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Idag ställs tydliga krav på att anpassningar ska göras i klassrummet för elever i behov av stöd. 

Detta speglar en strävan efter att öka inkluderingen genom att göra elever delaktiga i skolans olika 

aktiviteter. Studiens syfte är att studera hur några gymnasielever i skolsvårigheter resonerar kring 

sina erfarenheter och upplevelser av stöd och extra anpassningar i klassrumsundervisningen med 

särskilt intresse gällande elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter samt 

utifrån detta diskutera elevernas sociala och pedagogiska delaktighet. Semistrukturerade intervjuer 

användes för att samla in empiri från tolv elever i behov av stöd i gymnasieskolan. Data har sedan 

analyserats kvalitativt och tolkats med en delaktighetsmodell och utifrån specialpedagogiska 

perspektiv. Resultaten visar att elevernas delaktighet  i olika klassrumssituationer varierar och är 

kopplat till lärarens bemötande och tillvägagångssätt i undervisningen. Anpassningar av material 

och undervisningsmetoder är nödvändiga för upplevelsen av att få erkännande och för att 

undervisningen ska vara tillgänglig.  Kommunikationen mellan elev och läraren är viktig för att en 

god relation och en trygg skolmiljö ska uppstå. Dialogen är en förutsättning för att få förståelse  

för elevers individuella behov vilket är grunden för att anpassningar ska kunna genomföras. När 

förståelse saknas finns risk att elevens delaktighet minskar vilket leder till minskad inkludering 

pedagogiskt och socialt. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv visar resultatet att brist på förståelse 

hos lärare och gruppen kan ses som ett tecken på att en elevs skolsvårigheter alltjämt ses som en 

brist hos individen snarare än ett problem som uppstår i relation till skolmiljön Detta kan leda till 

att anpassningar i klassrummet inte görs vilket får konsekvensen att undervisningens tillgänglighet 

minskar och därmed elevens delaktighet. Slutsatsen är att lärarens agerande i klassrummet är 

avgörande för de här elevernas upplevelse av delaktighet. Det tyder på ett behov av en gemensam 

pedagogisk syn inom skolan för att uppnå inkludering och delaktighet. Samsynen är avgörande. 

Speciallärarens roll bör vara att arbeta mer förebyggande och i klasser som helhet, som en extra 

anpassning, för att stödja läraren och arbetslaget att bedriva undervisning där alla elever kan vara 

delaktiga.  

 

Nyckelord: Delaktighet, elevperspektiv, extra anpassningar, inkludering, kommunikation, 

specialpedagogiska perspektiv, stöd, tillgänglighet 
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1 Inledning 
 

”Hur går det?”   

När vi ställer frågan till elever undrar vi kanske egentligen hur de har det just nu? Har de förstått 

vad de ska göra och klarar de av det? Kommer de vidare eller har de fastnat? Kanske inryms 

också en undran om hur de känner inför uppgiften och om de har grepp om sammanhanget?  

Som speciallärare i matematik respektive svenska på gymnasiet har vi samtal med elever om “hur 

det går i skolan” för att försöka sätta fingret på när svårigheter uppstår och hur dessa hinder kan 

undanröjas. En gemensam faktor för eleverna vi träffar är att de upplever svårigheter att följa 

undervisningen i klassrummet vilket gör att de riskerar att komma efter eller inte nå målen i 

kurserna.  Det finns en utmaning i att ge stöd utan att särskilja eleven och det är viktigt med en 

ökad förståelse för hur elever upplever det stöd som ges. I den här studien, som görs inom ramen 

för speciallärarprogrammets specialiseringar matematikutveckling och språk-, skriv- och 

läsutveckling, vill vi fånga hur elever upplever klassrumsundervisningen i relation till sina behov. 

Vad skildras som positiva respektive negativa erfarenheter för upplevelsen av delaktighet i olika 

ämnen? Vi vet att läraren har en viktig funktion i att göra eleverna delaktiga både pedagogiskt och 

socialt, att inkludera alla elever. Men vad är en inkluderande undervisning?  

Soodak (2010) skriver att "inclusive education is primarily about belonging, membership, and 

acceptance” (s 328). Hon menar att när elever känner sig välkomnade, trygga och stöttade 

minskar problem i skolan. Även Göransson och Nilholm (2014) menar att elevernas känsla är 

avgörande för om undervisningen kan anses inkluderande eller inte. De hävdar att forskning om 

inkludering ofta saknar elevernas röster om hur de har det i skolan. Studierna handlar istället om 

den rumsliga inkluderingen, placeringen av elever, eller inkludering ur politisk eller organisatorisk 

synvinkel. De menar att inkludering nödvändigtvis måste undersökas även ur elevperspektiv. En 

verksamhet där eleverna inte känner sig trygga kan inte beskrivas som en inkluderande 

verksamhet. Elevperspektivet är med andra ord nödvändigt för att kunna bedöma inkludering i 

skolan. I klassrummet handlar det om elevernas upplevelse av att vara delaktiga eller inte - det 

som denna studie avser att undersöka och då särskilt vad som ökar delaktigheten för elever med 

läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. 

Vi vill alltså försöka fånga elevernas beskrivning av erfarenheter och upplevelser av 

klassrumsundervisningen för att bredda vår förståelse av när svårigheter uppstår. Det är ett viktigt 

led i att bedöma elevers delaktighet. Vi tror att elevperspektivet är viktigt för lärare även ur 

hänseendet att kunna utvärdera sin egen undervisning, inte minst med tanke på att det idag ställs 

tydliga krav på att anpassningar för elever i behov av stöd ska göras i klassrummet i så stor 

utsträckning som möjligt.  Det här arbetet syftar till att besvara frågan “hur går det?” genom att 

beskriva och analysera elevers erfarenheter och upplevelser av stöd och extra anpassningar samt 

diskutera dessa ur ett delaktighetsperspektiv. Vi hoppas att elevernas perspektiv kan ge oss lärare 

en bredare och djupare förståelse för hur vi kan hjälpa elever i svårigheter att bli delaktiga. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att studera hur några gymnasielever i skolsvårigheter resonerar kring sina 

erfarenheter och upplevelser av stöd och extra anpassningar i klassrumsundervisningen samt 

utifrån detta diskuteras elevernas sociala och pedagogiska delaktighet med särskilt intresse 

gällande elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. 

Följande frågeställningar har varit utgångspunkter i vårt arbete:  

 Hur beskriver och resonerar eleverna om sina upplevelser av undervisningen i relation till 

sina behov?  

 Hur beskriver och resonerar eleverna om sina erfarenheter och upplevelser av mötet med 

läraren och gruppen?   

 Vad skildras som positiva respektive negativa erfarenheter och upplevelser av 

klassrumsundervisningen och hur resonerar eleverna kring dessa?  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

När vi diskuterar stödinsatser för elever i skolsvårigheter är det viktigt att se de insatser som görs 

mot bakgrund av skolans uppdrag och mål. Styrdokument såsom lagtext och läroplaner styr 

formen för stödinsatser och i en historisk tillbakablick är det tydligt att politiska beslut och 

ideologiska idéer får konsekvenser för hur skolan organiseras och hur undervisning och 

stödundervisning ser ut.  

Den här studien handlar om elevers upplevelser av klassrumsundervisningen och det stöd som 

ges inom ramen för den vanliga undervisningen, så kallade extra anpassningar. Eleverna som 

intervjuats har alla beviljats särskilt stöd och får stöd av speciallärare utanför lektionstid, men det är 

alltså inte det stödet som står i fokus här utan intresset ligger i det som händer i klassrummet när 

dessa elever ingår i en grupp tillsammans med andra – i mötet mellan elev och lärare.   

I det följande avsnittet beskrivs skolans uppdrag, vem som får stöd och varför. Avsnittet inleds 

med definitioner av begreppen extra anpassningar och särskilt stöd och avslutas med en diskussion 

kring innebörden av begreppen inkludering och delaktighet. 

 

 Begreppen extra anpassningar och särskilt stöd 

 
Extra anpassningar avser stödinsatser som undervisande lärare gör för den enskilde individen inom 

ramen for den ordinarie undervisningen.  Dessa kan vara till exempel extra tydliga instruktioner, 

få ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, digital teknik med anpassade 
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programvaror, extra färdighetsträning eller stöd att sätta igång arbetet. Extra anpassningar kan 

också utgöras av enstaka specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2014). 

Särskilt stöd definieras som ett långvarigt stöd som ofta ges av speciallärare. Särskilt stöd beviljas 

av rektor när eleven inte befaras nå kunskapskraven. Angående särskilt stöd står det i Skollagen 

att även detta ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör, om inte annat följer av denna lag 

eller annan författning (2010:800, 3 kap. § 7). Det är viktigt att notera att det också skrivs ut att 

innan stödinsatser riktas mot eleven ska skolan ha sett över hur elevens lärmiljöer är organiserade 

utifrån pedagogiska metoder, aktuell elevgrupp och resursfördelning (Skolverket, 2014).   

Skolverkets förtydligande av extra anpassningar kontra särskilt stöd ligger i linje med önskan om 

att minska administrationen för lärare när stödbehov finns (Skolverket, 2015), men kan också 

tolkas som en strävan efter att behålla eleven i klassrummet i större utsträckning genom att göra 

anpassningar i miljön istället för att kompensera eleven genom att särskilja denne från gruppen. I 

följande stycke diskuteras skolans komplexa uppdrag. 

 

Skolans uppdrag 

 

Enligt Skollagen (2010:800) är skolans uppdrag att: 

[…] främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

Formuleringen beskriver ett undervisningsuppdrag, ett fostransuppdrag och en målsättning att 

skapa engagemang och lust att lära hos eleverna.   

I dagens skola finns en strävan efter att behålla eleverna i klassrummet i så stor utsträckningen 

som möjligt. Att elever ingår i gruppen och interagerar med andra elever är viktigt av flera 

anledningar. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande så är tänkande en social företeelse, en 

process mellan människor som är engagerade i gemensamma aktiviteter (Säljö, 2002). Om lärande 

sker i interaktion med andra så gynnas eleverna i sin kunskapsutveckling av att vara i klassrummet 

då de kan lära av varandra och stimulera varandra. I uppdraget att fostra demokratiska 

medborgare är det också viktigt att alla elever är i klassrummet. Enligt Biesta (2003) ska skolan 

fungera som en demokratisk organisation för att förankra normer som ger respekt för 

demokratiska värderingar. Ett deltagande i grupp och ett lärande tillsammans med andra påverkar 

attityder och värderingar i en positiv demokratisk riktning.  

Skolans komplexa uppdrag med dubbla mål, kan dock bli ett dilemma för elever i behov av stöd. 

När undervisningen individualiseras med enskilt arbete för att möta olika behov i syfte att göra 

det möjligt för elever att nå kunskapskraven är baksidan att delaktigheten i gruppen minskar. Ett 

fokus på kunskapsuppdraget för individer kan medföra att fostransuppdraget för gruppen får stå 

tillbaka medan ett fokus på att fostra en grupp till demokratiska medborgare medför en risk att 

individens kunskapsutveckling inte tillgodoses.  
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Skolans uppdrag innebär en balansgång där ett fokus på den ena eller andra delen av uppdraget 

medför en risk att åsidosätta viktiga delar av värdegrunden eller kunskapsuppdraget (Göransson, 

Nilholm, Magnússon, 2012). Dilemmat är att kunna ge alla elever den undervisningen och stöd  

de behöver, utan att särskilja dem eller tappa fokus på viktiga värdegrundsfrågor.  

 

Vem får stöd och varför  
 

"[A]lla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga 

utveckling för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt" (3 kap. 3 § 

skollagen, 2010). Detta innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. I läroplanen 

för gymnasieskolan förklaras också att:    

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det 

finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.(Skolverket, 

2011)    

På vilket sätt den särskilda uppmärksamheten ska riktas när elever har svårigheter att nå målen 

förtydligas i Skolverkets allmänna råd (2014) där elevers rätt till stöd i form av extra anpassningar 

och särskilt stöd vid behov framgår. I styrdokumenten syns alltså en strävan efter att alla elever 

får stöd och stimulans utifrån sina egna förutsättningar i klassrummet tillsammans med andra 

elever. Men hur fungerar det i praktiken? 

Ahlberg (2015) menar att det finns en fokusering på att ge stöd för att uppnå kunskapsmålen i 

skolan medan värdemålen om att utveckla grundläggande kompetens och intresse för ett livslångt 

lärande sällan är grund för stödinsatser. Det tycks även vara så att stöd ofta sätts in till följd av att 

eleven har fått ”en diagnos”. Giota och Emanuelsson (2011) har undersökt rektorers hantering 

kring vilka som får specialpedagogiskt stöd och på vilket sätt stödet ges och deras rapport visar 

att en elevs behov av stöd huvudsakligen betraktas som individbundet och att medicinska 

diagnoser har en relativt stor betydelse för tilldelning av särskilt stöd, framförallt för yngre elever. 

Detta stämmer därmed inte överens med lagstiftningens intentioner där extra anpassningar ska 

ges vid behov, inte på grund av en diagnos. 

Det finns och har alltid funnits en variation av elever med olika behov och förmågor att nå 

rådande betygsnivåer och kunskapskrav men även en variation av elever som har olika 

förutsättningar att passa in i skolans normer. Detta medför att vissa elever kommer att definieras 

som i behov av stöd och/eller specialundervisning. En viktig diskussion förs fram av Skaalvik 

(1999) då han menar att definitionen "att vara elev i behov av stöd" är relativ eftersom det i varje 

klass kommer att finnas elever som betraktas som "svaga" och därmed som ett problem i den 

gemensamma undervisningen. Han menar också att det finns ett samband mellan 

undervisningens kvalitet och hur många som anses vara i behov av specialundervisning. I skolor 

och klassrum med hög grad av traditionella undervisningsformer, utan individuella anpassningar 

och utmaningar på rätt nivå ökar omfattningen av det specialpedagogiska stödet.   

Vad är då en individualiserad undervisning och vad medför det? Haug (2003) diskuterar att en 

ökad individualisering i undervisningen skulle kunna uppfattas som en förändring i skolan i 
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riktning mot acceptans för en större variation av elever vilket skulle medföra att skolan blir bättre 

för fler elever. Men individualiseringen i undervisningen har en baksida menar Haug, där elever 

får ta större ansvar för sitt eget lärande till följd av att elever gör olika saker i klassrummet. I 

Skolverkets kvalitetsgranskning (2009) visade det sig att arbetssätten i klassrummet ofta medförde 

att vissa elever inte visste vad de skulle göra eller hur de skulle göra det vilket gjorde att de blev 

passiva. Elever som hade svårigheter i samband med skoluppgifter fick uppgifter att jobba med 

enskilt. Detta menar Haug (2003), gör det inte bara svårare för dessa elever, det berövar dem 

även på det värdefulla med sociala relationer och deltagandet i gruppen, faktorer som har stor 

betydelse för utvecklingen. Det uppstår en spänning mellan det kollektiva och det 

individuella. Återigen ser vi ett exempel på utmaningen att sammanföra skolans komplexa 

uppdrag utan att elever hamnar i kläm. 

Detta dilemma och de svårigheter som förs fram i Skaalviks såväl som Haugs resonemang och 

Skolverkets formulering kring extra anpassning i klassrummet, ställer stora krav på lärarens 

förståelse för olika behov och förmåga att variera undervisningen för att möta alla elevers olika 

behov. Det i sin tur ställer naturligtvis krav på att organisationen och verksamheten ger läraren 

utrymme att utveckla en sådan undervisning.   

 

 Inkludering och delaktighet 
 

I Sverige har det funnits en tanke om en gemensam skola sedan 1800-talet men en sådan 

odifferentierad skola har aldrig funnits (Hjörne & Säljö, 2013).  Det har alltid förts diskussioner 

om de barn som inte klarar av att leva upp till skolans förväntningar och olika skolformer och 

pedagogiska arrangemang har medfört segregerande lösningar. Motiveringarna för detta har oftast 

varit med hänvisning till att det varit det bästa för ”normalgruppen” men även ibland att det 

skulle vara mer fördelaktigt för individen (Börjesson & Palmblad, 2003).  

En ideologisk inriktning mot en skola för alla och en strävan mot integrering och inkludering har 

sedan 40-talet kommit till uttryck i läroplaner och skollagstiftning (Furberg, 2006) men tanken har 

alltid kombinerats med segregerande lösningar av pedagogiska skäl (Hjörne & Säljö, 2013). I 

Lgr80 så framhölls tanken om ”En skola för alla”, ett uttryck som kan tolkas på olika sätt. Enligt 

Hjörne och Säljö (2013) så kan ”EN skola för alla” betyda att det ska vara EN skolform för alla 

men att det också kan läsas som ”en skola för ALLA” vilket då medför att mångfalden i 

skolformer blir ett sätt att tillgodose att ALLA har en plats i en skola.  

Två centrala begrepp inom tanken med en skola för alla är inkludering och delaktighet. 

