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Abstract 

 

This study was about how pupils described their school situation with special education. The 

specific focus was on pupils which are described as “troubled pupils”, unconcentrated pupils”, 

pupils in social and emotional difficulties or characterised by similar concepts. The study was 

based on a sociocultural perspective and an interactional perspective. The empirical material 

consisted of interviews with eight pupils in age between 9 to 12 years old and who had special 

education. The interpretation process was inspired by the hermeneutic method. The result 

showed that special education for the students were diverse. It was about teaching outside the 

classroom, individually or in small groups but also special education within the framework of 

the class occurred. The positive descriptions was that it was peace and quiet when they 

worked individually, talented educators, quicker assistance and that they had time to finished 

their schoolwork. What the students experienced as negative by the individual teaching was to 

leave their class. Students were afraid to miss something in the social interaction with peers 

and in the educational work in the classroom. Most of the students in the study expressed a 

need for a more inclusive approach, since many of the students wanted to get the most out of 

their education in the classroom.  
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Inledning 

Upplevelsen av att vara lyckad eller misslyckad uppstår i samspel med omgivningen. Om 

kraven anpassas till barnets förutsättningar är sannolikheten större för att barnet ska känna sig 

duktigt, värdefullt och intresserat av att lära sig mer. Delaktighet i skolans aktiviteter, att 

kunna påverka sin situation och känna sig duglig och sedd av omgivningen är grundläggande 

för välbefinnande, hälsa och lärande betonar Larsson (2008) i sin avhandling.  

 
”En stor grupp elever i skolan beskrivs som oroliga, otrygga, okoncentrerade, aggressiva och 

splittrade, detta framkom i utredningen Från dubbla spår till Elevhälsa (SOU 2000:19). 

Skolverket (2008) lyfter fram att fyra av tio lärare inte anser sig har tillräckligt kompetens för 

att möta dessa elever. Vidare pekar Skolverket (2008) på att eftersom eleverna anses störa 

undervisningen så löper de också risk för att stötas ur gemenskapen och att de insatser som 

görs är av segregerande karaktär. Persson (2013) lyfter fram att det vanligaste skälet till att 

elever anses behöva särskilt stöd är socioemotionella svårigheter ofta i förening med 

beteendestörning. Persson menar vidare på att många gånger har dessa elever inga svårigheter 

att klara skolans kunskapskrav men deras skolsituation är så besvärlig att den kräver särskilda 

insatser. Hur skolan organiserar det specialpedagogiska stödet påverkar både elevernas 

skolsituation och upplevelserna av denna skriver Bjar och Frylmark (2009). Westling Allodi 

(2002) i Bjar och Frylmark lät både barn som fick specialpedagogiskt stöd och deras 

klasskamrater berätta om hur det var i skolan. Det som framkom av resultatet var att det som 

tydligt upptog barnens tankar inte i första hand var lärare och ämnen utan var kamraterna och 

rasterna. Att ha någon att vara med och känna att man dög var det som gjorde skolan rolig. De 

som upplevde svårigheter i skolan och fick specialpedagogiskt stöd påpekade oftare än andra, 

att barn har rätt till trygghet och hjälp av vuxna och att det är viktigt med gemensamma regler 

som alla följer. Bjar och Frylmark betonar att när man lyssnar till barnens röster blir det 

uppenbart att vad de känner, vad de vet och hur de handlar hänger tydligt ihop med hur de blir 

behandlade, vilka resurser som sätts in och hur skolan fungerar som organisation och fysisk 

miljö.  

 

Studier omkring arbetet med och organisationen kring elever i relationssvårigheter har gjorts 

av b.la. Larsson och Nilholm (2012) samt Larsson (2008) och något som de betonar utifrån 

sina studier och som är eftersatt i svensk forskning är hur arbetssätten och skolans åtgärder 

uppfattas av eleverna i fråga. Larsson (2008) avslutar sin avhandling med att belysa att den 

pedagogiska forskningen kring det förebyggande arbete och de insatser som elever i 

relationssvårigheter erbjuds behöver fördjupas och breddas ytterligare. Att utveckla kunskaper 

om den grupp elever som riskerar satt uppleva skoltiden som en bekymmersam tid är en 

demokratisk investering för framtiden. Karlsson (2012) pekar på att denna grupp elevers 

identitetsutveckling, framtid och utvecklingsmöjligheter står på spel. Dessa elever riskerar 

tidigt att i sina liv hamna i ett utanförskap.  

 

 



2 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och skapa förståelse för hur elever i 

relationssvårigheter, i åldrarna 9-12 år, uppfattar de specialpedagogiska insatser som gjorts för 

dem och hur de har påverkat deras skolsituation. 

 

 Vilka specialpedagogiska insatser har eleverna erfarenhet av? 

 Hur beskriver och upplever eleverna sin skolsituation med specialpedagogiska 

insatser? 

 Vilka faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för att de ska må bra i skolan? 

 Vilka pedagogiska implikationer kan studien visa på när det handlar om utformandet 

av specialpedagogiska insatser för elever i relationssvårigheter? 

 

 

 

Begreppsförklaringar och avgränsningar 

I detta avsnitt utreds och definieras de centrala begrepp som användas i studien. 

 

Specialpedagogiska insatser 

Begreppet specialpedagogiska insatser kommer jag att använda mig utav i uppsatsen och med 

det menar jag olika stödformer som erbjuds eleven. Det förekommer olika benämningar av 

specialpedagogiska insatser såsom specialpedagogiska stödinsatser, särskilda stödinsatser, 

åtgärder, stöd m.m. Persson (2013) beskriver specialpedagogik som ett kunskapsområde vars 

uppgift är att stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Persson lyfter vidare fram att elevers olikheter och därmed 

behovet av differentiering medför att vissa elever anses behöva specialundervisning. Läraren 

har svårt att tillgodose alla elever i undervisningssituationen och därmed blir 

specialpedagogiska insatser nödvändiga. Kimber (2011) pekar på vikten att lärare tar till sig 

metoder och förhållningssätt som i sig kan beskrivas som förebyggande och som måste till för 

att skapa en god lärandemiljö. ”För att vara professionell i sin undervisning måste man 

anpassa sina verktyg efter de elever man har.” (Kimber, 2011, s.11) 

 

Elever i relationssvårigheter 

Det finns en mängd begrepp i forskning och litteratur för att beskriva elever som anses i 

skolan vara störande, bråkiga, oroliga och okoncentrerade. ”Elever i socioemotionella 

svårigheter”, ”elever i psykosociala svårigheter”, ”elever med beteendeproblem” och 

liknande. Asmervik, Ogden & Ryggvold (2001) framhåller att beteendesvårigheter oftast 

uppfattas som att det beror på en egenskap hos eleverna, men att det är riktigare att säga att 

problemen är en följd av samspelet med andra individer. Asmervik et al. (2001) definierar 

beteendeproblem i skolan på följande sätt: 
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Beteendestörning i skolan handlar om ett beteende som bryter mot skolans 

regler, normer och förväntningar. Beteendet stör undervisningen och 

inlärningsaktiviteterna och därmed även elevernas lärande och utveckling. 

Problemen skapar svårigheter när det gäller att skapa ett positivt samspel med 

andra. (Asmervik et al. 2001, s.86) 

 

Asmervik et al. (2001) definition visar på att man i skolan inte bara är intresserad av 

beteendestörningar för att de stör undervisningen utan också för att eleverna hämmas i sin 

utveckling och inlärning. Beteendestörning kan också förhindra ett positivt samspel genom att 

det leder till konflikter. Liljegren (2000) betonar att det är viktigt vilka ord och begrepp vi 

använder när vi beskriver dessa elever. Med språkets hjälp kan vi beskriva dessa svårigheter 

på olika sätt och de får konsekvenser för vilka typer av åtgärder man kommer att sätta in. I 

denna uppsats har jag valt att använda mig av begreppet Elever i relationssvårigheter. Larsson 

och Nilhom (2012) lyfter fram detta begrepp i sin artikel Att utmana eller återskapa 

traditionen – Sex skolors arbete med elever i relationssvårigheter. Begreppet elever i 

relationssvårigheter tydliggör att svårigheterna ses som samspelsorienterade. Larsson och 

Nilholm pekar på att utgångspunkten är att elever, oavsett kompetenser, funktionshinder, 

förutsättningar och uppväxtvillkor agerar i sociala sammanhang och i relation till andra 

människor. Det är i dessa sammanhang som relationssvårigheterna urskiljs. Elever förhåller 

sig vanligtvis på olika sätt i skilda sammanhang. Elevers så kallade svårigheter blir synliga i 

en kontext där lärare – elev och elev-elev samspelar. Larsson och Nilholm menar att om man 

talar om en elev som störande, bråkig och utåtagerande så lägger vi vikten endast på ena 

parten i interaktionen, nämligen eleven. Vidare betonar författarna att detta kan få till följd att 

vi bortser från relationsaspekten och det sociala sammanhang som eleven agerar i. Börjesson 

och Palmblad (2003) skriver att barn inte är avvikande och problematiska i sig, utan bara i 

relation till kulturella önskningar och institutionella krav. Skolan har normer som får 

betydelse för vilka som kommer att definieras som avvikare; allt från arbetsförmåga och 

tempo, till kunskapsnivåer och frågor kring social anpassning.  

 

Integrering, inkludering och differentiering 

Inom specialpedagogisk verksamhet finns det tre begrepp som är av central betydelse när det 

gäller planering och genomförande av åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Dessa 

begrepp är integrering, segregering och inkludering. Sandström (2014) lyfter fram att i 

Sverige har man talat om inkludering när det gäller elever i behov av särskilt stöd eller elever 

med funktionsnedsättning. Användningen av begreppen inkludering eller integrering pekar 

Sandström på är förvirrande. Förvirringen har handlat om att integrering å ena sidan tidigare 

har använts för samma fenomen som inkludering, å andra sidan så småningom för att betona 

en skillnad mellan integrering och inkludering. Den skillnad som nu görs i Sverige mellan 

begreppen innebär att integrering avser verksamhet där alla elever välkomnas utan att 

verksamheten egentligen förändras medan inkludering innebär att verksamheten anpassas 

efter allas behov och att alla elever känner delaktighet och känsla av ett begripligt och 

meningsfullt sammanhang.  
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Sandström (2014) pekar på att inkludering betonar värden som delaktighet, mångfald och att 

varje elev får utvecklas utifrån sina förutsättningar. När det handlar om begreppet 

differentiering så definierar Persson (2013) det genom att beskriva att det rör sig om processer 

som syftar till att tillmötesgå elevers olika förutsättningar. Differentiering kan innebära att 

innehåll och undervisning anpassas inom ramen för en inkluderande praktik men att elever 

differentieras och placeras i olika grupper eller skolor med förutsättning i hur de bedöms klara 

skolans krav. I rapporten Inkluderande undervisning och goda exempel (European Agency for 

Development in special needs for education, 2003) kan man läsa att blandad gruppering och 

en mer differentierad undervisning är nödvändig för att bemöta elever i behov av stöd. 

Rapporten lyfter fram tydliga mål, alternativa tillvägagångssätt för lärande och flexibla 

instruktioner underlättar lärandet för heterogena grupper. Westling Allodi (2005) uttrycker att 

i skolans miljö har den centrala läroplanen större betydelse, homogena grupper är önskvärda, 

man betonar de standardiserade resultaten och man förväntar sig lojalitet från personalen. För 

elevernas del kan detta leda till olika utfall: det finns en risk att bli kategoriserad i en särskilt 

grupp, men också av att bli ignorerad i en vanlig grupp. I de differentierade grupperna finns 

det risk för överbeskydd och understimulans. I de vanliga grupperna kan det däremot vara 

svårt att få stöd och att bli accepterad för den man är. Det finns risk att stödet ges i former 

som innebär att man blir avskild från en gemenskap och definierad i en annan grupp. En 

differentierad skola karakteriseras av mindre kommunikation, mer begränsade erfarenheter 

och ett mindre tillfredsställande socialt klimat. 

 

Bakgrund 

Bakgrunden börjar med en redogörelse kring nationella och internationella styrdokument som 

skolan ska handla utefter. Sedan följer en historisk tillbakablick över specialpedagogikens 

utveckling vad gäller specialpedagogiska insatser. Vidare följer en presentation av nationell 

och internationell forskning som berör studiens område och avslutningsvis i bakgrunden finns 

resonemang kring studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Styrdokument 

I Skollagen (2010) 1kap.4§ kan man läsa om syftet med utbildningen, där står följande: 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 

Det framgår också att stödet i första hand ska ges inom den klass eller grupp som eleven 

tillhör. Om det finns särskilda skäl kan stödet ges individuellt eller i en särskild grupp, enligt 

9§ (Skollagen, 2010). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 

står det att utbildningen ska vara likvärdig och att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Vidare i Läroplanen lyfts det fram att skolan har ett särskilt ansvar 
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för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. På s.10 i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) uttrycks det att: ”Varje elev har rätt att 

i skolan få utvecklas, känna växandes glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter”.  

 

Internationella styrdokument som Sverige har skrivit under på är Barnkonventionen och 

Salamancadeklarationen (Skolverkets hemsida, 2014-10-10). Vidare på Skolverkets hemsida 

kan man läsa att Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, syftar till att ge 

barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. 

Salamancadeklarationen från 1994 (Unescorådet, 2001) om undervisning för barn med 

särskilda behov, är en deklaration som anger riktlinjer, principer, inriktning och praktik för 

elever i behov av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen beskrivs åsikten om att varje barn 

oavsett sina alldeles särskilda egenskaper och behov ska kunna integreras i de allmänna 

skolorna. Utgångspunkten är också i Salamancadeklarationen att en viktig del i barns och 

ungdomars demokratiska uppfostran är att de får möjlighet att i största möjliga utsträckning 

vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter (Persson, 2013).  

 

Historisk tillbakablick 

”Att barn upplever svårigheter i skolan och att särskilda åtgärder vidtas för att försöka 

eliminera sådana svårigheter är ingen ny företeelse.” (Bjar & Frylmark, 2009, s.41) Vidare 

kan man läsa i Bjar och Frylmark att i samband med att en obligatorisk folkskola infördes så 

uppstod specialpedagogiska frågor även om man inte kallade dem så. Folkskolan ställde krav 

på att de flesta barn, skulle tillägna sig bestämda kunskaper och att de skulle göra detta under 

en viss tidsperiod. Barn med funktionsnedsättningar hade inte tillgång till folkskolan. De 

gemensamma kraven och den bestämda tiden (sex år) i kombination med en stor variation hos 

barnen i mognad, förutsättningar och erfarenheter ledde till att några inte klarade av att 

uppfylla kraven på den fastställda tiden. I Bjar och Frylmark lyfter de fram ett antal åtgärder 

som folkskolan tog till. En åtgärd var att införa s.k. minimikurs, vilket innebar minskade krav. 

Detta förekommer även nu i skolan och går under namnet anpassad studiegång. En annan 

åtgärd var kvarsittning för barn som inte klarar kunskapskraven. Särskilda grupper för elever 

som föll utanför skolans ram skapades så småningom. Elever placerades i specialklasser, 

exempelvis hjälpklasser för kognitiva svårigheter, läsklasser för barn med läs och 

skrivsvårigheter, synklasser och hörselklasser. Detta ställde krav på instrument som kunde 

hjälpa skolan till att kunna välja ut de barn som skulle placeras i särskilda grupper. I början av 

1900 talet utarbetade Alfred Binet ett intelligenstest som var anpassat efter skolans läroplan. 

