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Abstract 
 

The aim of the thesis was to, through a action research study and through individual 
interviews with five students, clarify their perspective on educational assistance in high 
school. The study shows that students prefer teaching in small groups outside of regular 
whole class because it gives the them access to the factors they consider crucial for a 
functioning support - time with a skilled and dedicated teacher, in a calm and safe 
environment. Moreover, the students claim the importance of technical equipment 
especially in the Swedish subject, but also in other subjects. Today the educational 
assistance varies from an outside-the-class teaching situation to a whole-class situation 
with teacher support as well as technical equipment. When the students were asked to 
describe the conditions under which studies can be conducted with the whole class they 
tried to imitate the learning environment they have in a small group. The Students' 
aspirations are achievable with the right economic resources, but unfortunately the 
financial resources of the school are limited. 
 
 
 
 
Nyckelord: Integrering, inkludering, liten undervisningsgrupp, segregering, 
specialpedagogiskt stöd, högstadiet, aktionsstudie, helklassundervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord 
 
Jag har i många år arbetat på högstadiet med elever i behov av stöd i sin undervisning 
och har ofta frågat mig om hur detta stöd ska ges på bästa sätt. Min uppfattning är att 
eleverna uppskattar att få hjälp i ett mindre sammanhang utanför ordinarie klass. Stödet 
har i huvudsak skett utanför ordinarie klass, innan läroplan 2011 kom. Utifrån detta vill 
jag testa om elevgruppen delar min hypotes, och låta dem utforma/tycka till om formen 
på sitt specialpedagogiska stöd. Jag vill tacka min handledare Maria Rosenberg för att 
jag alltid har fått snabb respons i samband med detta examensarbete. Jag vill även tacka 
min fru Matilda som stöttat mig under hela min speciallärarutbildning.  
 
 
Johan Henriksson 
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1  Inledning 
Samhällets syn på eleven i behov av stöd har förändrats genom tiden. Innan folkskolan 
uppstod, d.v.s. före år 1842, behövde inte skolan ta ansvar för och arbeta med elever i 
behov av stöd. Detta berodde på att skolan innan år 1842 mestadels bestod av elever 
som ville och kunde studera. När folkskolestadgan antogs och utbildning blev till 
skolplikt kom också de olika elevernas behov fram, nu var det inte längre bara de som 
ville och kunde gå i skola som deltog i undervisning. Lösningen handlade mycket och 
segregering, t.ex. olika institutioner och specialklasser. I skolans värld hävdades att 
detta var bäst för eleverna eftersom de elever som hade svårigheter i skolan drog ner 
tempot och kvaliteten i undervisningen (Skolverket, Särskilt stöd i grundskolan, 2011, s 
24-26; Hjörne och Säljö, 2011, s 30-31).  

I samband med folkskolans bildande gjordes också försök med s.k. minikurser för 
fattiga och ”obegåvade”, vilket kan ses som ett första försök till specialundervisning 
(Groth, 2007, s 30; Skolverket, 2011, s 25). Utvecklingen fortsatte och tanken på att 
segregering var lösningen fanns kvar. På 1960- och 1970-talet ökade tanken på 
integrering och detta kan ses bl.a. i och med att flera institutioner stängdes (Heimdalh 
och Roll-Pettersson, 2007, s 242), men det fanns också segregerande tankar kvar, vilket 
bl.a. kan ses i de hjälpklasser, OBS-klasser, läsklasser och andra typer av 
specialundervisningsgrupper som fanns kvar. Syftet med specialundervisningsgrupperna 
var att hjälpa elever med svårigheter och samtidigt behålla kvaliteten i klassrummet 
(Hjörne & Säljö, 2011, s 36, 43-45). Synen på eleven och elever i behov av stöd har 
sedan ändrat inriktning.  

Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention som bygger på fyra grundprinciper där 
bl.a. alla barns lika värde och rättigheter återfinns, samt barnens rätt att uttrycka sin 
åsikt kring frågor som berör dem (Skolverket, 2008, s 3). Begreppet ”en skola för alla” 
myntades 1994 via Salamancadeklarationen och deklarationen bygger på bestämmelser 
i FN:s barnkonvention (Tranqvist, 2006, s 2). Begreppet ”en skola för alla” genomsyrar 
skolan och skollagens tankesätt idag. Detta kan bl.a. ses genom att skolan strävar efter 
inkludering (Nilholm, 2006, s 39), d.v.s. att undervisning i första hand ska ske i elevens 
ordinarie klass. Inkludering är något som Skolverket arbetar för och får stöd av i 
skollagen (2010:800, kap 3, §7).   

Det finns även forskning som lyfter fram inkluderingens fördelar och som bl.a. 
beskriver att eleverna utvecklas mer i sina studier när eleven utbildas i ordinarie klass 
(Peetsma, 2001, s 125, 134). Nilholm diskuterar inkludering utifrån en rättighet i dagens 
samhälle, och samtidigt ifrågasätter Nilholm om inkludering är något att eftersträva i 
alla sammanhang (Nilholm, 2006, s 38, 46). Nilholm anser att inkludering eftersträvas, 
men att det i själva verket inte fungerar optimalt i skolsystemet. Nilholms förslag för att 
ge inkluderingen bättre förutsättningar bygger bl.a. på skolans ledarskap, attityder, 
kompetensutveckling, flexibelt stöd och goda ekonomiska möjligheter (Nilholm, 2006, 
39, 44-46). Det finns studier som tyder på att eleverna själva föredrar undervisning i 
liten grupp eftersom eleverna uppfattar att de då får mer kunskap via kompetenta lärare 
och en tryggare studiemiljö (Flink, 2008, s 44-46 ). Samtidigt anser elever som deltagit i 
studier kring stöd, gjorda av Heimdahl och Roll-Pettersson (2007), att förflyttningen ut 
från klass har negativa effekter på dem och de upplever ett slags utanförskap. Deras 
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arbete visar också att eleverna anser att läraren har stor betydelse för deras utveckling 
och eleverna ser helst att läraren är intresserad av deras svårigheter, villig att pröva olika 
metoder samt arbetar målfokuserat (Heimdahl och Roll-Pettersson, 2007, s 247- 249). 
Lärarens roll och betydelse för undervisningen och elevernas resultat är också något 
John Hattie studerat och han skriver att ”Inget slår en skicklig lärare” vilket är hämtat ur 
boken Visible Learning som finns refererad i Skolverkets material från 2010 
(Skolverket, 2010, s 30-31). 
 
De främsta orsakerna till att stöd ges beror på att eleverna har läs- och skrivsvårigheter 
(Skolverket, 2011, s 37), och detta påverkar elevens förmåga att klara kunskapskraven i 
ämnet svenska, vilket i sin tur även påverkar elevens förmåga att klara av övriga 
skolämnen. Skolans tydliga strävan mot inkludering kan ibland tyckas tabubelägga 
övriga undervisningssätt. Fällberg, själv lärare, beskriver i en debattartikel att han 
upplever att det ligger prestige i att uppnå inkluderingen. Fällberg beskriver att målet 
tycks vara vistelse i klassrummet, snarare än kunskapsmål (Fällberg, 2013, Alingsås 
tidning, 17/6-2013). Detta examensarbete vill belysa oklarheter och delade meningar 
angående inkludering och segregering. Dess syfte är att ge en bild av hur en grupp 
elever på högstadiet upplever att de bäst får stöd i undervisningen samt även undersöka 
vilket stöd de får idag och deras syn på det stödet.  

 



3 
 

2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att via en aktionsstudie samt med enskilda elevintervjuer 
klargöra en elevgrupps perspektiv på stöd i undervisningen på högstadiet. 
 
 
Forskningsfrågor:  
 

• Hur anser elevgruppen att stödet bör utformas?  
• Vilka faktorer inom stödet har avgörande betydelse för eleverna?  
• Hur ser elevernas stöd ut idag? 
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3 Teoretisk bakgrund 
I bakgrunden beskrivs olika aspekter inom specialpedagogiskt stöd. Här sker en 
genomgång av styrdokumenten samt begreppen inkludering, segregering, kategoriskt 
perspektiv, relationellt perspektiv och dilemmaperspektiv. I detta kapitel sker också en 
beskrivning av tidigare forskning om stöd i undervisningen och elevers perspektiv på 
stöd i undervisningen. En övergripande sammanfattning ges i slutet.   

3.1 Styrdokument – särskilt stöd i undervisningen 
Skollagen och styrdokumenten är vägledande och styr skolans verksamhet. Vad gäller 
särskilt stöd ger skollagen utrymme för olika arbetsmetoder, och forskning har skett och 
sker inom det specialpedagogiska området. Skolverket anser dock att mer forskning 
krävs och uppmuntrar fortsatt forskning vilket bl.a. kan ses i följande citat: 

”/…/ det finns skäl till kritisk granskning av innehåll och utformning av det 
särskilda stödet och sålunda att fortsatt forskning rörande stöd och särskilt stöd är 
angeläget” (Skolverket, Särskilt stöd i grundskolan, 2008, s 11). 