Inkludering och delaktighet är inte samma sak även om orden ofta används parallellt och ibland 

med liknande innebörd. Eftersom vi i den här studien intresserar oss för ett elevperspektiv på 

klassrumsundervisningen och ställer oss frågan hur pedagogiskt och socialt inkluderade elever i 

behov av stöd kan sägas vara utifrån deras berättelser av upplevd delaktighet i olika aktiviteter i 

klassrummet, är det på sin plats att sammanfatta hur begreppen inkludering och delaktighet vuxit 

fram och vilken innebörd begreppen kan ha i olika sammanhang. 

Begreppet inkludering har vuxit fram ur det tidigare begreppet integrering som introducerades på 60-

talet. Som nämnts ovan är inkludering tätt sammankopplat med en ”skola för alla” och skillnaden 
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mot det tidigare begreppet som syftar till att eleven anpassas in i skolan, är att inkludering syftar 

till att skolan anpassas för eleverna (Emanuelsson, 2004; Egelund, Haug & Persson, 2006; Ström 

& Lahtinen, 2012).  

 

Inkluderingsbegreppet är svårdefinierat eftersom inkludering kan studeras inom så många 

dimensioner inom utbildningssystemet, från forskning om utbildning ner till individens egen 

upplevelse i klassrummet. Alla dimensionerna kan vara mer eller mindre inkluderande (Nilholm, 

2006). Haug (2010) använder begreppen makro- och mikroperspektiv där makro avser analys av 

inkluderingsbegreppet i förhållande till strukturella egenskaper i skolsystemet. Mikro-perspektiv 

avser analys av inkludering i förhållande till lärprocesser i klassrummet. Haug menar dock att 

inkludering i ett mikroperspektiv innehåller en motsägelse. Om eleven ska inkluderas i 

klassrummet förutsätter detta att man har definierat eleven som avvikande, vilket inte borde 

förekomma i en inkluderande verksamhet. I en verksamhet med stark inkludering (Carlsson & 

Nilholm, 2004) eller som Haug (1998) benämner det inkluderande integrering, förkommer inga 

särskiljande lösningar utan verksamheten anpassar sig helt och hållet till den breda variation av 

elever som finns. Med begreppet svag inkludering avses en enighet om att inkludering är 

eftersträvansvärt men att undantag medges i den praktiska verksamheten. Undantagen förklaras 

med att inkludering inte passar för alla elever samt att det är en process över tid. Den svaga 

inkluderingen är det mest vanligt förekommande i både svenska och andra europeiska skolor 

(Vislie, 2003).  

 

För den här studien har Göransson och Nilholms (2014) individorienterade definition av 

begreppet inkludering samt Asp-Onsjös (2006) fysisk, social och didaktisk inkludering varit 

utgångspunkter. I den individorienterade definitionen avgörs graden av inkludering endast av hur 

situationen ser ut för enskilda elever. Om eleven trivs i skolan, har goda sociala relationer och når 

målen säger man inom ramen för denna definition att eleven är inkluderad. Asp-Onsjö (2006) 

använder begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering för att studera graden av 

inkludering. Den rumsliga inkluderingen handlar om att eleverna går i samma klass. Den sociala- 

handlar om att eleven är delaktig i ett socialt sammanhang vilket då innefattar interaktionen med 

lärare och med andra elever. Den didaktiska inkluderingen handlar om i vilken utsträckning 

undervisningen och lärarens didaktiska val skapar förutsättningar för alla elever att utvecklas mot 

kunskapskravens olika nivåer. Nilholm (2006) påpekar att arbetssätt kan vara mer eller mindre 

inkluderande och arbetsformer som förefaller vara inkluderande (till exempel lärarledd helklass 

eller grupparbeten) kanske inte är det i sitt konkreta genomförande. Även Haug (2010) 

ifrågasätter om hög kvalitet i undervisningen räcker för att klassrummet ska ses som inkluderande 

och menar att kvalitet i undervisningen även kan existera i exkluderande miljöer. Uppnådda betyg  

används ibland som en parameter för att bedöma grad av inkludering men även detta kan 

ifrågasättas (Nilholm och Alm, 2010; Haug, 2010). 

  

För att man ska kunna dra slutsatser om inkludering är det inte tillräckligt att studera 

undervisning och lärprocesser utifrån, utan även elevernas upplevelse måste undersökas. I ett 

inkluderande klassrum ska alla elever ha ett utbyte och vara engagerade i arbetet och sociala 

relationer. Göransson och Nilholm (2014) använder begreppet delaktighet för att förklara vad 

inkludering kan innebära och menar att pedagogisk delaktighet innebär “både att bli delaktig i en 

lärandegemenskap och att få lära sig så mycket som möjligt utifrån sina egna förutsättningar” (s 
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71). Eleverna i en inkluderande skola bör vara socialt delaktiga i den mån de önskar vara det och 

delaktiga i själva kunskapstillägnandet. De understryker att det är av yttersta vikt att ta reda på hur 

eleverna har det i det avseendet innan man kan dra slutsatser om en skola eller klassrum är 

inkluderande eller inte, eftersom denna aspekt av inkludering definieras av möjligheten att bli 

delaktig samt av att känna delaktighet.  

 

Inkludering handlar alltså inte om placering av elever, utan om alla elevers möjlighet till 

deltagande i skolans aktiviteter. Elevernas delaktighet i dessa sociala och pedagogiska 

sammanhang kan inte heller avgöras utan elevers syn på sin egen delaktighet. Men vad är 

delaktighet och hur kan den undersökas?  

 

I vardagligt språk innebär delaktighet enligt Nationalencyklopedin en ”aktiv medverkan”. I den 

internationella klassifikationen ICF-CY (2010)1, definieras delaktighet som ”en individs 

engagemang i en livssituation”. Som pedagogisk idé är begreppet delaktighet nära associerat med 

engagemang och ser till elevens möjligheter att utveckla kunskaper inom ett område (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015).  

 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) skriver att det i skolan ofta sätts ett likhetstecken mellan 

inkluderande undervisning och delaktighet, men delaktighet bör ses i den aktivitet där eleven 

befinner sig. Som belysts tidigare handlar inkludering inte om den fysiska placeringen även om 

den utgör en del i att vara inkluderad. Szönyi och Söderqvist Dunkers menar att under en och 

samma dag kan delaktigheten variera eftersom en individs delaktighet i aktiviteter utgörs av 

samspelet mellan individuella förutsättningar och miljön och där även omgivningens 

förhållningssätt utgör en viktig del. De beskriver sex aspekter av delaktighet som alla överlappar 

och påverkar varandra och påverkar graden av delaktighet. Denna syn på delaktighet, som ett 

sammansatt nät av olika aspekter, är den som används vid analysen av resultatet i denna studie. 

Delaktighetsmodellen såsom den presenteras av Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) förklaras 

närmare under rubriken tolkningsram.  

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Kommunikation, delaktighet och lärande är enligt Ahlberg (2002) grundbulten i skolans 

verksamhet och skapar förutsättningar för elever att fullgöra sin skolgång utan att behöva uppleva 

misslyckanden och tillkortakommanden. Möjligheter att känna delaktighet och gemenskap är 

beroende av de pedagogiska och didaktiska insatser som görs och dessa är i sin tur beroende av 

den kommunikation som sker i olika sammanhang och på olika nivåer i verksamheten. Om en 

elev inte lyckas lära sig det som förväntas är det svårt att delta konstruktivt i det vardagliga arbetet 

i skolan och om en elev inte upplever sig delaktig så påverkas kunskapsbildningsprocessen.   

 

                                                           
1 International Classification of Functioning, Disability and Health: Children & Youth Version: ICF-

CY 
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Anpassad undervisning för elever med språk- skriv- och lässvårigheter 
 

Gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter kan tekniskt sett läsa och skriva men ändå hamnar 

de ofta i svårigheter då de möter kraven som gymnasiala kurser ställer på förmågan att läsa och 

skriva. Ofta beror detta på att eleverna inte har tillräckliga läs- och studiestrategier för det höga 

tempot i kurserna. Orsaken till läs och skrivsvårigheter kan sökas i språkliga-, sociala-, 

emotionella-, medicinska-, begåvnings- samt neuropsykiatriska faktorer. Mognad och hur mycket 

individen övar på läsning påverkar också. Specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, anses ha en 

ärftlighet medan faktorer som de ovan nämnda kan vara orsak till andra svårigheter som 

individen får med läsning och skrivning Jacobsson (2006).   

 

Samhälleliga och pedagogiska faktorer kan påverka hur allvarliga läs- och skrivproblemen blir för 

en person och hur dessa uppfattas (Jacobson, 2006). Skolans uppgift är att minska negativa 

konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter. Risken är annars att de ger upphov till andra, 

sekundära svårigheter såsom psykologiska pålagringar och emotionella problem (Jacobsson, 2006; 

Fouganthine, 2012). En ogynnsam miljö kan leda till läs- och skrivsvårigheter trots goda 

biologiska förutsättningar. Tvärtom kan också en gynnsam miljö stimulera till god utveckling 

trots sämre biologiska förutsättningar. Att förstå hur olika faktorer påverkar ett barns språk- och 

läsutveckling är mycket viktigt i pedagogiska sammanhang eftersom skolan kan fungera som en 

kompensator (Fischbein, 2014; Fouganthine, 2012; Jacobson, 2006).  

 

Så vilka anpassningar kan göras i klassrummet med fokus på att utveckla elevernas förmåga att 

läsa och skriva på gymnasial nivå och göra undervisningen tillgänglig för alla elever? Jacobsson 

(2006) delar in anpassningar och åtgärder för elever med läs-  och skrivsvårigheter i tre riktningar. 

En del handlar om att öva, något som är aktuellt för de yngre åldrarna. På gymnasienivå handlar 

det oftare om de andra delarna; att skapa goda förutsättningar genom att stärka elevers 

motivation och självbild, samt om kompensation. Yttre kompensation handlar till exempel om 

lärarens accepterande förhållningssätt och att eleven får möjlighet att använda tekniska 

hjälpmedel och andra verktyg i klassrummet. Inre kompensation handlar om “coping” strategier, 

hur eleven hanterar sina svårigheter och tar sig runt dem.  

 

Läs- och skrivuppgifter kan vara svåra av olika anledningar. Vid läsning påverkas förståelsen av 

flera faktorer däribland förmågan att se strukturer, göra inferences och övervaka sin förståelse för 

att bedöma om tolkningen är rimlig. Även syntaktiska processer, ordförståelse och arbetsminnets 

kapacitet påverkar (Perfetti, 2005). Kamhi (2014) menar att strategiträning är det som visat sig 

mest effektivt och rekommenderar Reciprocal teaching som är en metod för att stödja elever vid 

läsning av texter. Metoden som lämpar sig väl i helklass, innebär att eleven ställer frågor till sig 

själv och texten för att på så sätt skapa en struktur i läsandet. I ett långtidsperspektiv på elevers 

svårigheter kan förbättrade studiestrategier genom till exempel reciprocal teaching skapa ett bättre 

självförtroende (Alberyd- Öfors, 2014) 

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver tydliga instruktioner om hur texter är strukturerade 

och vad som är typiskt för texter i olika ämnen (Kamhi, 2014). Det kan också krävas 

undervisning för att eleven ska kunna hantera mötet mellan vardagsspråket och det akademiska, 
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ämnesspecifika språket. Eleven möts av nya ämnen, nya textsorter och ämnesspecifika ord och 

begrepp (Bruce, 2014). Instruktionerna som skapar en förförståelse för ämnet och uppgiften och 

leder eleven genom uppgiften är viktigt för alla elever men helt nödvändiga för elever med läs- 

och skrivsvårigheter (Mossige, Röskeland och Skaathun, 2009; Westby, 2014).    

 

Auditivt stöd vid läsning såsom inlästa läromedel och talsyntes kan för många elever vara en stor 

hjälp. Att lektionens stoff och innehållet i texter förmedlas muntligt är viktigt ur aspekten att gör 

undervisningen tillgänglig för alla (Mossige, Röskeland och Skaathun, 2009). I undersökningar 

som genomförts på universitet och högskolor, visar resultaten att studenterna är mycket hjälpta 

av möjligheten att lyssna på läromedel. Att få utökad tid vid uppgifter och examinationer som är 

lästunga ansågs också som en nödvändighet eftersom tidspress ofta är en faktor som påverkar 

både studieresultat och den psykiska hälsan (Svensson och Tholerus, 2011).   

 

Metoder som kan användas i klassrummet för att stödja elever i skrivprocessen syftar främst till 

att hjälpa eleven till att nå en kognitiv nivå där de reflekterar över sin egen textproduktion. Vid 

yngre åldrar läggs stor tonvikt vid till exempel isolerade stavningsövningar. På gymnasial nivå 

rekommenderas istället en top-down metod som stödjer elevernas genremedvetenhet och är en 

bra utgångspunkt för att skapa motivation i skrivandet.  Mossige, Röskeland och Skaathun (2009) 

rekommenderar att elever på gymnasiet arbetar på en högre textnivå även om de lägre 

textnivåerna är ofullständigt utvecklade. Ett för stort fokus på rättstavning riskerar att gå ut över 

textproduktionen. Många elever med lässvårigheter har tappat lusten att läsa, skriva och lära kan 

få tillbaka motivationen genom att använda digitala läromedel. Vid textproduktion är dessa 

verktyg med specialanpassade programvaror till stor nytta och ses som ett självklart verktyg för 

elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

I den pedagogiska planeringen för ett skrivmoment kan skrivprocessen med fördel delas upp i tre 

steg; planering, produktion och revidering. För elever med läs- och skrivsvårigheter är det särskilt 

viktigt att skrivandet delas upp eftersom varje del ställer krav på förmågor som tar stor kraft och 

koncentration av en elev med läs- och skrivsvårigheter (Mossige, Röskeland och Skaathun, 2009). 

I klassrummet kan läraren vara den som leder ett sådant arbetssätt för hela klassen. 

 

Pino och Montaris (2014) undersökning om vilka anpassningar som ökar delaktigheten för 

studenter med dyslexi på högskolor och universitet visar att studenterna ansåg det vara positivt 

med lärare som “frångår” den traditionella undervisningen, gör mycket muntligt och utgår från 

eleverna. Att skriftliga examinationer byttes mot muntliga var också viktigt eftersom studenterna 

känt sig diskriminerade eftersom de inte kunnat visa sina kunskaper fullt ut i de skriftliga proven. 

Ett kritiskt moment för många studenter tycks vara att anteckna vid föreläsningar och 

studenterna har stort stöd i de lärare som tillhandahåller anteckningar och powerpoints inför 

föreläsningar (Björn- Mildrad, 2010; Svensson och Tholerus, 2012). Olofsson, Ahl och Taubes 

(2012) studie visar att studenter med dyslexi ofta tar hjälp med att anteckna vid föreläsningar. 

Annat stöd som används är att lyssna till audioböcker och inspelade föreläsningar men att 

studenterna  även kompenserar sina svårigheter genom att läsa sammanfattningar och be 

kurskamrater om hjälp. Dator, ordbehandlingsprogram  och möjligheten att slå upp ord på 

datorn ansågs vara det viktigaste stödet. Att studenter upplever att de inte får tillräckligt stöd av 

lärarna och att fortbildning för lärare krävs för att bättre kunna möta individuella behov 
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framkommer i flera studier (Björn-Mildrad, 2010; Olofson, Ahl och Taube, 2012; Pino och 

Montari, 2014).  

 

 

Anpassad undervisning för elever i matematiksvårigheter 
 

Matematiksvårigheter är ett otydligt begrepp som enligt Lunde (2011) egentligen bara säger att 

här finns en elev som inte kan hantera den matematik som gäller för en viss årskurs. Ursprunget 

till svårigheterna kan ha en didaktisk, emotionell, sociologisk eller neuropsykologisk förklaring. 

(Lunde, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008) men oavsett förklaring så finns i  ett klassrum 

många individer med olika förutsättningar. För att klassrummet ska kunna benämnas som 

inkluderande krävs att undervisningen är tillgänglig för alla och att alla elever kan känna en 

delaktighet i klassrummets aktiviteter. Att planera en undervisning där alla elever kan vara 

delaktiga handlar för en lärare om att besvara de didaktiska frågorna Vad? Varför och Hur? så att 

alla elever ges möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor. Detta medför att den formativa 

bedömningens nyckelprocesser som Black och William (2009) beskriver blir ett avgörande 

verktyg i att besvara Vad? frågan för att på så sätt närma sig ett klassrum där undervisningen är 

tillgänglig för alla. När Löwing (2004) undersökte kommunikationen i klassrummet framkom 

konsekvenser av att inte utgå från elevernas förförståelse. Lärare och elever pratade förbi 

varandra och eleverna lotsades genom ett problem utan att läraren utrett på vilken nivå eleven 

befann sig. Detta medförde att ingen kunskap utvecklades som kunde användas för framtida 

behov och eleven fastnade snart igen. Att inte förstå eller komma vidare på egen hand kan leda 

till att en  elev tappar motivation och självförtroende och därmed riskera att utveckla 

matematiksvårigheter och motvilja mot ämnet.  