Intelligenstestens utveckling är nära förbundet med specialpedagogikens framväxt. (Bjar och 

Frylmark, 2009). Specialklassplaceringen kom så småningom att ifrågasättas både för att 

särbehandla elever och att det kan leda till att de hamnande utanför samhällsgemenskapen och 

för att den inte ledde till att barnen klarade kraven bättre. Under 1960 och 1970 presenterades 

forskning som visade att effekterna av undervisning i specialklass inte var den förväntade. 

Tinglev (2014) refererar till två forskare Johansson och Österling som visade på att elever 

med likande svårigheter som var kvar i den vanliga klassen lyckades bättre än de elever som 

placerades i hjälpklass. Tinglev pekar också på Ingemar Emanuelssons forskning på 70 talet 
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som visade på att 50 % av de elever som senare avbröt sina studier hade gått i specialklass. 

Tinglev lyfter fram att Emanuelssons studier visade även på att en placering i specialklass 

tenderade att bli permanent under hela skoltiden. Under 70 talet uppstod en strävan att öka 

integreringen av elever i svårigheter i vanliga klasser. Detta ledde till att specialklasserna blev 

färre och att man istället började införa klinikundervisning. I klinikundervisning gick barnen 

vissa timmar och för övrigt tillhörde den vanliga klassen. Under slutet av 1970 talet var 

policyn ”en skola för alla” stark (Tinglev, 2014). Undervisningen skulle utvecklas och 

anpassas till alla elever, så att alla elever hade möjligheter att nå målen. Synen var att det inte 

ansågs effektivt att särskilja elever med skolsvårigheter från den vanliga undervisningen. 

Samtidigt ansågs det nödvändigt att kunna avskilja en del elever i särskilda 

undervisningsgrupper. Förutom särskild undervisningsgrupp fanns också skoldaghem och 

anpassad studiegång (Tinglev, 2014). 

 

Idag ska skolor enligt styrdokument arbeta efter en inkluderande skola. En inkluderande skola 

där stödet ges inom den ordinarie klassens ram vilket kräver att man sätter in särskilda 

resurser. I skolan finns en ambivalent inställning till specialpedagogiska insatser, där man 

både vill hjälpa de elever som behöver stöd samtidigt som man upplever det som arbetsamt 

och tidskrävande. 

  

Man vill hjälpa och stödja de elever som får svårigheter i skolan samtidigt som 

 man gärna vill göra sig av med problemet genom att flytta barnet så att den  

 övriga gruppen kan uppnå kunskapsmålen. (Bjar & Frylmark, 2009, s.42) 

 

Börjesson och Palmblad (2003) pekar på att vid varje försök att genomföra en gemensam 

skola så har det alltid funnits röster och åtgärder för att särskilja vissa elever. Vidare uttrycker 

författarna att motiveringar av att särskilja vissa elever har varit med hänvisning till 

normalgruppens bästa och ibland med kombination med ett framflytande av fördelarna för 

individen. Nilholm (2007) skriver att denna segregation och nedvärdering av olika grupper av 

barn har kritiserats hårt under senare år. Men samtidigt att den dominerande retoriken kring 

specialpedagogiken är att genom att identifiera olika grupper har dessa kunnat erbjudas mer 

resurser och speciella arrangemang som ansetts gynna dem. I dag är fokus uteslutande till en 

enskildes bästa när särskiljande åtgärder sätts in. Börjesson och Palmblad betonar att det har 

skett förändringar vad gäller relationen mellan medborgare och experter. Från att experten 

under det tidiga 1900 talet helt enkelt beslutade om definitioner och påföljder, så har vi idag 

mera av (föräldrar) ansökningar inför de särskilda åtgärderna. Experterna kan inte längre 

strunta i föräldrars och barns uppfattningar. 

 

 

Tidigare forskning 

Forskning som handlar om elever i relationssvårigheter och deras upplevelser av skolan är 

inte så omfattande utan det har snarare varit svårt att hitta forskning på detta område. De 

sökmetoder som används vid insamlandet har varit genom databaser som ERIC, Libris, 

Swepub, Google Scholar och Umeå universitets biblioteks sökmotor UB. De sökord som 
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användes för samtliga databaser var ”specialpedagogiska insatser”, ”emotional and 

behavioural difficulties”, ”emotional disorders”, emotional and behavioural disorders”, 

”pupils perceivd” och ”SEBD” (social/emotional/behavioural disorder). Den sökning som gav 

mest givande träffar var ”SEBD” om man även begränsade sökning till vetenskapliga artiklar 

från år 1990 och framåt. Den forskning som nedan presenteras är mestadels från 

Storbritannien (Cooper 2008, Sellman 2009, Pollat och Farrell 2002, Jull 2008) och Sverige 

(Larsson  & Nilholm 2010, Larsson 2008, Mattson 2003,Groth 2007, Jönsson,Tvingsteds 

2002, Karlsson 2007). Forskning från Nya Zeeland (Siobhan & Frederickson 2013, Brown-

Hajdukova, Hornby & Cushman 2014), Malta (Cefai och Cooper 2010) och Holland (Mooij 

& Smeets 2009) är också representerade. En del av artiklarna använder begreppet pupils with 

emotional and behavioural disorders och en bokstavlig översättning hade förstås varit ”elever 

med emotionella och beteendemässiga störningar, medan denna studie använder begreppet 

elever i relationssvårigheter. Detta vittnar lite om problematiken kring att tolka studier som 

genomförts i andra länder och kulturer och som man kan ha i åtanke när man tar del av 

resultaten.  

 

Elevers upplevelser av specialpedagogiska insatser 

Matssons (2008) studie hade som syfte att undersöka elevers erfarenheter av organisation och 

genomförande av specialpedagogiska insatser i skolan samt deras uppfattning om personalens 

kompetens i sammanhanget. 13 elever, 6 flickor och sju pojkar i åldern 15-20 år intervjuades 

om sina upplevelser i grundskolan och gymnasiet. Mattsons studie visade på att de 

specialpedagogiska insatserna genomfördes i princip alltid utanför klassrummet. Eleverna 

hade ambivalenta känslor kring detta. Även om det var jobbigt att lämna sin klass så 

underlättades det av att eleverna visste att de gick till en kunnig, engagerad lärare och att flera 

gick samtidigt. Faktorer som flera av eleverna beskrev som positiva ifråga om 

specialpedagogiska insatser var möjligheten att bli sedd och få ett individuellt bemötande. 

Några elever tyckte det var bra med de tekniska hjälpmedel som de fick använda i den vanliga 

undervisningen, såsom dator, cd skivor, talpenna.  

 

Möjligheten att bli sedd, bli bekräftad och synlig genom specialundervisningen 

överensstämmer även med det som Jönsson och Tvingsteds (2002) visade på i sin studie. 

Jönsson och Tvingstedt genomförde en intervjuundersökning vars syfte var att få en bild av 

hur barn som får specialundervisning och deras föräldrar ser på den specialundervisning 

barnen deltar i. Tio elever, sex pojkar och fyra flickor, var enligt skolans bedömning elever i 

behov av särskilt stöd och de hade under flera år erhållit specialpedagogiskt stöd. Eleverna 

gick alla på en skola i Malmö där upptagningsområdet betecknades som ett socialt, stabilt 

bostadsområde. Undersökningen visade på att elevernas bilder av specialundervisningen i 

huvudsak var den undervisning som försiggår utanför klassrummet, enskilt eller i mindre 

grupper. Att det förekom specialundervisning inom klassens ram berörde ingen. 

Specialundervisningen beskrevs överlag i mycket positiva ordalag av 7 av eleverna. 

Specialundervisningen stod för lugnet i skoltillvaron för de flesta utav eleverna. För en del 

representerade specialundervisningen i första hand trygghet, med en förstående vuxen och en 

välbekant och återkommande struktur. För andra betydde den framförallt större möjlighet att 
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bli bekräftad och synlig. Även om den dominerande bilden av specialundervisningen var 

positiv förekom motbilder. Dessa handlade nästan uteslutande om stigmatisering och 

annorlundaskap. I detta sammanhang pekar Jönsson och Tvingstedt (2002) på att det är något 

som för övrigt förefaller öka med stigande ålder. De elever som var mest negativa till 

specialundervisningen var alla i förpuberteten.  

 

När det handlar om utanförskap och att känna sig annorlunda som Jönsson och Tvingsedt 

(2002) belyste i sin studie, korresponderar detta med vad Groth (2007) kom fram med i sin 

studie. Resultaten från Groth studie tyder på att den specialpedagogiska verksamheten, den 

segregerande integrerande eller den integrerande, pekar i riktning mot stämpling och 

utanförskap och därmed påverkar elevers självbild och lärande i negativ riktning. Exempel på 

denna negativa påverkan är att eleverna i Groths studie uppfattade sig själva som annorlunda, 

som avvikare och att de upplever utanförskap. Vidare visar resultaten från Groth att de 

specialpedagogiska insatserna och speciallärarnas ambitioner till en del motverkar denna 

trend. Resultaten verkar även tyda på att elevers självbild och syn på sitt självvärde till stora 

delar har sin grund i den sociala interaktionen. Underlaget i Groths doktorsavhandling var sex 

elever och tre speciallärare. Urvalet till studien var från tre kommuner i norra Sverige. I varje 

kommun genomförde Groth kvalitativa intervjuer med en speciallärare och två av dennes 

elever.  

 

Elevperspektiv av faktorer som främjar och hindrar gynnsam utveckling 

 

Relationer  

När det handlar om forskning kring elever i relationssvårigheter så visar flera studier (Cooper, 

2008; Brown-Hadjdukova, Hornby & Cushman, 2014; Jönsson & Tvingstedt, 2002; Matsson, 

2008; Polat & Farrell, 2002; Sellman, 2009; Siobhan & Frederickson 2013,) på betydelsen av 

goda relationer till lärare för att en positiv utveckling ska vara möjlig för eleverna. Elevernas 

engagemang och hur de lyckas i skolan har stor betydelse av hur relationen vuxen-elev ser ut.  

 

Sellmans studie (2009) redovisar erfarenheter och uppfattningar från en grupp elever som var 

placerade på en specialskola för elever i relationssvårigheter i England. Fokus för projektet 

var att ta del av studenternas röster. 6 elever i ålder 13-16 år träffades i grupp vid sju tillfällen.  

Det som eleverna lyfte fram och som var ett viktigt tema, var att det spelar ingen roll vad för 

”redskap” läraren har till sitt förfogande (belöning, sanktion, återhållsamhet), om relationen är 

dålig. Sellman (2009) belyser att elevernas engagemang i skolan har stor betydelse av hur 

relationen vuxen-elev ser ut. När det handlar om vikten av goda förtroendefulla relationer 

mellan lärare-elev för en gynnsam utveckling för elever i relationssvårigheter belyser även 

Brown-Hajdukova et al. (2014) detta i sin studie.  Underlaget till deras studie var 29 pojkar i 

åldern 9-13 år från Nya Zeeland. Pojkarna blev intervjuade om deras upplevelser av relationer 

till lärare i vanliga skolor samt lärare i specialskolor. Samtliga informanter gick på en 

specialskola för elever i relationssvårigheter. I studien används ordet SEBD (social emotional 

behavioural disorder) för eleverna. Resultatet från studien pekar mot att lärare i vanliga skolor 

måste ompröva sin roll och fokusera mer på att ge en högre nivå av ”själavård” för sina 
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elever. Brown-Hajdukova et al. lyfter fram ett terapeutiskt förhållningssätt. Att man som 

lärare ger eleverna möjlighet att prata och bli hörd och att goda relationer bidrar till positiv 

utveckling för eleverna både socialt, emotionellt och akademiskt. 

 

Polat och Farrell (2002) har gjort en likande studie i Storbritannien, där de har intervjuat 26 

elever som alla har gått på en specialskola för elever i relationssvårigheter. Syftet med studien 

var att få ta del av deras åsikter om kvalitén på utbildningen, relationer och hur placeringen i 

specialskola har inverkat på deras liv. Flertalet av eleverna hade positiva minnen av skolan 

och kände att skolan hade hjälpt dem att hantera beteendesvårigheterna. Den mest 

gynnsamma faktor som eleverna även här upplevde och berättade om var förtroendefulla 

relationer till vuxna som gav dem motivation och engagemang.  

 

Undervisningsmiljö  

Sellmans studie (2009) visade också på att eleverna uppskattade struktur, rutiner, rättvisa och 

tydliga regler, vilket även överensstämmer med vad Jönsson & Tvingstedts (2002) studie. 

Polat och Farrell (2002) pekade även de på gynnsamma faktorer som handlar om 

undervisningsmiljö och där eleverna i deras studie lyfte fram en till en undervisning, mindre 

klasser samt undervisningsmetoder som gav dem motivation och disciplin. Siobhan & 

Frederickson (2013) lyfter i sin studie fram faktorer som främjar samt hindrar positiv 

utveckling i skolan för elever i socioemotionella svårigheter. Studien handlar om hur man kan 

skapa optimalt goda lärmiljöer för elever i relationssvårigheter. Förutom faktorn som handlar 

om goda relationer till lärare så belyser de också andra faktorer som eleverna betonar såsom 

disciplin och en individualiserad undervisningsmiljö. De faktorer enligt eleverna som hindrar 

positiv utveckling är störande beteende, orättvis behandling, inte tillgång till en undervisning 

som utgår från varje elevs behov och att skolan inte lyssnar och tar an elevernas åsikter vid 

planering av undervisningsupplägg och åtgärder. . Studiens resultat utgick ifrån 16 

semistrukturerade intervjuer med elever i åldern 12-16 år. Samtliga elever gick på en skola 

utanför London för elever i relationssvårigheter. 

 

 

Skolors strategier kring organisation av verksamhet för elever i 

relationssvårigheter  

Flera studier (Groth, 2007; Jönsson & Tvingstedt, 2002; Matsson, 2008) visar på att de 

specialpedagogiska insatserna genomfördes i princip alltid utanför klassrummet, enskilt eller i 

mindre grupp. Cooper (2008) utforskar i sin artikel några av de sätt skolor kan arbeta med 

elever i relationssvårigheter. Författaren lyfter fram att de arbetssätt och metoder som passar 

elever i relationssvårigheter ofta är metoder som är lämpliga och effektiva för alla barn i 

skolan. Cooper skriver att forskning har visat att skolor som lyckas i sitt arbete med elever i 

svårigheter har värderingar, förhållningssätt och engagemang i att alla elever kan lyckas och 

nå framgång. Med utgångspunkt från ett sådant synsätt formas åtgärder därefter och ger större 

förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan.  
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Detta är något som Larsson och Nilholm (2012) även betonar i sin studie. De har jämfört hur 

sex skolor organiserar verksamheten kring elever i relationssvårigheter. Två av skolorna 

valdes ut på rekommendation av Specialpedagogiska institutet (SIT) med utgångspunkt i 

deras framgångsrika arbete med elever i relationssvårigheter. De övriga skolorna valdes ut 

med utgångspunkt i att de skulle ha en geografisk spridning när det gäller stad-landsbygd 

samt socioekonomisk status i syfte att skapa variation i det empiriska materialet. Det 

empiriska materialet bygger på intervjuer med sex rektorer, sex specialpedagoger och sex 

klasslärare vid de sex skolorna. Resultaten presenteras genom sju teman: organisatoriska 

lösningar, skolledningens roll, synen på liten grupp, specialpedagogrollen, reflekterande 

samtal, förebyggande arbete och relationer. Den organisation och de insatser som de två 

rekommenderande skolorna (traditionsutmanande) satsat på kan kopplas till en 

verksamhetskultur som är orienterad mot proaktiva åtgärder. Insatserna bygger på en 

övergripande organisation som enligt rektorerna syftar till att inkludera alla elever i så stor 

utsträckning som möjligt. Enligt många av informanterna spelar skolledningen en avgörande 

roll för hur de specialpedagogiska insatserna utformas. En aspekt som deltagarna från 

samtliga skolor lyfte fram som betydelsefull i arbetet kring elever i relationssvårigheter var 

vikten av att upparbeta förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. De intervjuade 

framhöll betydelsen av att lärares förhållningssätt präglas av omtanke, respekt och inkännande 

för att ett respektfullt klassrumsklimat ska växa fram. 