Skollagen 2011 anger att skolan får ta beslut om särskilt stöd ska ges, och att detta i 
första hand ska ges inkluderat i klass. Detta kan ses i följande citat ur skollagen:  

särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (2010:800, kap 3, §7). 

 

Skollagen ger även skolan rätt att besluta om en elev av särskilda skäl ska tillhöra en 
särskild undervisningsgrupp. Detta kan ses genom följande citat ur skollagen:  

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt 
eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt hör till (2010:800, kap 3, §11).  

Beslut om detta fattas av rektor och noteras i ett åtgärdsprogram enligt §9, som 
omnämns i citatet ovan (2010:800, kap 3, §9). 
 
Läroplanen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, och även här finner skolan 
vägledning i dess arbete med elever i behov av särskilt stöd. Läroplanen anger att 
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s 8). Under rubriken 
Övergripande mål och riktlinjer i läroplanen står även att ”Alla som arbetar i skolan ska 
uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s 14).   
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Detta ger alla som arbetar inom skolan ansvar för att uppmärksamma elever i behov av 
särskilt stöd, men det ger även skolan möjligheter att anpassa sig efter det som är bäst 
för elevens undervisningssituation, vilket i sin tur förutsätter att skolan har kännedom 
om hur elevens stöd ska ges.  

3.2 Olika begrepp och tre perspektiv  
Inom området specialpedagogik förekommer flertalet begrepp och i detta avsnitt 
förklaras vanligt förekommande begrepp kortfattat. Först sker en beskrivning av 
begreppen integrering och inkludering. Därefter förklaras begreppen kategoriskt-, 
relationellt- och dilemmaperspektiv. Dessa är tre begrepp/synsätt som ingår när man 
studerar det specialpedagogiska forskningsfältet, och dessa har särskild relevans för det 
specialpedagogiska stödet.  

3.2.1 Integrering, inkludering  
Begreppet ”Integrering” innebär att en elev anpassar sig till de former som råder i 
klassrummet, medan begreppet ”Inkludering” istället handlar om att ställa krav på 
skolan att ”skapa förutsättningar för att alla elever uppfattar och känner sig som en del 
av samma helhet, vilket kräver en skola som är utformad för att möta varje enskild elevs 
behov och förutsättningar” (Tranquist, 2006, s 2).  

3.2.2 Kategoriskt perspektiv 
I det kategoriska perspektivet (även benämnt kompensatoriskt) betraktas en elevs 
svårigheter främst som sammanhängande med individkaraktäristiska (Skolverket, 2011, 
s 23), d.v.s. att eleven är bärare av svårigheterna. Det kategoriska perspektivet står för 
undervisning utanför klassen och ansvaret för specialpedagogisk verksamhet återfinns 
hos speciallärare, specialpedagog och elevvårdspersonal (Persson, 2008, s 167). Haug 
skriver att i detta perspektiv är skolans lösning att barnet ges möjligheter att fungera 
genom att få extra resurser till en särskild och tillrättalagd utbildning för att förbättra 
sina svaga sidor. Målet är att barnet skall utvecklas till samma nivå som 
klasskamraterna och sedan kunna återgå till den vanliga undervisningen som sker 
(Haug, 1998, s 17). 

3.2.3 Relationellt perspektiv 
I det relationella perspektivet (även benämnt kritiskt) ses elevens svårigheter som något 
som uppstår i mötet med omgivningen (Skolverket, 2011, s 23). I detta perspektiv är 
grundtanken att problemet eller svårigheten som eleven arbetar med har två sidor som 
bör beaktas. Dels elevens svårigheter, men också elevens svårigheter i relation till det 
”aktuella sammanhanget” eleven befinner sig i (von Wright, 2008, s 11).  I Skolverkets 
rapport Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv skriver von Wright om det 
relationella perspektivet och om vikten av att möta eleven här och nu (von Wright, 
2008, s 11). Hon beskriver att det kan bli rent felaktigt att i t.ex. ett överlämnande 
beskriva vem en viss elev är eftersom det i nya situationer kan ske stora förändringar 
med en elev. Hon beskriver att eleven inte ska ses som problemet. Hon tar upp exemplet 
dyslexi och säger följande: ”i ett relationellt perspektiv är jag inte dyslektiker /…/, men 
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jag har dyslexi /…/ ett fenomen som framträder tydligare i vissa situationer än andra” 
(von Wright, 2008, s 10). Vidare påpekar von Wright att människor som vistas i de rätta 
miljöerna kan överskrida sina begränsningar och överraska sig själva (von Wright, 
2008, s 12-14). Utifrån det relationella synsättet är barns olikhet ett grundläggande 
faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till (Nilholm, 2006, s 1). Detta 
område, att anpassa miljön till eleven, har visat sig vara svårt för skolor att hantera. När 
skolan ska arbeta inkluderande med elever i behov av stöd granskar skolan den 
omgivande miljön i för liten utsträckning enligt Skolverket (Skolverket, 2011, s 44-45). 
Detta beskrivs ytterligare i avsnitt 3.3.2 i detta examensarbete.    

3.2.4 Dilemmaperspektivet 
Enligt Nilholm (2005) finns ett dilemmaperspektiv. I det så kallade 
dilemmaperspektivet placeras den upplevda problematiken i ett socialt rum där det sker 
förhandlingar om hur olikheter ska benämnas och hanteras (Nilholm, 2005, s 135). 
Inom skolan kan detta ses som valsituationer, eller målkonflikter där det inte finns något 
entydigt svar på hur man bäst bör agera (Nilholm, 2005, s 131). Nilholm anser inte att 
dilemmaperspektivet är en kompromiss mellan ett kategoriskt och ett relationellt 
perspektiv utan att det tar sin utgångspunkt i att moderna utbildningssystem har att 
hantera individers olikhet, vilket ger upphov till en rad andra dilemman (Nilholm, 2005, 
s 135). 

3.3 Stöd i undervisningen  
Nedan följer beskrivningar av utvalda studier som berör ämnet stöd i undervisningen. 

3.3.1. Stöd i undervisningen enligt Isaksson 2009 
Isaksson (2009) har bl.a. studerat åtgärdsprogram för att klargöra skolans insatser för 
elever i behov av särskilt stöd. Isaksson konstaterar att elever i behov av särskilt stöd är 
”hela skolans ansvar” och inte enbart specialpedagogernas ansvar, vilket är i enlighet 
med skolans målsättning om inkludering. Isaksson kan dock i sin studie, trots skolans 
målsättning om inkludering, se att undervisningen av elever i behov av särskilt stöd sker 
traditionellt i en liten grupp utanför ordinarie helklass. Isaksson påpekar att detta inte är 
något brott, men att det påvisar att skolpolitiken med inkludering som ambition och mål 
har svårt att få ”fotfäste i praktiken”. Detta kan, enligt Isaksson, bero på att 
undervisningen i liten grupp fyller en viktig funktion för eleverna och skolan som 
organisation. ”Specialspåret avlastar exempelvis den ordinarie undervisningen och ger 
den ökad legitimitet” (Isaksson, 2009, s 75). Isaksson såg att de vanligaste 
stödinsatserna var färdighetsträningar i liten grupp, men angående individuell 
anpassning, något som enligt studien inte förekommer fullt ut, säger han följande: 

Den bild som ges utifrån åtgärdsprogrammen och intervjuerna med föräldrarna tyder dock 
på att stödåtgärderna inte skiljer sig nämnvärt beroende på vilka svårigheter det rör sig 
om. Med detta menar jag att de olika spåren inte verkar leda till specifikt utformade 
åtgärder för de specifika svårigheterna, vilket även bekräftas utifrån intervjuerna med 
eleverna och föräldrarna (Isaksson, 2009, s 75-76). 

Isaksson påpekar att elever och föräldrar upplever behovet av en diagnos för att få 
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tillgång till stödinsatser. Enbart upplevda svårigheter tycks inte vara tillräckligt. I 
skolpolitiska dokument framkommer dock att en medicinsk diagnos inte skall ge 
företräde till stödinsatser, men i Isakssons studie framgick att en medicinsk diagnos var 
något skolan efterfrågade. Detta bekräftades i studien via såväl skolans personal som via 
eleverna och deras föräldrar. Isaksson konstaterar att ”diagnosen utgjorde ett viktigt 
instrument för att erhålla stödåtgärder, men även specifika rättigheter inom skolan.” 
(Isaksson, 2009, s 76).  

Sammanfattande visar Isakssons studie att stöd i de flesta fallen sker i liten grupp, 
utanför ordinarie helklass. Han påvisar även att en medicinsk diagnos är något skolan 
efterfrågar för att ge stödinsatser och att stödet som ges för en viss typ av svårighet är 
relativt liknande och alltså inte direkt anpassat efter individens behov.  