Att anpassa undervisningen för att öka möjligheten för alla elever att vara delaktig innefattar även  

på vilket sätt Hur?-frågan ska besvaras. Hur arbetet ska organiseras så att alla elever ges möjlighet 

att utveckla sina matematiska förmågor samt kunna följa med i det som pågår utan att uppleva 

utanförskap. Enligt Boaler (2011) behöver matematikundervisningen komma ifrån att matematik 

handlar om att lära sig regler och standardmetoder. Läraren behöver organisera en undervisning 

som leder till matematiska diskussioner kring problem med möjligheter att använda flera metoder 

samt framställa och kommunicera matematiska idéer. Hon menare att vid passiva 

undervisningsmetoder där eleverna lyssnar och gör lika finns en risk att eleverna tror att de 

förstår då metoderna låter logiska när läraren visar men det är i det egna tänkandet och när man  

förklarar för någon annan som man närmar sig verklig förståelse.  Även Lithner (2013) menar att 

elever behöver bli engagerade i aktiviteter som innefattar problemlösning och resonerande för att 

utveckla matematisk kompetens då öva rutinuppgifter endast är effektivt i ett kortsiktigt 

perspektiv. Att arbeta med att öva det Lithner kallar kreativa resonemang istället för imitativa 

visade sig leda till bättre resultat framförallt för elever med lägre kognitiv förmåga. Ett klassrum 

där undervisningen även innefattar elevers matematiska diskussioner och uppgifter som inbjuder 

till kreativa resonemang skulle därmed kunna inkludera fler elever. 

För elever där orsaken till matematiksvårigheterna grundar sig i matematiska inlärningssvårigheter 

krävs även mer specifika anpassningar. Matematiska inlärningssvårigheter kan vara begränsad 

förmåga att lagra och hämta aritmetiska fakta ur minnet för att lösa enkla aritmetiska uppgifter, 
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en skillnad i kognitiv utveckling som inte kan förbättras genom övning eller svårigheter att förstå 

och använda matematiska procedurer, en kognitiv försening som kan utvecklas med ålder. 

Matematiska inlärningssvårigheter kan även handla om svårigheter med rumsuppfattningen 

(Geary, 2004). Dyskalkyli är en diagnos som är en möjlig orsak till matematiksvårigheter  och 

Butterworth och Yeo (2004) beskriver detta som svårigheter att visualisera tal på ett användbart 

sätt vilket medför svårigheter att lära matematik. Wadlington och Wadlington (2008) menar dock 

att dyskalkyli är svårt att särskilja från andra orsaker grundade i språkliga svårigheter som dyslexi, 

att vara en svag läsare, ha svårigheter att hämta ord ur minnet för att förklara muntligt eller 

auditiva nedsättningar som medför svårigheter med att förstå muntlig information. I senare 

forskning (Östergren, 2013) anses dyskalkyli troligen bero på flera störningar eller svårigheter 

samtidigt. Det kan handla om svårigheter med grundläggande siffer- eller antalsuppfattning, som 

mer generella svårigheter med arbetsminnet. Begreppet dyskalkyli är alltså inte ett klart och 

entydigt begrepp.  

När förmågan att hämta aritmetiska fakta ur minnet inte fungerar måste undervisningen bygga på 

förståelse då mekaniskt inlärd fakta och strategier inte är en framkomlig metod. För att skapa 

förståelse behöver undervisningen vara väl strukturerad och varje område med nya idéer behöver 

bygga på tidigare. Abstrakta begrepp behöver upplevas och göras konkreta och därmed öka 

ordförrådet. Läraren behöver stödja genom att ställa frågor som stimulerar till förståelse och till 

att se sambanden i övergången mellan det konkreta och det abstrakta (Buttterworth & Yeo, 

2004). Övergripande för elever i matematiksvårigheter är att undervisningen behöver vara väl 

strukturerad och begrepp integreras i andra områden samt till verkliga livet. Kommunikationen 

bör vara både skriftligt och muntlig och svaga läsare behöver stöd i uppläst material. Hänsyn 

måste även tas till tiden då elever som ineffektivt processar språket ofta inte hinner med mängder 

av matematiskt arbete (Wadlington & Wadlington, 2008). En miniräknare kan kompensera för 

svårigheter att hämta aritmetiska fakta vilket då avlastar tänkandet till övrig matematik. Vukovic, 

Lesaux och Siegel (2010) såg i sin studie att vid problemlösning presterade elever med dyslexi lika 

som jämförelsegruppen då förmågan att hämta aritmetiska fakta inte krävdes. 

För elever med matematikångest krävs att undervisningen anpassas så att eleverna får känna att 

klassrummet är en trygg plats där läraren har valt uppgifter och aktiviteter där eleven får lyckas 

och att de känner lärarens förtroende för att de ska klara matematiken i skolan. Det behövs även 

en  uppmuntran till att värdera processen istället för rätt svar och en översikt där eleven kan se 

sin progression och därmed styra sitt eget lärande (Wadlington & Wadlington, 2008; Samuelsson 

& Lawrot, 2009).  Även Ljungblad (2016) som forskat kring lärare-elevrelationer i undervisningen 

visar hur viktigt det är med en respektfull och tillitsfull relation mellan läraren och eleven, inte 

bara för elever med matematikångest. När läraren skapade pedagogiska möten som innefattade en 

nyfikenhet för varje unik elev och där läraren tar ansvaret för undervisningen och relationen 

ökade förutsättningarna för ett lärande.  

Ovan har beskrivits vad forskningen lyfter fram som positivt och viktigt för 

kunskapsutvecklingen för elever i svårigheter. I det följande sammanfattas tidigare forskning om 

hur elever upplever undervisningen och det stöd som ges.  
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Lärarens betydelse för elevers upplevelse av delaktighet 
 

Enligt Skidmore (2004) är det viktigt i ett inkluderingssträvande att lägga fokus på relationen 

mellan läraren och eleven eftersom läraren är den som väcker intresset att lära och är den som ska 

guida eleven i kunskapsinhämtandet. Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM] (2016) anger i 

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter att: 

[d]en enskilt viktigaste faktorn för att den studerande ska lyckas och uppleva studierna 

som positiva är läraren. Lärarens uppgift är att skapa en trygg atmosfär där den 

studerande inte behöver vara på sin vakt. Där hotet om att misslyckas eller “avslöjas” 

tvingar fram ineffektiva strategier som hindrar kunskapsinhämtandet och 

utvecklingen.  

Elever i behov av stöd som beskriver en bra lärare säger att den “goda läraren” är den som inte 

undviker problem, är intresserad och har en positiv attityd samt vågar se på skolarbetet på 

alternativa sätt och frågar eleverna vad de själva vill (Heimdal Mattsson & Roll-Pettersson, 2007). 

Även relationen med mentorn är viktig för elever i skolsvårigheter vilket Nordewall (2011) 

kommer fram till. Studien som handlar om gymnasieläraren uppdrag som mentor, visade i några 

fall att relationen och stödet från mentorn medförde ökad motivation och självförtroende samt 

ökad social inkludering i klassrummet.  

När elever tappat motivation och självförtroende kan detta vändas genom att läraren har en 

positiv elevsyn, skapar en god relation med positiva förväntningar, har tålamod samt förmåga att 

skapa tillåtande och positiva grupprocesser samt göra innehållet meningsfullt genom 

lärandesituationer som eleverna upplever som verklighetsnära (Hugo, 2007; Samuelsson & 

Lawrot, 2009). Fischbein (2014) menar att skolan kan skapa både positiva och negativa 

utvecklingsspiraler och framhåller att läraren är den som med konkret stöd och vägledning av 

lärandestrategier påverkar elevers självständighet och förmåga att lära i positiv riktning. En 

negativ spiral kan leda till att en elev undviker uppgifter som denne riskerar att misslyckas med. 

Därmed finns en risk att eleven uppfattas som lat när det egentligen handlar om att bevara 

självkänslan.  

Läraren är också ledaren i klassrummet som är ansvarig för att arbeta mot ett positiv och 

tillåtande klassrumsklimat där elever får vara delaktiga och vågar vara delaktiga. I ett inkluderande 

klassrum arbetar läraren aktivt för att för att skapa goda sociala relationer och ett tillåtande 

klassrumsklimat (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003). Elever  

behöver ofta fråga för att komma vidare i sitt lärande. Ryan, Pintrich och Midgley (2001) visar 

hur klassrumsnormer och regler om hur man kan interagera kring uppgifter kan göra att elever 

undviker att fråga läraren eller andra elever trots att det blir till en nackdel för dem i deras lärande. 

I klassrum med fokus på de förmågor som leder till att behärska ett innehåll och där klimatet är 

präglat av omtanke, vänlighet och stöttning, var risken mindre att elever undvek att fråga. I 

klassrum med fokus på prestation (betygsresultat) fanns en ökad grad av att elever undvek att 

fråga. Detta eftersom det att fråga kunde påverka deras självbild, deras bild av de egna 

prestationerna samt den bild andra hade av dem. Det att fråga sänkte alltså ”prestationen”.  När 

lärare visade intresse i sina elevers sociala mående ökade graden av att fråga, speciellt för 

lågpresterande elever.  
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Anpassningar för ökad delaktighet 
 

Förutom att relationen till läraren är viktig så visar tidigare forskning andra faktorer som påverkar 

elevers känsla av att känna sig delaktig, både socialt och pedagogiskt. För att elever med särskilt 

behov ska ha möjligheten att vara delaktig i lektionssammanhang är det centralt att eleverna 

känner förtroende för att läraren ställer krav anpassade till den egna förmågan att prestera 

(Johansson, 2015). Utan detta förtroende skapades en oro för att behöva framstå som mindre 

kompetent än klasskompisarna och den ”lilla gruppen” blev ett tryggare alternativ. När 

klassrummet inte var ien trygg plats påverkades elevernas deltagande.  

Samuelsson och Lawrot (2009) visar, i en studie om elever som haft låsningar i matematik, att 

upplevelsen av att undervisningen är på rätt nivå och i lagom tempo utifrån egen förförståelse 

även kan vända en negativ spiral i ett ämne. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är ett 

centralt begrepp, den proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonen kan ses som ”den zon inom 

vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person” (Säljö, 

2002 s. 123). Bråten och Thurmann-Moe (1996) menar att en undervisning inom den närmaste 

utvecklingszonen måste utgå från en analys om varje barns zon och menar att anpassad 

undervisning handlar om att essensen i kunskapen förmedlas på olika sätt beroende på den 

enskilda elevens förutsättningar och dennes abstraktionsförmåga. För att kunna anpassa 

innehållet på ett sätt så att eleven kan känna sig delaktig så behöver en lärare använda sig av den 

formativa bedömningens tre nyckelprocesser; att avgöra var eleven är i sitt lärande, fastställa vart 

denne är på väg och därmed avgöra vad som är nästa steg i undervisningen för att eleven ska nå 

dit (Black & William, 2009). Utan detta riskerar interaktionen och kommunikationen i 

klassrummet att hamna utanför elevens proximala utvecklingszon och riskera att leda till att  

eleven blir pedagogiskt exkluderad och eleven riskerar även att känna sig socialt exkluderad om 

arbetet med klasskompisar gör att denne känner sig som mindre kompetent.   

Det finns en risk att elevers delaktighet minskar till följd av brist på anpassningar vilket diskuteras 

av Alberyd-Öfors (2014), Bruce (2014) samt Björn-Mildrad (2010). Elever med läs-och 

skrivsvårigheter som känt sig utestängda från undervisningen i olika sammanhang, exempelvis 

genom att tvingats avstå från att anteckna vid föreläsningar för att kunna följa med i 

genomgången. Utan dialog om hur läraren kan arbeta med anpassningar för att eleven på något 

sätt har kvar ett minnesstöd från genomgången medför det ökad arbetsbelastning för eleven i 

jämförelse med klasskamrater som kunnat anteckna.  Att arbeta med lärstrategier och 

anpassningar för att hitta tidsbesparande metoder för inlärningen är viktiga för elever med läs- 

och skrivsvårigheter eftersom de ofta har svårt att uttrycka sig i skrift och behöver kämpa med 

språket i alla skolsammanhang. Dessa elever har även ofta andra svårigheter som exempelvis 

koncentrationssvårigheter och brister i exekutiva funktioner. Detta kan påverka elevens förmåga 

att strukturera arbetet och planera tiden (Alberyd-Öfors, 2014). Ett viktigt lärarstöd är då att 

arbeta med lärandestrategier för att stegvis stödja i arbetet mot en effektiv studieteknik och 

därmed ökad självständighet. Studietekniken kan också påverkas av vilka hjälpmedel eleven 

använder. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan tekniska hjälpmedel vara en förutsättning 

för ett effektiv lärande då dessa kan ge ett kompensatoriskt stöd (SPSM, 2016).  

Ett viktigt moment i undervisningen som bör uppmärksammas är olika situationer för 

bedömning.  Bedömning av visad kunskap är ett centralt och återkommande inslag i skolarbetet 
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och kan kräva att anpassningar examinationsformer görs för att eleven ska få tillfälle att visa sina 

kunskaper. Pettersson (2010) påpekar att det är viktigt med en medvetenhet hos lärare att det är 

visad kunskap som kan bedömas och att det inte säger om eleven kan eller inte. Därför är det 

avgörande att elever ställs inför olika situationer för att få visa sin kompetens eftersom vi lär på 

olika sätt och vi visar vad vi kan på olika sätt. Men stödinsatser och anpassningar i klassrummet 

kan skapa dilemman för eleverna eftersom behovet av stöd (dator, förtydliganden av 

instruktioner, igångsättningar etc.) ställs mot att behöva visa sina svårigheter för klassen 

(Johansson, 2015) samtidigt som elever som fått stöd i liten grupp upplevde det negativt att inte 

få vara med i ordinarie verksamhet och hade önskat mer stöd i ordinarie undervisning 

(Founghantine, 2012; Hugo, 2007). I Foughantines studie beskriver informanterna hur deras 

svårigheter med att läsa och skriva gjorde att det tog längre tid än för klasskamraterna vilket 

resulterade i att de antingen stannad upp arbetet för övriga klassen eller inte hann klart själva. Att 

inte kunna prestera som sina klasskamrater, inte kunna hålla samma arbetstakt, skapade stor 

frustration och sämre självförtroende. Att vara i ett klassrum utan anpassningar eller med 

anpassningar på "fel" sätt med bästa välvilja för att nå pedagogisk inkludering kan resultera i en 

upplevelse av social exkludering hos eleven. Lärare själva ser enligt Kunc (2000) otillräcklig 

kunskap om att möta olika elevers behov samt tid och ork för att planera en inkluderande 

pedagogik som hinder för inkludering. De anger även oro för att elevens ska uppleva sig 

annorlunda som en faktor som påverkar arbetet. Kunc menar att problemet kanske kan 

sammanfattas med att lärare har en given tid att undervisa ett givet innehåll och ensam måste 

förhålla sig till en stor grupp elever. I rapporten från EADSNE (2003) listas lärares kunskap om 

pedagogiska strategier som en förutsättning för inkludering av alla elever.  

 

Kommunikationens betydelse för upplevelse av delaktighet  
 

Enligt Ahlberg (2002) är alltså kommunikation, delaktighet och lärande grundbulten i skolans 

verksamhet. Kommunikationen och dialogen används för att bygga relationer och 

kommunikationen är verktyget i olika lärandeprocesser enligt det sociokulturella perspektivet. 

Nordewall (2011) lyfter fram dialogen med mentorn som grunden för att bygga upp en 

gemensam förståelse för varje elevs enskilda behov vilket är särskilt viktigt för elever som 

befinner sig i en problematisk lärandesituation. En mentor med god kommunikativ kompetens 

som för en dialog med sina ansvarselever om deras lärande bygger upp en kunskap och en 

överblick kring elevens lärandesituation som sedan kan bli en del av arbetslagets och skolans 

gemensamma kunskap kring eleven. Detta kan därmed öka elevens utrymme för lärande och 

delaktighet. Samtalet är särskilt betydelsefullt för elever som befinner sig i skolsvårigheter då de 

får stöd i att se på sig själv och sitt lärande vilket för några elever i Nordewalls studie ledde till 

ökad motivation och självförtroende och därmed ökad delaktighet i klassrummet.  

Även Tjernberg (2012) lyfter fram den ömsesidiga kommunikationen lärare-elev som 

betydelsefull för elevens kunskapsutveckling. Det är lärarens roll att vägleda varje individs lärande 

och undanröja hinder i kunskapsutvecklingen samt stödja eleven i att bygga upp en identitet och 

självförtroende för framtiden. Gibbons (2015) talar om ett tillfälligt stöd, scaffolding, som elever får 

i klassrummet på vägen mot att hantera nya färdigheter, begrepp och nivåer av förståelse. Genom 

att undervisningen anpassas till utmaningar på elevernas nivå och stöttning för att hantera och 
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genomföra uppgifterna leder detta till att de successivt kan klara dessa på egen hand. Lärarens roll 

är att vara en kommunikativ stötta (Säljö, 2002). 