 

Skollednings roll och lärares förhållningssätt till elever i skolsvårigheter diskuterar Karlsson 

(2007) i sin avhandling. Studien visade på att pedagogerna använde ett individualiserat 

synsätt, vilket innebar att de enbart beskrev elevernas brister och vad som utgjorde problem, 

istället för att lyfta fram vad eleverna kunde och vad som fungerade bra – deras möjligheter 

och förmågor. Urvalet i studien är var fem elever som går i särskild undervisningsgrupp, alla 

pojkar mellan sju och tolv år. Pojkarna hade olika skolsvårigheter t.ex. utagerande beteende, 

socioemotionella svårigheter och koncentrationssvårigheter. Under ett års tid (2002-2003), ca 

3 dagar i veckan gjorde Karlsson fältarbete i gruppen (fältanteckningar, intervjuer och 

videoinspelningar). 

 

När det handlar om arbetssätt och metoder som passar elever i relationssvårigheter visar Jull 

(2008) att elever i emotionella och beteendemässiga svårigheter löper stor risk att bli 

exkluderade i skolan. De strategier som skolor använder sig utav idag för att möta dessa 

elevers behov, som anses störa undervisningen, är strategier av exkluderande karaktär. 

Bestraffande disciplinära åtgärder är framträdande inslag i klassrummet. Jull betonar att 

uteslutande kan förvärra negativa beteendemönster samt betydelsen av hur skolmiljöer 

antingen kan främja eller upprätthålla olämpligt beteende. Jull lyfter fram att skolmiljöer 

faktiskt kan hetsa störande beteende genom en obalans i elevernas behov. Störande beteende 

ses som ett uttryck för barnets reaktion på en hotande miljö. Deras beteende är ett sätt att klara 

av skolan som en social situation. En situation som kan eller inte kan stödja grundläggande 

behov av trygghet. Ett skolklassrum kan innehålla en mängd goda/mindre goda förhållanden 

såsom lämpliga/olämpliga krav, autoritär/demokratisk undervisningsstil, överdriven 

strukturering eller brist på struktur och överstimulering eller understimulering. Att se över hur 

skolmiljön ser ut för elever i relationssvårigheter, att identifiera miljöförhållanden som 
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fungerar som utlösare och sedan svara genom miljöförändring, är det första steget man måste 

börja med pekar Jull (2008) på.  

 

Larsson (2008) avhandling bygger på en intervjuundersökning där 6 rektorer, 6 

specialpedagoger och 6 klasslärare svarade på frågor om elever i relationssvårigheter. Från 

personalens utsagor vad de anser behöver göras för att nå framgång med elever i 

relationssvårigheter så lyfter de fram en engagerad skolledning, utökade resurser, 

kompetensutveckling, samarbete, förtroendefulla relationer, individanpassad undervisning och 

en proaktiv eller reaktiv verksamhetskultur. När det handlar om åtgärderna som kännetecknas 

det på de flesta av skolorna att lärarna själva söker hantera svårigheterna på olika sätt för att 

sedan tillkalla specialpedagoger när situationen upplevs som övermäktig. På två av skolorna 

förekom det mera av samordnade åtgärder. På dessa skolor fanns det en gemensam utarbetad 

plan och organisation för de specialpedagogiska insatserna. Åtgärderna var där i huvudsak 

proaktiva. Studien visar rektorer erhåller ett stort inflytande över den verksamhetskultur och 

de insatser som respektive skola erbjuder. Resultatet i studien visare vidare på att 

intervjudeltagarnas sätt att tala om förklaringar till eleverna svårigheter är i riktade mot 

verksamheten och organisationen och inte primärt mot eleverna. Sociala faktorer, kontexten, 

undervisningen och lärares förhållningssätt är några av de förklaringar som lyfts fram. 

Larssons studie pekar på att ett flertal faktorer sannolikt har betydelse för elevers sociala 

situation i skolan. Skolrelaterade och pedagogiska aspekter av olika slag är nödvändiga 

insatser för att förebygga och möta elever i relationssvårigheter. 

 

Inflytande och utvärdering  

Siobhan och Frederickson (2013) betonar att den kanske viktigaste implikationen av dem alla 

är att involvera eleverna själva vid planering av undervisningsupplägg och åtgärder för att få 

till goda och positiva resultat. De holländska forskarna Mooij och Smeets (2009) är kritiska 

mot skolors arbete med elever i socioemotionella svårigheter. I sin artikel "Towards 

systematic support of pupils with emotional and behavioural disorders" efterlyser de bland 

annat bättre utvärdering av insatta åtgärder. Studien omfattade tolv skolor. Man valde skolor 

från skolområden som bedömdes ha ett gott samarbete med andra institutioner för ungdomar 

och där det fanns ett aktivt arbete kring elever i socioemotionella svårigheter. 35 personer 

intervjuades för att ta reda på hur skolorna arbetade med elevgruppen ifråga. Resultatet från 

deras studie visade på att skolorna arbetar efter att kunna bemöta elever i socioemotionella 

svårigheter på ett bra sätt. Men det som Mooij och Smeets (2009) lyfter fram tydligare är att 

skolorna uppges inte kunna skapa undervisningssituationer där kunskaper om diagnoser och 

undervisningsmål integreras, samt att uppföljning av sociala målsättningar saknas. Det är 

också undantag snarare än regel att man lyckas etablera ett gott samarbete med andra 

institutioner för ungdomar och med deras föräldrar. 

Cefai och Cooper (2010) lyfter fram i sin artikel att eleverna ska ses som en källa till kunskap 

och expertis där eleverna har unika kunskaper om hur det är att vara elev i en viss skola. En 

annan betydelsefull faktor som Cefai och Cooper pekar på är att ge eleverna möjlighet till att 

få uttrycka sina åsikter vilket också ger dem en chans att få inblick och förståelse för sitt 
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beteende och hur det påverkar dem själva i sin lärprocess. Detta kan vara ett steg att hjälpa 

eleverna till att ta mer kontroll och ansvar för sitt beteende. Cefai och Cooper betonar att ett 

elevperspektiv bidrar till att främja en effektivare inlärning och positivt beteende. De 

framhåller i sin artikel att i många skolor så är möjligheterna för studenter som befinner sig i 

sociala och emotionella svårigheter att göra sin röst hörd mycket begränsade. Syftet med 

Cefai och Coopers studie var att betona aspekten elevperspektiv och deras studie genomfördes 

på maltesiska studenter i åldrarna 11-16 år som alla befann sig i social och emotionella 

svårigheter.  

Karlsson (2007) fann också i sin studie att elevernas delaktighet och inflytande åsidosattes 

och att de hade en svag röst i fråga om flytt till särskild undervisningsgrupp, i skolans 

organisering av den och i gruppens vardagliga verksamhet. Det var sällan som eleverna deltog 

i beslut som rörde dem. Karlsson pekar även på att eleverna hade socialiserats in i ett sätt att 

tala om sig själva och de hade tillägnat sig skolans sätt att organisera och beskriva 

skolsvårigheter.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt kommer att ägnas åt studiens teoretiska utgångspunkter. Det interaktionella 

perspektivet och det sociokulturella perspektivet kommer att beskrivas. Båda perspektiven 

handlar om att för att utveckla arbetet kring elevers lärarende och utveckling räcker det inte 

att bara blicka inuti eleven. Vi behöver betrakta det som finns utanför eleven, i den vardag där 

eleven befinner sig, i klassrummet, bland kamraterna för att kunna förstå elevens 

utgångspunkt och behov. Dessa två perspektiv är studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Interaktionellt perspektiv 

Det interaktionella (systemteoretiska) perspektivet redogör Liljegren (2000) för när hon 

diskuterar vad man kan göra för att utveckla elevernas resurser och förbygga att de får 

svårigheter i skolan. Liljegren lyfter fram att i ett interaktionellt perspektiv sätts individens 

tanke-, känslo- och handlingsmönster i ett direkt samband med aktuella relationer till de 

viktiga andra. Karlsson (2012) uttrycker att med ett interaktionellt synsätt skapar människan 

mening i samspel med varandra. Det som händer mellan människor betraktas som avgörande 

för vad som händer inom människor. Liljegren pekar vidare på att i varje grupp som t.ex. 

familj eller skolklass skapas och upprätthålls återkommande mönster av samspel. 

Gruppmedlemmarna måste reglera och organisera sig i förhållande till varandra. 

Gruppidentiteten och den egna rollen i gruppen skapar mening och sammanhang i tillvaron. 

Omgivningens budskap om vem vi är och hur vi värderas är viktigt för hur vi uppfattar oss 

själva.  

 

I ett interaktionellt perspektiv är ”Eleven med svårigheter” ”En elev i svårigheter”. I detta 

sammanhang betonar Liljegren (2000) att man i en skolverksamhet måste kunna beskriva 

elevens individuella beteenden och handlingsmönster, inklusive problembeteenden av olika 

slag men att det då är av stor vikt att vid en sådan beskrivning och bedömning sker i dialog 

med samtliga berörda parter. Karlsson (2012) lyfter fram att i ett interaktionellt perspektiv 

betraktas inte socialt och emotionellt handlande som en brist utan snarar en fråga för eleven 

att kunna delta på ett meningsfullt sätt i specifika situerade situationer. I ett interaktionellt 

perspektiv vidgas problem och individuella brister till styrkor och resurser. Liljegren tar också 

upp att det är av betydelse att bedömningen omfattar olika samspelsperspektiv på elevens 

situation – samverkan inom arbetslaget, vuxnas hanteringssätt och bemötande av eleverna i 

klassrummet, samverkan med hemmet och kanske även familjens egen situation. Med en 

helhetssyn på eleven uppmärksammas kognitiva, emotionella och sociala aspekter både i ett 

individ och i ett samspelsperspektiv.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan kollektiv och individ i fokus. Vi är 

kulturella individer och samspelar och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga 

aktiviteter. Hur människor lär och vad som är väsentligt att kunna, kan inte reduceras till en 
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fråga som bara handlar om hur vi fungerar som individer innanför pannbenet, eller till hur den 

biologiska utrustningen är beskaffad. Vi måste också ta med i beräkning hur vår omgivning 

ser ut, vilka resurser och vilka villkor och krav som ställs (Säljö 2000). En lärare med 

sociokulturella glasögon flyttar fokus från individens egenskaper till hur förhållanden kan 

förändras. Vi måste försöka förstå hur individers beteende kan förstås i det sammanhang där 

hon eller han vistas (Partanen 2007). Vårt sätt att tänka, bete oss, kommunicera och uppfatta 

verkligheten är formade av sociala och kulturella erfarenheter och kan inte i särskilt stor 

utsträckning förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiska förklaringar skriver Säljö 

(2000). Ur ett sociokulturellt perspektiv pekar Partanen på att vi behöver fördjupa vår 

förståelse av vad yttre struktur kan vara, och hur den hänger ihop med utvecklingen av 

elevens inre verktyg och färdigheter. Partanen lyfter vidare fram för att skapa struktur räcker 

det inte med att organisera den yttre miljön – att minska på störande stimuli, eller korta ner 

instruktionerna. För att skapa struktur handlar det mycket om att öka elevernas upplevelse av 

struktur. Elever kan behöva vägledande samtal för att utveckla sin inre struktur. Partanen 

betonar framförallt hur betydelsefullt detta arbete är för elever i behov av särskilt stöd. För att 

kunna möta dessa elever behöver vi ha en nyfikenhet på vad och hur deras utvecklingsområde 

kan skapas med stöd av oss, hur vi kan organisera en pedagogisk struktur som stärker och 

utvecklar elevernas inre struktur. 

 

Språket är det viktigaste redskapet i sociokulturellt perspektiv. Kommunikativa processer är 

helt centrala för mänskligt lärarande och utveckling (Säljö 2000). Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. ”Det är genom att 

höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet blir medveten om vad 

som är intressant och värdefullt att urskilja.” (Säljö, 2000, s.37) 

 

Mänskligt tänkande och handlande är situerat i sociala kontexter. Individens sätt att uppfatta 

världen och agera i den har ett intimt samband med de omgivande sociala och kulturella 

mönstren (Säljö 2000). Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö att människans 

handlingar är inbyggda i sociala situationer. Utifrån sina erfarenheter och kunskaper tar 

människan sin utgångspunkt samt vad den tror att omgivningen kräver i en viss situation. 

Samtidigt pekar Säljö på att samtidigt som vi uppträder på ett något så när stabilt sätt i 

förhållande till omgivningen, så är vi känsliga för de krav och möjligheter som sociala 

sammanhang erbjuder. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Metod 

 

Metodologi 

När det gäller metodologin, läran om metoderna, finns det skilda uppfattningar om vad som är 

relevant kunskap och hur den kan nås. Att ägna sig åt vetenskaplig verksamhet handlar om att 

skapa sig meningsfulla sammanhang där man först inte såg några (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Det handlar om att vårt sätt att organisera kunskap eller förståelse av världen. Denna 

studie är en kvalitativ forskning och som Dalen (2008) skriver så har kvalitativ forskning vid 

analysen av det empiriska materialet en tolkande approach. En sådan approach bygger på att 

människor skapar eller konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter. 

Den kvalitativa forskningen blir beroende av den som ser, aktören.  

 

Hermeneutik 

Det finns olika analytiska metoder inom den kvalitativa forskningen, den metod som passar 

för denna studie är den hermeneutiska. Hermeneutiken används inom områden där det är 

viktigt att kunna förstå människors erfarenheter, upplevelser och perspektiv på världen 

(Brinkkjær & Høyen, 2013). ”Det centrala i hermeneutik är att tolka ett uttalande genom att 

fokusera på ett djupare meningsinnehåll än det som omedelbart uppfattas” (Dalen, 2008, 

s.14). För att hitta en djupare mening måste budskapet sättas in i ett sammanhang eller helhet. 