3.3.2 Skolverket om studiemiljön 
Skolverket anger att elevernas svårigheter ofta ses som en ”individuell problematik” 
eller s.k. inom ett s.k. kategoriskt perspektiv, vilket innebär att den omgivande miljön 
eleven vistas i sällan blir föremål för analys i de åtgärdsprogram Skolverket granskat. 
Endast nio av 83 åtgärdsprogram som Skolverket granskat innefattade analys av 
gruppnivån (Skolverket, 2011, s 43-45). Detta trots att Skolverket i sina anvisningar, för 
hur skolan bör arbeta med åtgärdsprogram, tar upp vikten av att studera och analysera 
olika nivåer (individ- grupp- och organisationsnivå) för att uppnå optimalt resultat med 
åtgärdsprogram. Skolverket beskriver t.ex. att analys på gruppnivå bl.a. innefattar 
analyser av gruppens sammansättning där eleven bedriver studier, arbetsklimat, 
bemötande av eleven och anpassning av arbetssätt. En sammanfattning av Skolverkets 
intentioner kan ses i följande citat:  
 

Vad rekommendationen syftar till är att åtgärdsprogrammen förutom en beskrivning av 
elevens förutsättningar, också ska innefatta den omgivande miljön och interaktionen 
mellan elevens förutsättningar och den omgivande miljön. (Skolverket, 2011, s 44).  

 
Skolverket har även tagit del av en avhandling som behandlat ämnet elevvårdssamtal. I 
avhandlingen presenterades slutsatsen att fokus vid elevsamtal låg på elevens beteende 
och elevens inlärning, och ”att den situationen och / eller undervisningssammanhang 
där problemet visat sig, mycket sällan innefattades i samtalet.” Detta förstärker synen på 
att eleven är ”bärare av sin problematik” och den omgivande miljön granskas i för liten 
utsträckningen, enligt Skolverket (Skolverket, 2011, s 44-45).  
 
Elevens studiemiljö (ett område som återfinns både inom grupp- och organisationsnivå 
när åtgärdsprogram skrivs) är en faktor som ska beaktas och analyseras i 
åtgärdsprogrammen. Uppföljningar av åtgärdsprogram som beaktar studiemiljön är få, 
och därför är det ytterligare en orsak till att Skolverket välkomnar mer forskning inom 
området särskilt stöd i grundskolan (Skolverket, 2011, s 23 och 43-45). 

3.3.3 Åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter 
Jacobsson (1998) har i ett projekt om läsutveckling studerat olika former av stöd vid 
läs- och skrivsvårigheter. Jacobsson följde en grupp elever och konstaterade att 
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gruppen, trots stöd, fortfarande var svaga i sin läsning sju år efter att projektet och 
granskningen startat. Jacobsson konstaterade att ordavkodningen var ett ”hårdnackat 
undervisningsproblem”. Jacobsson såg också att de elever som var lässvaga hade 
svårighet i ämnet svenska, men att de också hade signifikant lägre resultat än 
kontrollgruppen i SO- och NO-ämnen (Jacobsson, 1998, s 1)  
 

Jacobsson skapade en modell med tre huvudinriktningar som kan användas vid 
planering av stödåtgärder inom läs- och skriv. Jacobsson skriver att det ”för varje 
individ gäller att hitta en lämplig balans av stödinsatser mellan de tre huvudvägarna”. 
Hans modell kan ses återskapad i figur 1 nedan.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Figuren visar Jacobssons (1998, s 1) översiktliga modell för åtgärdsplanering, 
återskapad av författaren till detta examensarbete.  
 

För varje inriktning/huvudväg beskriver Jacobson olika metoder i arbetet med elevens 
svårighet. Den första inriktningen Förutsättningar / Förebygga går ut på att läs- och 
skrivsvårigheter förbyggs genom övningar eller genom att det skapas förutsättningar för 
god läsinlärning via inre motivation och en positiv självbild. Den andra inriktningen går 
ut på att öva och träna de svårigheter som finns. Den tredje inriktningen går ut på att 
finna lösningar för att ta eleven runt problemet och låta eleven fortsätta utvecklas i 
kunskapsinhämtningen vid sidan om de åtgärder som övar det grundläggande 
problemet. Kompensationen är viktigt, enligt Jacobsson, eftersom det fungerar 
motivationshöjande att lyckas och att se möjligheter och lösningar på problem och det 
underlättar arbete i de övriga åtgärderna som ingår i Jacobsons modell. Det är av den 
anledningen Jacobson i sin modell har pilar från kompensation till övriga åtgärder för 

Förutsättningar / 
Förebygga Övning / träning Kompensation 

- Självbild 
- Motivation 
- Fonologisk 

medvetenhet 

- Automatiserad 
läsning och 
skrivning 

- Läsförståelse 
- Skrivförmåga 

INRE 
- ”Coping” strategier 
YTTRE 
- Accepterande 

förhållningssätt 
- Tekniska 

hjälpmedel /IT 
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läs- och skriv. Vid kompensatoriska åtgärder har Jacobson, förutom tekniska 
hjälpmedel, även Coping-strategier och accepterade förhållningssätt. Med Coping-
strategier avser Jacobsson att arbeta med elevernas egna vägar runt ett problem, d.v.s. 
arbeta med de strategier eleven skapar för att kompensera sig själv och underlätta för 
denna möjlighet. Som ett exempel tar Jacobsson upp att elever som har svårt för att läsa 
kan utveckla en god lyssnarförmåga där strategin för eleven blir att minnas det som 
sagts. Jacobsson anser även att skolan ska acceptera de svårigheter elever har och att 
detta främst kan visas via hänsyn vid inlärningssituationen och vid provsituationen 
(Jacobsson, 1998, s 1-8).  
 

När Skolverket gjorde en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning framkom det 
att stödet ofta gavs utanför den ordinarie klassen. Uppgifterna var dessutom ofta av den 
karaktären att de inte var betygsgrundande jämfört med arbetet de övriga elever utförde 
i klassrummet. Detta innebär att de elever som egentligen skulle behövt mer tid i arbete 
med de betygsgrundade uppgifterna, istället får mindre tid till dessa uppgifter än övriga 
i klassen (Skolverket. Särskilt stöd i grundskolan, 2011, s 43).  

3.4 Forskning på elevers perspektiv på stöd i undervisningen 
Bland de elever som deltagit i olika studier som presenteras här nedan kan ses att 
eleverna har positiva uppfattningar om att studera i liten grupp utanför ordinarie klass. 
Likaså har eleverna positiva uppfattningar om att studera i ordinarie klass. Orsakerna till 
en positiv eller negativ uppfattning om det ena arbetssättet gentemot det andra varierar 
dock. Rent utbildningsmässigt föredrar eleverna att arbeta i liten grupp, men socialt 
beskriver eleverna till viss mån ett slags utanförskap. Elever som deltagit i studierna 
påtalar också behovet av en diagnos för att uppnå effektivt stöd i skolan. Heimdahl och 
Roll-Pettersson (2007) beskriver i en av sina studier att eleverna uppfattade att skolans 
åtgärder för att ge elever stöd var få fram tills dess att eleverna fått en diagnos. Elever 
som på något sätt påvisade att de hade problem med läs- och skrivsvårigheter upplevde 
att deras problem resulterade i en ”wait-and-see”-attityd från skolans sida, och att denna 
väntan fortgick ända tills eleven fick någon form av diagnos, och ofta hade 
diagnosutredning skett efter föräldrarnas begäran och påtryckning.  
 

Kring elevernas syn på undervisning och stöd i grupp eller i helklass beskriver 
Heimdahl och Roll-Pettersson att flera elever var kluvna, dels beskrev eleverna att stöd i 
liten grupp resulterade i att de fick kompetenta lärare, och att de i helklass å andra sidan 
upplevde gemenskap. Eleverna beskrev en typ av utanförskap när de segregerades från 
sin ordinarie grupp (Heimdahl och Roll-Pettersson, 2007, s 245, 247-250). Den 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har också i en studie angående elevers syn på 
specialpedagogiska insatser ansett att ”exkluderande åtgärder riskerar att sänka 
självförtroendet” (Heimdahl, 2008, s 5). Att få vara tillsammans är en viktig del som 
många elever i behov av stöd utrycker, men de ser också vissa villkor för att deltagandet 
i klass ska fungera, vilket följande citat visar: 
 

De flesta informanterna belyser vikten av att vara tillsammans. För att få ett klassrum där 
alla är samlade krävs att skolan får fler pedagoger och klasserna blir mindre, detta för att 
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alla ska kunna vara samlade i klassrummet. /---/ Fyra informanter beskrev vikten av att få 
specialundervisning i grupp, eftersom känslan av sammanhållning då fortfarande finns 
kvar (Skogsman, 2012, s 24). 