Den gemensamma kommunikation som sker i klassrummet kring innehåll och inför att läsa 

läromedelstexter fyller även den en mycket viktig funktion. Enligt Dysthe (1996) ökar 

inlärningspotentialen när undervisningen sker inom det hon kallar för det dialogiska klassrummet 

där läraren planerar sin undervisning utifrån att samtala om det skrivna i ett socialt sammanhang. 

Förståelse skapas när lärare och elever samtalar om och lyssnar till det de läser och skriver 

(Dysthe, 1996) vilket underlättar för alla elever att vara delaktig kring ett innehåll. Att arbetssätt 

som bygger på kommunikation och språkande ökar möjligheter för elever att bli intresserade och 

involverade, särskilt för dem med inlärningssvårigheter påpekar även Ingestad (2014). Hon menar 

att risken blir mindre att dessa barn förlorar sitt självförtroende. Känslan av att ”inte fatta något” 

är oftast en följd av att känna sig utanför, av att ”inte vara någon” i gruppen.  

En annan viktig kommunikation för att öka möjligheten för elever att känna engagemang i sitt 

lärande är den som sker mellan lärare och elev för att synliggöra undervisningens syften, 

utvärdera effekterna av det om sker samt lägga grund för elevernas möjlighet att kunna påverka 

sitt eget lärande.  Interaktion och dialog mellan lärare och elev, där läraren förändrar 

undervisningen, ibland i stunden, utifrån den återkoppling eleverna ger av ett lärande är en av de 

viktigaste påverkansfaktorerna för ökad kunskapsutveckling (Hattie, 2012). Den återkoppling 

som läraren ger till eleverna är en stark faktor för elevernas möjlighet till engagemang och 

kunskapsutveckling. Hattie och Timperley (2007) menar dock att det är viktigt vilken kvalitet som 

finns i återkopplingen. Detta förklaras med att en återkoppling som endast innehåller beröm 

riktat till eleven och inte på utförande av en uppgift endast har liten effekt eftersom den inte ger 

någon information som leder till bättre strategier. Den skapar inte heller möjligheter att vara mer 

förberedd att möta en uppgift nästa gång. Feedback behöver förutom att visa på styrkor och 

svagheter i visad kunskap och vad som kan förbättras, även ge förslag på förbättringar. Detta kan 

uppmuntra elever att försöka göra bättre genom flera försök (Dweck, 1999) och kan då bli ett 

hjälpmedel för ökad motivation och därmed även möjlighet till ökat engagemang och delaktighet. 

 

Sammanfattning tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att grunden till elevers upplevelse av delaktighet är ett väl fungerande 

samarbete mellan elev och lärare. För att detta ska uppstå krävs en tillitsfull relation och en god 

kommunikation. Det handlar både om kommunikationen i lärandesammanhang och dialogen 

som förs för att skapa trygghet i relationen.  

I undervisningssammanhang ställs det stora krav på att läraren väljer ett tillvägagångssätt i 

klassrummet som innebär att alla elever får möjlighet att vara delaktiga. Det handlar om 

anpassningar av metoder, innehåll och material. Lärarens förståelse för individuella behov 

påverkar delaktigheten eftersom detta styr vilka anpassningar som genomförs. Det är en ständig 

balansgång för läraren att göra anpassningar på ett sådant sätt att eleven inte känner sig utpekad. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att förutsättningar för anpassningar som leder till 

delaktighet innefattar en tillitsfull kommunikation. Detta uppnås genom kontinuerliga samtal och 

att läraren arbetar aktivt för att bygga en god relation och ett tillåtande klassrumsklimat.  

 

2.3 Tolkningsram 
 

Det teoretiska ramverket för vår studie utgörs av perspektiv på specialpedagogiken och 

delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Dessa verktyg för analys lämpar sig 

väl för att fördjupa förståelsen av elevers resonemang om sina upplevelser av stöd och 

anpassningar i klassrummet eftersom de erbjuder både en tankestruktur för det praktiska arbetet 

med stöd och utformandet av stöd och en teoretisk infallsvinkel på stöd i skolan. 

 

Specialpedagogiska perspektiv  
 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv finns det olika sätt att se på elever i skolsvårigheter. Att 

specialpedagogik i sig är ett problematiskt begrepp förs fram av Nilholm (2007) eftersom den står 

i förhållande till ”vanlig” pedagogik och uppstod som ett svar på att den vanliga skolan inte 

passade för alla barn. Det enda som förbinder grupper i behov av specialpedagogik är att de anses 

avvika från någon form av normalitet. Därmed menar han att specialpedagogiken har en negativ 

och en positiv sida. Tanken att skapa förutsättningar genom extra resurser och anpassade 

situationer är den positiva sidan men baksidan är hur ska man göra detta utan att göra ett 

urskiljande och en definition av barnen som icke-normala? Som Nilholm (2007) säger så finns ett 

dilemma inbyggt i skolan och dess specialpedagogik. Definitionen av ett dilemma är att det är 

motsättningar som egentligen inte går att lösa men som hela tiden kräver ställningstaganden och 

skolans dilemma är att alla elever enligt utbildningssystemet ska ges liknande kunskaper och 

färdigheter samtidigt som skolan svårligen kan ge särskilt stöd till en elev utan att urskilja eleven.  

Enligt styrdokumenten ska lärare reagera när en elev befaras att inte nå kunskapskravens lägsta 

nivå och rektor ska se till att elevens behov utreds. När detta sker så kommer de åtgärder som 

sätts in att spegla olika synsätt på specialpedagogikens uppgift och olika synsätt på elevers behov. 

Dessa synsätt kan förenklas till att se elever med svårigheter eller att se elever i svårigheter och 

kommer att medföra olika åtgärdsförslag. 

Att se elever med svårigheter är att söka förklaringar till skolproblemen hos individen genom att ta 

utgångspunkt i elevens egenskaper, skolbakgrund och aktuell skolsituation. Eleven är själv 

ansvarig för att svårigheter kan uppstå och specialläraren är den som ska ge stöd. Detta benämns 

av Ahlberg (2015) för ett individperspektiv, medan Emanuelsson, Persson och Rosenqvist(2001) 

benämner det ett kategoriskt perspektiv. De beskriver att svårigheterna reducerats till effekter av 

exempelvis låg begåvning eller dåliga hemförhållanden. Svårigheterna anges ofta utifrån diagnoser 

enligt en medicinsk-psykologisk modell som grundar sig i individers avvikelser från något som 

betraktas som normalt.  Liknande resonemang för Nilholm (2007) fram och benämner detta det 

kompensatoriska perspektivet där den grundläggande tanken är att kompensera individer för 

deras problem. Detta görs genom att problemgrupper identifieras och psykologiska och 
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medicinska förklaringar söks. Därefter skapas metoder för att kompensera problemet. Skidmore 

(1996) kallar detta ett psyko-medicinskt perspektiv. Vi använder begreppet kategoriskt perspektiv 

i vår analys. 

Att se eleven i svårigheter kan ses som en "motsats" till de ovanstående perspektiven. I dessa 

uppstår svårigheterna i mötet mellan individ och omgivning (skolan och dess aktörer) i 

exempelvis hur undervisningen organiseras samt vilka normer och vilket klimat som råder i 

klassrummet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) benämner detta ett relationellt 

perspektiv. Förklaringar söks inte i den enskilda individens beteenden och handlingar utan en 

elevs förutsättningar ses som relativa till den miljö som problemet uppstår i. Man menar att 

förändringar i omgivningen kan påverka en elevs förutsättningar att uppnå olika mål. Vi kan även 

lyfta blicken högre i systemet och söka förklaringar till skolproblem hos skolan som organisation 

och verksamhet vilket Ahlberg (2015) kallar ett organisations- och systemperspektiv. I detta 

perspektiv uppmärksammas utbildningssystemets målsättning och skolans organisation av den 

specialpedagogiska verksamheten. Det finns även ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik som 

helhet vilket Skrtic (1991) för fram. Han menar att så länge det finns specialpedagogik kommer 

inte den "vanliga" pedagogiken att behöva ifrågasätta när den misslyckas vilket kommer att 

hämma en omformning av befintlig verksamhet mot en skola som bättre skulle kunna möta alla 

elever. En mer flexibelt uppbyggd skola kan bättre anpassas till olika situationer. Skrtics synsätt 

har enligt Ahlberg (2015) mött kritik för att vara för teoretisk och svår att organisera och 

genomföra i den mångdimensionella verklighet som är skolan.  

Olika specialpedagogiska perspektiv, att se eleven med svårigheter eller i svårigheter får 

konsekvenser för vilket stöd som ges. Om insatserna är på individnivå för att kompensera brister 

hos eleven eller om de görs på organisation och gruppnivå för att skapa bättre möjligheter för alla 

elever att delta i undervisningen medför olika upplevelse för en elev i behov av anpassningar i 

klassrummet. Med hjälp av de specialpedagogiska perspektiven avser vi att analysera elevernas 

berättelse för att förstå om insatserna grundar sig i ett relationellt eller kategoriskt synsätt. Vi vill 

få ett elevperspektiv på hur det kan kännas att vara i ett klassrum och vara i behov av stöd och 

anpassningar för att nå kunskapskraven.  

 

Delaktighetsmodellen 
 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) har skapat en modell och tankestruktur för analys av 

elevers delaktighet i olika aktiviteter i skolan med syfte att utveckla en inkluderande lärmiljö. I 

modellen beskrivs sex aspekter av delaktighet som omfattar både självupplevda och observerbara 

aspekter av delaktighet. Modellen gör det möjligt att upptäcka och synliggöra deltagandets 

möjligheter och villkor samt beskriva hur olika aspekter samspelar och påverkar varandra.  

Utöver de sex aspekterna som presenteras mer utförligt nedan, talar man om tre olika kulturer; 

undervisningskultur, kamratkultur och omsorgskultur. För den här undersökningen, som baseras 

på elevintervjuer om upplevelsen av klassrumsundervisningen, är det främst undervisningskulturen 

som varit aktuell, även om aspekterna och kulturerna överlappar varandra. 
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 De sex olika aspekterna av delaktighet utgörs av fysisk-, sociokommunikativ- och symbolisk 

tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och erkännande.  

 

        Bilden från Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) 

Tillhörighet syftar på att du är inskriven i en skolform och klass såsom i grundskolan eller 
gymnasieskolan. Tillgängligheten handlar om att i praktiken fysiskt kunna delta, att ingå i och förstå 
sociala- och kommunikativa situationer, samt uppleva sammanhang i situationen. Samhandling syftar 
till att samspel sker mellan olika individer, att man gör något tillsammans. Denna aspekt är viktig för 
att individens ska uppleva sig som en i gruppen och är också den till stor del beroende av aktivitetens 
tillgänglighet och andras erkännande. Erkännandeaspekten handlar om andras uppfattningar och 
acceptans, till exempel i kamratgruppen eller av läraren. Erkännande i undervisningssammanhang 
innebär att tillgänglighetens olika aspekter finns, eftersom dessa är en förutsättning för deltagandet. 
Engagemang avser elevens egen upplevelse av delaktighet. För att ta reda på denna krävs att man 
samtalar med eleven om hur undervisningen och situationen upplevs. Motivation och engagemang 
styrs ofta av lust vilket väcks i undervisningssituationen genom exempelvis lärarens engagemang 
eller av erkännande i mötet med andra. Avslutningsvis kan nämnas autonomi som syftar till 
individens möjlighet att bestämma över sitt handlande och ha inflytande.  I skolan sker detta inom 
ramen för de regler och krav som gäller alla elever.  

 

Sammanfattning av tolkningsram  
 

Specialpedagogiska perspektiv handlar om hur man ser på elever som är i behov av stöd och hur 

stödet organiseras. I styrdokumenten för den svenska grund- och gymnasieskolan återfinns 

uttrycket ”extra anpassningar” vilket kan ses som en strävan efter förändringar i klassrummet 

som bättre möter alla elevers behov. Detta speglar ett relationellt perspektiv på svårigheter i 

skolan medan ett kategoriskt perspektiv ger att det är individen som ska kompenseras för sina 

brister för att kunna följa undervisningen. I den här studien är intresset att undersöka om elevers 

upplevelser av klassrumsundervisningen ger uttryck för ett relationellt perspektiv eller om 
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resonemangen återspeglar ett kategoriserande synsätt. Hur beskriver eleverna undervisningen och 

lärares bemötande i relation till sina behov? 

Elevernas berättelser och resonemang om sina upplevelser av klassrumsundervisningen 

analyseras med stöd av delaktighetsmodellen. Denna modell ringar in sex aspekter av delaktighet 

som omfattar hela skolvardagen, pedagogiskt och socialt, och därför med fördel kan användas för 

att systematisera elevers utsagor om sina upplevelser av stöd och extra anpassningar i 

klassrummet. Fördelen med modellen är att den tydligt fångar samspelet mellan olika aspekter 

och faktorer som påverkar elevers upplevelser.  

 

3 Metod 

 

Kvalitativ forskningsansats 
 

Vi har valt en kvalitativ ansats för den här studien eftersom vi vill fånga elevers erfarenheter av 

och upplevelse av ett fenomen i skolan, nämligen förekomsten av extra anpassningar i 

klassrummet. I kvalitativa studier är syftet att få en fördjupad förståelse och bredare bild av hur 

olika människor upplever ett fenomen eller ett socialt problem genom att försöka fånga och 

beskriva vad olika personer har gemensamt i sin upplevelse av fenomenet (Creswell, 2007).  

I enlighet med Creswells (2007) beskrivning av hur en kvalitativ studie kan genomföras så har 

data samlats in i den miljö där eleverna haft sina upplevelser av fenomenet, i skolan. Analysen av 

det insamlade materialet är induktiv och beskriver mönster och teman. Det slutgiltiga resultatet 

innehåller elevers röster om upplevelsen av extra anpassningar och dessa redogörs för genom 

citat och stycken ur transkriberade intervjuer.  

 

Urval 
 

Ett elevperspektiv på förekomsten av extra anpassningar i skolan kan uppnås genom att samla 

data om hur elever upplever lärares anpassningar i klassrummet och vi valde att intervjua tolv 

elever på olika gymnasieskolor i två medelstora städer i närliggande kommuner. Samtliga elever 

har särskilt stöd och flertalet har diagnosticerats med bl. a dyslexi, autism eller ADHD. Eleverna 

har svårigheter i flertalet ämnen, inklusive matematik. Två av eleverna är i matematiksvårigheter 

av okänd orsak. 

Enligt Cresswell (2007) är det centrala för urvalet i en kvalitativ studie att deltagarna har upplevt 

det fenomen som ska utforskas samt att de kan berätta om sina upplevelser. De bör även komma 

från liknande sammanhang för att öka möjligheterna till att finna teman i deras berättelser. Vi har 

därför valt att göra vårt urval på endast gymnasieskolor i två kommuner i mellersta Sverige.   

I vårt urval ville vi nå de elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen såsom andra i 

gruppen på grund av läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter och därför är i 
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behov av stöd och extra anpassningar. Eleverna ska även ha haft en dialog med sin mentor eller 

lärare/speciallärare kring detta så att undervisande lärare känner till behoven. För att nå dessa 

elever tog vi kontakt med rektor och därefter  speciallärare och specialpedagoger på olika 

gymnasieskolor för att presentera syftet med vårt examensarbete. Speciallärarna och 

specialpedagogerna kunde därmed förhöra sig med möjliga elever om de kunde tänka sig att 

delta. Myndiga elever fick ge sitt skriftliga godkännande på särskild blankett (se bilaga) och för 

omyndiga elever fick även vårdnadshavare ge sitt skriftliga godkännande. Därefter tog vi kontakt 

med respektive elev för att boka in ett möte på deras egen skola i anslutning till deras skoldag.  

 

Genomförande 
 

Intervjuer är en lämplig datainsamlingsteknik i en kvalitativ studie som vill fånga människors 

upplevelse av ett fenomen (Creswell 2007). Dessa ger möjlighet till att stimulera samspelet med 

informanter genom följdfrågor och därmed få en djupare beskrivning av upplevelsen (Fejes & 

Thornberg, 2015).  

Intervjuerna genomfördes på elevernas egen skola i anslutning till deras skoldag för att mötet 

skulle kunna ske i en för dem välkänd miljö. De genomfördes enskilt av oss med olika elever vid 

olika tillfällen. Vi valde att göra det enskilt för att minska ojämlikheten som uppstår i situationen 

vuxen respektive elev. Eftersom vi på förhand inte kände till vilka svårigheter eleverna upplevde i 

skolan fördelades inte respondenterna med tanke på våra specialiseringar. Studiens fokus är 

elevers upplevelser av anpassningar generellt, varpå inga skillnader gjordes mellan upplevelser 

från matematikklassrum och andra klassrum.   

De genomförda intervjuerna var semistrukturerade utifrån en intervjuguide (se bilaga) med 

övergripande teman som motsvarar våra frågeställningar och med underliggande öppna frågor i 

enlighet med Kvales (2014) förslag för en kvalitativ forskningsintervju. Vid genomförandet 

tillfrågades eleverna om tillåtelse att spela in intervjun samt försäkrades ännu en gång om deras 

anonymitet samt att de när som helst kunde avbryta samtalet.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och raderades efter transkribering. 