Sammanhanget är mycket viktigt för att förstå de enskilda delarna. Inom hermeneutiken är det 

en växelverkan mellan helhet och del för att nå fram till en förståelse. Denna tolkningsprocess 

förklaras genom ”den hermeneutiska cirkeln”.  I den hermeneutiska cirkeln rör man sig i en 

tolkningsprocess mellan del och helhet, delen ger förståelse av helheten som i sin tur ger 

förståelse av delen (Brinkkjaer & Høyen, 2013). ”Den hermeneutiska kunskapsprocessen tar 

hänsyn till svårigheterna att tolka och förstå andra medvetanden och att det som andra 

medvetanden har producerat” (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.18). Eftersom människor lever i 

olika verkligheter, förstås världen utifrån olika livsbetingelser och perspektiv. Utifrån dessa 

förklaringar om hermeneutiken så lämpar sig den metodologin i denna studie vars syfte är att 

skapa en förståelse utav elevernas beskrivningar och upplevelser av specialpedagogiska 

insatser. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att få svar på mina frågeställningar så är den valda datainsamlingsmetoden kvalitativa 

intervjuer. Denna studie på bygger på 8stycken kvalitativa elevintervjuer som samtliga var 

semi-strukturerade. Trost (2005) pekar på att om frågeställningarna handlar om att förstå eller 

hitta mönster så ska man göra en kvalitativ studie. Dalen (2008) lyfter fram att ändamålet med 

en intervju är att få fram träffande och beskrivande information om hur andra människor 

upplever olika sidor av sin livssituation. Vidare lyfter Dalen fram att den kvalitativa intervjun 

är speciellt lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. 
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Med forskningslitteraturen som stöd så lämpar sig kvalitativa intervjuer som metod väl till 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Urval 

Urvalet i studien är åtta stycken elever. Elever som är eller har varit i relationssvårigheter 

samt att eleverna har eller har fått ta del av specialpedagogiska insatser. Eleverna är i åldrarna 

9-12 år, 2 flickor och 6 pojkar. Urvalet har gjorts utifrån forskningens mål och syfte och som 

gör att forskningsfrågorna kan besvaras, vilket Bryman (2011) lyfter fram. Eleverna kommer 

från en kommun som ligger i sydvästra Sverige. Eftersom elevunderlaget är så litet så har jag 

valt att inte beskriva varje elev mer ingående vad gäller kön, ålder och ev. diagnos för att 

kunna säkerhetsställa anonymiteten.  

 

Tillvägagångssättet för att få fram ett elevunderlag till studien började med att jag skickade ut 

ett missivbrev (se bilaga 3) till sju olika rektorer och specialpedagoger på grundskolor i den 

valda kommunen. Detta tillvägagångsätt bidrog endast till en elev att intervjua. Det var ett 

stort bortfall på detta tillvägagångsätt, fick endast svar utav ett fåtal som avböjde genom 

anledning av tidsbrist. Resterande rektorer gav ingen respons alls tillbaka. Det stora bortfallet 

resulterade i att jag fick vända mig till olika grundskolelärare i kommunen. Tio 

grundskolelärare på sex olika skolor blev kontaktade. De lärare som blev kontaktade var för 

mig lärare som jag kände till genom mitt arbete i kommunen. Detta tillvägagångsätt ledde till 

att jag fick ihop åtta elevintervjuer. De lärare och föräldrar som tackade nej till att delta i 

studien hade som anledning att det var mycket oro kring eleven och att man inte ville utsätta 

barnet för något ytterligare. När eleverna tackat ja till att delta i intervju så skickades ett brev 

(se bilaga 4) hem till berörda föräldrar där syftet med studien beskrivs samt att deras 

medgivande behövdes genom att de skulle fylla i medföljande talong. Detta medgivande tog 

eleverna sedan med sig tillbaka till skolan och som jag fick tilldelat till mig innan intervjun 

skulle genomföras, i vissa fall hade jag fått ett medgivande via mail av föräldrarna.  

 

Trost (2005) pekar på att urvalet ska vara heterogent inom en given ram och där ska finnas 

variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. Att få tag i 

elever att intervjua har som ovan beskrivit varit en svår och mödosam process och där jag var 

tvungen att gå genom andra för att få tag på elever att intervjua. Som Trost uttrycker sig ”man 

får nog snällt nöja sig med att ta emot vad man får och sedan bara hoppas på att det blir 

variation i vilket fall som helst.” (Trost, 2005, s.119) Han lyfter även fram att en av riskerna 

med att gå genom andra är att de som ska hjälpa till är alldeles för hjälpsamma i den 

bemärkelse att de försöker styra urvalet så att vi ska få ”intressanta” personer att intervjua. 

När det gäller antal intervjuer så betonar Trost att man ska begränsa sig till ett litet antal 

intervjuer. Med för många intervjuer blir materialet ohanterligt och det blir svårt att få en 

överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer (Trost, 2005; Kvale, 2009).  
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Barnintervju 

Det som framförallt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram som skiljer 

barnintervjuer från vuxenintervjuer är barns följsamhet. Att barn ofta när de samtalar med en 

vuxen vill vara till lags och lista ut vad den vuxne vill höra och sedan anpassar sina svar 

därefter. Detta kräver av mig som intervjuare en stor lyhördhet. Vidare pekar författarna på att 

barn måste uppleva frågorna som meningsfulla och möjliga att svara på, men avgörande är att 

det utvecklas en förtroendefull relation mellan den som intervjuar och den som intervjuas. 

Intervjuaren bör vara en god lyssnare, ha ögonkontakt med barnet och uppmärksam på deras 

kroppsspråk. Dalen (2008) betonar att det gäller att skapa en atmosfär där barnet upplever att 

det möter en vuxen som är ”närvarande” i intervjusituationen, och som är intresserad av det 

som barnet förmedlar. Något som Doverborg och Pramling Samuelsson också pekar vid 

barnintervjuer är att barns känslor och integritet måste respekteras så om barnet inte vill svara 

på någon fråga eller utveckla något mera så ska barnet känna att det är acceptabelt. 

 

Elevintervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade. Intervjuguiden (se bilaga 2) är 

utarbetad efter fyra olika teman.  De olika teman och frågor i intervjuguiden har relevans för 

de frågeställningar som studien belyser. Intervjuguiden är utformad så att de inledande 

frågorna är av sådan art att de får informanten att känna sig avslappnad och efterhand kommer 

frågorna att fokusera mer mot de mest centrala delarna (Dalen, 2008). Designen av 

intervjuguiden är även utformad utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Vid konstruktion 

av områden och frågor formulerades de så att elevers beskrivningar och upplevelser av sin 

skolsituation hade fokus på deras kontext och yttre struktur. För i de studiens teoretiska 

perspektiv flyttas förhållanden från individens egenskaper till hur förhållanden kan ändras. 

 

Ett elevunderlag (se bilaga 3), som bygger på intervjuguiden användes vid varje intervju och 

som vi utgick ifrån under intervjun. Anledningen till valet av att använda sig utav ett 

strukturerat elevunderlag var att jag lättare skulle kunna få svar på mina frågeställningar 

genom att eleverna skulle känna sig mer bekväma i intervjusituationen och lättare kunna 

uttrycka sina åsikter genom att t.ex. kunna välja glada/ledsna gubbar samt skatta sina 

upplevelser med hjälp av en linje (Se bilaga 2). Elevunderlaget med dess strukturerade 

frågestruktur går ut på att leda elevernas uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Ytterligare anledning till valet av ett strukturerat 

elevunderlag var att jag som intervjuare skulle känna mig tryggare och då lättare kunna skapa 

en atmosfär där barnet upplever att det möter en vuxen som är närvarande i 

intervjusituationen och som är intresserad av det budskap som barnet förmedlar, vilket Dalen 

(2008) betonar är mycket betydelsefullt. Elevunderlaget skulle också underlätta för 

uppföljningen av barnens svar och till att ställa följdfrågor. Doverborg & Pramling 

Samuelsson påpekar att uppföljningen av barnens svar på frågorna är det som har stor 

betydelse för hur samtalet utvecklas.  
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Forskningsetiska överväganden 

I forskningssammanhang ställs enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, fyra etiska 

krav som forskare har att ta hänsyn till. Studien har utgått från de fyra forskningsetiska 

principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, 2014. Informationskravet har tillgodosetts genom att 

intervjudeltagarna samt föräldrar till berörda intervjudeltagare informerats om studiens syfte 

och de etiska övervägandena genom att de fått brev (bilaga 1) tilldelat till sig. För att värna 

om elevernas integritet lades stor vikt vid att intervjutillfällena skulle kännas bekväma för 

eleverna så att de inte skulle känna påverkan eller obehag av deltagandet i studien. Även vid 

intervjuerna fick eleverna muntligt information om studiens syfte, om rätt att avbryta sin 

medverkan och om anonymitet. De elever som deltagit i studien har själva bestämt om sin 

medverkan och eftersom alla elever är under 15 år så har samtycke inhämtats från samtliga 

berörda föräldrar dvs. det så kallade samtyckeskravet har uppfyllts. Konfidentialitetskravet är 

tillgodosetts genom att detaljer om skolor och elever inte har skrivits ut så att deltagarnas 

identitet inte ska vara möjlig att identifiera. Det sista kravet, nyttjandekravet, har beaktats 

genom att det insamlade uppgifterna endast kommer att användas till denna studie. 

 

Procedur 

Den intervjustrategi som har använts vid elevintervjuerna har sin utgångspunkt i de faser som 

Dalen (2008) lyfter fram som betydelsefulla för kvaliteten i intervjuer med barn. Den första 

fasen, kontaktetablering, där försöker intervjuare att skapa en god kontakt med barnet. 

Samtliga intervjuer började med att vi småpratade lite om något som var känt för barnet. 

Oftast handlade det om någon rastaktivitet på skolgården som valdes att lyfta fram och prata 

kring. Därefter följer den andra fasen, procedur fas, där ett kontrakt utformas mellan eleven 

och den som intervjuar. I denna fas informerades eleven om vad en intervju är för något, hur 

det skulle gå till med elevunderlaget, om syftet med intervjun, om anonymitet och att 

intervjun skulle spelas in. Det informerades också om att när intervjun var klar så kunde vi 

lyssna på det som hade spelats in. Den tredje fasen var genomförandet av intervjun med 

utgångspunkt från elevunderlaget. En fråga lästes i taget på elevunderlaget som sedan eleven 

svarade på. Därefter ställdes, utefter elevens svar, följdfrågor. När alla frågor från 

elevunderlaget var besvarade så gjordes en sammanfattning i stora drag vad eleven hade 

berättat för att få bekräftelse på att jag tolkat och förstått det som eleven berättat korrekt. 

Intervjuerna som genomfördes var samtliga i ett grupprum bredvid klassrummet, oftast var det 

ett lugnt och ostört rum. Vid två intervjutillfällen var grupprummen inte så ljudisolerade och 

man hörde väl ljud utifrån. Intervjuerna var mellan 10 minuter till 20 minuter beroende på 

elevernas förutsättningar vad gäller koncentration och uthållighet. 

 

Databearbetning och analys 

Samtliga åtta intervjuer spelades in, där Trost (2005) lyfter fram att inspelning ger fler 

möjligheter att göra materialet tillgängligt för bearbetning. Trost pekar på olika möjligheter 

till hur man kan använda sig utav det inspelade materialet och att det inte finns några 
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gemensamma spelregler. Det inspelade materialet användes genom att jag har lyssnat på 

inspelningarna, skrivet ner vissa minnesanteckningar samt sedan skrivit ner en 

sammanfattning av intervjun där jag dessutom har omstrukturerat den så att strukturen passar 

den som fanns i intervjuguiden. Trost menar att detta gör att alla intervjudata får samma 

struktur och blir lättare att analysera. Han betonar vidare att denna metod har fördelen att man 

skär bort allt ointressant material som inte har med studien att göra. Visserligen innebär detta 

tillvägagångsätt att jag kan gå miste om del av mitt material men å andra sidan finns ju allt 

kvar på inspelningarna. Med denna databearbetning blev materialet lätthanterlighet vilket var 

värdefullt för analysarbetet. Intervjuutsagorna är kodade utifrån följande modell.  De olika 

temana är hämtade från intervjuguiden. 

 

 

 
Tema Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5 Intervju 6 Intervju 7 Intervju 8 

Upplevelser av 

skolan som helhet 

        

Specialpedagogiska 

insatser 

        

Relationer & 

inflytande 

        

Förändring         

 

 

Analysarbetet av det kodade materialet har varit en växelverkan mellan helhet och del för att 

nå fram till en förståelse. Sammanhanget är mycket viktigt för att förstå de enskilda delarna. 

Den tolkningsprocess som har använts kan förklaras genom ”den hermeneutiska cirkeln”.  I 

den hermeneutiska cirkeln rör man sig i en tolkningsprocess mellan del och helhet, delen ger 

förståelse av helheten som i sin tur ger förståelse av delen (Brinkkjaer & Høyen, 2013). 

Vid analysarbetet har de utsagor som intervjudeltagarna uttrycker setts som sociala 

konstruktioner och att de är bestämda av den kultur och de sammanhang som eleverna är 

delaktiga i. Det innebär vidare att de tolkningar som jag bidrar med ses också som sociala 

strukturer. I analysarbetet samverkar elevernas sociala konstruktioner med mina förkunskaper 

och sociala konstruktioner. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om en metod undersöker vad den påstås undersökas (Kvale, 2009). 

Vidare betonar författarna att trovärdigheten kommer att vara beroende av den 

hantverksskicklighet som forskare visar upp och som yttrar sig i att hon ständigt kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat. Trovärdigheten av studier stärks av att forskaren 

följer de etiska och metodologiska riktlinjerna och redogör för de olika stegen i 

forskningsprocessen (Dalen, 2008). I den aktuella studien beskrevs forskningsprocessen 
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tydligt och studien har utförts i enlighet med de regler som finns, vilket kan ha påverkat 

trovärdigheten positivt. För att öka studiens trovärdighet skulle exempelvis observationer 

kunnat göras i elevernas skolsituation som komplement till intervjun för att få en tydligare 

och trovärdigare bild av elevernas uttalanden. En respondentvalidering (Bryman, 2011) kunde 

ha gjorts för att få det än mer bekräftat att jag uppfattat elevernas uttalande och beskrivningar 

korrekt. Dock, fanns inte tid och möjlighet till detta. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten diskuteras i intervjufasen, utskriftsfasen och analysfasen (Kvale, 2009). I 

intervjusituationen stärks tillförlitligheten genom att intervjuaren ställer bra frågor och ger 

informanterna tillfälle att komma med innehållsrika och fyllig uttalanden (Dalen 2008). För 

att öka tillförlitligheten kan man studera frekvensen av ledande frågor vid intervjutillfället. I 

de flesta intervjuer förekom endast ett fåtal ledande frågor, vilket kan ha påverkat 

tillförlitligheten i rätt riktning. För att öka tillförlitligheten i studien kunde en provintervju har 

genomförts för att mäta kommunicerbarheten i frågorna, men eftersom vägen var mödosam 

att få fram mitt urval så fanns inte tiden och möjligheten till detta. Den strukturerade 

intervjuguiden och elevunderlaget gav intervjusituationen stöd i att föra samtalet mot studiens 

syfte och forskningsfrågor. Omformuleringar och sammanfattningar användes vid samtliga 

intervjuer för att vara säker på att elevernas uttalanden uppfattades korrekt. Kvale (2009) 

pekar på vikten av att den tekniska utrustningen håller en god kvalitet för att öka 

tillförlitligheten. Den tekniska utrustningen som användes i studien fungerande väl. 
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Resultat  

Resultatet redovisas utifrån tre huvudrubriker som har formulerats utifrån studiens 

frågeställningar. Under den första rubriken redovisas svaren kring studiens första och andra 

frågeställningar. Den andra rubriken redovisar svaren från studiens tredje frågeställningar 

samt den sista rubriken som redovisar en helhetsbild av elevernas upplevelser av att vara i 

skolan. Resultatet redovisas med fiktiva namn av eleverna, så att man kan följa och ta del av 

elevernas beskrivningar och upplevelser på ett strukturerat och tydligt sätt genom 

resultatdelen. De elever som man möter är Petter i årskurs 3, Oskar i årskurs 4, Lisa i årskurs 

4, Samuel i årskurs 4, Kalle i årskurs 5, Rasmus i årskurs 5, Sara i årskurs 6 samt William i 

årskurs 6. 