Vidare finns flera argument från elever som påvisar att de föredrar undervisning i liten 
undervisningsgrupp. Flink (2008) visar i sin studie att alla eleverna i hennes studie 
föredrog och var positiva till undervisning i liten grupp. Orsakerna var att de kände sig 
tryggare, bl.a. eftersom de kände större samhörighet i den lilla gruppen än i ordinarie 
klass. Eleverna uppgav även att de i liten undervisningsgrupp hade mer arbetsro, samt 
att de lärde sig mer eftersom lärarna var kompetenta och förstod deras problem och hade 
tid för deras individuella behov. Även tempot var anpassat till dem. Eleverna kände sig 
även mindre stressade och pressade eftersom de inte jämförde sina framsteg med övriga 
klassens framsteg och därmed fick känna sig mer lyckade, vilket var positivt för deras 
motivation. Flink anger även att elevernas självbild var mer positiv i den lilla 
undervisningsgruppen, eftersom de oftare påpekade saker som de ansåg sig vara bra på. 
Det som eleverna upplevde negativt var att flyttas från sal till sal och inte ha ett 
hemklassrum (Flink, 2008, s 31-38). 

3.5 Avslutande sammanfattning till kapitel 3 
Avslutningsvis, för att lyckas i arbete med läs- och skrivsvårigheter och därmed 
underlätta elevens arbete i övriga ämnen, och i slutändan nå en för eleven högre 
måluppfyllelse, krävs en blandning av övningar och träningar, kompensation för 
svårigheten och ett arbete med elevens egen självbild och skolans förhållningssätt 
(Jacobsson, 1998).  
 
I dagens svenska skola sker stödet i huvudsak i liten grupp utanför ordinarie helklass 
trots skolpolitikens ambitioner att inkludera. En diagnos underlättar för att få till stånd 
stödåtgärder, men stödet är inte individanpassat, utan stödet ser i stort sett likadant ut i 
förhållande till elevens svårigheter (Isaksson, 2009). Vidare kan konstateras att 
Skolverket ser brister i åtgärdsprogrammen, när det gäller skolans analyser kring 
elevens studiemiljö. Skolverket arbetar ständigt med den information som forskningen 
presenterar angående särskilt stöd, och Skolverket anser att det krävs fortsatt forskning 
kring innehåll och utformning av det särskilda stödet (Skolverket, 2011, s 11, 45). 
Skolan har ansvaret för eleven och att eleven får rätt stöd, som tidigare beskrivits bl.a. 
under rubriken ”Styrdokument – särskilt stöd i undervisningen”. Att som skola 
tillhandahålla rätt stöd till eleverna innefattar ett stöd där eleven lär sig så optimalt som 
möjligt. Vad som är det optimala stödet är eleven en bra källa till. Elever själva är 
kluvna till hur stöd ska ges, vilket forskningen visat. Eleverna är dock överlag positiva 
till stöd i liten grupp eftersom de anser att de då får kompetenta lärare som har tid. Det 
eleverna finner negativt med stöd i liten grupp utanför ordinarie helklass är en typ av 
utanförskap.  
 
Detta examensarbete ämnar klargöra frågor som berör stödets innehåll och utformning 
genom att ge eleverna möjlighet att beskriva hur de vill att stödet ska utformas för att 
gynna dem i undervisningen. Detta är något skolan, och framförallt specialpedagogerna 
har nytta av i sitt arbete med eleverna.  
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4 Metod  
För att besvara syftet har en elevgrupp på högstadiet, som har haft eller har 
specialpedagogiskt stöd, valts ut för att delta i studien. Elevernas uppfattning om stöd i 
sin undervisning ska klargöras via en s.k. aktionsstudie, som beskrivs här nedan i detta 
avsnitt. För att säkerställa resultatet har även enskilda intervjuer av deltagarna i 
aktionsstudien utförts.  

4.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning utgör en typ av kvalitativ metod där forskaren själv är med och deltar 
och därefter utför tolkningar på de data som framkommit. Huvuduppgiften vid en 
kvalitativ studie handlar om att tolka och förstå resultat som uppstod vid 
undersökningstillfället, d.v.s. fördjupad analys av enstaka fallstudier, och att inte 
generalisera med hjälp av det resultat som framkommer. Exempel på metoder som 
användas vid kvalitativa studier är djupintervjuer, gruppdiskussioner, observationer och 
öppna intervjuer m.m. och dessa metoder fungerar vid en aktionsforskning som detta 
examensarbete bygger på (Stukát, 2005, s 31-35).  
Aktionsforskningen definieras enligt Denscombe av fyra karaktäristiska drag: 

• Praktisk inriktning: angriper verkliga problem och frågor, ofta på arbetsplatser eller i 
organisationsmässiga miljöer. 

• Förändring: anses vara en integrerad del av forskningen och är ett sätt att ta itu med 
praktiska problem och för att få större kännedom av fenomen och företeelser. 

• Cyklisk process: Forskningen rymmer återkoppling där inledande resultat möjliggör 
förändringar och utvärderas med utgångspunkt för fortsatta undersökningar. 

• Deltagande: Deltagarna är centrala i forskningsprocessen och deltar aktivt inte 
passivt. 

(Denscombe, 2009, s 170f). Dessa fyra ovannämnda karaktäristiska drag uppfylls i 
studien. För det första, elevernas syn på stödet i deras undervisning i skolmiljön 
studeras, vilket uppfyller kraven på praktisk inriktning och förändring. För det andra, 
deltagandet var aktivt i studien och cykliskt process uppnås genom att examensarbetets 
resultat kan användas i fortsatta undersökningar.  
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4.2 Etisk hänsyn 
Eleverna som deltagit i studien har informerats om de etiska regler som gäller vid en 
forskningsstudie. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom 
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s 5f). 

1. informationskravet  
2. samtyckeskravet  
3. konfidentialitetskravet   
4. nyttjandekravet  

Informationskravet innebär att de som deltar i studien får fullständig information om 
studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Denna princip har efterföljts genom att 
eleverna och vårdnadshavarna har fått information om examensarbetet och vilken roll 
eleverna haft i den samma. Samtyckeskravet, som innebär att deltagandet är frivilligt 
och godkänt av dem som deltar, uppfylls då eleverna frivilligt haft möjlighet att delta i 
studien, och de har närsomhelst kunnat avbryta sitt deltagande. Innan studien 
genomfördes, så har elevernas vårdnadshavare fått information om studien och att de 
upplysningar eleverna lämnar behandlas anonymt och används endast för att besvara 
examensarbetets syfte. Vårdnadshavarna har också fått godkänna barnets/elevens 
medverkan i studien skriftligen via en blankett, se bilaga 1. I och med detta har också 
kravet på konfidentialitet, att deltagarnas anonymitet säkerställs, och nyttjandekravet, att 
insamlad informationen enbart används i den studie som det varit avsett för, uppfyllts.    

4.3 Deltagare/Urval 
Gruppen som deltog i min aktionsstudie och i de enskilda intervjuerna valdes slumpvis 
ut bland elever som hade haft eller har specialpedagogiskt stöd i någon form under sin 
skoltid på högstadiet. Detta skedde genom att elevernas namns lades i ett kuvert, och 
från detta kuvert drogs sedan fem namn. Högstadieeleverna lämnade in medgivandebrev 
från vårdnadshavare till aktionsstudien och alla fem tillfrågade elever deltog.  
 
Vilka elever som har eller har haft specialpedagogisk stöd har jag inblick i via mitt yrke.  

4.4 Procedur 
Efter att jag slumpvis valt ut eleverna informerade jag dem om examensarbetet. Jag 
frågade också om eleverna ville delta i studien och jag informerade eleverna om att 
deltagandet var frivilligt. Jag berättade även att vårdnadshavare måste ge sitt 
medgivande till att eleverna deltar och att detta sker skriftligen via ett brev. 
Medgivandebrevet till vårdnadshavare delades ut då eleverna sagt ja till att delta. 
Samtliga vårdnadshavare godkände elevens deltagande i studien.  
Vi träffades för att utföra aktionsstudien i ett grupprum utan störande ljud. Vi började 
med att göra en tankekarta kring stöd i undervisningen (se bilaga 2) för att sätta igång 
tankarna kring hur eleverna vill att stödet i undervisningen ska se ut. Detta berörde allt 
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från läraren, miljön till material. Eleverna diskuterade frågan om hur stödet ska se ut 
både med mig samt med varandra i gruppen.  
Vi avslutade aktionsstudien med att eleverna enskilt fick skriva ner på sin dator hur de 
tycker att stödet i undervisningen ska se ut. De fick också skriva ner vilka för- och 
nackdelar de såg kring sina förslag på stöd. Dessa dokument samlades in anonymt. 
Dokumenten skrevs ut och inlämnades utan namn i ett kuvert. När eleverna var färdiga 
lämnade de sitt dokument i ett kuvert. Aktionsstudien tog ca 60 min. att genomföra.  
Efter att gruppen fått beskriva sin syn på stöd i undervisningen skriftligen genomfördes 
enskilda intervjuer med eleverna. Detta för att säkerställa och tydliggöra resultatet. 
Intervjuerna tog ca 15 min. per elev och intervjufrågorna kan ses i bilaga 3.  