Transkriberingen gjordes av oss enskilt och delades sedan för att bli underlag för separata 

analyser som sedan kunde kombineras. Vid transkribering avidentifierades alla deltagare, 

beskrivna lärare och skolor. Två av intervjuerna tillförde inte något till vårt syfte därför att vi som 

intervjuare inte lyckades ställa rätt följdfrågor och att det visade sig att eleven inte uppfyllde alla 

urvalskriterier. Dessa intervjuer plockades därmed bort. 

Trots att vi som speciallärare arbetar med olika inriktningar har samtliga faser av studien och 

skrivandet genomförts gemensamt. Endast de delar av den teoretiska bakgrunden som handlar 

specifikt om anpassningar i matematik respektive anpassningar för elever med språk-, skriv- och 

lässvårigheter har formulerats separat.  
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Tillförlitlighet och giltighet 
 

Inom kvantitativ forskning används begreppet validitet för att beskriva om den forskning som 

genomförts och de metoder som använts undersöker det som avsetts att undersöka. Inom den 

kvalitativa forskningen används istället begreppen trovärdighet och tillförlitlighet vilket handlar 

om hur noggrann och systematisk forskaren varit under processen samt hur trovärdiga och 

tillförlitliga resultaten är utifrån tillvägagångssätt vid datainsamling och analys (Fejes & 

Thornberg, 2015). Vi har i vår studie haft ambitionen att öka studiens tillförlitlighet genom att 

redovisa vår förförståelse, dvs våra personliga erfarenheter samt våra teoretiska ”glasögon” i form 

av ett teoretisk ramverk och tidigare forskning samt i metoddiskussionen kritiskt granska hur våra 

egna erfarenheter påverkat vår analys. Vi har även motiverat våra val av datainsamlingsteknik, gett 

en noggrann beskrivning av tillvägagångssätt samt diskuterat dess begränsningar. Att ha ett 

reflexivt förhållningssätt är enligt Fejes och Thornberg (2015) ett krav i kvalitativ forskning och 

betyder att forskaren reflekterar över tillvägagångssätt, teoretiska utgångsspunkter, sin 

förförståelse och sina värderingar samt hur denne påverkar sina informatörer. En studie av vår 

typ är inte generaliserbar men enligt Larsson (2005) kan en kvalitativ studie vara användbar 

utanför sitt eget sammanhang om läsaren kan övertygas om att se en aspekt av verkligheten på ett 

nytt sätt. Fejes och Thornberg (2015) beskriver det som att användbarheten ligger i hur läsaren 

tolkar resultatet och relaterar till egen eller andras situation. 

 

Etiska överväganden 
 

En god studie ska enligt vetenskapsrådet (2011) uppfylla kravet på individskydd. Detta omfattar 

överväganden kring information till skola, elev och vårdnadshavare, samtycke till att delta i 

studien och insikt i vad man samtycker till, konfidentialitet samt hur insamlat material ska 

nyttjas.   

För att säkerställa att individskyddskravet efterföljs så fick alla elever full information om studiens 

syfte och användningsområde. Samtliga informanter fick ge sitt skriftliga samtycke i förväg i det 

brev som delgavs dem av specialläraren/specialpedagogen på egen skola och för minderåriga fick 

även föräldrar ge samtycke till att medverka i studien. På blanketten för medgivande (se bilaga) 

framgår studiens syfte, genomförande och hur intervjusvaren kommer att utnyttjas.  Det framgår 

även att allt material (enskilda personer, skolans namn samt ort) avidentifieras. Vid 

intervjutillfällena upprepades informationen och eleverna informerades om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun eller sin medverkan i studien.  

Ett etiskt dilemma som uppstår är att elever i behov av särskilt stöd som redan är en utsatt grupp 

i skolan i och med det fokus som uppstår kring deras särskilda behov, riskerar att känna sig 

utpekade på grund av studien. Detta ställs mot att forskning ur elevperspektiv är önskvärt för en 

ökad förståelse om fenomenet. För oss innebar detta ett övervägande om på vilket sätt vi kunde 

närma oss dessa elever med för dem minsta möjliga känsla av att än en gång vara utpekad. Vi 

valde att göra det via deras egen speciallärare/specialpedagog som på så sätt kunde välja elever 
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som de trodde kunde hantera situationen. Att eleverna även gavs möjligheten att tacka nej utan 

att behöva göra det direkt till oss, var också ett medvetet val.  

För att säkerställa att resultatet endast nyttjas till studiens syfte, så har inga elever från vår egen 

verksamhet ingått i studien. Urvalet har skett bland elever på andra skolor i kommunen och 

skolor i grannkommunerna. 

 

 Dataanalys  
 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns en mängd exempel, anvisningar och riktlinjer för en 

kvalitativ analys men inga absoluta regler förutom att ” använd hela ditt intellekt för att på ett 

rättvisande sätt representera de data du har och kommunicera vad dina data visar utifrån syftet 

med din studie” (Fejes, 2015 s. 36).  Vi valde att följa den analysmetod som Fejes och Thornberg 

(2015) samt Kvale (2014) beskriver där data koncentreras, kategoriseras och sedan sammanfogas 

till en berättelse som kan tolkas med hjälp av en teoretisk referensram. 

Vid en första analys gick vi enskilt igenom våra egna intervjuer och gjorde en 

koncentrering/sammanfattning av vad intervjuerna visade. Sedan gjordes samma sak med den 

andres intervjuer för att slutligen kombinera de enskilda tolkningarna för att på så sätt finna 

likheter och nyanser. Materialet kunde sorteras i olika kategorier utifrån vad eleverna resonerar 

kring. Att olika uttolkare kan konstruera olika innebörder menar (Kvale, 2014 s 259) är en styrka 

och berikar den här typen av analys och därför valde vi att göra på detta sätt. I vårt fall har våra 

olika specialiseringar matematikutveckling respektive språk-, skriv- och läsutveckling givit oss 

möjligheten till en ytterligare dimension i analysarbetet.  

I nästa steg genomfördes en meningskoncentrering där citat och utsagor färgades med olika 

färger som tillhörande respektive kategori. Därefter identifierades centrala aspekter och olika citat 

som belyser dessa kategorier. Efter detta gjordes en andra analys genom att “se detta som något”, 

det vill säga att försöka identifiera vad dessa kategorier säger med hjälp av vår teoretiska 

referensram där elevernas upplevelse av delaktighet har tolkats med Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2015) delaktighetsmodell samt att de specialpedagogiska perspektiven har använts . 

Den tidigare forskningen har varit betydelsefull för att förstå elevernas upplevelse på ett djupare 

plan. Deras berättelse och vår tolkning av deras upplevelser kan ge signaler om vilka faktorer som 

påverkar upplevelsen av att vara delaktig eller inte i pedagogiska och sociala sammanhang i 

skolan.  

4 Resultat och analys 
 

Resultatets struktur 
 

Det övergripande syftet för den här studien har varit att försöka fånga elevers upplevelser av sin 

delaktighet i klassrumsundervisningen. De frågor vi har sökt svar på handlar om hur elever 
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beskriver och resonerar om sina upplevelser och erfarenheter av undervisningen och hur de 

upplever mötet med läraren och gruppen.  

Att lyssna till elevers erfarenheter och upplevelse av klassrumsundervisningen ger en inblick i hur 

eleverna har det i klassrummet och vilka faktorer som påverkar dem i lärandet. Samtliga av de 

intervjuade eleverna har särskilt stöd i någon form och därför är det extra viktigt och intressant 

att studera deras känslor och upplevelser av vad som sker i klassrummet. Utifrån deras 

beskrivningar kan också en analys göras om vad som utgör positiva eller mindre positiva 

upplevelser ur delaktighetssynpunkt. Detta är svaret på frågan ”hur går det?” 

Redovisningen av resultatet delas upp i teman som har framträtt ur dataanalysen som en spegling 

av det elever resonerar om när de beskriver sina upplevelser av klassrumsundervisningen.  

Resultatet presenteras i följande teman: 

 Om lärares förståelse 

 Om hur lärare gör 

 Om mötet med gruppen  

 Om betyg och bedömning 

 

4.1 Om lärares förståelse  
  

När eleverna berättar om hur de upplever undervisningen och de anpassningar som görs för att 

möta deras behov framträder ett tema som handlar om hur lärarna skaffar sig förståelse för 

eleverna, genom dialog och samtal, och om hur lärarna visar sin förståelse genom ord och 

handling.  

Förståelse genom dialog och samtal  
  

Eleverna resonerar om relationen till sina undervisande lärare och säger att ”det är skönt att kunna 

säga vad man behöver och det är okej!” och ”det känns skönt för hon vet ju om min diagnos”. Dessa citat kan 

tolkas som att eleverna upplever det positivt att läraren känner till och har förståelse för deras 

behov. Det kan också ses som ett uttryck för att eleverna känner sig trygga i att uttrycka och prata 

om sina behov.  

En elev som ofta är frånvarande på grund av sitt mående berättar att det ”känns skönt när läraren 

vet och förstår” och att ”det är skönt att inte behöva förklara sig”. Eleven berättar om läraren att:  

Det känns lite som om han har koll på vem jag är. Alltså, det känns inte som om jag behöver 

prestera. Det känns enklare att gå dit och göra sina saker för det känns inte som om det är någon 

press. [...] för han vet vem jag är.  

Denna utsaga visar att en trygg relation kan bidra till att eleven orkar ta sig till lektionen och 

upplever mindre press i studierna.  

Eleverna beskriver också situationer där de upplevt att dialogen saknas eller inte leder till att 

läraren förstår vilket stöd som behövs: 
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Vissa [lärare] är typ så här, man har försökt och försökt för att man ska få hjälp men de säger ja ja, 

men det händer ingenting. […] Man har gett upp vissa ämnen. Det får gå som det går jag får ändå 

ingen hjälp. 

Det känns som om hon inte riktigt förstår att jag har en diagnos. [...] och hon bara förklarar för all 

andra och jag…, jag behöver extra, jag behöver veta exakt vad jag ska göra. Annars kan jag aldrig 

plugga.  

Brist på förståelse från lärarens sida kan leda till att eleven ”ger upp” som i det översta citatet. En 

annan risk när det inte förs kontinuerliga samtal om hur behoven kan mötas, är att eleverna 

upplever sig annorlunda och drar sig för att tala om sina behov. Att eleverna upplever otrygghet 

kring att prata om sina svårigheter syns i uttryck som ”Jag har inte vågat fråga rakt ut!”, ”Jag har inte 

berättat om det”, ”Jag pratar med specialläraren, men inte med läraren”, ”Om jag sa det ja, men jag har inte sagt 

det”, “Det är jobbigt att alltid behöva be om hjälp”. Dessa uttryck kan tolkas som att eleverna upplever 

otrygghet i relationen till läraren eller att de inte vill utmärka sig.  

 

Förståelse genom ord och handling 
  

Elevernas resonemang omkring anledningen till att de inte vågar eller vill prata om sina behov 

handlar om att ”man skäms” eller ”jag blir som en belastning”. Detta kan ses som en beskrivning av att 

eleverna inte känner sig accepterade och att de måste ändra sig för att passa in. En elev har 

erfarenhet av att känna sig ifrågasatt och misstrodd:  

Jag vet inte hur jag ska förklara, det kanske inte är så men [...] ja det känns som att dom tar de som 

att jag kommer med ursäkter för det och det och inte faktiskt tror att det är så. Jag tycker att det är 

jättejobbigt att jag hela tiden ska behöva förklara mig.  

Eleven beskriver också att det kan kännas jobbigt att komma till klassrummet när man får frågor 

som ”[va]rför har du inte vart här, varför är du sen?“ . När hon kommer till klassrummet riskerar hon 

att utsättas för frågor som hon inte orkar besvara. Detta skapar oro, menar eleven.  

Lärares brist på förståelse och ifrågasättande av behoven speglas också i bemötandet. En elev 

med behovet av att använda mobil och hörlurar för att skärma av sig, berättar om att mötas av 

anmärkningar för hur hon beter sig:  

Vissa lärare är ju sädär, ta ur headsetet mens jag pratar, men då är det sådär att då går det ut ur dens 

andra örat. Har jag headsetet i då kommer det in och så fastnar det lite bättre. […] Plus att jag 

måste… jag kan sitta och fippla med mobilen men jag lyssnar ju fortfarande…Jag måste annars 

tappar jag koncentrationen.  

I en annan berättelse beskriver en elev en situation där hon berättade om sina svårigheter i skolan 

för en lärare och fick till svar att “men alltså jag har haft elever som haft det värre än dig så…”. Elevernas 

berättelser vittnar om en oförståelse för behov som inte syns på utsidan vilket skapar en 

otrygghet.  

En annan elev berättar om situationen då hon upplevde att läraren fått ”fel bild” av henne som 

elev. “Min svensklärare sa till mig att jag inte har någon vilja. Det är det enda som driver mig i skolan annars 

hade jag hoppat av skolan för länge sen!” Eleven hävdar att det är sådana där små kommentarer som 
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lärare kan ge som gör att elever “tappar helt”. Denna erfarenhet visar att det finns risk att en elevs 

svårigheter misstolkas och ses som att denne inte vill jobba.  

Positiva erfarenheter av förstående lärare har de elever som beskriver att lärarens förståelse också 

syns när denne använder uttryck som ”ta det i din takt” eller i handling visar att de förstår: 

Hon satte sig ner och förklarade [och läraren sa att] jag kan läsa för dig om du behöver 

läshjälp. Jag kan uttala orden åt dig. Jag kan hjälpa dig med det. 

En elev menar att en lärare som vill förstå ”tar reda på vad som är svårt och hjälper eleven med det”. 

Dessa citat kan tolkas som att eleverna upplever trygghet när lärarna förstår vad det är som 

behövs eller försöker ta reda på vad som behövs. Elevuttrycket ”jag kände att hon verkligen ville 

hjälpa mig” stödjer denna tolkning.  

 

4.2 Om hur lärare gör 
  

Detta avsnitt beskriver elevers erfarenheter av mötet med undervisningen och deras upplevelse av 

att delta i olika lärandesituationer. Upplever de lärandesituationerna tillräckliga för att de ska 

utvecklas mot kunskapskravens alla nivåer? Mötet med undervisningen påverkas av lärarnas val 

av metoder och om anpassningar genomförs eller inte.  

 

Att delta i genomgångar 
  

Genomgångar ett vanligt inslag i klassrumsundervisningen. Ur elevernas berättelser förstår vi att 

lärarnas upplägg för detta kan vara avgörande för om eleven kan följa genomgången eller inte. En 

elev med behov av skriftligt stöd för att kunna följa en muntlig genomgång säger “jag kommer inte 

ihåg någonting efter lektionen för då har jag ansträngt mig så mycket att förstå det han säger OCH så ska jag 

försöka skriva ner på papper. Jättesvårt!”. Detta medför att “det är jättetungt att ta tag i en uppgift, det är 

ångest deluxe!”. Eleven uttrycker frustration över att trots upprepad efterfrågan, inte få ut 

stödanteckningar inför lektionen vilket skulle vara ett stöd vid genomgången. I elevens 

resonemang framgår att undervisningen ter sig abstrakt och på för hög nivå samt att läraren inte 

gör de anpassningar som eleven efterfrågar. Detta medför stor frustration och ångest.  

Trots svårigheterna och frustrationen att inte få stöd, får eleven höga betyg. Elevens säger “på 

något sätt så faller det ju in, men det tar dubbelt så lång tid i jämförelse med andra ämnen”. Att det tar henne 

längre tid för henne än för andra elever att plugga inför provet är tydligt förknippat med 

frustration även det. Det faktum att eleven trots allt får höga betyg tycks inte väga upp för den 

frustration som uttrycks över att inte få det stöd som efterfrågas.  

Positiva erfarenheter av att delta i genomgångar uttrycks bland annat med orden “Hon är ju 

klockren! Hon har bara genomgång och skriver på tavlan [...] så hon har ju upplägget efter mig för hela klassen” 

och eleven säger att “jag är jätte, jättenöjd [...] För att det är lättare att förstå när de ritar, skriver så man 

kan skriva av för att förstå det svåra sen”. Trots att eleven anger detta ämne som svårt så är eleven 

positiv till det eftersom läraren gör på ett sätt som underlättar lärandet och hon känner sig 
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förstådd utifrån sina behov. I den här situationen har läraren valt att anpassa undervisningens 

upplägg utifrån det hon har förstått att den enskilda eleven har behov av och läraren gör det på 

det sättet för samtliga elever. 

 

Att delta i arbetet 
 

I arbetet i klassrummet framkommer att det är det viktigt att lärarna möter elevens kunskapsnivå 

och gör anpassningar för att möta individuella behov.  Flera elever har erfarenhet av att det 

läraren pratar om ter sig abstrakt och obegripligt. En elev säger att ”hon inte kan ge något tillbaka” 

eftersom hon har fullt upp att förstå vad läraren pratar om ”man bara lyssnar och förstår ingenting”. 

