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I detta arbete bestämde vi oss för att tänka utifrån elevperspektivet när vi studerade i vilken 

mån elever med språkstörning inkluderas i sina klasser. Vi utgick från hur eleverna själva 

känner gällande inkludering; om de upplever att de inkluderas eller inte. Dessutom ville vi ta 

reda på deras inställning till inkludering; om de föredrar att arbeta i klassrummet eller utanför 

med en annan pedagog. För att få svar på dessa frågor intervjuade vi fyra elever med olika 

språkstörningar på tre olika skolor. Vi observerade även hur läraren inkluderar eleverna. 

Resultaten visade att samtliga intervjuade elever föredrog att vara i klassrummet och arbeta, 

förutsatt att de fick den hjälp de behövde, och att det var ro i klassrummet. Läraren försökte 

inkludera eleverna i den mån hen kunde men tiden var ett hinder.   

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Under vår utbildning till lärare har vi uppmärksammat att det finns ett stort antal 

elever på våra skolor som har en språkstörning. Enligt Asp-Onsjö (2017) menar 

Vygotskij att språket är ett redskap för att kommunicera med andra människor, och 

med vilket vi människor kan uttrycka våra tankar och känslor. Språket är något som 

vi använder nästan hela tiden i samverkan med andra. En språkstörning kan vara ett 

kunskapsmässigt hinder för eleven men troligtvis även bli till ett hinder för elevens 

gemenskap med klasskamrater, vilket sannolikt kan resultera i ett utanförskap. I en 

tidigare studie som vi gjort riktade vi in oss på hur några utvalda lärare själva 

upplevde att de inkluderade elever med språkstörning i klassrummet. I den studien 

visade det sig att det fanns en stor kunskap och ett stort engagemang hos lärarna för 

dessa elever. Utifrån den studien väcktes ett intresse av att undersöka hur eleverna 

själva ser på inkluderingen i skolan, och om eleverna känner att de blir sedda av 

läraren när det gäller just inkludering. Vi ville också veta om det resultat som vi fick 

genom intervjuerna med lärarna stämmer i praktiken i skolans vardag. Det är som 

lärare lätt att säga vad man vill göra för sina elever men det kan vara en omöjlighet i 

verkligheten. Det kan även finnas lärare som tror de gör allt till det bästa i skolan 

men att det som utförs endast fungerar för vissa elever.  

 

I Skollagens (SFS 2010:800) 1 kap 4§ skrivs att personal som arbetar i skolan ska ge 

eleverna stimulans och stöd så att de kan utvecklas. Det ska även finnas ett särskilt 

ansvar på skolan när det gäller elever som har svårigheter att klara av 

kunskapskraven från skolan. En elevs språkstörning innebär ofta ett behov av olika 

former av stöd som många gånger kan ges genom undervisning vid sidan om klassen. 

Här väcks en tanke om hur eleverna med språkstörningar känner sig i skolan, och om 

de upplever att de blir inkluderade som de ska? Hur ser inkluderingen ut i 

klassrummet och vad gör läraren för elever som har en språkstörning? Denna studie 

har inte haft ett fokus på lärandet hos elever med språkstörningar. Studien handlar 

istället om att undersöka hur elever med språkstörningar känner sig i skolan när de 

inte blir inkluderade i undervisningen.  
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1.1 Uppsatsens disposition 

I kapitel ett presenteras inledningen samt studiens syfte och frågeställningar. I det 

andra kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet. Här presenteras 

begreppsförklaringar, styrdokument samt tidigare forskning om inkludering och 

samundervisning.  I kapitel tre presenteras arbetets metod och material under 

rubrikerna Datainsamlingsmetod, Analysmetod, Urval, Validitet och reliabilitet samt 

Etiska överväganden. I det fjärde kapitlet redovisas resultat och analys. I kapitel fem 

finns en metoddiskussion samt en diskussion där resultatet diskuteras utifrån 

bakgrunden. Kapitlet avslutas med avslutande kommentarer och framåtblickar.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur några elever med en språkstörning i årskurs 

tre uppfattar inkluderingen i klassrummet och på vilket vis läraren stödjer 

inkluderingen.  