4.5 Material  
Aktionsstudien påbörjades med att jag tillsammans med eleverna gjorde en tankekarta 
på tavlan i klassrummet. Detta syftade till att få igång ”tänket” kring stöd i 
undervisningen. Tankekartan finns som bilaga 2 i examensarbetet.  
 
Därefter fick eleverna beskriva sin uppfattning om specialpedagogiskt stöd på sina egna 
datorer i dokument. Alla eleverna i aktionsstudien är vana att arbeta med datorn i 
undervisningen. Datorn ingår som ett ”naturligt” inslag i skolarbetet, och alla elever har 
en personlig dator på skolan.  
 
Vid den enskilda intervjun spelades samtalet in med hjälp av datorn, vilket syftade till 
att i efterhand kunna analysera elevernas svar på mina frågor. 

4.6 Studiens validitet och reliabilitet  
Aktionsstudien som utfördes tillsammans med eleverna gav en bild av elevernas 
uppfattning om hur stödet ser ut, och hur de anser att stödet bör utformas i 
undervisningen. Att tillsammans först resonera kring stödet i undervisningen gjorde att 
eleverna kom in i tankarna kring stöd i undervisningen innan de själva fick skriva ner 
sin uppfattning. Den enskilda intervjun utfördes för att de andra i gruppen inte skulle 
kunna påverka den enskilde elevens svar då frågor som rör specialpedagogiskt stöd kan 
vara känsligt att svara på inför andra personer. Här nedan diskuteras studiens validitet 
och reliabilitet.  

4.6.1 Validitet 
Med validitet avses den tillförlitlighet studiens valda mätinstrument har, d.v.s. om det 
verkligen mäter det som är avsett att mätas (Stukát, 2005, 125-126). Validiteten 
uppnåddes genom att urvalet av elever hade alla haft eller hade stöd i sin undervisning 
och de hade därmed erfarenhet av stöd, således var urvalsgruppen lämpliga för 
undersökningens syfte. Aktionsstudien inriktades på undersökningsområdet och 
frågorna eleverna mötte var helt inriktade på ämnet som var avsett för denna studie. 
Även de kompletterande intervjufrågorna, som kan ses i bilaga 3, är frågor som ställts 
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för att besvara syftet.  Sammanfattningsvis torde det som mäts i studien vara relevant 
för undersökningens syfte. 

4.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är bedömningen kring med vilken säkerhet det som var avsett att undersökas 
verkligen undersöks (Stukát, 2005, s 125-126).  
 
Elever kan i ett samtal, likt det som pågick under delar av aktionsstudien, påverkas i 
sina svar p.g.a. att de iakttas av den som genomför studien. Eleverna i aktionsstudien 
kan också påverkas av de andra elevers åsikter eller känna osäkerhet för att uttrycka sin 
egen åsikt. För att säkerställa att elevernas svar representerar deras individuella åsikter 
har eleverna även fått skriva individuella och anonyma dokument, enskilt och utan 
insyn från andra elever, kring vilket stöd de anser är önskvärt. Vidare finns 
tolkningsfaktorn, d.v.s. att resultatet skapas via tolkningar från elevernas svar. För att 
undvika att elevernas svar feltolkas, både skriftliga och muntliga, har kompletterande 
intervjuer gjorts med eleverna.  
 
Valet av metod, de frågor som ställdes och de kompletterande intervjuerna gjorde att 
reliabilitet förhoppningsvis uppnåddes, d.v.s. att resultatet som presenteras i detta 
examensarbete torde vara tillförlitligt.  
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5. Resultatredovisning 
Här nedan presenteras examensarbetets resultat, d.v.s. vad eleverna som deltog i 
aktionsstudien och intervjun anser är ett fungerande stöd. 

5.1 Elevernas uppfattning om ett fungerande om stöd 
Det som var gemensamt för alla eleverna när de skulle beskriva ett fungerade stöd var 
möjligheten att ha en kompetent lärare och att få lärarens tid. Eleverna ansåg att en bra 
lärare var, förutom kompetent, en lärare som eleverna hade en slags relation till. En elev 
beskrev detta enligt följande: Då blir det viktigt att visa för läraren att man kan, man 
vill imponera på läraren. Man vet att läraren vill hjälpa och bryr sig även när något 
inte är rätt. Alla eleverna påtalade också behovet av arbetsro, och ljudnivå och 
arbetsron som helhet anser eleverna att läraren i en liten grupp lyckas bättre med att 
uppnå. En elev sade så här: Helklass fungerar vid genomgångar och film men inte när 
man ska jobba p.g.a. allt ljud och alla rörelser. Eleverna anser även att det är mindre 
pinsamt att arbeta i liten grupp, och en elev beskriver det så här: eftersom det är jobbigt 
att hamna efter i helklass – där är alla så långt framme.  
 

Ingen elev vill arbeta helt ensam med en lärare, de föredrar att vara en grupp. Detta kan 
bl.a. ses i följande elevönskning: Inte enskild undervisning för då känner man sig 
utanför – bättre att vara några i gruppen. Men ändå en liten grupp. Hemundervisning 
bara vid sjukdom.  
 

Tillgång till tekniska lösningar och hjälpmedel är något som eleverna anser är 
nödvändigt för att de ska kunna utföra sina studier. Tekniska lösningar användes av 
eleverna både för att utföra skoluppgifter men också för att ta till sig information och 
finna information. En elev beskriver detta så här: Tekniska hjälpmedel är det bästa och 
enklaste jag vet som hjälper, speciellt eftersom jag är blyg och gärna jobbar själv. 
Annars är en lärare med tid det bästa, i helklass hinner jag inte få hjälp och jag bli 
stressad när jag hamnar efter. En elev nämnde även fara med att lockas att göra annat 
med datorn, t.ex. delta i de sociala medierna.  
 

Vad gäller anpassat material är eleverna kluvna. En del elever vill ha anpassat material 
med enklare och kortare texter. Andra elever tycker det är nästan förnedrande att arbeta 
via anpassat material, och en elev uttryckte följande: Jag gillar inte anpassat / lättare 
material – då är jag ju inte lika bra som alla andra. Jag blir deprimerad av tanken på 
att jag bara kan arbeta om jag får enkelt material. En del elever tyckte att det var bra 
med anpassat material i ämnen där intresset var lågt. Samtidigt ansåg de att det var bra 
att arbeta med klassens ordinarie material i ämnen som intresserade dem. Varierat 
inlärningssätt, tydliga instruktioner och mål samt tid tillsammans med en lärare var dock 
ett måste för alla eleverna.  
 

En elev skilde sig från de övriga fem. Eleven ansåg att en bra lärare i helklass var det 
optimala. Eleven ville dock, om svårigheterna visade sig bli stora i helklass, pröva att 
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arbeta via anpassat material i helklass. Om anpassat material inte fungerade ville eleven 
tillhöra en liten grupp.  Eleven poängterade att det var viktigt att sitta bredvid folk jag 
känner, och detta eftersom eleven ville ha möjlighet att våga be kamrater om hjälp. 
Liten grupp var dock inte uteslutet, och eleven ville gärna ha möjlighet att arbeta i liten 
grupp om han/hon hamnade efter för mycket. Samtidigt poängterade eleven att han/hon 
skulle återgå till vanlig klass igen när resterna var inhämtade.  
 

En sammanställning av elevernas synpunkter kan ses nedan i figur 2.  

Figur 2. En sammanställning av elevernas syn på vad ett fungerande stöd är. Figuren 
bygger på uppgifter från aktionsstudien, elevernas skrivna dokument och intervjuerna 
med eleverna 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som alla eleverna tyckte var viktigt för ett 
fungerande stöd var en kompetent lärare som har tid med eleven och engagerar sig, 
tekniska lösningar och arbetsro. Huruvida anpassat material var en förutsättning för ett 
fungerade stöd var eleverna kluvna, en del vill ha anpassat, en del vill ha en blandning 
och en del vill först pröva att arbeta via klassens ordinarie material tillsammans med tid 
från en lärare. 

5.2 Elevernas stöd idag 
Vad gäller stödet som eleverna fick vid undersökningstillfället var det en elev som 
arbetade med anpassat material. Tre av de fem intervjuade eleverna arbetade i liten 
grupp i de ämnen eleverna hade svårigheter i, och två av fem elever arbetade med hjälp 
av stödlärare i helklass.  
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tid av läraren 

Tid 
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material 

Tydliga 
instruktioner 

Inte enskilt. 
Vi vill vara 
en grupp 

Någon att fråga 
Gemenskap 

Inte känna sig 
utanför 

Lugn 
arbetsmiljö 



17 
 

Eleverna som intervjuades har i sin undervisning lektioner som benämns ”Skapa”. 
Under dessa lektioner får eleverna välja fritt vad de ska arbeta med, och de kan bl.a. 
välja mellan bild, matematik, svenska, musik, slöjd och engelska m.m. Två av eleverna 
berättade att de under dessa lektioner valde att arbeta med ämnen de hade svårt med 
eller hade rester i. En av dessa två elever använde alltid ”Skapa”-tiden till studier i något 
av de ämnen som eleven har svårigheter i, och en av eleverna använde ”Skapa”-tiden 
ibland till studier i ämnen som orsakade svårigheter för eleven.    
 