Detta kan ses som ett uttryck för att eleven inte hänger med och att interaktionen minskar till 

följd av detta. Som nämnts ovan kan svårigheter att anteckna i samband med att läraren pratar, 

vara en stor utmaning för många elever. Detta jämte att undervisningen hamnar på för hög nivå 

blir frustrerande för eleven och hon ”sitter av tiden”. 

Andra elever har liknande erfarenheter av att tiden i klassrummet blir ineffektiv till följd av att de 

har svårt att hänga med, vilket syns i beskrivningarna ”[a]lltså, jag sitter mest i hörnet och… sitter och 

spelar… skriver med folk.”, “Man sitter mest av tiden. Det känns som om jag får mer gjort hemma.” . En elev 

i matematiksvårigheter säger“Jag sitter och inte gör någonting [...] jag lägger undan boken och säger att jag är 

klar. Jag kan inte göra något mer liksom.” . När tiden i klassrummet blir outnyttjad hinner eleverna 

inte färdigt med uppgifter och får plugga hemma. De situationer som beskrivs här kan 

sammanfattas med att eleverna inte kommer framåt i uppgifterna utan hjälp. De upplever att de 

fastnar och kommer inte vidare.  

Andra elever berättar om sina erfarenheter av att inte kunna följa med i klassrumsdiskussioner i 

matematikämnet. Några av eleverna uttrycker att de inte kan matte och att de inte kan följa med i 

den gemensamma diskussionen. De säger “det blir vänta, vänta vad var det första steget hon gjorde.. och 

sen så blir det olika steg som jag inte hinner med” och “när vi räknar på tavlan då har jag lite svårt att hänga 

med och så ser jag att alla andra dom vet mer”. Ur elevernas berättelser förstår vi att de får förklaringar i 

efterhand av läraren eller specialläraren men då är den gemensamma lärandesituationen redan 

passerad.  

Flera av eleverna berättar om erfarenheter av att inte få förutsättningar att genomföra 

arbetsuppgifter därför strukturen inte blir tydlig. En elev beskriver “Jag har sagt åt henne att hon 

måste ta mig åt sidan och sätta sig ner och förklara för mig vad jag ska göra exakt” men då läraren inte gör 

det så “jag blir arg [...] Det här är inget viktigt för mig och så går jag. Så jag skiter i det fullständigt. Jag orkar 

inte ta tag i det då”. Eleven uttrycker frustration och vad som händer när situationen inte blir 

greppbar “jag behöver veta exakt vad jag ska göra […] jag blir riktigt stressad! […] Hur ska jag göra? När 

får jag reda på saker och ting”. En annan elev beskriver att när han får hjälp med strukturen kan han 

prestera bättre. Han säger ”jag jobbar hårt vilket är skönt”.  

Att använda tekniska hjälpmedel är ett vanligt och välkänt stöd för att skapa bättre 

förutsättningar för elever med läs- och skrivsvårigheter. En elev reflekterar kring frånvaron av 

dessa. ”Jag har gett förslag några gånger att man kanske kan få skriva på dator [vid examinationer] [...] men 

den tjänsten har ju inte vi.” I samtal om läsning säger han att “[m]ängden är jobbig. Speciellt när det blir 
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riktigt stora böcker då kan jag känna, nej ...fan”. Att han kan lyssna på böcker istället för att läsa är 

okänt för honom. Eleven beskriver sig själv som att “ha blivit slöare” och att ha “tappat den där 

strukturen [...] det är tråkigt”. Elevens självkritik skulle kunna ses som att det bottnar i att 

undervisningen blir honom övermäktig, ett tecken på att klassrumssituationen blivit för tung som 

en konsekvens av bristen på anpassningar. I den här situationen saknas vägledning och hinder 

uppstår för kunskapsutvecklingen. 

 

4.3 Om mötet med gruppen 

  
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande ses kunskapsutveckling som en i grunden social 

process. Mötet med gruppen är en viktig komponent och i elevintervjuerna finns resonemang om 

olika erfarenheter och upplevelser av detta möte. Elevernas berättelser handlar både om gruppens 

betydelse för lärandet och om andra elevers bemötande av elevens behov. 

Positiva beskrivningar av gruppens betydelse finns i exemplen då två elever med dyslexi berättar 

om sina erfarenheter. En elev berättar att eleverna sitter i ring och läser tillsammans istället för 

enskilt. Elevens säger att ”[…] så får alla hänga med och läsa lite. Det funkar ganska bra tycker jag”. En 

annan elev uttrycker att ”min största räddning i trean har ju varit mina kompisar. För att vi sitter och pratar 

så mycket. Där har jag fått den största kunskapen”. De här eleverna upplever lärandet i grupp som en 

styrka och det är i samspel med andra som ny kunskap skapas. 

En beskrivning av det motsatta är en elev som berättar hur hon kämpar med matematiken och 

när hon kör fast och inte kan fråga läraren så ser hon det inte som ett alternativ att kommunicera 

med kompisar. Eleven säger ”vad ska man göra…så man bara sitter där”.  

Det finns också exempel på när gruppens bemötande i form av kommentarer bidrar till en känsla 

av inte få förståelse för sina behov. En elev säger att kommentarer som “Varför ska hon få extra 

tid?” gör att hon känner sig osäker. Hon berättar att hon ses “som den duktiga flickan” och att de 

andra eleverna ifrågasätter att hon har svårigheter och behöver vissa anpassningar. Gruppens 

bemötande av eleven gör att hon upplever att hon sticker ut. Samma elev säger också att “alltså 

elever kan göra mig jätteledsen för att de förstår inte […] när man verkligen inte inte förstår!” Eleven ger 

uttryck för känslan av att stå utanför lärandet men också utanför gruppen. 

I det sociala mötet så uppstår även situationer som medför att eleverna jämför sig med andra. 

Dessa situationer kan stärka eleven ”jag gillar när kompisar … inte kan räkna ut nåt…då försöker jag 

räkna ut i huvet, så gott det går” säger eleven som beskriver sig som bra på matte. Men en 

beskrivning som inte varit stärkande finns i följande utsaga där en annan elev berättar om tiden 

innan hon fick sin dyslexidiagnos. Eleven menar att upplevelsen då påverkar skolsituationen ännu 

idag. 

Alltså, jag trodde ju först att jag var dum i huvudet. Man tror ju det! Varför är inte jag som alla 

andra? Varför sitter jag här och kan inte läsa Ola när alla andra läser en annan bok. Alltså man har ju 

alltid känt sig sär. Man har ju det, fast man har ju inte vetat vad det är för fel. Varför kan jag inte? 

Och det har varit en jättestor frustration, man har ju varit jätteledsen. Första gången man skulle lära 

sig länder fick jag panik. Man kunde ju inte få in dem och man undrade varför! Man känner sig 

dum! Och då byggs det upp frustration och då byggs det på allt annat!  
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I den här situationen gjordes anpassningen i form av att eleven fick en enklare bok men 

anpassningen medförde att eleven upplevde en känsla av att vara avvikande och annorlunda. 

Eleven förstod att hon inte kunde läsa som alla andra och inte lärde på samma sätt som andra 

vilket beskrivs med en känsla av frustration över situationen.  

 

4.4 Om betyg och bedömning 
  

Elevernas upplevelser av betyg och bedömning visar att examinationer och prov ofta utgör en 

källa till stress och oro. Uttryck som dyker upp i resonemangen om detta område är ”panikångest”, 

”jag vill bara börja grina”, ”ta tjuren vi hornen” och ”jag blir stressad, jag blir riktigt stressad”. Elevernas 

stress är också förknippat med den arbetsbörda som stundande examinationer genererar. En elev 

berättar att ”det går ju bra, men jag får börja fyra veckor innan […] jag får traggla och traggla och traggla”. En 

annan elev beskriver att han nu upplever att han inte hinner med och ofta kommer oförberedd 

till provet. Han tvingas prioritera.  

Tidsbristen tycks vara en faktor för samtliga av de intervjuade eleverna. Inte sällan tycks det vara 

ett resultat av att eleverna har mycket arbete att kvar att göra hemma, uppgifter som egentligen 

skulle gjorts i skolan men som inte hunnits med. Detta kan ha olika orsaker men bristen på 

anpassningar kan göra att mängden hemarbete ökar.  

Bedömning i skolan handlar ur elevernas perspektiv om att få förutsättningar att visa sin kunskap 

både som grund för nästa steg i lärandet (formativ bedömning) men även som grund för ett 

kursbetyg. Eleverna berättar om ett behov av flexibilitet vid examinationer. En elev som arbetar 

långsamt pga sin funktionsnedsättning säger att “ibland behöver jag längre tid på mig för vissa saker, 

därför att det tar mig längre tid att göra [...] jag kan skriva mer men jag hinner inte nu [...] det kan va 

jobbigt… att man inte hinner”. En annan elev ger som exempel att: 

När jag måste skriva en massa meningar så blir det.. jag vet inte vad jag ska skriva för 

att få fram svaret riktigt [...]. jag har svaret i hjärnan med det kommer inte fram på 

samma sätt [...] när jag får ett papper framför mig med en massa frågor, då försvinner 

allt. 

Här beskrivs svårigheterna att uttrycka sig i skrift vilket blir ett hinder för att redogöra för 

faktakunskaper och djupare resonemang vilket krävs för högre betyg. Det utgör därmed ett 

hinder för att visa sina kunskaper i ämnet. 

Ett annat exempel på svårigheter som uppstår till följd av bedömningens utformning får vi i 

följande beskrivning då en elev berättar om sin lillebror som precis som hon själv har dyslexi och 

får sänkt betyg i syslöjd som en följd av sina svårigheter att läsa instruktioner:  

Alltså han är jätteduktig i hantverk. Syslöjd, rita, träslöjd! Och då får han A i syslöjd, 

hantverk [det praktiska utförandet] och E [i det teoretiska] betyget blir sänkt till D för att 

han inte kan läsa en beskrivning.  
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Återkoppling 
 

En annan viktig aspekt av temat betyg och bedömning handlar om elevernas upplevelse av 

återkoppling, feedback. Elevernas resonemang visar att om tillräcklig feedback ges är detta ett 

tryggt stöd medan otillräcklig återkoppling skapar en känsla av osäkerhet. En elev som beskriver 

sig ha höga ambitioner uttrycker också hur osäker hon känner sig på sin egen förmåga, en följd av 

att många gånger ha misslyckats i skolan. Innan hon visste att hon hade dyslexi och försökte göra 

som alla andra elever gick det inte så bra och hon kände sig ”dålig” men nu har hon ”hittat 

strategier”. Hon känner sig fortfarande osäker och då blir feedback avgörande för känslan och 

upplevelsen av en lärandesituation. Eleven berättar om ett examinerande seminarium:  

[…] då blir det jättejobbigt för då får jag typ panikångest hela jag. Jag vill bara börja grina när jag är 

där.    

J: På lektionen?    

E: Ja där på examinationen. Och det är väl för att jag känner mig osäker. Jag har inte det 

självförtroende som jag har i de andra kurserna. För att jag tycker att det är jobbigt. Nu i trean har 

jag tyckt att det är extremt jobbigt med de här kurserna. Dels för att jag är lite grinig på dem 

[lärarna], att de har sagt att vi inte behöver oroa oss för betygen. Jag har ju velat haft A, nu hänger 

ju betygen på det för att jag ska söka [vidare till högskola], men jag ligger ju inte där. Då blir jag lite 

irriterad för då borde de ha sagt det tidigare än nu. Då blir det ju ännu större press på mig nu, när 

jag ska försöka. Och det klarar jag inte, att ha den pressen på mig själv. […] Det är betygs...det är 

mycket betygen som sätter press på mig, att man måste leverera. Krav!   

J: Du känner dig pressad vid examinationstillfället?   

E: Ja.   

J: Skulle läraren kunna göra någonting här?   

E: [Suck] ...Inte bara sitta tyst. Det är det värsta som finns vide ett seminarium. Man kan tänka på 

att när man har seminarium med X så bollar hon med en och man blir avslappnas. Man kan säga en 

sak och hon kan svara typ “hur menar du nu?, så får man förklara. En lärare som bara, som sitter 

och nickar så här...Man bara: nickar du för att jag är dålig nu, eller för att jag är bra. Man får inget. 

Man vill nästan ha liksom ha lite “det där var bra” nästan som att man vet att man är på rätt spår. 

För ibland känns det som om man kan prata om helt fel sak. Då blir det liksom att man får panik.  

När både feedback om nuläge och den framåtsyftande handledningen saknas så upplever en 

osäkerhet som får konsekvenser i form av att eleven blir frustrerad och stressad, ”får panik”.  

 

4.6 Sammanfattning av resultatet  
 

Att försöka fånga elevers upplevelser av sin delaktighet i klassrumsundervisningen utifrån deras 

beskrivningar och resonemang om extra anpassningar och lärarnas bemötande är ett givande 

arbete. De teman som framträder i elevernas berättelser handlar om lärarnas förståelse, om hur 

lärarna gör, om mötet med gruppen och om känslor kring betyg och bedömning. Det 

framkommer i resultatet att elevernas upplevelse av klassrumsundervisningen påverkas av 



36 
 

lärarnas förståelse och bemötande. För att eleverna ska våga fråga och vara öppna med sina 

svårigheter så krävs trygghet i relationen till läraren.  I elevernas beskrivningar framgår det att 

elever som upplever att de blir lyssnade på orkar och vågar delta i klassrummet i större 

utsträckning än de elever som känner att de inte får gehör hos läraren. Dessa elever känner att de 

vill ge upp.  

Upplevelsen av att inte känna trygghet i klassrumssituationen eller ha känslan av att behoven inte 

accepteras eller tas på allvar, kan i värsta fall få konsekvensen att elever döljer sina behov eller 

inte pratar om dem, vilket vi sett exempel på. En ytterligare konsekvens av att känna sig otrygg 

och inte få förståelse och acceptans för den man är, visade sig kunna vara att eleven drar sig 

undan från klasskompisar och lärare. Elevernas resonemang visar också att deras upplevelse av 

att lärare försöker förstå deras behov och vill göra anpassningar även påverkar motivationen i 

kurserna.   

I resultatet beskriver eleverna även erfarenheter av mötet med undervisningen och deras 

upplevelse av att delta i olika lärandesituationer. Detta möte påverkas av lärarnas val av metoder, 

de behov av anpassningar eleverna har samt om anpassningar genomförs eller inte. Lärarens 

didaktiska val får konsekvenser för elevens möjlighet att följa med vid genomgångar och i 

undervisningen. I elevernas berättelser finns exempel på att elever har svårt att hänga med vid 

genomgångar och diskussioner till följd av att anpassningar saknas och undervisningen är på för 

hög nivå. De elever som saknar till exempel anteckningsstöd vid genomgångar eller tydliggjord 

struktur får inte samma förutsättningar som andra elever att repetera och plugga. Resultatet visar 

också att eleverna har erfarenhet av att de sitter av tiden i klassrummet för att de inte hänger med. 

Detta beror ofta på att de inte fått tillräckliga instruktioner eller saknar strategier för att ta sig an 

uppgifterna, något de behöver stöd med från lärarna. Avsaknaden av tekniska hjälpmedel är 

ytterligare en faktor som påverkar elevernas möjlighet att delta med samma förutsättningar.  

Elevernas berättelser handlar även om gruppens betydelse för lärandet och om andra elevers 

bemötande av elevens behov. Känslan av att inte vara någon i gruppen och att inte ”fatta något” 

kan bidra till att eleverna känner sig mindre kompetenta.  I beskrivningarna ovan går att utläsa att 

några av eleverna inte känner sig accepterade av de andra eleverna. Detta är en bidragande faktor 

till känslan av att inte uppleva tillhörighet med gruppen. Det visade sig också att i vissa 

undervisningssituationer, då elever jämför sig med varandra, finns det risk för att det uppstår en 

känsla av utanförskap. Bristen på anpassningar bidrar till denna upplevelse såsom i berättelsen 

om att på grund av dyslexin inte kunna delta i lärandesituationen.  

I elevernas berättelser framkommer även att betyg och bedömning vid examinationer och prov 

ofta utgör en källa till stress och oro.  Denna upplevelse påverkas av i hur stor utsträckning 

examinationsformen är anpassad till elevens behov. Det är tydligt att när anpassningar inte görs 

upplever eleverna tidspress och frustration över att inte få visa vad de kan. De ges inte 

förutsättningar som längre tid för att skriva klart sina svar eller möjlighet att prövas muntligt när 

svårigheten är att uttrycka sig i skrift. Att få återkoppling och vägledning framkommer som 

viktigt för känslan av trygghet.  I resultatet ovan finns exempel på erfarenheter då avsaknaden av 

kommunikativt stöd leder till stor frustration och ökad press.  
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5 Analys 
 

5.1 Analys ur specialpedagogiska perspektiv 
 

De specialpedagogiska perspektiven grundar sig främst i hur skolan och dess aktörer ser på elever 

i skolsvårigheter, om det är ett kategoriskt perspektiv där svårigheterna läggs hos individen eller 

om det finns ett relationellt perspektiv där svårigheterna anses uppstå i mötet mellan individ och 

omgivning och där åtgärderna fokuserar vad som kan förändras i omgivningen för att öka alla 

elevers möjligheter att delta. De intervjuer som genomförts för den här undersökningen har 

inriktats på vad som sker i klassrummet och hur elever upplever att lärare bemöter deras behov.  