 

Elevers beskrivningar och upplevelser av specialpedagogiska 

insatser 

Nedan följer en resultatpresentation av hur varje elev upplever och beskriver de 

specialpedagogiska insatser som de har eller har deltagit i. Presentation av varje elevs 

beskrivningar har som syfte att göra det tydligt och strukturerat för hur varje elevs 

skolsituation ser ut. Därefter, följer en sammanfattning av elevernas beskrivningar. Följande 

beskrivningar varierar något i omfång som en följd av graden av komplexitet i elevernas 

berättelser. 

 

Petter 

Petter går i årskurs 3 där han berättar att det känns bra att vara i skolan. Petter upplever att han 

behöver extra hjälp med att komma igång varje lektion med sitt skolarbete så att han vet vad 

han ska göra. Ibland säger Petter att han får extra hjälp då det är två fröknar i klassrummet.  

 

”En fröken är där ibland och hjälper men det är inte ofta”. 

 

Att arbeta i klassrummet är något som Petter tycker fungerar bra men det fungerar bäst de 

tillfällen då det är två fröknar i klassrummet. Petter berättar att han får mer lugn och ro och 

kan arbeta bättre om han går iväg och arbetar i grupprummet tillsammans med en vuxen. Att 

gå iväg och arbeta individuellt med en vuxen verkar enligt Petter vara något som sker då och 

då och inte kontinuerligt. Det som Petter även lyfter fram är att han har en arbetsbok som bara 

han har och att den är mycket rolig att arbeta med. 
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Oskar 

Oskar går i årskurs 4 där han berättar att det känns jobbigt att vara i skolan.  

 

Jag vill hellre vara hemma, i skolan gör det ont i bröstet. 

 

Det som Oskar beskriver som mest jobbigt är lektionerna. Oskar berättar om att skolarbetet är 

svårt, att han inte får hjälp samt att det inte är arbetsro på lektionerna. Oskar berättar vidare att 

han får extra hjälp men att det stödet oftast ges när han upplever att han inte behöver det. När 

Oskar beskriver den hjälp han får så trivs han inte med någon av situationerna. Att arbeta i 

klassrummet är svårt och stökigt, att gå iväg och arbeta i liten grupp eller individuellt med en 

lärare är något som han absolut inte vill göra. 

 

Att gå iväg och arbeta gör jag bara inte, dom försöker bara att lura mig att gå ut. Jag vill 

hellre då vara i klassrummet, jag vill inte vara annorlunda 

 

Oskar uttrycker att han inte vill lämna klassrummet främst av den anledningen att han inte vill 

vara annorlunda. I klassen berättar Oskar finns en resurs som kan hjälpa till men han säger att 

han inte vill ha hjälp av den personen. Tilläggas till detta är att Oskar berättar att han har 

många fröknar i olika ämnen och han önskar att han bara hade haft en.  

 

Lisa 

Lisa går i årskurs 4 där hon berättar att det känns roligt och bra att vara i skolan. Lisa upplever 

att hon behöver extra hjälp och då gärna att det ska vara en extra fröken i klassrummet. Lisa 

berättar att hon har haft extra hjälp men att hon inte har det längre. Den extra hjälp hon hade 

var under årskurs 3 då hon hade stöd i matematik genom att gå till specialläraren en gång 

varje vecka. Detta stöd behöver inte Lisa längre då det går mycket bättre i matten nu. Lisas 

upplevelser av att gå iväg och arbeta individuellt med lärare beskriver hon som goda. Hon 

berättar att man lärde sig mycket vid dessa tillfällen och att det var arbetsro. Om Lisa hade 

fått välja så hade hon helst varit kvar i klassrummet och fått hjälpen där om det hade varit 

bättre arbetsro. 

 

Samuel 

Samuel går i årskurs 4 där han berättar att det känns bra att vara i skolan. Rasterna är roligare 

än lektionerna och där lektionerna upplevs som acceptabla. Samuel upplever att han behöver 

extra hjälp och han berättar också att han får stöd och hjälp i skolan. Den hjälp och det stöd 

som Samuel berättar om är att det nästan alltid är två vuxna i klassrummet under lektionerna. 

För Samuel känns det mycket bra att arbeta i klassrummet och mindre bra att gå iväg och 

arbeta enskilt eller i liten grupp. Samuel berättar att han kommer längst och förstår mest i 

klassrummet. Ibland uttrycker Samuel att han skulle vilja ha lite mer hjälp och stöd genom att 

ha en vuxen bredvid sig lite oftare. 
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Rasmus  

Rasmus går i årskurs 5 och berättar att han tycker att det känns okej att vara i skolan. Rasterna 

upplever Rasmus roliga och något han gillar mer än lektionerna. Lektionerna beskriver 

Rasmus som jobbiga och arbetsamma med mycket arbetsuppgifter. Han berättar att han blir 

stressad av att komma efter klasskamraterna. Rasmus beskriver att ha vill ha extra hjälp men 

att han inte får något trots att han själv tycker att han har behov utav det. Den hjälp som 

Rasmus saknar är att få gå iväg och arbeta i liten grupp eller individuellt tillsammans med en 

lärare. Han tycker att det är bättre att gå iväg och arbeta än att vara kvar i klassrummet. Det är 

mer lugn och ro om man får arbeta enskilt eller i liten grupp. Vidare redogör Rasmus för att 

det nästan alltid är två pedagoger i klassrummet men att han inte alltid får hjälp när han 

behöver det. Rasmus uttrycker att det hade varit skönt att han en vuxen bredvid sig lite oftare 

och speciellt vid uppstart av lektion då han berättar att han svårt att komma igång. 

 

Kalle 

Kalle går i årskurs 5 och berättar att han tycker att det känns bra att vara i skolan. Rasterna 

beskriver Kalle som roliga och något han trivs bättre med jämfört med lektionerna. 

Lektionerna är okej men ibland berättar Kalle att det är stökigt och svårt att koncentrerar sig. 

När Kalle inte får arbetsro i klassrummet jobbar han bättre i grupprummet utan lärare. Kalle 

beskriver att han ibland behöver extra hjälp och då hjälp att han slipper att vänta för länge på 

sin tur samt att han behöver lugn och ro för att arbeta. När han är trött berättar han att han 

behöver mer hjälp. Det stöd som Kalle beskriver är att det ibland är två fröknar i klassrummet 

och att man då får mer hjälp och att han ibland får gå iväg men en lärare själv men det verkar 

på Kalle inte vara något som sker kontinuerligt. 

 

Sara  

Sara går i årskurs 6 och tycker inte att det är så jättekul att gå i skolan. Det hon upplever som 

arbetsamt är lektionerna och läxorna. Hon berättar att det är väldigt mycket som man ska lära 

sig samtidigt och att det är svårt. Sara upplever att hon behöver extra hjälp och att hon får 

extra hjälp genom att gå iväg och arbeta enskilt tillsammans med en speciallärare. När hon går 

iväg och arbetar enskilt beskriver Sara att hon får snabbare hjälp och att läraren där kan 

förklarar på ett bra sätt. Sara berättar samtidigt att hon tycker att det är jobbigt att gå iväg och 

att hon helst vill vara där klasskamraterna är. Sara uttrycker att hon hellre hade varit kvar i 

klassrummet om det hade varit mer arbetsro där och att man snabbare hade fått hjälp. 

 

William 

William går i årskurs 6 och berättar att han trivs mycket bra i skolan. William berättar att han 

i trean inte trivdes alls i skolan men att det känns mycket bättre. Han upplever att han får 

arbeta med det som han behöver och att han har möjlighet att arbeta enskilt. Både skolarbete 

och kompisar har för William blivit bättre. William tycker att han behöver extra hjälp och att 

han verkligen får det stöd som han behöver. Det stöd som William beskriver är att han har 

anpassat skolarbete där läraren skriver upp på en individuell lektionsplanering vad han ska 

arbeta med och i vilken takt. I gång/dag går William iväg och arbetar i en liten grupp, vilket 
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han berättar mycket positivt om. Det positiva är att läraren kan förklara bra, roliga 

arbetsuppgifter, man har kompisar att arbeta med och att man får möjlighet till pauser under 

lektionen. Pauser som William berättar kan vara att man får spela pingis en stund. 

 

 

Sammanfattning av elevernas beskrivningar och upplevelser av 

specialpedagogiska insatser 

Samtliga elever upplever att det går acceptabelt för dem i skolan när det handlar om 

skolarbetet. Alla elever tycker även att de behöver extra hjälp för att komma framåt och 

lyckas i sitt skolarbete. Ett fåtal elever berättar att de inte får någon extra hjälp trots att de 

upplever ett behov utav det.  

 

Petter årskurs 3: Jag behöver extra hjälp men jag vet inte riktigt med vad. Ibland vet jag inte 

vad jag ska göra, jag fattar inte och då kan jag inte.  

 

 

Enskild undervisning 

Samtliga elever får enskild undervisning genom att gå iväg och arbeta enskilt tillsammans 

med en pedagog. Hur ofta dessa tillfällen ges ser olika ut för respektive elev, det handlar om 

en lektion/dag, till en eller två lektioner/vecka till ett tillfälle varannan vecka. Inget av 

alternativen var mer förekommande än något annat. När eleverna arbetar enskilt tillsammans 

med en pedagog så är pedagogen för mer än hälften av eleverna en speciallärare, medan de 

övriga eleverna arbetar tillsammans med en fritidspedagog eller en pedagog. Vid dessa 

undervisningstillfällen arbetar eleverna med ämnen, moment eller färdigheter som de behöver 

utveckla. Många av eleverna arbetar med de läromedel som övriga klassen har men att de vid 

dessa tillfällen får individuella genomgångar och hjälp med att komma framåt. Lisa i årskurs 4 

berättar om hur hennes matematikfärdigheter utvecklades väl när hon fick enskild 

undervisning och att det ledde till att hon nu inte längre behöver ha enskild undervisning. 

 

Lisa årskurs 4: Jag lärde mig ganska mycket och så. I trean var jag inte jättebra på matte så 

då lärde jag mig mer när jag gick till specialläraren och nu i fyran går det jättebra och jag 

behöver inte gå iväg längre.  

 

Ett fåtal elever berättar att de inte arbetar med samma saker som klasskamraterna. Hälften av 

eleverna tycker att det är mycket bra att arbeta enskilt tillsammans med en pedagog. De elever 

som är positiva till den specialpedagogiska insatsen att arbeta individuellt med pedagog lyfter 

fram att de får bättre arbetsro än i klassrummet, de får snabbare hjälp, kommer ikapp de andra 

och att de lär sig mer än om det hade varit kvar och arbetat i klassrummet. Den andra hälften 

av eleverna som inte är lika positiva att lämna klassrummet pekar även dem på att de får 

bättre arbetsro och stöd utanför klassrummet men att det är jobbigt att gå iväg. Sara i årskurs 6 

är en av dessa elever och uttrycker följande: 
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Sara årskurs 6: Jag vill vara där dom andra är. Hellre vara i klassrummet om det varit 

lugnare. Det känns lite jobbigt att gå iväg, ibland missar jag saker men bra ändå att gå iväg 

och arbeta då lär jag mig, det lättare framåt och kommer ikapp de andra.  

 

Undervisning i liten grupp 

När det handlar om undervisning i liten grupp jämfört med enskild undervisning så tycker 

flertalet elever att det är bättre att arbeta enskilt tillsammans med lärare. Det mest avgörande 

för eleverna när de har undervisning i liten grupp är vilka kompisar man arbetar med. Hälften 

av eleverna uttrycker att de vill vara med kamrater som man kan arbeta med. Undervisning i 

grupp var inte lika vanligt förekommande för eleverna som enskild undervisning. Ett fåtal av 

eleverna hade inte någon erfarenhet av undervisning i liten grupp. William i årskurs 6 är den 

enda av eleverna som 1gång/dag arbetar i liten grupp. Han berättar att de i gruppen arbetar 

med sådant som är kul men samtidigt sådant som man behöver förbättra sig på. William 

beskriver att det är roligare i liten grupp än enskild undervisning. Då han i liten grupp arbetar 

med några eller någon kompis och att det ges tillfälle till pausaktiviteter. 

 

William i årskurs 6: Det är jättekul där. Lärarna gillar matte och vi får pausa när vi inte 

orkar arbeta mer och då får vi spela pingis. Det är roligare när man har en kompis istället 

för att vara själv, innan vande jag mig vid att arbeta själv med läraren.  

 

Undervisning i klassrummet 

Nästan alla elever beskriver att de har två vuxna som arbetar samtidigt i klassen. Det är oftast 

en pedagog och en resurs. Ett fåtal utav eleverna berättar att de aldrig har mer än en pedagog i 

klassrummet. Dessa elever beskriver då att de får vänta länge på hjälp under lektionerna och 

de lyfter själva fram förslag till förändring och förbättring att det vore skönt med två vuxna i 

klassrummet samtidigt. De elever som har två vuxna i klassrummet berättar att de får 

snabbare hjälp om man inte förstår. Samuel årskurs 4 berättar att han helst vill vara kvar i 

klassrummet. Där trivs han bäst och det är i klassrummet han känner att han kommer längst 

och lyckas bäst med sitt skolarbete. 

 

Att arbeta i klassrummet upplever mer än hälften som bra eller ok. Samtliga elever lyfter fram 

att de vill ha mer arbetsro så man kan arbeta bättre. Många av eleverna upplever klassrummet 

som ”pratigt” och väljer då hellre att gå iväg och arbeta enskilt för att få arbetsro. Men de 

flesta utav eleverna skulle heller vilja vara kvar i klassrummet om det inte hade varit så 

stökigt. 
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Betydelsefulla faktorer för elevernas trivsel och välbefinnande 

Under denna rubrik redovisas resultatet från elevernas beskrivningar i en sammanfattande 

form istället för enskilda elevbeskrivningar.  

 

De tre faktorer som mer än hälften av eleverna är eniga om och som är av betydelse för att de 

ska må bra och trivas i skolan är följande: 

 Att man har kompisar och någon att vara med 

 Bra lärare 

 Upplägget och utformningen på undervisningen och skolarbetet 

 
Att man känner att man har kompisar och någon att vara med är något som för de flesta utav 

eleverna är utav stor relevans för att de ska trivas i skolan. Samtliga elever upplever att de har 

kamrater som de kan vara med. Hälften av eleverna upplever sina relationer till kamraterna 

som mycket goda, där de känner att de har kamrater som man kan lita på och känna sig trygg 

med. Lisa i årskurs 4 berättar att kompisarna är snälla och roliga. Dom är bra på att hitta på 

vad man ska leka med på rasten. Några av eleverna berättar att de har kamrater som de inte 

känner sig trygga med. Dessa elever känner att relationerna till kamraterna förändras nästan 

varje dag. Sara i årskurs 6 berättar att det är olika vänner man har från dag till dag, det 

förändras hela tiden. Medan William i årskurs 6 berättar att han nu går i en bra klass. I årskurs 

3 var det stökigt men att de nu är tryggare med varandra och att det då är mindre konflikter. 