I ämnet svenska ville eleverna att stödet skulle ske med hjälp av tekniska lösningar så 
som talsyntes och stavningsprogram, men även med hjälp av tät lärarkontakt. Eleverna 
ansåg att de behöver mycket tid, förklaringar och återkoppling och framför allt arbetsro. 
 

När eleverna skulle beskriva sina upplevelser kring att studera utanför klassrummet 
beskrev eleverna främst detta positivt. Det som alla eleverna poängterade var den 
arbetsro de fick utanför ordinarie klass samt tiden med läraren, men att arbetet också 
kunde vara tråkigt eftersom de då missade grupparbeten och andra arbeten som skedde i 
klassrummet.   
 

De elever som fick eller hade haft stöd i helklass ansåg att arbetsmiljön i helklass var ett 
hinder för deras studier. Eleverna beskrev att det var svårt att koncentrera sig i klassen 
p.g.a. av att det var pratigt och rörigt i klassen. De fördelar eleverna beskrev med arbete 
i helklass var umgänget med klasskamraterna, möjligheten att få hjälp av klasskamrater 
och att få arbeta med olika arbetssätt. Eleverna poängterade att vissa ämnen inte var 
lämpliga att göra i helklass. En elev, som beskrivits i avsnitt 5.1, ansåg att arbete i 
helklass var bättre än arbetet i liten grupp. 
 

De tekniska hjälpmedel som eleverna använde sig av var dator och då främst som 
hjälpmedel vid läsning och skrivning. Bland programmen användes 
ordbehandlingsprogrammet Pages, eleverna uppgav att de dagligen använde 
stavningskontroll, och vid längre texter användes talsyntes i t.ex. ämnet SO. En elev 
uppgav att dator också användes som hjälpmedel för att finna information på nätet eller 
via sökningar i längre texter.  

5.3 Förutsättningar för arbete i helklass 
Avslutningsvis fick eleverna beskriva under vilka förutsättningar de skulle kunna arbeta 
bra i helklass. Eleverna ville ha samma stöd oavsett om de studerade i ordinarie helklass 
eller i liten grupp, och eleverna beskrev olika förutsättningar för att efterlikna de 
förutsättningarna de fick i en liten undervisningsgrupp.  
 
Eleverna ville ha fler lärare och mer tid med kompetenta läraren, de beskrev också olika 
lösningar för att nå bra arbetsro i helklass. Elevernas förslag handlade om att på olika 
sätt avskärma sig från klassen så som t.ex. 
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• Skapa egna ljud för att inte höra det som pågår i klassen, t.ex. genom att lyssna 
på egen vald musik i hörlurar. 

• Avskärma sig från intryck, elever som rör sig och pratar, genom att det i 
klassrummet finns skärmar som skapar lugna utrymmen.  

 

Alla elever, utom en elev, föreslog fler individuella uppgifter i samband med 
skolarbetet. Eleverna lyfte här fram att alla har en individuell förmåga, men att de, 
eleverna som deltog i studien, tydligt i grupparbeten märkte att de hamnade efter i 
arbetet och i gruppens tempo. En elev ansåg att grupparbeten var bäst, och detta 
eftersom eleven upplevde att alla hjälptes åt för att lösa en uppgift. 
 
Förutom att eleverna önskade minst två lärare i klassen föreslog eleverna även att 
klasstorlekarna skulle begränsas.  
 
En sammanfattning av de förutsättningar eleverna beskrev kan ses i figur 3.  

 
Figur 3 visar en sammanfattande bild av elevernas syn på vilka förutsättningar som 
krävs för att de ska kunna bedriva studier i helklass, ordinarie undervisningsgrupp. 
Figuren bygger på information från aktionsstudien samt intervjun som gjorts med 
eleverna.  
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6. Diskussion 
Här nedan diskuteras examensarbetets resultat och dess valda metod.  

6.1 Resultatdiskussion 
Sverige har undertecknat FN:s Barnkonvention som bygger på fyra grundprinciper, och 
där en av principerna berör elevernas rättigheter att uttrycka sin åsikt kring frågor som 
berör dem. Utifrån FN:s Barnkonvention kan vi också i Salamancadeklarationen se att 
begreppet ”en skola för alla” är en viktig grundpelare, och dessa pelare/krav genomsyrar 
den svenska skollagen. Mitt examensarbete är en väg att bemöta dessa krav - ge 
eleverna möjlighet att uttrycka sin åsikt och ge dem möjlighet att vägleda oss inom 
skolan i vårt arbete att skapa ”en skola för alla”. 

6.1.1 Stöd 
Aktionsstudien som utförts visar att elevernas stöd varierar. Vissa elever får stöd i 
helklass med hjälp av stödlärare, och andra elever får stöd i liten grupp. Eleverna som 
deltagit i aktionsstudien angående det fungerande stödet har beskrivit många faktorer 
som kan kopplas till det relationella perspektivet, så som arbetsmiljön fysiskt men också 
i relation till klasskamrater och undervisande lärare. Eleverna anger att ett fungerade 
stöd baseras på deras tillgång till en kompetent lärare. Eleverna anger också att den tid 
de kan få med läraren är avgörande för deras kunskapsinhämtning. Eleverna anger 
vidare att arbetsmiljön är viktigt och att de behöver lugn och ro när de arbetar i skolan. 
Dessa faktorer gör att eleverna föredrar undervisning i liten grupp, eftersom eleverna 
upplever att de i helklass i dagsläget inte kan få stöd enligt ovan. När eleverna ombeds 
beskriva under vilka förutsättningar de skulle kunna studera i helklass ger eleverna 
förslag som syftar till att uppnå arbetsmiljön och kontakten med läraren som de 
upplever i liten undervisningsgrupp. Om de förutsättningar som eleverna anser är ett 
fungerande stöd kan uppnås i helklass kan eleverna bedriva sina studier i helklass. En 
faktor som måste beaktas är dock att eleverna beskriver en slags stresskänsla i helklass 
då de jämför och ser hur olika de arbetar gentemot sina klasskamrater. Detta kan dock 
reduceras om de får tillräckligt med hjälp och därmed inte hamnar efter i jämförelse 
med sina klasskamrater.  

6.1.2 Lärarens betydelse 
Eleverna beskriver att de anser att läraren har stor betydelse för deras studier, och de 
påtalar betydelsen av tillgång till kompetenta lärare. Här sammanväver eleverna 
kompetens hos läraren med den tid de får tillsammans med den kompetenta läraren. Att 
läraren har betydelse för eleverna bekräftas även i John Hatties studier. Hattie diskuterar 
olika faktorers betydelse vid elevernas inlärning, och Hattie slår fast att ”inget slår en 
skicklig lärare” (Skolverket, 2010, s 30-31). Eleverna beskriver även betydelsen av en 
slags relation till läraren, och att det där skapas en vilja och önskan bland eleverna att 
visa att man kan, och att man imponerar på läraren. Relationen med läraren är också 
något som Heimdahl och Roll-Pettersson beskriver, och deras studie visar att eleverna 
vill arbeta med någon som är engagerad i de svårigheter de upplever och är villig att 
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pröva olika lösningar för att få eleverna att uppnå sina mål (Heimdahl och Roll-
Pettersson, 2007, s 247-249). Just relationen mellan elev och lärare anser jag själv är en 
viktig grundsten för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Beroende på hur 
relationen är kan en lärares ord till en elev tolkas olika av eleven. Är relationen bra kan 
en lärares ord för eleven betyda hjälp och vägledning framåt i syfte att utveckla eleven. I 
det motsatta, d.v.s. där relationen mellan elev och lärare inte är den bästa, kan eleven 
tolka lärarens ord som kritik och skäll. Något som i värsta fall försämrar elevens syn på 
sig själv.  

6.1.3 Arbetsmiljön  
Eleverna i aktionsstudien föredrog undervisning i liten grupp, och det kan bero på att 
eleverna har behov av att få tid tillsammans med kompetenta lärare. Detta ansåg 
eleverna att de fick via undervisning i liten grupp. Vidare är arbetsmiljön något alla 
elever tycker är viktigt när de ska beskriva förutsättningar för fungerade studier och 
stöd. Eleverna påtalar behovet av en lugn arbetsmiljö, vilket är något eleverna upplever 
att de får i liten undervisningsgrupp. Därmed är även arbetsmiljön en faktor som gör att 
eleverna föredrar liten undervisningsgrupp. Att arbetsmiljön och tiden tillsammans med 
läraren påverkar elevernas förmåga är också något som Flink sett i sin studie, och där 
beskriver eleverna att de föredrar undervisning i liten grupp eftersom det erbjuder en 
trygg miljö tillsammans med kompetenta lärare (Flink, 2008, s 44-46). Eleverna 
påvisade att om arbetsmiljön i helklass kan efterliknas den arbetsmiljö som finns i liten 
grupp finns det inget som hindrar att eleverna fortsätter arbeta i helklass. Helt klart är att 
skolan måste lägga betydligt mer kraft på att utforma elevernas studiemiljö på ett 
fungerande sätt. Detta har även bekräftats av Skolverket som sett att studiemiljön i 
åtgärdsprogram alldeles för sällan är föremål för granskning när det gäller att komma 
till rätta med de svårigheter en elev upplever i skolmiljön (Skolverket, 2011, s 23, och 
43-45).      