Utifrån elevernas berättelser ser vi att det finns ett bakomliggande kategoriskt perspektiv i skolans 

organisation av stödet eftersom alla elever av olika skäl arbetar enskilt med speciallärare eller 

specialpedagog för att uppnå kunskapskraven i kurser. I vissa fall förekommer detta i 

kombination med anpassningar i klassrummet men detta gäller inte för samtliga av de intervjuade 

eleverna. Vid en analys ur specialpedagogiska perspektiv skulle alla undervisningssammanhang 

där eleverna upplever en brist på anpassningar kunna tolkas som ett icke-relationellt synsätt på 

elever i svårigheter. Verkligheten är förstås mer komplex.  En analys ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv ger oss dock möjligheten till ytterligare en tolkning av deras berättelser. 

I temat om lärares förståelse finns exempel där eleverna upplever trygghet i mötet med lärarna 

men även där de känner sig ifrågasatta och inte accepterade. Med ett relationellt synsätt på 

svårigheter i klassrummet utforskar lärarna genom dialog, vad i skolmiljön som bidrar till att 

eleverna är i skolsvårigheter och arbetar för förändringar där. Eleven som berättar att det är skönt 

att läraren känner till dennes diagnos ger uttryck för en trygghet i relationen till läraren men också 

att eleven har erfarenhet av att diagnosen har stor betydelse i skolsammanhang vilket visar på ett 

kategoriskt synsätt. Även eleven som upplever sig som en belastning och att denne måste ändra 

sig för att passa in speglar ett kategoriskt synsätt där svårigheterna ses som individbundna.  

När elevernas berättelser handlar om hur lärare gör framträder de olika specialpedagogiska 

synsätten tydligast. I klassrum där ett fullt ut relationellt synsätt råder genomförs undervisningen 

på ett sätt där eleverna inte märker att anpassningar sker. I en intervju med en elev med läs- och 

skrivsvårigheter berättar eleven om ett uppskattat arbetssätt i grupp. Eleven vet inte varför 

läraren har valt att göra på detta sätt men vi kan ana en anpassning som gjorts för att gynna elever 

som är läs- och skrivsvaga. En förändring som görs i undervisningen utan att eleven ens är 

medveten om detta skulle kunna spegla ett fullt ut relationellt synsätt. Undervisningen förändras 

för att skapa möjligheter för allas deltagande utifrån egna förutsättningar. 

Det finns fler goda exempel där elever upplever att läraren gör på ett sätt som gynnar eleven utan 

att denne behöver känna sig utpekad. Ett exempel är situationen där läraren gör som eleven 

efterfrågat men gör det för hela klassen. Detta kan ur ett relationellt perspektiv tolkas som att 

läraren gör förändringar i miljön för att möta elevens behov och gör detta utan att peka ut eleven. 

Dock innehåller elevernas berättelser beskrivningar av att efterfråga specifikt stöd och 

anpassningar vid genomgångar, arbetsuppgifter och bedömningssituationer men ändå inte få det i 

klassrummet. Även berättelser om brist på tekniska hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter 



38 
 

framkommer. Eftersom alla eleverna har särskilt stöd i form av individuell hjälp av speciallärare 

och specialpedagoger så skulle bristen på de efterfrågade anpassningarna i klassrummet kunna 

tolkas som att det finns ett kategoriskt perspektiv där kunskapskraven ska uppnås genom att 

eleven får extra stöd utanför klassrummet och inte genom förändringar i klassrummet. Även när 

specialläraren finns i klassrummet (lösning som antyder relationellt synsätt) så anas ett kategoriskt 

perspektiv eftersom specialläraren förklarar i efterhand för den enskilda eleven istället för att 

skapa förutsättningar för eleven att kunna delta i arbetet samtidigt som gruppen.  

I en analys av elevers möte med gruppen framträder de specialpedagogiska synsätten i hur elever 

beskriver sig själva i relation till andra gruppen. I ett klassrum där ett relationellt synsätt råder 

skulle anpassningar inte vara en avvikelse, men elevberättelserna vittnar om att flera av de 

intervjuade eleverna har upplevt sig som annorlunda. Kommentarer från gruppen såsom 

ifrågasättande av anpassningar visar även de på att klassrumsklimatet genomsyras av ett 

kategoriskt synsätt.      

I temat om betyg och bedömning lyfter eleverna fram att bristen på anpassningar i 

undervisningen skapar mycket hemarbete och ofta medför stor tidsbrist och stress. I 

provsituationer måste eleverna ofta anpassa sig till rådande upplägg vilket medför att de upplever 

att de inte ges möjlighet att visa vad de kan. Här kan vi göra tolkningen att bristen på 

anpassningar grundar sig i ett kategoriskt synsätt eftersom eleven själv får reda ut problemen som 

uppstår i skolsituationen.  

 

5.2 Analys ur ett delaktighetsperspektiv  
 

Delaktighetsmodellen används här som stöd för en analys av faktorer som kan påverka elevers 

delaktighet i klassrummet. I tabellen ges exempel på upplevelser som enligt de intervjuade 

elevernas resonemang tycks vara hinder för ökad delaktighet.  

Aspekter av delaktighet i 

undervisningskulturen 

 

Tillhörighet  Den formella tillhörigheten är densamma som för övriga elever.   

Tillgänglighet  Eleverna upplever att det är svårt att följa med vid föreläsningar 

och genomgångar. Flera av eleverna har svårt att anteckna 

samtidigt som de lyssnar till läraren.  

 

Lärarna förklarar i efterhand.  

 

Eleverna upplever att de ofta får tidsbrist eller har svårt att ta till 

sig ny kunskap till följd av att material inte anpassats i tillräckligt 

stor utsträckning. 

 

Eleverna får svårt att genomföra uppgifterna och komma vidare 

för att enskilda instruktioner och kontinuerlig feedback ges för 

sällan.  
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Eleverna har svårt att visa vad de kan vid prov och 

examinationer för att anpassningar av examinationsformen inte 

görs.  

Engagemang Eleverna upplever frustration, oro och stress till exempel vid 

prov och bedömning.  

 

Eleverna jobbar inte och sitter av tiden till följd av att de inte 

förstår, inte vet hur de ska göra eller inte hinner med.  

Samhandling Deltagandet i gruppaktiviteter påverkas av att eleven inte hunnit 

få grepp om vad som ska göras eller haft svårt att hinna med 

förarbetet inför gruppuppgifter. 

Autonomi Eleverna beskriver ett beroende av läraren i 

undervisningssituationen särskilt utifrån att de behöver 

ytterligare instruktioner för uppgifter föra att veta hur de ska gå 

till väga.  

 

Eleverna har lite inflytande på sin studiesituation och 

undervisningens upplägg.  

Erkännande Lärarna förstår inte eller tar inte reda på elevens behov.  

 

Gruppen har inte förståelse för elevens behov och ifrågasätter 

stödbehovet.  

 

Tillgänglighet och erkännande 
 

Elevernas berättelser visar att de ofta har svårt att hänga med på lektionerna. Svårigheter kan 

uppstå vid genomgångar och föreläsningar eftersom eleverna har upplevt att dessa är på för hög 

nivå eller är svåra att följa med i. Andra exempel är att eleverna inte fått tillräckliga instruktioner 

för att kunna sätta igång eller genomföra uppgifter. Materialet som används har en för 

omfattande textmängd för att elever med lässvårigheter ska hinna färdigt inom given tid. Många 

elever uttrycker också att det är svårt att anteckna samtidigt som man lyssnar vilket utgör ett 

hinder för studierna då stödanteckningar från läraren sällan delas ut. Dessa exempel visar på en 

låg grad av tillgänglighet.   

Eleverna resonerar även om vikten av anpassningar vid examinationer. Den bristande 

tillgängligheten här riskerar att få konsekvensen att eleven får ett lägre betyg. Detta talar eleverna 

om med stor frustration. Ett behov som flera av de intervjuade eleverna lyfter till diskussion är 

behovet av enskilda muntliga instruktioner och kontinuerlig feedback som stöd vid uppgifter. 

Avsaknaden av detta minskar tillgängligheten i undervisningen.  

Elevernas resonemang visar att brister i tillgänglighet är nära knutet till aspekten erkännande. 

Elevernas upplevelse av att lärarna inte har förståelse för individuella behov eller att de inte har 

intresse av att ta reda dem pekar på en låg grad av erkännande. Lärarnas bemötande ingår också 
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här och de berättelser som vittnar om att eleverna känner sig ifrågasatta eller känner sig som "en 

belastning" är också exempel på låg grad av erkännande. 

 

Engagemang 
 

I  intervjuerna talar eleverna ofta om sin motivation och lust för olika uppgifter och ämnen. I 

delaktighetsmoddelen kallas detta engagemang. Analysen visar att engagemanget påverkas mycket 

av graden av tillgänglighet och erkännande. Om lärare förstår behoven och är stöttande skapar 

detta ett större engagemang och gör det lättare för eleven att delta. När eleverna resonerar om 

känslor av oro, stress och frustration är det tydligt att dessa ofta orsakas av att eleven upplever att 

lärarna inte förstår behoven och inte gör anpassningar såsom diskuterats ovan. Det kan också 

bero på att eleven inte har grepp om vad som ska göras, hur det ska göras och att de lägger ner 

orimligt mycket tid på studierna. Engagemanget kan alltså påverkas betydligt av tillgängligheten 

och graden av erkännande.  

 

Autonomi och samhandling 
 

När det handlar om autonomi och samhandling, elevernas självständighet och interaktionen med 

andra elever, ger eleverna exempel på att möjligheten att jobba effektivt på egen hand eller att 

bidra i diskussioner och grupparbeten, ofta begränsas av undervisningens upplägg. Ett exempel är 

genomgångar i matematik, som av flera elever upplevs som svåra. Resultatet blir då att eleverna 

blir beroende av läraren och att läraren ger förklaringar i efterhand. Detta påverkar i sin tur 

elevernas möjlighet att arbeta tillsammans med sina klasskamrater. Ett annat exempel på något 

som kan påverka elevernas möjlighet att jobba med grupper handlar om att våga blotta sina 

behov. Återigen ser vi en tydlig koppling till graden av erkännande. Tryggheten i relationen med 

lärarna och gruppen påverkar alltså graden av autonomi och samhandling också.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om undervisningssituationen inte är tillgänglig i 

tillräckligt hög grad och eleverna upplever att lärarna inte förstår, inte tar reda på behoven eller 

inte erkänner dessa, påverkas även de andra aspekterna av delaktighet; samhandling, autonomi 

och engagemang. Engagemanget påverkas av bristen på tillgänglighet vilket syns i den beskrivna 

frustrationen och uppgivenheten eleverna upplever när de inte hänger med. Engagemanget 

påverkas också starkt av upplevelsen av erkännande. Aspekterna autonomi och samhandling 

påverkas också av en låg grad av tillgänglighet och erkännande eftersom en bristande 

tillgänglighet kan göra det svårt att delta i klassrumsarbetet vilket påverkar samarbetet med andra 

elever men även motivationen. Elevernas beroende av läraren påverkar deras självständighet, 

autonomi, vilket även det riskerar att sänka motivationen.  
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Förhållandet kan illustreras i följande modell som lånats av Szönyi och Söderqvist Dunkers 

(2015): 

 

 

 

Sammanfattning av analys 
 

I den här analysen har vi använt delaktighetsmodellen för att beskriva vad som minskar elevers 

möjlighet att vara delaktiga i olika skolsammanhang. Det i kombination med att analysera 

materialet ur ett specialpedagogiskt perspektiv ger en förståelse för hur minskad delaktighet kan 

uppstå till följd av lärares synsätt. Ett inkluderande klassrum och alla elevers delaktighet 

förutsätter ett relationellt perspektiv på svårigheter som uppstår i skolan, eftersom ett relationellt 

perspektiv innebär att lärare gör förändringar i undervisning och material. Något som inte ligger i 

linje med ett kategoriskt synsätt.             

I analysen av olika aspekter av delaktighet ser vi att flera av eleverna själva har ett kategoriskt 

perspektiv och förlägger ursprunget till skolsvårigheterna i sina diagnoser. Detta kan vara en 

konsekvens av erfarenheter från en skolgång genomsyrad av ett kategoriskt perspektiv.   

 

6 Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Skolans uppdrag är att ge en likvärdig utbildning till alla elever och att ge alla elever stöd och 

stimulans att utvecklas utifrån sina förutsättningar mot att nå kursmålen. Detta stöd kan 

organiseras på olika sätt och vi ser att situationen för eleverna i vår undersökning inte fullt ut 

speglar ett relationellt synsätt på skolsvårigheter då anpassningar i klassrummet inte alltid fungerar 

och stöd ges av speciallärare på annan tid när eleverna riskerar att inte nå kunskapskraven. Med 

ett relationellt synsätt på elevernas svårigheter hade lärarna istället fått stöd för att anpassa 

undervisningen efter elevgruppen, inklusive elever i behov av stöd.  

Utifrån att Skolverket 2014 skärpte kravet på att anpassningar ska göras inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, har diskussioner ofta förts om att inkludering av alla elever i ett 

klassrum faktiskt riskerar att skapa exkludering från både pedagogiska och sociala sammanhang. 

Vi har sökt ett elevperspektiv på om anpassningar kan öka eller minska elevers upplevelse av 

delaktighet.  
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I analysen framkom att lärarnas och gruppens bemötande samt lärarnas didaktiska val påverkar 

upplevelsen av delaktighet i klassrummet. Att få förutsättningar att vara delaktiga i 

undervisningens olika delar och i gruppen påverkas i sin tur av kommunikationen med läraren. 

Detta gäller både den dialog som skapar trygghet och tillit mellan elev och vuxen i skolan men 

även den kommunikation som sker i lärandesammanhang såsom instruktioner, feedback och 

formativ bedömning.  Bemötandet och lärarnas didaktiska val är viktiga för elevernas upplevelse 

av delaktighetsaspekterna erkännande och tillgänglighet. Dessa i sin tur påverkar andra aspekter av 

delaktighet såsom engagemang, samhandling och autonomi. 

Elevernas berättelser visar att lärarnas positiva bemötande och dialogen mellan elever och lärare 

leder till en trygg relation i skolan. Upplevelsen av att bli lyssnad på ökar tryggheten vilket är en 

viktig del för känslan att vara accepterad för den man är, att få erkännande. Dialogen med mentorn 

och lärare är särskilt viktigt för elever som befinner sig i en problematisk lärandesituation 

eftersom arbetslagets och skolans insikt om elevens behov är en förutsättning för  att kunna göra 

anpassningar.  Detta kan också leda till ökad motivation och självförtroende (Nordewall, 2011) 

och därmed ökad delaktighet genom ökad grad av engagemang och ökad autonomi. Att lärarens 

intresse och engagemang i eleverna ökar deras motivation visas i många studier (Hugo, 2007; 

Samuelsson och Lawrot, 2009; Heimdahl Mattsson och Roll-Pettersson, 2007).  

Känslan av samhörighet ökar med tryggheten i att våga visa vem man är och tala om sina behov 

Resultatet visar dock att eleverna ibland döljer sina behov och ber inte om hjälp i klassrummet 

för att slippa blotta sig. En möjlig anledning till detta är att klassrumsklimatet inte är tillåtande 

(Ryan, Pintrich och Midgley, 2001). Analysen av elevintervjuerna visar också att elever ibland drar 

sig undan från gruppen och sitter enskilt därför att de inte känner sig trygga och inte får grepp 

om det som pågår. Ur elevernas synvinkel kan detta ses som en låg grad av erkännande vilket 

leder till minskad samhandling.  Det pekar också på att klassrummet inte är inkluderande eftersom i 

ett i ett inkluderande klassrum har alla elever ett utbyte och är engagerade i arbetet och sociala 

relationer (Nilholm, 2014). Gruppens bemötande kan ge positiv draghjälp i studierna vilket i ett 

sociokulturellt perspektiv är en gynnsam faktor för kunskapsutvecklingen. När eleverna drar sig 

undan minskar möjligheten att få hjälp av gruppen.  

Som analysen visar är erkännandet och tillgängligheten betydelsefulla aspekter av delaktigheten och 

påverkar andra aspekter. Elevernas upplevelse av erkännande påverkas av relationen till lärarna 

och gruppen. Analysen visar också att elevernas delaktighet i undervisningens olika delar minskar 

till följd av brister i tillgängligheten. Främst beror den bristande tillgängligheten på lärares 

genomförande av lektioner och avsaknaden av anpassningar av material samt att 

examinationsformer inte anpassas. Bristen på anpassningar kan vara ett resultat av att lärarna inte 

har kunskap om olika funktionedsättningar och vad dessa kan medföra för eleven, vilket i 

rapporten från EADSNE (2003) anges som en förutsättning för inkludering.  Extra anpassningar 

ska göras för att möta hela bredden av elever, men i studien ser vi exempel på att vissa elever 

upplever att lärarna inte möter deras behov och inte gör tillräckliga anpassningar. Eleverna som 

intervjuats talar mycket om undervisningens tillgänglighet. De beskriver att de ofta har svårt att 

hänga med på lektionen och ibland har svårt att få grepp om vad de ska göra. Forskningen visar 

att elever i behov av stöd ofta upplever ett utanförskap till följd av att anpassningar inte görs 

(Björn-Mildrad, 2012; Bruce, 2014) och att många elever i skolsvårigheter har ett större behov än 

andra elever av exempelvis förberedelser, scaffolding (Gibbons, 2015) och att samtala om 
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studiestrategier (Alberyd-Öfors, 2014). När undervisningen inte är tillgänglig för alla elever 

uppnås inte den didaktiska inkludering som Asp-Onsjö (2006) avser. 

