de 

inte ges tid eller möjlighet att hitta rätt anpassningar? Sanningen ligger kanske någonstans 

mitt emellan. Hur ska man då göra för att ge eleverna det de faktiskt har rätt till?  

 

Det blir många frågor kring hur elevernas undervisning sett ut men det är ett måste då 

eleverna, enligt deras upplevelser, inte fått det stöd de har rätt till och är beroende av för att nå 

de nationella målen som finns i grundskolan i Sverige idag. Dessa frågor är vad alla 

pedagoger borde ställa sig när de möter elever som utmanar i skolan, anledningarna till att de 

utmanar kan vara många av det ovanstående men vi som profession MÅSTE möta eleverna 

där de befinner sig.  

 

Det skulle vara intressant att intervjua lärare och föräldrar till våra intervjuade elever för att få 

deras perspektiv på hur de upplevt elevernas tid i grundskolan. Vi skulle också gärna göra en 

större studie där vi intervjuer fler elever däribland de elever som vi nu uteslöt då de inte gått 

tillräckligt med tid i svensk grundskola. Vi vill ta till oss deras berättelser och visa deras 
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tankar om sin skolgång då vi förstår av de få vi intervjuade att de hade ett annat perspektiv på 

skolan.   

Något som också kan kopplas till vår yrkesroll som speciallärare är alla inputs som eleverna 

gett oss, om vad de upplevts som framgångar för dem, eventuell avsaknad av framgång.  

En annan intressant reflektion vi gjort handlar om samhället, vi läser nyheter om gängbråk, 

gängkriminalitet och skjutningar, hade många av dessa nyheter som man kan höra om i våra 

nyheter, hade någon kunnat avvärjas med rätt stöd i skolan? Vad har dessa människor i sina 

ryggsäckar? Vi tycker att det skulle vara så intressant att utifrån våra specialpedagogiska 

glasögon se hur deras ryggsäckar sett ur och kanske tillsammans med någon samverkan 

mellan politiker, kommun, polis och skola arbeta mot denna kriminalitet.  

I vår yrkesroll som speciallärare inser vi, att vi har ett viktigt uppdrag då vi lyssnat på 

elevernas upplevelser samt tagit del av viktig forskning. Vi inser också att vi måste jobba mer 

med relationer i skolan och då blir vår roll som speciallärare oerhört viktig. Genom att försöka 

stötta lärare att våga skapa relationer och hur man kan skapa goda relationer. Att kartlägga 

elevernas kunskaper tidigt och genom analyser av kartläggningarna ge det stöd som eleven 

behöver. Genom dialog hoppas vi kunna bidra till att skolans personal utvecklar sin 

relationella kompetens. 

Vi hoppas att vår studie kan bidra till att vuxna som arbetar i skolan ändrar sitt perspektiv och 

inser att ansvaret ligger på oss vuxna. Vi behöver också bli medvetna om att det är i mötet 

som svårigheterna uppstår, det är inte hos eleven som problemen ligger, utan det är skolans 

ansvar att överbygga svårigheter. Aspelin och Persson (2011) har viktiga synpunkter som vi 

bör ta till oss, att det är lärares relationella kompetens som avgör hur det kommer att gå för 

eleven. 
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Bilaga 1 Mail till rektorer 

 

Hej! 

Vi heter Anna Winberg och Helena Lindkvist och studerar till speciallärare på Mälardalens 

högskola i Västerås. Vi håller nu på att förbereda oss för vårt självständiga arbete. 

 

Vi vill skriva om och ta reda på hur det kommer sig att det blir fler och fler elever som inte 

har gymnasiebehörighet. Vår tanke är att intervjua elever om deras upplevelser av åren i 

grundskolan och hur de ser på de stödinsatser de fått eller inte fått.  

 

Vi vill i första hand intervjua elever som går ett gymnasieförberedande program.  

Vi vet också att gymnasieskolan ger eleverna en gymnasieförberedande kunskap och det 

intresserar oss också, vad som är så lyckat hos gymnasieskolans förberedande program.   

 

Det är här du kommer oss till hjälp.  

Vart ska vi vända oss? Vilka lärare/speciallärare kan vi kontakta för bästa validering? 

Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för att få tillåtelse att utföra denna studie.  

  

Kontaktuppgifter till oss och till vår handledare Gunilla Sandberg, vid Mälardalens högskola. 

 

Helena Lindkvist: xxx@xxx.com, 070 xxx xx xx 

 

Anna Winberg: xxx@xxx.com, 070 xxx xx xx 

 

Handledare: Gunilla Sandberg, Professor vid Mälardalens högskola 

021- xx xx xx, xxx@xxx.se 

 

 

  

Vänliga hälsningar 

Helena Lindkvist och Anna Winberg.  

  

mailto:xxx@xxx.com
mailto:xxx@xxx.com
mailto:xxx@xxx.se
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Helena Lindkvist och Anna Winberg och studerar till speciallärare på Mälardalens 

högskola i Västerås. Vi har, tillsammans precis startat vårt självständiga arbete. Syftet med 

vårt arbete är att ta reda på och lära oss mer om hur ni elever upplever er tid i grundskolan, 

både vad gäller inlärning samt upplevelser av de stödinsatser ni fått.  

Du har blivit tillfrågad om du vill delta i vår studie som handlar om dina upplevelser av tiden i 

grundskolan eftersom du nu går på ett introduktionsprogram i gymnasiet. Vår studie bygger 

på intervjuer med er elever och intervjun kommer att ske på skolan och tar ca en timme. 

Under intervjun kommer vi, som stöd i samtalet, användas en s.k. ”livsväg” (som är en bild av 

en slingrig väg) där du får hjälp att komma ihåg händelser på vägen fram till idag. Samtalen 

kommer att spelas in och används enbart av oss för att komma ihåg era svar och du kommer 

inte att delta i studien med varken namn eller kopplingar till den skola du gått på. Du 

garanteras anonymitet. I denna studie är det bara vi och vår handledare på vår skola som får 

tal del av det materialet.  

När vi presenterar vårt resultat kommer det inte att framgå vilken som sagt vad och inte heller 

vilken skola eller vilken kommun du tillhör. Du kan när som helst avbryta din medverkan i 

studien.  

Kontaktuppgifter:  

 

Helena Lindkvist: 

xxx@xxx.com 

070 xxx xx xx 

 

Anna Winberg: 

xxx@xxx.com 

070 xxx xx xx, 

 

 

Handledare: Gunilla Sandberg, professor på Mälardalens högskola Västerås  

021- xx xx xx, xxx@xxx.se 

 

Med vänlig hälsning 

Helena Lindkvist och Anna Winberg 

 

Ja, jag vill gärna delta i studien! 

 

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

mailto:xxx@xxx.com
mailto:xxx@xxx.com
mailto:xxx@xxx.se
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Bilaga 3 Frågebatteri 

 

Hur upplever du din skolgång?  

 

Hur trivdes du i skolan? 

 

Har du haft kompisar? 

 

Hur var dina lärare? 

 

Fanns det andra pedagoger/vuxna med i klassen än din mentor? 

 

Hade du några favoritämnen? Vilka i så fall, och varför?  

 

Hur fick du visa vad du kunde? 

 

Vilka var dina starka sidor? 

 

Fick du någon hjälp i skolan? I så fall hur och vilken typ av hjälp. 

 

Vad är du bra på? 

 

Hur motiverad var du i skolan?  

 

Vad påverkade dig i skolan? 

 

När var det svårt? Vad hände då? 

 

Vad hade skolan kunnat göra för att hjälpa dig? 

 

Finns det något du själv vill lägga till?  
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Bilaga 4 Livsväg 
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Bilaga 5 Förfrågan om livsvägen 

 

 
Hej! 
Vi läser på speciallärarprogrammet inom lärarlyftet och håller på att skriva vårt PM 
inför det självständiga arbetet som vi ska skriva i höst. Vi har tänkt att intervjua elever 
som går på det individuella programmet på gymnasiet och skulle vilja använda oss 
av "livsvägen" som vi använde under första kursen. Vi undrar om vi får använda oss 
av den i intervjuerna? 
  
Vänliga hälsningar 
Anna Winberg och Helena Lindkvist 
 