6.1.4 Undervisningsgruppen 
Att arbeta i liten undervisningsgrupp visade sig inte vara uteslutet för någon elev, 
tvärtom föredrog eleverna liten undervisningsgrupp. Eleverna poängterade dock 
behovet av att vara en grupp för att uppnå gemenskap, ha någon att fråga saker av m.m. 
Behovet av att få tillhöra en grupp är också något som bekräftas i Skogsmans studie. I 
studien beskriver eleverna att klasserna måste bli mindre och bestå av fler lärare om de 
ska klara studierna i helklass. Eleverna i Skogmans studie sade också att 
specialundervisning måste ske i grupp för att behålla en känsla av sammanhållning trots 
att ordinarie klassrum lämnas (Skogsman, 2012, s 24). Detta är också något som 
eleverna i aktionsstudien påtalade – de måste få tillhöra en grupp.  
 
En elev i aktionsstudien poängterade också att det ska vara möjligt att återgå till sin 
vanliga klass efter t.ex. inhämtade restuppgifter. Möjligtvis kan fler elever tycka att det 
är en självklarhet att eleven återgår till helklass när de inhämtat en restuppgift, men att 
inte fler än en elev tänkt på att påtala detta vid min studie. För att undanröja detta borde 
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studien även fokuserat på elevernas mål med specialundervisningen för att på så sätt 
klargöra elevernas syn på syftet och målet med undervisning i liten grupp. 
För att undvika att elever upplever att de plockas ut från en grupp kan skolan aktivt 
arbeta med att gruppen varieras, och att det inte alltid är de med svårigheter som får 
tillhöra den mindre undervisningsgruppen. På så vis sker undervisningen i liten grupp, 
som det i dagsläget finns behov av enligt eleverna, på ett naturligt sätt utan att peka ut 
vissa individer. Det kan minska utanförskapet som Heimdahl och Roll-Pettersson 
beskriver att elever känner vid förflyttning ut från klass (Heimdahl och Roll-Pettersson, 
2007, s 247-249).   

6.1.5 Tekniska hjälpmedel 
I ämnet svenska är eleverna överens om att tekniska hjälpmedel är viktigt, och eleverna 
ser också att behovet finns i andra ämnen som innehåller svenska texter så som SO. 
Detta är i enlighet med Jacobssons studie som visat att de elever som har svårigheter i 
ämnet svenska också har svårigheter i NO- och SO-ämnen, och en av Jacobsson 
lösningar på denna svårighet grundade sig på tekniska hjälpmedel som en 
kompensatorisk åtgärd (Jacobsson, 1998, s 1f). Tekniska lösningar, så som dator och 
program, är uppskattat bland eleverna, men eleverna beskriver också att det kan bidra 
till att eleverna blir frestade att göra någonting annat. Eleverna ger exempel på att de 
frestas att till exempel spela eller använda sig av sociala medier som Facebook, vilket i 
dessa fall gör att tekniska hjälpmedel inte hjälper eleven utan snarare stjälper eleven. 
Detta är något jag kan se i mitt yrke som lärare och jag upplever att detta stundtals är 
problem som bromsar eleverna.  

6.1.6 Attityd till stöd och elevens självbild 
Flera elever påpekade att det var stressande att arbeta i helklass, detta eftersom eleverna 
beskrev att de hamnade efter övriga elever och att det i jämförelsen med övriga elever 
uppstod en stressad situation. Bland eleverna fanns även en beskrivning av att ”det 
känns pinsamt” att hamna efter. Elevernas attityd och syn på sig själva och deras 
prestationer är också något som måste förändras om elever i behov av stöd ska kunna 
arbeta avslappnat och fokuserat i ordinarie helklass. Attityder inom skolan är också 
något som Nilholm ser måste förändras om inkludering ska fungera optimalt (Nilholm, 
2006, s 39, 44-46). Att förändra människors attityder kräver tid, och att ledarskapet och 
de som finns runt eleverna kommunicerar ett budskap som gynnar inkluderingen. Här 
anser jag att eleven i behov av stöd måste acceptera sina svårigheter, acceptera det stöd 
som behövs och det krävs att alla runt om eleven accepterar och stöttar den rådande 
situationen – ett tillåtande och accepterade klimat i klassrummet. Även Jacobsson anser 
att attityder har betydelse, då han beskriver att en lösning för att minska elevers 
svårigheter är att stärka elevens självbild och tro på sin förmåga att lyckas (Jacobsson, 
1998, s 1f). Att eleverna upplever stress och att de upplever att det är pinsamt att hamna 
efter kan personal reducera genom att påtala att individuella framsteg är det som har 
betydelse för individen, men problemet kan också reduceras genom att de önskningar 
eleverna har vid studier i helklass infrias. Här tänker jag främst på deras önskningar om 
fler lärare i klassen och mindre klasser som därmed gör det möjligt att erbjuda mer 
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hjälp. Jag tänker också på elevernas önskningar om fler enskilda/individuella arbeten 
som minskar elevernas möjligheter att jämföra sig med andra.  
 
Jacobsson beskriver att det finns behov av att fortsätta träna eleverna för att överbygga 
och minska de svårigheter som elever upplever. Detta å sin sida innebär att elever måste 
ägna mer tid till träning utanför klassrummet och får därmed mindre tid till de 
betygsgrundanden uppgifterna. Detta är något eleverna i aktionsstudien uttryckt oro 
över, att de missar och inte håller samma tempo som de elever som är verksamma i 
klassrummet. Detta, att elever i behov av stöd får ägna mindre skoltid till 
betygsgrundande uppgifter, är också något Skolverket sett i sina studier (Skolverket, 
2011, s 43). Problemet är något som kan avhjälpas om det material elevernas ska träna 
färdigheter via är anpassat till de betygsgrundande uppgifterna som fortgår i 
klassrummet. Detta förutsätter nära samarbete mellan klassrumsläraren och de 
pedagoger som ska träna eleven, inom de svårigheter eleven har, när det kommer till att 
skapa ett material som tränar eleven och samtidigt ger betygsgrundande kunskaper. 
Elevernas synpunkter på anpassat material varierade. En del elever tyckte anpassat 
material var bra, men de flesta ville ha klassens ordinarie material så långt som möjligt.  

6.1.7 Diskussionsslutsats 
Denna studie visar att under rätta förutsättningar, den rätta studiemiljön och när eleven 
har en positiv syn på sig själv och sina individuella framsteg oavsett vad de må vara, 
kan inkludering i helklass fungera bra. Det förutsätter dock att studiemiljön efterliknas 
den miljö elever upplever i liten undervisningsgrupp. Allt som beskrivits ovan leder oss 
fram till att skolan behöver resurser för att klara de förutsättningar för stöd som eleverna 
beskriver. Eleverna talar om mindre klasser, fler lärare, lugn och ro m.m. Om inte detta 
kan uppnås måste man fråga sig det som Fällberg frågade sig: Är det tabu att undervisa 
om det inte sker inkluderat i klassrummet, och är målet vistelsen i klassrummet snarare 
än kunskapsmålet? (Fällberg, 2013, Alingsås tidning, 17/6-2013). Även Nilholm (2006) 
är inne på detta spår då han anger att inkludering eftersträvas men att det inte fungerar 
optimalt i skolsystemet och att de ekonomiska begränsningarna är en faktor som 
förhindrar optimal inkludering i skolan. Med ekonomiska resurser kan vi erbjuda studier 
i mindre klasser med fler lärare, vi kan köpa in möbler och annan utrustning som 
dämpar ljud i klassrummet. Tyvärr är dock verkligheten en annan, och skolan måste i 
dag hushålla med de ekonomiska resurserna, vilket gör det svårt för skolan att erbjuda 
en, enligt eleverna, optimalt inkluderande studiemiljö. Det positiva med denna studie är 
dock att eleverna ser och presenterar möjligheter och i det läget där deras önskemål 
infrias tror jag att eleverna föredrar undervisning i helklass istället, för som nu med 
nuvarande inkluderande skolmiljö, undervisning i liten grupp.    

6.2 Metoddiskussion 
Aktionsforskning som metod för att besvara syftesfrågorna var för mig en positiv 
upplevelse. Jag tycker att eleverna som deltog i studien verkligen ”öppnade” sig under 
aktionsstudien. De kom fram många åsikter om stödet i undervisningen och de var inte 
så blyga som jag trodde de skulle vara. De diskuterade med varandra kring hur stödet 
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kan se ut i undervisningen. Den kompletterande intervjun tydliggjorde elevernas åsikter 
på ett bra sätt. Jag hade kunnat utföra de personliga intervjuerna innan själva 
aktionsstudien för att få en åsikt från eleverna utan att de påverkats av varandras åsikter 
eller av mig. Men jag ser ändå att aktionsstudien blev bättre tack vare att gruppen haft 
sin diskussion och att de gjort en tankekarta, eftersom detta fick eleverna att börja 
fundera kring sitt stöd.     
 