 

William årskurs 6: I trean var det stökigt men vi har nu i 6:an vant oss vid varandra och då 

har det blivit bättre med klasskompisarna. 

 

Alla elever upplever att de har bra pedagoger, varav hälften av eleverna upplever att deras 

pedagoger är mycket bra.  

 

Oskar årskurs 3: Min lärare är nog en tia. Den bästa läraren jag har haft.  

 

Det som eleverna är eniga om och pekar på är av betydelse för att de ska trivas med sina 

lärare är att läraren kan lära ut och förklara bra och att de är snälla men ändå stränga så att det 

blir arbetsro i klassrummet. Eleverna upplever också att de är trygga med sina lärare genom 

att de kan gå till dem om de har hamnat i konflikter eller är ledsna. 

 

När det handlar om upplägget på skolarbetet uttrycker eleverna b.la. att det handlar om 

intresset för ämnet. Om eleverna upplever intresse och motivation känner de att de lyckas 

bättre med sina arbetsuppgifter.  

 

William årskurs 6: Det beror på vad man jobbar med. Det som är kul då jobbar jag snabbt 

och effektivast och det som inte är så kul brukar jag inte vara så bra med. 

 

Petter årskurs 3: För mig är det bra att arbeta med matte och sedan har jag en bok som heter 

Lästräna som bara jag har och den är kul. 
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En annan faktor som påverkar skolarbetet och upplägget är dagsformen eller hur eleven 

känner sig för stunden. Kalle i årskurs 5 berättar att när han är trött behöver han mer hjälp 

med sitt skolarbete och att han inte orkar arbeta lika mycket. Detta stämmer också med hur 

William i årskurs 6 berättar om sin situation och att han behöver pauser för att återhämta sig. 

Pauser i form av en annan aktivitet där man kan koppla av. Skolarbetet och upplägget handlar 

för eleverna om att få den hjälp de behöver för att jobba. Att läraren hjälper till mycket när 

man behöver det och att man får det stöd man behöver. En fjärdedel av eleverna erfar att de 

får den hjälp som de behöver för att lyckas med sitt skolarbete. Resterande tre fjärdedelar av 

eleverna upplever att de inte får hjälp när de behöver det. Eleverna lyfter då fram att de får 

vänta länge på att få hjälp, de vill ha snabbare hjälp, vill ha mer lugn och ro i klassrummet, att 

lärarna har tid att förklara och att det ibland är någon lärare i klassrummet som kan sitta 

bredvid vissa lektioner.  

 

Rasmus årskurs 5: Lite mer hjälp, typ någon som sitter bredvid en då och då. Det skulle vara 

skönt. Jag har lite svårt att komma igång, det säger fröken också att jag har. 

 

Något som återkommer hos eleverna när det handlar om deras skolarbete och upplägget kring 

det och som eleverna upplever har betydelse för hur de lyckas med sitt skolarbete är om det 

fler vuxna i klassrummet. Om det är fler vuxna i klassrummet upplever eleverna att de får mer 

och snabbare hjälp.  

 

Samuel årskurs 4: Om det är någon annan fröken där också så kan den komma till en. Om det 

är två fröknar i klassrummet så får man snabbare hjälp om man inte fattar. 

 

Petter årskurs 3: Fler lärare i klassrummet, då kan jag få mer hjälp. 

 

Upplägget på skolarbete uttrycker flera av eleverna som viktigt för hur de ska lyckas och mer 

än majoritet av eleverna beskriver att de inte har så mycket inflytande över planering och 

utformning av skolarbetet. När det handlar om elevernas inflytande och vilja till inflytande 

över sitt skolarbete så yttrar eleverna blandade uppfattningar kring detta. Några elever vill 

vara med och planera sitt skolarbete mer än vad de får möjlighet till. Dessa elever lyfter fram 

att de vill vara med och välja vilka uppgifter man ska göra och inte göra. Både Lisa och 

Samuel i årskurs 4 pekar på att de vill vara med och välja ut uppgifter. De vill också hinna 

med att göra svåra uppgifter. En elev, William i årskurs 6, känner att han får vara med mycket 

vid planeringen genom att han och läraren tillsammans går igenom vad som ska göras och i 

vilken takt. William uttrycker att han verkligen får arbeta med det han behöver. Några elever 

vill inte vara med och planera utan tycker att läraren ska göra detta. Dessa elever som 

uttrycker denna ståndpunkt har inte inbjudits till att vara med och planera och har inte getts en 

möjlighet till det.  

 

Oskar årskurs 3: Vem får göra det? Det är väl fröken som bestämmer. 
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Elevernas upplevelser och beskrivningar av att vara i skolan 

Under denna rubrik redovisas resultatet från elevernas beskrivningar i en sammanfattande 

form. 

 

Många av eleverna berättar att de upplever skolan som helhet som acceptabel. Varav ett fåtal 

tycker att det är mycket bra i skolan. Rasterna lyfter samtliga elever fram som bra och där 

hälften av eleverna upplever dem som mycket bra. Kompisar och de aktiviteter som man kan 

göra på rasterna är av betydelse för hur välfungerande rasterna blir. De elever som har mycket 

bra raster lyfter fram kompisar som centrala och att man har aktiviteter och saker att göra på 

rasterna. Fotboll, cyklar, kojbygge, vara inne och läsa, spela pingis och olika lekar är 

aktiviteter som nämns. William i årskurs 6 berättar att rasterna har blivit bättre sedan han får 

ta med sig en kompis och spela pingis på fritids. Rasterna upplevs av eleverna som bättre än 

lektionerna. 

 

Petter årskurs 3: På rasterna leker jag med min kompis och det är jätteroligt. 

Oskar årskurs 3: Om cyklarna är ute är det kul. 

 

När det handlar om rasterna så upplever mer än majoritet att de var mycket bra medan endast 

ett fåtal upplever lektionerna som mycket bra. Mer än hälften av eleverna känner att 

lektionerna är okej varav ett fåtal upplever dem som mycket jobbiga. Eleverna framhåller att 

det beror på vad man arbetar med och vilken lärare man har och hur läraren förklarar så att 

man förstår. Många av eleverna nämner att det är svårt att få arbetsro på lektionerna och att 

det är stökigt.  

 

Rasmus årskurs 5: Vissa lektioner är högljudda och det är jobbigt. 

 

Samtliga elever berättar att det beror på vilket ämne man har som gör lektionen roligt och 

intressant. De ämnen där eleverna känner sig duktiga och där de lyckas är för eleverna roliga 

lektioner. Rasmus i årskurs 5 säger att han är duktig i engelska och då är det roligt.  

 

De fåtal elever som tycker att lektionerna är mycket jobbiga berättar båda kring att det är 

arbetsamt med skolarbetet och att det är mycket att göra. De säger att de blir stressade av att 

komma efter kamraterna och att man får vänta länge på lektionerna innan man får hjälp. 

 

Sara årskurs 6: Vi lär oss så himla mycket i 6:an på en gång så det kan vara lite svårt. I 

klassrummet ska det vara fler som hjälper, ibland får jag sitta en halvtimma och vänta. 

 

Alla elever känner att det går bra eller bättre än så när det handlar om skolarbetet. Det är 

ingen av eleverna som tycker att det inte går bra för dem i skolan. En majoritet av eleverna 

lyfter fram en önskan av att få mer stöd och hjälp. Det stöd de efterlyser är att få snabbare 

hjälp i klassrummet så man lättare kommer igång med sina arbetsuppgifter. Några elever 

pekar också på att arbetsron behöver bli bättre i klassrummet.  
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Lisa årskurs 4: Om det är något som ska förändras så är det att man ska få arbetsro så att 

man inte behöver säga tyst hela tiden. 

Rasmus årskurs 5: Lite mer hjälp och lite mer arbetsro. 

 

Endast en elev uttrycker sig att det inte finns något som behöver förändras i hans skolsituation 

så att den kan bli ännu bättre. William i årskurs 6 berättar att inget behöver förändras, utan att 

allt är bra som det är. 

 

 

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre rubriker, metoddiskussion, resultatdiskussion och vidare 

forskning. I metoddiskussionen görs reflektioner kring hur studiens metodval, den genomförande 

processen och den hermeneutiska forskningsansatsen har inverkat på studien. Därefter diskuteras 

resultatutfallet i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter under rubriken 

resultatdiskussion. Under rubriken vidare forskning argumenteras förslag och rekommendationer 

till framtida forskning utifrån studiens goda bidrag samt dess begränsningar. 
 

Metoddiskussion 

Den metod som användes i studien var semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Åtta stycken 

elevintervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide samt att ett elevunderlag, samtalsstöd, 

användes under samtliga intervjuer för att lättare möjliggöra att studiens syfte och 

frågeställningar kunde besvaras. Ytterligare en anledning till användandet av samtalsstöd var 

att eleverna skulle känna sig bekväma och trygga i intervjusituationen och därmed ha bättre 

förutsättningar för att kunna berätta och redogöra för sina upplevelser. Både intervjuguiden 

och elevunderlaget möjliggjorde att studiens syfte samt frågeställningar kunde besvaras och 

därmed öka trovärdigheten, validiteten i studien. Även reliabiliteten, tillförlitligheten, 

påverkades i positiv riktning vid användandet av intervjuguide och elevunderlag, då de flesta 

frågor formulerades öppna vilket gav fylligare svar samt att sammanfattningar och 

omformeringar gjordes för att säkerhetsställa att man uppfattat elevernas beskrivningar 

korrekt. Ett antal frågor ställdes också kring samma företeelser som medförde att man med 

mer säkerhet kunde förstå dess nyanser (Trost, 2005). Dock, gjorde elevunderlaget att 

intervjuerna blev styrda och möjligheterna till att utveckla fler aspekter och djupare förståelse 

kring olika områden blev begränsade. 

 

För att få en djupare förståelse för elevernas upplevelser och beskrivningar kunde 

observationer genomförts som ett komplement samt att man då hade haft möjlighet till att 

studera förhållandet mellan elevernas beskrivningar och upplevelser och den utformande 

praktiken. Triangulering med fler metoder skulle ha stärkt studiens validitet, trovärdighet 

(Bryman, 2011). För att få syn på fler nyanser och kunna skapa sig en större och bredare 

förståelse kunde fler intervjuer ha genomförts i fler kommuner och därmed stärka studiens 
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tillförlitlighet. Dock, kan ett alltför stort underlag med för många intervjuer göra att det 

insamlade materialet blir ohanterligt och då svårt att se viktiga detaljer och nyanser (Trost, 

2005). Underlaget i denna studie med åtta intervjuer gjorde materialet hanterbart vilket gav 

goda förutsättningar att få överblick och kunna upptäcka detaljerna, samt att det var inom 

ramen för de direktiv som fanns för examensarbetet med tanke på tids- och resursbegränsning.  

 

En svaghet i studien när det gäller analysen av materialet är att det endast är en persons 

tolkning av det empiriska materialet. En medbedömare skulle kunnat ge analysen en högre 

tillförlitlighet (Trost, 2005). 

 

Att intervjua barn om deras skolsituation och erfarenheter är förknippat med en hel del 

vetenskapliga problem och överväganden. Det finns t.ex. risk att barnen svarar på det sätt som 

de tror är det ”rätta” och som de tror att den vuxne vill höra (Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000). För att förbygga denna problematik så informerades eleverna innan 

intervjun om sekretess samt att elevernas deltagande var frivilligt. Dock, var några elever inte 

så utförliga i sina svar, ett fåtal ville inte utveckla eller berätta mera när följdfrågor ställdes. I 

detta sammanhang kan även elevernas ålder och uthållighet ha spelat in och påverkat hur de 

svarade på frågorna. Vissa elever hade lättare för att använda sig utav sin muntliga förmåga 

och kunde ge tydliga beskrivningar medan andra elever hade svårare att uttrycka sig. 

 

När det handlar om studiens tillförlitlighet i intervjusituationen så diskuterar Kvale och 

Brinkman (2014) forskarens hantverksskicklighet som väsentlig för kvaliteten på den kunskap 

som produceras. Kvale och Brinkman lyfter fram att hantverksskicklighet kräver praktiska 

färdigheter och personliga insikter som förvärvats genom träning och praktik. Den 

hantverksskicklighet som jag som intervjuare besitter med få erfarenheter av intervjuer med 

barn kan ha påverkat studiens tillförlitlighet.  

 

Urvalet i studien var åtta elever i åldrarna 9-12. Urvalet var i stor utsträckning homogent vad 

gäller kön, då endast två flickor deltog i studien. Detta gör att man bör beakta hur 

representativt urvalet är och om det kan ha gett resultatet en snävare bild. Däremot hade 

urvalet vad gäller elevernas bakgrund och ålder en spridning. När det även handlar om urvalet 

och dess representativitet för elever i relationssvårigheter så var deltagandet frivilligt och 

eleverna som deltog i studien hade samtliga en acceptabel skolsituation, vilket man bör ta i 

beaktning inte är fallet för många elever som befinner sig i relationssvårigheter. Resultatet i 

studien har redovisats med en del citat från elevintervjuerna vilket gör det möjligt för läsaren 

att själv bedöma trovärdigheten i resultatet. 

 

Tillförlitligheten i om man skulle få samma svar på de frågor som ställdes fast vid ett annat 

tillfälle passar inte in i denna kvalitativa studie med sin hermeneutiska forskningsansats. Inom 

hermeneutiken så är mänsklig förståelse kontextuella, både här och nu och i en tidsdimension. 

Intervjuerna äger rum i en interpersonell kontext och intervjupersonernas uttalanden har 

samband med deras kontext (Kvale & Brinkman, 2014). Denna studie visar på hur en grupp 

elever upplever sin situation med specialpedagogiska insatser just i den aktuella kontexten de 

befann sig i just då.  
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Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen utgår från de rubriker som används i resultatdelen. 

 

Elevers beskrivningar och upplevelser av specialpedagogiska insatser 

Specialpedagogiska insatser och dess undervisning definierade eleverna olika. Det kan vara 

undervisning utanför klassrummet, enskilt eller i mindre grupper men även 

specialundervisning inom klassens ram förekom. De vanligaste upplevelserna av 

specialpedagogiska insatser var för eleverna enskild undervisning tillsammans med en vuxen 

eller en speciallärare vilket överensstämmer med det som både Matsson (2008) och Jönsson 

och Tvingstedts (2002) pekade på i sina studier. Dock, en väsentlig skillnad från Jönsson och 

Tvingstedts (2002) är att i deras studie var det inga elever som nämnde att det förekom 

undervisning inom klassens ram vilket mer än en majoritet av eleverna i denna studie har 

upplevelser av. Elevernas beskrivningar och upplevelser av fler pedagoger i klassrummet är 

positiv där de även uttrycker en önskan av att vid fler tillfällen ha mer stöd i klassrummet av 

en pedagog till istället för att gå iväg och arbeta enskilt. 

 

Den minst förekommande specialpedagogiska insatsen var att gå iväg och arbeta i en liten 

grupp. De flesta elever föredrog då att arbeta individuellt med en lärare för att de upplevde att 

de fick mer hjälp och kom längre med sitt skolarbete. 