Eleverna berättar också att deras engagemang påverkas negativt av känslan av att vara annorlunda 

och inte klara av samma saker som sina klasskamrater. Med en låg grad av erkännande finns risk 

att elever i behov av stöd inte kan eller får göra uppgifter på samma sätt som resten av klassen, 

vilket blir utpekande och utgör ett hot mot motivationen och självkänslan (Fischbein, 2014). 

Tidsbristen som uppstår för elever som har svårt att hålla samma tempo som klasskamraterna är 

också en faktor som påverkar negativt (Foughantine, 2012). Att extra anpassningar görs i 

klassrummet är ett steg mot inkludering. Om anpassningar dessutom görs på ett sätt som ökar 

upplevelsen av gemenskap med gruppen och ökar elevernas delaktighet i lärandet genom ökad 

grad av samhandling, kan detta ses som en lyckad inkludering. Dock framkommer i resultatet att 

anpassningar ibland genomförs på ett sätt som pekar ut elever eller får dem att uppleva sig som 

annorlunda. I dessa fall kan undervisningen inte sägas vara fullt ut inkluderande.  

Göransson och Nilholms (2014) individorienterade definition av inkludering ger att om eleven 

trivs i skolan, har goda sociala relationer och når målen är eleven inkluderad. Elever i behov av 

stöd, som når betyget E eller mer, skulle alltså enligt denna definition vara delvis inkluderade till 

följd av att de når målen för kurserna. Nilholm och Alm (2010) liksom Haug(2010) diskuterar 

dock att betygsmål kanske inte är tillförlitliga parametrar i att bedöma graden av inkludering 

eftersom det inte omfattar någon aspekt av elevers egen upplevelse något som måste undersökas 

för att kunna bedöma de andra aspekterna av definitionen ovan. Att så kan vara fallet syns i 

analysen av elevernas resonemang där vi sett att elever kan ha höga betyg men ändå uppleva 

frustration och känsla av att inte ges förutsättningar i studierna eftersom vägledning och 

klassrumsanpassningar saknas. Lärarnas förmåga att göra anpassningar som underlättar för 

eleverna i deras lärande och i deras möjligheter att redovisa kunskaper kan skapa trygghet och 

lugn men kan även skapa stor frustration när studierna tar orimligt lång tid eller man upplever att 

man inte får möjlighet att fullt ut visa sina kunskaper. Olika elevers berättelser visar att det inte är 

frågan om höga eller låga betyg utan snarar känslan av att ha fått det stöd och anpassningar man 

efterfrågar. Icke-flexibla undervisnings- och examinationsformer får konsekvenser för 

tillgängligheten och den didaktiska inkluderingen men får också en konsekvens ur 

rättvisesynpunkt då elever med särskilda behov riskerar att bedömas på fel grunder då underlaget 

för bedömning endast blir den kunskap som eleverna givits möjlighet att visa och inte den 

kunskap det faktiskt har vilket Pettersson (2010) påpekar är en fara vid bedömning.  

För elever med språk-, skriv- och lässvårigheter är det viktigt att anpassningar genomförs i alla 

ämnen. I gymnasieskolan är det ofta stora textmängder i många ämnen och kurserna ställer stora 

krav på skrivförmågan. För att arbetsbördan inte ska blir övermäktig för elever med språk- skriv 

och lässvårigheter är det viktigt att varje ämneslärare funderar på hur ämnets innehåll kan göras 

tillgängligt även för dessa elever. Forskning om stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter på 

universitet och högskolor visar att lärares brist på kunskaper om vilka svårigheter dessa studenter 

står inför ofta resulterar i en brist på anpassningar (Björn-Mildrad, …; Olofsson, Ahl & Taube, 

2012). Forskningsresultatet bekräftar bilden som framträtt i vår undersökning där elever ofta 

upplever sig exkluderade på grund av att undervisning och examinationer inte anpassas i 

tillräckligt stor utsträckning. Pino och Mortaris (2014) beskrivning av vilket stöd studenter önskar 
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motsvarar också det som efterfrågas av gymnasieeleverna i vår undersökning. I 

undervisningssammanhang är det viktigt att ämnesläraren ser till att eleven har de verktyg som 

behövs för att genomföra en uppgift. Detta omfattar kompensatoriska hjälpmedel som dator eller 

miniräknare men framförallt att se till att eleven har tillräcklig förförståelse för att ta sig an 

uppgifter av olika slag.  

När det handlar om matematikundervisningens tillgänglighet så handlar anpassad 

matematikundervisning både om anpassningar av innehåll utifrån förförståelse men även om 

anpassningar av mängd. Löwing (2004) beskriver hur lärare och elever kommunicerar förbi 

varandra då läraren inte utgår från den nivå där eleven är och eleven lotsas genom uppgiften och 

fastnar snart igen. Vårt resultat visar hur detta kan upplevas som elev och vilka konsekvenser det 

kan få för självförtroendet och motivationen. För att vända detta krävs att man som elev får 

känna att man lyckas och då krävs en anpassad undervisning som utgår från varje 

elevs förförståelse (Samuelsson & Lawrot, 2009). En annan viktig aspekt 

som Wadlington och Wadlington (2008) påpekar är att elever som ineffektivt processar språket 

inte hinner med mängder av matematiskt arbete. Därmed är det viktigt att läraren gör noggranna 

avvägningar utifrån en bedömning av uppvisad kunskap om vilket matematiskt arbete som ska 

genomföras för att inte hemarbetet för eleven ska blir övermäktigt.  På gymnasiet är tempot högt 

och när undervisningen bygger på att eleverna förutsätts öva genom att räkna i matematikboken 

enligt en planering lika för alla, kommer dessa elever att drabbas då de aldrig kommer att hinna 

samma mängd som övriga.  

Att ha fått erkännande för den man är och att lärare möter det individuella behovet det vill säga 

skapar tillgänglighet i alla kurser är essensen som kan öka graden av samhandling, engagemang 

och autonomi. Eleven kan bli delaktig och känna sig delaktig och därmed kan vi tala om en social 

och pedagogisk inkludering.  

I Skolverkets föreskrifter om extra anpassningar är målet och ambitionen att dessa ska leda till 

ökad inkludering. Från resultatet som redovisats ovan kan vi dra slutsatsen att denna målsättning 

inte har uppnåtts för de intervjuade eleverna eftersom upplevelse av delaktighet är en nödvändig 

beståndsdel i inkludering. Eleverna upplever delaktighet i en kurs eller i en situation men inte i en 

annan, beroende av vilken lärare de har och hur läraren agerar. Slutsatsen av detta är att lärarens 

agerande i klassrummet är avgörande för de här elevernas upplevelse av delaktighet. Det här tyder 

på ett behov av en gemensam pedagogisk syn inom skolan för att uppnå inkludering och 

delaktighet. Samsynen är avgörande. Speciallärarens roll bör vara att arbeta mer förebyggande och 

i klasser som helhet, som en extra anpassning, för att stödja läraren och arbetslaget att bedriva 

undervisning där alla elever kan vara delaktiga.  

Det kan också konstateras att höga betyg inte är avgörande för känslan av delaktighet. Elever 

som uppnår höga betyg men även de elever som sällan uppnår betyget E, berättar alla om att 

känslan av att bli sedd och förstådd är viktigare än betygsmålen.   
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Metoddiskussion 
 

Vi ville lyfta fram ett elevperspektiv på upplevelsen av att vara i behov av anpassningar i 

klassrummet och valde därför den kvalitativa forskningsintervjun som datainsamlingsteknik Detta 

eftersom den enligt Kvale (2014) kan användas för att försöka se världen från 

undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter.  De tolv 

intervjuerna gjordes på elevernas egna skolor i ett försök att mötas i en för dem trygg miljö och 

genomfördes av endast en av oss för att försöka minska den redan ojämlika situationen som 

uppstår i sammanhanget vuxen och elev. I vår roll som intervjuare försökte vi genom öppna 

frågor (bilaga 3) och följdfrågor få eleverna att berätta om sina erfarenheter av 

klassrumsundervisningen. En del elever har lätt att prata om sin situation och vår roll blev mest 

att fungera som en uppmärksam lyssnare medan några av eleverna var mer tillbakadragna. I dessa 

fall behövde vi som samtalsledare ställa ett flertal följdfrågor för att få våra frågeställningar 

belysta vilket medför att det finns en risk att vår egen förförståelse har påverkat de följdfrågor vi 

ställde. Detta kan ha bidragit till vilka teman som framträder i vårt resultat. 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant och låg sedan till grund för analysen. Kvale (2014) 

påpekar att en intervju är en levande social interaktion och en översättning av denna till ett 

skrivet språk genom ordagrann transkribering ändå kommer att medföra en utarmad 

avkontextualiserad återgivning för en läsare eftersom tonfall och kroppsuttryck saknas. Detta 

upplevde vi i läsandet av varandras transkriberingar då intervjuaren kan koppla läsningen till 

minnet av situationen och därmed göra andra slutsatser vilket både kan förhindra och berika en 

analys. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att en annan svaghet i kvalitativ forskning är att 

forskaren själv är ett så centralt redskap vilket gör att process och analys är starkt beroende av 

dennes färdigheter, intellekt, och kreativitet. Vi har i vår analys försökt förhålla oss till att vår 

egen förförståelse grundad i våra erfarenheter som speciallärare vilket kan ha påverkat det ”vi 

ser” i resultatet. Men att vår förförståelse har influerat våra slutsatser är sannolikt ofrånkomligt.  

Urvalet till vår studie gjordes genom att speciallärare/specialpedagoger på gymnasieskolor i två 

olika städer tillfrågade för dem kända elever i behov av särskilt stöd om de kunde tänka sig att 

delta i studien. Göransson och Nilholm (2009) påpekar risken med smygrepresentativitet i 

pedagogiska avhandlingar där några få röster inte kan göra anspråk på att representera en hel 

grupp och vi betonar att vår studie endast representerar några gymnasieelevers erfarenheter. 

Detta både utifrån det lilla antalet men även utifrån att frivilligheten gör att urvalet riskerar att 

endast representera de elever som vågar, kan och vill göra sin röst hörd medan elever som 

upplever sig ha svårt att uttrycka sig muntligt inför för dem okända vuxna inte finns 

representerade. Frivilligheten via en för eleverna välkänd vuxen var ändå ett medvetet 

ställningstagande från oss ur ett etiskt perspektiv för att försöka minska risken att eleverna skulle 

känna sig utpekade.  

 

6.3 Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 
 

I en studie som denna skulle elevintervjuerna med fördel kunna kompletteras med observationer 

för att få ett bredare underlag och en djupare förståelse av elevernas utsagor.  En naturlig 
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fortsättning på en studie kring elevers upplevelser och erfarenheter av stöd och anpassningar i 

klassrummet, skulle också kunna vara att granska lärares arbetssätt. Göransson och Nilholm 

menar att i bedömningen av om en verksamhet är inkluderande eller inte behövs båda delarna. 

En kartläggning av lärarnas strategier kan bidra till att öka kunskapen om hur man kan arbeta för 

att skapa ett inkluderande klassrum (Göransson och Nilholm, 2014).  

Ett annat sätt att vidareutveckla ett elevperspektiv på extra anpassningar och delaktighet kan vara 

att följa några elever under en längre period för att på så sätt kunna bedöma anpassningars 

effektivitet för lärandet, självbilden och trivseln i skolan. 

Extra anpassningar vore också intressant att undersöka ur ett genusperspektiv. Finns det 

skillnader i hur anpassningar genomförs för pojkar och flickor, stereotyper för val av anpassningar 

och hur de genomförs, eller skillnader när anpassningar anses behövas? 
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Bilaga 1 
 

[Missivbrev] 

Hej! 

Vi heter Maria Isaksen och Anni Göthman och studerar till speciallärare på Mälardalens 

Högskola i Västerås. Denna termin skriver vi vårt examensarbete som syftar till att få fördjupad 

förståelse kring hur elever i skolsvårigheter upplever sin skolvardag. 

Vi har valt ett elevperspektiv eftersom det är viktigt att det här perspektivet lyfts i forskningen i 

större utsträckning. Att höra elevernas röster om sin vardag är även intressant för både lärare och 

speciallärare. Vi hoppas att undersökningen ska stödja planeringen av ett effektivt stöd till elever - 

i och utanför klassrummet. Syftet med vår studie är alltså att lära oss mer om hur elever upplever 

att lärare bemöter deras behov i klassrummet. För detta söker vi ett antal gymnasielever som vill 

medverka och berätta om sina erfarenheter. 

Varje elev kommer att intervjuas vid ett tillfälle under skoldagen men utanför lektionstid. 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme. Deltagandet är helt frivilligt och eleven kan när som helt 

avbryta sin medverkan. Allt material kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att varken kommun, skola eller elev kan identifieras i det slutliga examensarbetet. 

För att få kännedom om elever i behov av stöd som vill medverka i studien skulle vi vilja ta 

kontakt med specialläraren eller specialpedagogen på er skola för att få hjälp med urvalet. Vi 

kommer att höra av oss igen om några dagar för att höra om vi får tillåtelse att gå vidare med 

studien på din skola. 

Har du frågor så når du oss på: 

Maria Isaksen 070 – 3001496 maria.isaksen@edu.borlange.se  

Anni Göthman 073 - 3449807 anni.gothman@gmail.com 

Handledare: Gunnlaugur Magnússon gunnlaugur.magnussson@mdh.se 

Vänliga hälsningar 

/Maria och Anni 
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Bilaga 2 
 

[Medgivande att medverka i studie] 

Hej! 

Du har fått frågan om du vill bli intervjuad för en studie som handlar om hur undervisningen 

anpassas för olika elever. Innan du skriver under den här blanketten och ger ditt medgivande att 

delta i studien, vill vi att du läser igenom följande: 

Vi som genomför studien heter Maria Isaksen och Anni Göthman. Vi studerar till speciallärare på 

Mälardalens Högskola i Västerås. De intervjuer vi ska göra med elever kommer att ingå i vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att lära oss mer om hur elever upplever att lärare bemöter 

deras behov i klassrummet. 

Intervjun kommer att ske på skolan på dagtid, utanför lektionstid och beräknas ta ungefär en 

timme. Dina lärare kommer inte att få ta del av dina svar och de kommer inte heller att intervjuas 

i studien. När vi presenterar resultatet i vår rapport kommer alla deltagare att vara anonymiserade. 

Det betyder att alla namn har ändrats och att det inte framgår vem som sagt vad och vilken 

kommun, skola eller klass en viss elev tillhör. Materialet som samlas in kommer endast att 

användas för studiens syfte och kommer inte att delas med någon annan. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan i studien genom att tala om för oss att du inte vill vara med längre! 

Har du frågor eller funderingar innan du tackar ja till att delta, så hör gärna av dig! 

Maria Isaksen 070 – 3001496 maria.isaksen@edu.borlange.se  

Anni Göthman 073 - 3449807 anni.gothman@gmail.com 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

Vänliga hälsningar Maria och Anni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag vill gärna delta i studien! 

Namnunderskrift: ……………………………………………………………………………… 

Målsmans underskrift …………………………………………………………………………... 
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Bilaga 3 
 

[Intervjuguide] 

 Presentation av mig och syfte 

 Informera igen om anonymitet 

 Informera om att när som helst kunna avbryta 

 Tillåtelse att spela in 

Berätta om vilket program/inriktning du går 

Berätta om dig själv som elev - hur funkar det för dig i skolan? 

Berätta om vilka ämnen du upplever som positiva i skolan? Varför dessa? 

Berätta om dessa lektioner? 

Vad brukar läraren göra? 

Vad brukar du göra? 

HUR KÄNNS DET DÅ? 

Vi har fått kontakt med dig genom din speciallärare eftersom det finns ämnen/tillfällen då du 
upplever att det är svårt i skolan? 

Berätta om dessa lektioner? 

Vad är det som du upplever som svårt? 

Har du och din lärare diskuterat detta? 

Vad brukar läraren göra? 

HUR KÄNNS DET DÅ? 

Vad brukar du göra? 

Hur skulle du vilja att det var på dessa lektioner? 

Hur känner du inför att gå till klassrummet? 

Hur känner du inför provsituationer? (Vad beror den känslan på?) 

Hur genomförs examinationerna? (Passar detta dig, förklara?) 

 