Jag tycker jag fick en bra bild av hur stödet bör se ut ur elevernas perspektiv. En orsak 
till min upplevelse av ett bra resultat kan vara att eleverna som deltog i aktionsstudien 
känner mig som person, vilket bidrar till att de känner sig trygga och vågar säga vad de 
tycker. Det finns också en risk med att eleverna, just för att de känner mig sedan 
tidigare, kan påverkats att svara ett svar eleverna tror att jag vill ha. För att undvika 
detta har eleverna även fått skriva anonyma dokument kring sin syn på stöd. Jag har 
även muntligen förtydligat för eleverna vikten av att det är just deras egna åsikter jag 
behöver för att kunna presentera hur en ev. förändring i skolan kan se ut, i syfte att 
förbättra för eleverna. Kommer inte åsikterna från eleverna kan skolan förändra fel 
saker, och detta tyckte jag var en viktig information som eleverna fick ta del av.   
 
Medgivandebrevet som föräldrarna fick hem var ett moment som orsakade problem i 
starten av studien. Det visade sig att det tog mycket tid att samla in alla 
medgivandebreven, vilket medförde att det var svårt att planera in starten för 
aktionsstudien och därmed svårt att planera in tiden hos undervisade lärare som eleverna 
lånades från. För att underlätta denna process borde det ha funnits ett sista datum för när 
vårdnadshavarna senast skulle ha gett sitt medgivande.   
 
Avslutningsvis villa jag poängtera att min studie inte har någon ansats att generalisera 
utifrån det ringa antal elever som medverkat. Dock, en studie utförd under liknande 
betingelser, skulle inte helt osannolikt kunna komma fram till liknande slutsatser.  



24 
 

7 Avslutande kommentarer och fortsatt forskning 
Jag har kommit fram till att eleverna anser att ett fungerande stöd bygger på arbetsro, 
tekniska lösningar och att få tid med en kompetent lärare, och detta anser eleverna att de 
får i liten grupp. Den hypotes som presenterades i förordet till detta examensarbete, 
nämligen att eleverna uppskattar att få stöd i mindre grupper, har delvis visat sig 
stämma bland de elever som deltagit i denna studie. Det finns dock önskemål om att, 
under rätta förutsättningar, få delta i helklass. Det är även viktigt att den lilla 
undervisningsgruppen består av ”kända personer” för att eleven ska känna en trygghet 
och sammanhållning i gruppen. Att gruppen är tidsbegränsad är likaså viktigt, eftersom 
eleverna vill tillbaka till sin klass efter ett tag eller när något moment är färdigt. 
Eleverna i aktionsstudien föredrar idag undervisning i liten undervisningsgrupp 
eftersom skolan ekonomiskt inte kan möte de önskemål eleverna har för fungerade 
studier i helklass. Även om denna studie har pekat på en mängd faktorer, såsom lärarens 
betydelse, en lugn arbetsmiljön och dylikt, finns emellertid inget entydigt svar på hur 
undervisningen för elever i behov av särskilt stöd ska ske.  
 
I arbetet har bl.a. olika perspektiv inom specialpedagogiken presenterats, så som 
inkludering, kategoriskt-, relationellt- och dilemmaperspektiv. Inom skolan idag finns 
alla dessa perspektiv representerade. Dessutom har det bl.a. konstaterats att elevernas 
beskrivningar av en fungerade inkluderande verksamhet beror på brister som kan 
härröras till det relationella perspektivet – arbetsmiljön och relationen till människorna i 
elevens omgivning. Även det kategoriska perspektivet finns representerat, främst då 
elever i behov av särskilt stöd, trots skolans och politikers målsättningar om 
inkludering, fortfarande i stor utsträckning får liknande färdighetsträningar traditionellt i 
liten grupp utanför ordinarie helklass. Detta är något som Skolverket och Isaksson 
(2009) konstaterat.  
 
Även dilemmaperspektivet finns representerat inom skolan eftersom skolan försöker 
arbeta för att lösa problem, men samtidigt får nya problem att arbeta med. Ett exempel 
är inkluderingen och att elever i första hand ska undervisas i ordinarie helklass. Tanken 
är god men i dagsläget, med de resurser skolan kan erbjuda, uppstår nya problem som 
gör att eleverna föredrar undervisning i liten grupp utanför ordinarie helklass.    
 
Vad gäller fortsatt forskning på området vore det intressant att utföra studien i ett större 
sammanhang och undersöka fler elevgrupper. Det skulle också vara intressant att utföra 
studien på fler stadier för att se om uppfattningen om stöd ser likadant ut på lägre och 
högre stadier. En studie på vuxna som haft stöd under sin skolgång skulle också kunna 
utgöra en ytterligare forskningsaspekt.  
 
En annan aspekt som också kan studeras, och som jag även nämnt tidigare i 
diskussionen, är elevens egen syn på och elevens eget mål med stödundervisningen. Är 
eleven medveten om syftet med stödet och vad är syftet enligt eleven – att gå vidare i 
studierna eller träna grunder? Detta är viktigt för att skolan och eleven ska arbeta för ett 
gemensamt mål och ge rätt stöd.  
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I min studie har elever med erfarenhet från både stöd i helklass och stöd i lite grupp 
deltagit. I framtiden kan det vara intressant att studera ”moderna” elevers syn på ett 
fungerande stöd i helklass. Med moderna elever avser jag elever som enbart haft stöd i 
helklass, inkluderande verksamhet, och därmed inte kan jämföra stöd i liten grupp 
kontra helklass på samma sätt som eleverna i min studie gjort. Det vore intressant att se 
om de eleverna kommer fram till liknande slutsatser som eleverna i min studie när det 
gäller under vilka förutsättningar de kan bedriva studier i helklass. 
 
Avslutningsvis har detta arbete gett mig värdefull kunskap och utökat mina verktyg för 
hur jag kan göra eleverna delaktiga i mitt yrkesliv och i utvecklandet av min 
yrkeskompetens i syfte att arbeta för ”en skola för alla”.  
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Bilaga 1   Medgivandebrev till vårdnadshavare 
 
Medgivande från vårdnadshavare angående tillåtelse att delta i studie 
 
Hej! 
 
Jag studerar till speciallärare i Umeå. Jag har en termin kvar av min utbildning och 
under den terminen så skriver jag ett examensarbete angående elevers uppfattning om 
hur specialpedagogiskt stöd ges bäst i undervisningen. 
 
Som en del i detta arbete behöver jag information från elever som haft stöd i sin 
undervisning. Eleverna deltar frivilligt i en s.k. aktionsstudie där de under ca två till tre 
timmar får möjlighet att designa sin egen undervisning. Eleverna deltar även i en 
enskild intervju som utförs av mig, och denna intervju kommer att spelas in. För att 
utföra denna studie behöver jag vårdnadshavarens tillåtelse till att eleven deltar i 
aktionsstudien och intervjun. Alla svar kommer att redovisas anonymt i det 
examensarbetet jag skriver. Namn på skola eller elev kommer inte att nämnas i studien. 
Eleven kan närsomhelst välja att avbryta sitt deltagande i studien. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Johan Henriksson 
 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen   
 
 
 
Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen 
  
 
 
 
Vårdnadshavares 
underskrift_________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande__________________________________________________ 

 
 

 
 



 

Bilaga 2  Tankekarta vid aktionsstudien 
 
Tankekarta med elevgruppen som inledning till aktionsstudien. 
 
Här är en lista på de ord/meningar som jag tillsammans med eleverna skrev in i vår 
tankekarta för att få igång ”tänket” kring stöd i undervisningen. 
 
Enskild undervisning 
Tekniska hjälpmedel (talsyntes, stavningsprogram, ljudböcker, film, internet). 
Lättare/anpassat material 
Hjälp i Helklass 
Liten undervisningsgrupp 
Hur läraren uppträder 
Hemundervisning 
Läs och skrivsvårigheter som problem inverkar i alla ämnen speciellt i ämnet svenska. 
Vad är positivt/negativt med ovanstående punkter? 
 



 

Bilaga 3  Intervjufrågor 
 
Kompletterande intervjufrågor till aktionsstudien (enskild 
intervju) 
 

1. Hur ser ditt stöd ut idag i undervisningen? 
2. Hur tycker du att stödet ska se ut i ämnet svenska?  
3. Vad tycker du om att inte arbeta med övriga klassen? 
4. Vad tycker du om att arbeta i helklass 
5. Använder du tekniska hjälpmedel? i så fall hur ofta? 
6. Under vilka förutsättningar skulle du kunna arbeta bra i helklass?	  