 

Elevernas upplevelser av specialpedagogiska insatser var överlag goda. De positiva 

beskrivningarna handlar om att det är lugn och ro när man får arbeta enskilt, duktiga 

pedagoger som kan förklara bra, motiverade arbetsuppgifter, snabbare hjälp och att man 

kommer ikapp med sitt skolarbete. Detta är förenligt med det som Matsson (2008) och 

Jönsson och Tvingstedts (2002) kom fram till. Samtliga elever upplevde att de behövde stöd 

och de flesta att de fick för lite stöd. Det saknade stödet handlade då om flera vuxna i 

klassrummet så att man skulle få snabbare hjälp och då slippa att gå iväg och arbeta. Endast 

en elev gav uttryck åt att hen saknade stödet av att gå iväg och arbeta. Denna uppfattning som 

eleven har kan bero på klassrumssituationen där eleven uttrycker behov av lugn och ro och att 

ha någon vuxen bredvid sig lite oftare. Detta pekar på det som Matsson och Siobhan och 

Frederickson (2013) lyfter fram att eleverna önskar mer individuellt bemötande och tillfällen 

att bli sedd. 

 

Groth (2007) studie pekar mot att den segregerande specialpedagogiska verksamheten, när 

eleverna går iväg och arbetar, kan leda till att eleverna upplever ett utanförskap och att de 

uppfattar sig annorlunda, vilket även eleverna i denna studie beskriver och upplever. Eleverna 

beskriver en ambivalent inställning att det är skönt att gå väg och arbeta för att få lugn och ro 

samt lyckas i sitt skolarbete men samtidigt vill de vara kvar i klassrummet så att de inte 

känner att de missar något i det sociala samspelet med kamraterna samt det pedagogiska 

arbetet i klassrummet. En elev i studien förstod inte varför hen skulle delta i 

specialundervisningen och såg ingen mening med den. Den kritiska och ifrågasättande 
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hållningen kan vara förknippad med det som just Groth betonar att inte vilja vara annorlunda 

och få känsla av att vara utpekad. 

 

Elevernas upplevelser av varför man fick specialpedagogiska insatser/specialundervisning var 

för de flesta att komma ikapp med sitt skolarbete så man inte kom efter. För eleverna handlar 

det om att vara duktig i skolan och det visar man genom att man har kommit långt i sitt 

skolarbete och att man är snabb. Ett antal elever i studien visar på i sina beskrivningar och 

upplevelser att de kände stress och jäkt för att hinna med och inte komma efter.  I flera fall 

beskriver även eleverna också miljön i klassrummet som stökig och därmed stressande. 

Elevernas beskrivningar tyder på att det verkar finnas en föreställning att elever med 

specialpedagogiskt stöd ska kunna komma ifatt sina kamrater. Flertalet elever berättar att de 

ofta arbetar med samma saker hos speciallärare som i klassrummet fast med ev. ett begränsat 

innehåll och ibland en annan metodik. 

 

Betydelsefulla faktorer för elevernas trivsel och välbefinnande 

Relationer 

Forskning som Sellman (2009), Polat och Farrell (2002), Siobhan och Frederickson (2013) 

och Brown-Hajdukova et al. (2014) visade på att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för 

goda studieresultat och engagemang hos eleverna var lärarens förmåga att engagera sig i varje 

elev. Detta är intressant till denna studie där samtliga elever anser sig ha goda relationer till 

någon av sina lärare. I detta sammanhang hade det varit intressant att studera om elevernas 

studieresultat var därefter. Emellertid visar studien på variationer i elevernas upplevelser och 

betydelse av goda relationer till sina lärare. En elev i studien berättar om att hen är frustrerad 

över att ha så många olika pedagoger. Eleven uttrycker upplevelser av att inte bli sedd och 

inte känna sig trygg på lektionerna. I motsatt till detta upplever en annan elev som deltar i en 

liten grupp, där engagemang från läraren är stort och där lektionsupplägget inger motivation 

hos eleven och där mötena i den lilla gruppen är givande, roliga, inspirerande och stärkande 

för eleven. Detta passar ihop även ihop med det som de nämnda forskarna ovan belyser, att 

elevernas engagemang i sitt skolarbete och hur de lyckas i skolan har betydelse av hur 

relationen vuxen-elev ser ut. 

 

Upplägget på undervisning samt inflytande och utvärdering 

Något som återkommer i elevernas beskrivningar när det gäller upplägget på undervisning 

och dess organisation samt elevernas känsla av att lyckas i sitt skolarbete är att de får snabb 

hjälp. Flertalet elever i studien lyfter fram att de vill ha snabbare hjälp i klassrummet och att 

de upplever en frustration av att behöva vänta och inte veta vad man ska göra. Detta är något 

som är av stor betydelse för pedagoger i skolan att ha kännedom om i planeringen av 

undervisningen i klassrummet för elever i relationssvårigheter. Eleverna i studien berättar 

även om att deras engagemang och motivation är beroende av ämne eller intresse för 

uppgifterna de ska genomföra vilket påverkar deras sätt att ta sig an uppgifterna och deras 

möjligheter att lyckas eller inte lyckas i sitt skolarbete. Något som också kom fram i elevernas 

berättelser är att de upplever att de känner att de lyckas och är duktiga i sitt skolarbete. Även 
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detta är något som bör finnas med i planering av undervisning för elever i 

relationssvårigheter. Undervisning som ger eleverna motivation är något som Polat och 

Farrell (2002) belyser i sin studie. 

 

Att få känna inflytande och delaktighet i planering och utvärdering av undervisning och 

skolarbete var något som flertalet elever i studien inte hade erfarenhet av. Eleverna i studien 

hade lågt inflytande över planering och utvärdering där de inte hade getts möjlighet att få 

beskriva sina känslor och erfarenheter. Det tyder på att det var pedagogerna som utvärderade 

eleverna än eleverna som utvärderade sig själva. Studien visar även på att de yngre eleverna 

inte alls var medvetna om vad det kan innebära att få vara med och påverka medan de äldre 

uttryckte lite tydligare uppfattningar kring det, dock gav flertalet av eleverna uttryck för att de 

inte var så intresserade av att få vara med och påverka och vara delaktiga. Detta kan förklaras 

med att de hade för lite erfarenhet utav detta för att kunna se dess betydelse och positiva 

inverkan på deras skolsituation. Både Karlsson (2007) och Siobhan och Frederickson (2013) 

betonar både att den viktigaste implikationen av dem alla är att låta eleverna själva får vara 

med vid planering av undervisningsupplägg och åtgärder för att få till goda och positiva 

resultat. 

 

Pedagogiska implikationer vid utformandet av specialpedagogiska insatser 

Det flesta av de specialpedagogiska insatserna som eleverna i studien deltar i är insatser som 

har en organisatorisk differentierad funktion. Eleverna deltar antingen i enskild undervisning 

med annan pedagog eller liten grupp. Persson (2013) beskriver differentiering genom att det 

kan innebära att innehåll och undervisning anpassas inom ramen för en inkluderande praktik 

men att elever differentieras och placeras i olika grupper eller skolor med förutsättning i hur 

de bedöms klara skolans krav. Westling Allodi (2005) pekar också på att för elevernas del kan 

differentiering leda till olika utfall. Det finns en risk att blir kategoriserad i en särskild grupp, 

men också att bli ignorerad i en vanlig grupp. De flesta av eleverna i studien uttrycker ett 

behov av att få känna ett mer inkluderande synsätt, då många av eleverna vill få det mesta av 

sin undervisning i klassrummet. Således, att verksamheten anpassas efter att tillfredsställa 

elevernas olika behov, ett inkluderande synsätt/perspektiv. Inkludering innebär alla elevers 

rätt till att närvara i klassrummet utan undantag. Dessa tankar stämmer också väl överens med 

skollagens krav, där det framgår att stödet i första hand ska ges inom den klass eller grupp 

som eleven tillhör. 

 

De flesta av elever i studien upplever rasterna som positiva och relationerna till kamraterna 

som goda, vilket ger gynnsamma förutsättningar för de utvalda skolorna i studien att få till en 

mer fungerande inkluderande verksamhet vad gäller den lärande praktiken. Eleverna upplever 

i nuläget ett aktivt deltagagande i de sociala sammanhangen som skolan erbjuder. De är 

socialt delaktiga i gemenskapen, men att den påverkas när de behöver lämna klassrummet och 

gå iväg och arbeta enskilt eller i liten grupp. En implikation som studien kan visa på är att få 

eleverna att känner mer delaktighet i sitt lärande att skolorna arbetar mer aktivt för att få till 

ett demokratiskt deltagarperspektiv. Inkluderingsprocesser måste ständigt drivas och 

uppmärksammas då de är kopplade till skolans demokratiuppdrag och ska då vara en självklar 
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del av hela skolans förhållningssätt och organisation. Studien visar på att låta eleverna vara 

delaktiga och få möjlighet att göra sin röst hörd/bli lyssnade på för att på bästa sätt få dem att 

känna sig inkluderande och deltagande i skolans verksamhet. Vilket överensstämmer med 

både det som Karlsson (2007) och Cefai och Cooper (2010) betonar vikten av i sina studier. 

 

Frågan man kan ställa i detta sammanhang, är det i alla situationer bättre för en specifik elevs 

utveckling att delta i undervisningen i en stor klass? En fara med detta skulle kunna bli om 

man erbjuder endast rumslig inkludering och att det medför en risk att eleven exkluderas 

didaktiskt. Eleverna lyfter fram att när de går iväg och arbetar enskilt eller i liten grupp 

arbetar de med sådant de behöver mer stöd i. Eleverna berättar att de kommer längre i sitt 

skolarbete samt att de förstår och tar till sig uppgifterna bättre om de i vissa situationer får 

arbeta individuellt. De specialpedagogiska insatserna som de flesta av eleverna deltar i är 

begränsade till de ämnen/områden/sammanhang där elevernas behov av särskilt stöd är som 

störst. Detta kan ha bidragit till att de flesta av eleverna inte upplevde att de påverkade deras 

sociala samspel med kamraterna i så stor uträckning. 

 

Elevernas motivation och engagemang till att gå iväg och arbeta enskilt varierade. Flertalet av 

eleverna var positiva då de upplevde och berättade om goda och kunniga lärare, de fick snabbt 

hjälp och man kom längre i sitt skolarbete. Majoriteten av eleverna upplevde en känsla av att 

lyckas med sina arbetsuppgifter, men ibland på bekostnad av att behöva lämna 

klasskamraterna. En pedagogisk implikation som studien kan visa på att de 

specialpedagogiska insatserna av exkluderande karaktär måste vara väl genomtänkta och 

planerade och ledas av kunniga pedagoger för att eleverna ska få så goda förutsättningar som 

möjligt att lyckas i sitt skolarbete. Med positiva upplevelser av att lyckas kan det sedan sprida 

goda cirklar i det sociala samspelet med kamraterna. Groth (2007) pekar i sin studie att 

speciallärarna och deras ambitioner motverkar till viss del trenden att eleverna upplever ett 

uteslutande och att känna sig annorlunda. 

 

Ytterligare en implikation som studien kan belysa är vikten av att lyssna och ta del av 

elevernas beskrivningar till hur de upplever de specialpedagogiska insatserna. Eleverna är 

oerhört betydelsefulla i utvärderingsarbetet för att skolan ska ha möjlighet att kunna utgå från 

deras behov. En elevs behov av hur de specialpedagogiska insatserna utformas är beroende på 

hur den nuvarande kontexten ser ut för eleven. En elevs kontext är föränderlig och därmed de 

specialpedagogiska insatserna. Eleverna i studien lyfter fram att de vill ha den mesta av 

undervisningen i klassrummet och att det hellre är två vuxna i klassrummet än att behöva gå 

iväg, dock är deras skolsituation inte utformad så. Om eleverna hade fått göra sin röst hörd, 

hur hade deras undervisningssituation sett ut det? Jull (2008) pekar på vikten av att skolan 

kontinuerligt måste se över hur skolmiljön ser ut. Han betonar vidare på betydelsen av att få 

syn på goda och mindre goda förhållanden i skolan och därmed stärka de goda och 

gynnsamma sammanhangen för eleverna. Inflytande och delaktighet för eleverna i denna 

studie är obetydlig. Flertalet av eleverna har svagt inflytande och många har inga erfarenheter 

av att få vara med och påverka vid planering och utvärdering av deras specialpedagogiska 

insatser. 
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Vilket emellertid inte överensstämmer med den forskning som finns på området som Cefai 

och Cooper (2010), Karlsson (2007), Mooij (2009) och Siobhan och Frederickson (2013) som 

samtliga betonar vikten av att eleverna ska ses som en källa till kunskap.  

 

Studien kan också visa på lärarens betydelse för att eleverna ska lyckas och må bra i skolan. 

Samtliga elever i studien trivs med sina lärare och de upplever att de har en acceptabel 

skolsituation. Eleverna känner sig trygga med sina lärare vilket säkerligen påverkar att de 

känner att de trivs bra i skolan. Detta överensstämmer med både Matsson (2008) och 

Tvingstedts (2002) studier.  

 

Avslutningsvis, kan studien visa på vikten av att skolpersonal har en medvetenhet och 

förståelse för att eleverna upplever ambivalenta känslor av att lämna klassrummet. Med en 

större medvetenhet och förståelse kring elevers känslor och upplevelser bör de 

specialpedagogiska insatserna utformas därefter. För att på det sättet skapa mer gynnsamma 

tillfällen för eleven att utvecklas både i de sociala processerna som lärande processerna. En 

individualiserad undervisningsmiljö som Polat och Farrell (2002) och Siobhan och 

Frederickson (2013) pekar på bör utgå från elevernas behov. Behov av att vid de flesta 

tillfällen få vara kvar i klassrummet som samtliga elever uttryckte en vilja om, men ändå få 

möjlighet till en individualiserad undervisningsmiljö.  

 

Analys ur ett sociokulturellt och ett interaktionellt perspektiv 

Elevernas uttalanden måste förstås i det sammanhang och i den verksamhet det sker inom. 

Men genom elevernas beskrivningar så bidrar studien med att utveckla en bredare förståelse 

för elever i relationssvårigheter och deras upplevelser av specialpedagogiska insatser. Studien 

visar på resultat och slutsatser som har fokus på verksamhetens anpassning, hur förhållanden 

kring eleven kan förändras. Med studiens teoretiska perspektiv som utgångspunkt skapar det 

förståelse för hur betydelsefullt goda relationer har för hur elever handlar och agerar i sin 

skolmiljö. Resultatet från studien visar på att de elever som trivdes i skolan upplevde goda 

relationer till sina pedagoger. Ur ett sociokulturellt perspektiv lyfts det fram att de resurser, 

villkor och krav som förekommer hos eleven i dennes skolsituation hänger ihop med hur väl 

hon eller han lyckas och trivs i skolan. Resultat från studien visade på att de elever som 

trivdes bäst var de elever som hade blivit lyssnade på och där rimliga krav hade ställts. Dock, 

upplevde samtliga elever att de helst ville vara kvar och arbeta med sitt skolarbete i 

klassrummet. Den yttre strukturen som Partanen (2007) pekar på i ett sociokulturellt 

perspektiv behöver utvecklas för samtliga elever i studien. Utveckling i form av att man som 

pedagog behöver ha en nyfikenhet på vad och hur eleverna upplever sin skolsituation och sina 

skolförhållanden. Med ett elevperspektiv, där delaktighet och inflytande är viktiga instrument, 

blir kunskap från eleverna betydelsefulla och lärorika för hur man kan organisera en 

pedagogisk yttre struktur som stärker och utvecklar eleverna.  

 

Språket är ett viktigt instrument i ett sociokulturellt perspektiv. Det är genom kommunikation 

som eleven blir delaktig och medveten om sina kunskaper och färdigheter. Resultat i studien 

pekar på att dessa kommunikativa processer för eleverna var ringa. Elever behöver göras mera 
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delaktiga i utvärderingsprocesser av specialpedagogiska insatser för att förstå sina färdigheter, 

och kunskaper tydligare. Ur ett sociokulturellt och ett interaktionellt perspektiv (Karlsson 

2012) betraktar man det som finns utanför eleven för att förstå elevens behov, vilka resurser, 

villkor och krav som ställs. Studien belyser vikten av att lyssna och ta del av elevers 

upplevelser och beskrivningar, vilket hör ihop med studiens teoretiska utgångspunkter som 

lägger tonvikt på hur vi kan organisera en pedagogisk struktur som stärker elevernas inre 

struktur. Tonvikten handlar om att man i skolan behöver ta tillfälle till att lyssna till eleverna 

genom att ha samtal och samtal ibland av vägledande funktion för att möjliggöra för eleverna 

att skapa sig en inre struktur.  

 

I ett interaktionellt perspektiv betonas vikten av ett samspelsperspektiv. I detta sammanhang 

spelar pedagoger i skolan en viktig roll för att få till detta samspel. Ett fungerande samspel 

mellan lärare-elev, elev-elev samt skola-hem är alla betydelsefulla komponenter för att 

eleverna ska lyckas och trivas i sin skolsituation. Resultatet visade på att några av dessa 

komponenter fungerade väl för eleverna, främst relation lärare-elev. Relation elev-elev var 

något som kunde påverkas negativt av att eleverna fick gå iväg och få enskild undervisning. 

Vilket man bör ta i beaktning när specialpedagogiska insatser utformas och organiseras. De 

båda perspektiven belyser också gruppidentiteten och den egna rollen i gruppen som skapar 

sammanhang och mening, vilket slutsatser i studien har fokuserat kring. Vikten av att få en 

förståelse för och medvetenhet om hur eleverna upplever det att gå iväg och få undervisning 

individuellt eller i liten grupp och att det kan skapa en oro för eleverna och deras tillhörighet 

och roll i klassgemenskapen.  

 

 

 

Vidare forskning 

Den forskning som bedrivits i Sverige vad gäller att ha elevperspektiv som utgångspunkt och  

då framförallt ett elevperspektiv på elever i relationssvårigheter är inte så omfattande. Persson 

(2013) betonar att ett viktigt forskningsresultat är att den typ av svårigheter för eleverna som 

är mest krävande när det gäller inkludering av elever i behov av särskilt stöd är de social och 

emotionella svårigheterna. Då är det av särskild stor vikt och intresse att utveckla djupare och 

bredare kunskap inom detta område.  

 

Ett område som denna studie visar resultat på är elevernas svaga inflytande och delaktighet i 

planering och utvärdering av specialpedagogiska insatser. Intressant, vore att få mer kunskap 

kring hur man kan arbeta med inflytande och utvärdering i olika åldrar. En kvalitativ studie 

där både elever i relationssvårigheter och pedagoger kan bidra med ny kunskap inom området. 

Inom området vad gäller inflytande, delaktighet och utvärdering kan även aktionsforskning 

vara ett tillvägagångssätt för att skolor ska få mer kunskap inom området. Aktionsforskning 

som kan ge konkreta tips och tillvägagångssätt hur man kan arbeta med olika former av 

modeller för utvärdering och inflytande.  
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En större kvalitativ studie, liknande denna studie, där man kan få ta del av ett större urval av 

elever i relationssvårigheter, i fler kommuner, om deras beskrivningar och upplevelser vad 

gäller specialpedagogiska insatser. Studier i olika åldersgrupper, och framförallt mot de yngre 

åren, då tidiga insatser visar på goda effekter. 

 

En god social miljö är en förutsättning för ett gott lärande. Vilket är ett område där vidare 

forskning behövs för elever i relationssvårigheter. Studier av kamrateffekter och arbete med 

det sociala samarbetet skulle kunna ge skolor kunskap i fler sätt och möjligheter för elever i 

relationssvårigheter att känna sig mer inkluderande.  

 

När det handlar om inkludering för elever i relationssvårigheter är forskningen kring detta 

liten. Intressant vore att få mer kunskap kring hur man på ett praktiskt sätt kan arbeta mera 

inkluderande ute i skolorna. Mer studier kring hur skolor arbetar inkluderande och lyfta fram 

elevernas röster i dessa studier. 
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Bilaga 1: Missivbrev  

 

Hej! 
 

Jag, Karin Ekholm, är student vid Umeå universitet och läser min sista termin på 

specialpedagogprogrammet. Jag skriver ett examensarbete om elevernas egna upplevelser av 

specialpedagogiska insatser. Syftet med studien är att undersöka hur elever i 

relationssvårigheter beskriver och uppfattar de specialpedagogiska insatser som gjorts för dem 

och hur dessa insatser har påverkat deras skolsituation. Skolverket har publicerat utredningar 

som visar på att en stor grupp elever i skolan beskrivs som oroliga, otrygga, okoncentrerade 

och splittrade. Dessa elever utgör en stor utmaning för nästan alla lärare. En av skolans 

viktigaste uppgifter gäller hur man ska kunna möta denna elevgrupp. Studien strävar till att 

bidra med utökad kunskap när det gäller utformning och tillvägagångssätt av 

specialpedagogiska insatser för elever i relationssvårigheter. Studier omkring arbetet och 

organisationen kring elever i relationssvårigheter finns att ta del av, men något som forskare 

anser är eftersatt i svensk forskning är hur arbetssätten och skolans åtgärder uppfattas av 

eleverna i fråga. 

 

Jag söker elever som kan medverka i min undersökning. Jag önskar komma i kontakt med 

elever i åk 4-6 som har eller har haft särskilda insatser av något slag och som ni anser är eller 

har varit i relationssvårigheter. Med specialpedagogiska insatser/särskilda insatser menar jag 

t.ex. kompensatoriska hjälpmedel/läromedel, enskild undervisning, extra resurs i klassen, 

anpassad studiegång osv. Jag undrar om ni kan fråga någon eller några elever som ni anser 

stämmer in på mina kriterier om de vill delta i undersökningen. Om eleven/eleverna är 

intresserad var vänlig delge föräldrarna bifogat missivbrev där det tydligt framgår vad det 

innebär att delta i studien. Om föräldrarna ger sitt samtycke tar eleven/eleverna missivbrevet 

tillbaka till dig och jag hämtar det. Om det skulle underlätta för er och eleverna kan jag 

komma ut och träffa eleverna som ni valt ut och delge missivbrevet. Jag önskar få en 

bekräftelse av dig senast 1/10-2014 om ni har tillfrågat elever som passar in.  

  

Intervjuerna kommer att anpassas efter elevernas behov vad gäller tidsåtgång och ev. att ha 

med en vuxen från skolan som man är trygg med under intervjun. Vid vetenskapliga 

undersökningar gäller etiska regler såsom bl.a. att alla kommer att vara anonym. Kommun, 

skola och elever kommer att avidentifieras i uppsatsen. Elevernas föräldrar måste ge sitt 

tillstånd och deltagandet är frivilligt. 

 

Vid frågor vänd dig till mig eller till min handledare vid universitetet. 

 

Tack på förhand för den tid Ni avsätter för detta! 

 

Med vänlig hälsning, 

Karin Ekholm 

Tel: & mailadress: 
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Handledare: Limin Gu på pedagogiska institutionen 

 

Hej! 

 

Jag heter Karin Ekholm och studerar sista terminen på specialpedagogprogrammet vid 

Umeå universitet. Under denna termin ska jag skriva ett examensarbete. 

Mitt syfte med studien är att försöka ta reda på hur elever upplever hjälpen av olika 

specialpedagogiska insatser som de har eller har fått under sin skoltid. Med 

specialpedagogiska insatser menar jag t.ex. kompensatoriska hjälpmedel/läromedel, enskild 

undervisning, extra resurs i klassen, anpassad studiegång osv. 

 

Jag vill intervjua ert barn om dess upplevelser av skolan och den extrahjälp han/hon har fått.  

Jag kommer att anpassa intervjun efter ert barns behov vad gäller tid och om ert barn vill ha 

med en vuxen från skolan som han/hon känner sig trygg med. Jag räknar med att en intervju 

tar ca 30minuter och genomförs på ert barns skola.  

 

Vid vetenskapliga undersökningar gäller flera etiska regler. Ingen kommer att bli igenkänd. 

Kommun, 

skola och elever kommer att avidentifieras i uppsatsen. Barnet deltar frivilligt och kan när 

som helst 

avbryta sin medverkan i studien. Hans/hennes svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär 

att utomstående inte får tillgång till materialet. Den skriftliga uppsatsen kommer att redovisas 

på specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. 

 

Jag har sökt elever via specialpedagog/speciallärare i olika skolor. Jag har skickat ett mejl där 

jag har 

förklarat att jag söker elever som har eller har fått olika typer av specialpedagogiska insatser. 

Därefter har specialpedagogen/specialläraren frågat om ditt barn är intresserad av att delta.  

 

Ni som föräldrar måste ge ert skriftliga samtycke för att jag ska kunna intervjua ert barn. 

Samtycket ger ni på talongen på nästa sida som ni skickar med ert barn till skolan. 

 

Jag tycker att det är viktigt att man uppmärksammar elevernas upplevelser och att dessa lyfts 

fram så att de som arbetar i skolan får en större förståelse och lyhördhet vid utformningen av 

specialpedagogiska insatser. 

 

Jag hoppas på att få ert samtycke så att ert barn kan delta. Hans/hennes svar är av betydelse 

för skolans 

utveckling. 

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta mig. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar,  
Karin Ekholm 
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Vi ger vårt medgivande för vårt barns deltagande i undersökning. 

 
 

 

Barnets namn:______________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare:____________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare:____________________________________________ 

 

Datum och ort: 

___________________________________________________________ 

 

Epost:_____________________________________________________ 

 

Telefonnr:_________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide  

Intervjuguiden är strukturerad och upplagd utefter det elevunderlag som används som ett stöd 

verktyg för informanten under intervjun. 

 

Introduktion 

 Presentation av intervjuaren och informanten och att vi i inledning pratar om något 

som tar sin utgångspunkt i en för barnet känd situation/miljö. Kontaktskapande 

 Presentera syftet med intervjun och ev. vad en intervju är för något? 

 Samtalsregler: Om jag säger något som du inte förstår så får du säga till mig så att jag 

förklarar igen. Om jag frågar något som du inte vet så får du säga vet inte. Behöver 

inte svara på alla frågor. Berätta och var tydlig med anonymitet och vilka som kommer 

att ta del av detta. Berätta om inspelningen och att vi i slutet av samtalet kan lyssna på 

inspelningen.  

 

Tema – Upplevelse av skolan som helhet 

Rita munnen som stämmer för när… (använd elevunderlaget) 

Jag är i skolan                     

Jag är ute på                        

Jag är på lektionerna  

 

Följdfrågor: Hur tänker du när du…Berätta mera…Varför ritade du en glad/ledsen/okej mun? 

 

Tema – specialpedagogiska insatser 

Hur tycker du att det går för dig i skolan? (använd elevunderlaget) 

Skatta sig själv på skalan. 1 = inte bra, 5 = okej, 10 = mycket bra 

1                                            5                                             10 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
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Följdfrågor: Hur tänker du när….Berätta varför du satte en…Vad kan man göra i skolan för 

att du ska ta dig från t.ex. 3 till 5… 

 

Tycker du att du behöver extra hjälp? 

Får du extra hjälp i skolan? 

Berätta om vilken hjälp du får i skolan? 

 

Rita munnen som stämmer (använd elevunderlag) 

När jag arbetar i klassrummet                                        

När jag går iväg och arbetar i liten grupp med lärare    

  

När jag går iväg och arbetar enskilt med lärare              

 

Följdfrågor: Berätta för mig varför du satte en glad/ledsen/okej mun, Jag är nyfiken varför 

satte du en…Vad är det som gör att du är glad/ledsen/okej när du går iväg och arbetar… 

 

Vad tycker du att du behöver för att jobba bra i skolan? 

 

Tema – Relationer och inflytande 

(Använd elevunderlag: skatta på linjen; 1 = inte bra, 5 = okej, 10 = mycket bra 

Hur trivs du med dina lärare 

 1                                            5                                             10 

Du får hjälp när du behöver det 

1                                            5                                             10 

Jag får vara med och planera mitt skolarbete 

1                                            5                                             10 

I skolan lyssnar vuxna på mina åsikter och tankar 

1                                            5                                             10 

Hur är dina klasskamrater? 

1                                            5                                             10 

Jag känner mig trygg 

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
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1                                            5                                             10 

 

Tema – Förändring 

Vilka tre saker tycker du är viktiga för att du ska trivas i skolan? 

Är det något som du skulle vilja förändra för att göra det bättre? 

 

Avslutning 

 Sammanfatta i stora drag vad eleven har berättat under intervjun 

 Ev. lyssna på inspelning 

 

Under intervjun används mycket följdfrågor och det är uppföljningen av barnens svar på 

frågorna som har betydelse för hur samtalet utvecklas. 
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Bilaga 3: Elevunderlag, samtalsstöd 

 

Elevunderlag – intervju 

Nu ska du få ringa in de munnar som överensstämmer med hur du känner dig inför 

olika saker. 

Glad mun, det är roligt, det känns bra                          

Vanlig mun, det är ok  

Ledsen mun, det känns inte bra, jag gillar det inte så mycket.  

 

1. Ringa in munnen som stämmer för när…. 

Jag är i skolan                    

 

Jag är ute på rast                

 

Jag är på lektionerna          

 

 

2. Hur tycker du att det går för dig i skolan? (1 = inte bra, 5 = bra, 10 = mycket bra) 

1                                            5                                             10 

 

3. Tycker du att du behöver extra hjälp? 

Ja  

 

Nej 

 

 

4. Får du extra hjälp? 

Ja   

Nej  

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Images/ImageLib/LARGE_633984733459779287@smil 1.jpg&imgrefurl=http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Livsmedel--haelsa/Livsmedel/Livsmedelsinspektioner.aspx&docid=18BzMlOIU8CluM&tbnid=QMa4I81-h2-z9M&w=514&h=171&ei=NJYzVKy5BqT4ygOj8YHwDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
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5. Ringa  in munnen som stämmer för när…. 

När jag arbetar i klassrummet                                      

 

När jag går iväg och arbetar i liten grupp med lärare   

 

När jag går iväg och arbetar individuellt med lärare    

 

 

6. Fyll i var du passar in på linjerna. 

(1 = inte bra, 5 = bra, 10 = mycket bra) 

Hur trivs du med dina lärare? 

1                                            5                                             10 

 

Du får hjälp när du behöver det? 

1                                            5                                             10 

 

Jag får vara med och planera mitt skolarbete 

1                                            5                                             10 

 

Mina klasskamrater är 

1                                            5                                             10 

 

Jag känner mig trygg 

1                                            5                                             10 

 

 

7. Vilka tre saker tycker du är viktiga för att du ska trivas i skolan? 

 

8. Är det något som du skulle vilja förändrar för att göra det bättre? 
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