  

1.3 Frågeställningar 

Hur känner eleverna sig när de inte blir inkluderade i klassrummet? 

I vilken mån föredrar eleverna inkludering i klassrummet? 

Hur inkluderar läraren eleverna med språkstörningar i klassrummet? 

  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Här  förklaras och förtydligas inledningsvis vissa betydelsefulla nyckelbegrepp som 

förekommer i arbetet. Därefter följer styrdokument med text från Skollagen och 

Skolverket, samt Barnkonventionen. Kapitlet avslutas med tidigare forskning där vi 

lyfter fram och berättar om inkluderingen och samundervisning i skolan.   

 

2.1 Begreppsförklaring 

Allmän lärare: Sundqvist och Lönnqvist (2015) förklarar allmän lärare som en 

lärare som besitter omfattande kunskaper som bidrar till att nå alla elever på en 

grundlig nivå i motsats till speciallärare. 
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Barnets perspektiv: UNICEF Sverige (2009) menar att “barnets perspektiv” 

innebär exempelvis att de åsikter och tankar som uttrycks av barnet själv, inte genom 

deras vårdnadshavare. Det är barnets perspektiv som lyfts fram och visas. 

  

Funktionsnedsättning: En persons psykiska och fysiska begränsningar att kunna 

genomföra önskade aktiviteter. Denna begränsning kan bero på olika faktor som 

bland annat kan vara medfödda, sjukdomsrelaterade eller orsakas av en 

olycksfallsskada (Malmquist, 2017).  

 

Inkludering: I Nationalencyklopedin [NE] (2017a) beskriver Nilholm och 

Göransson (2013) det som att någon får ingå i en grupp. Motsatsen till inkludering 

skulle kunna leda till utanförskap. Enligt Nationalencyklopedin[NE] (2017b) betyder 

ordet utanförskap att personer står utanför en gemenskap i olika grupper. Personer 

kan vara utanför i hemmet, arbetet, eller i olika föreningar som finns runt om i 

världen. 

  

Likvärdig utbildning: Skolverket (2016) beskriver detta begrepp som en 

utbildning som är anpassad till alla elever, oavsett vilka förutsättningar och behov de 

har. 

  

Samundervisning: Sundqvist och Lönnqvist (2015), utifrån Persson och Persson 

(2011) och Östlund (2014), förklarar att den centrala beskrivningen är ett samarbete i 

en undervisning som är grundad på tvålärarsystem, oftast mellan speciallärare och 

allmän lärare. 

  

Speciallärare: Nilholm och Göransson (2012) förklarar att en sådan lärare har 

fördjupade kunskaper inom ett område, exempelvis läsinlärning. 

  

Specialundervisning: Det är en undervisning som bidrar med stöd till elever som 

behöver extra hjälp utöver den generella undervisningen (Gran, 2017) 

  

Språkstörning: ”Language disabilities occur in monolingual and multilingual 

children and young people throughout the world.[...] Often cause is unknown and 

other areas of development may not  initially be affected”(Martin, 2015,  s51). 
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 Språkstörning kan förklaras som en funktionsnedsättning som är baserad på 

svårigheter att formulera sig, ha förståelse för och mottaga ett språk. Detta innebär 

då att språket blir ett hinder istället för ett hjälpmedel för kommunikation.  Med 

andra ord betyder det att personer med en språkstörning har svårt att göra sig 

begripliga eller att förstå andra människor (Eriksson, 2016).  

 

 2.2 Styrdokument 

Under denna rubrik presenteras lagar och riktlinjer som styr inkluderingen av elever i 

skolan. Först refererar vi till Skollagen (SFS 2010:800) följt av Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket (2016) som bland annat 

tar upp hur lärare ska förhålla sig till elever och utforma undervisningen. Därefter 

följer Barnkonventionen (UNICEF Sverige 2009) som belyser barns rättigheter 

utifrån vilka lärare ska förhålla sig till. 

 

2.2.1 Skollagen  

Skollagen (SFS 2010:800) är det ramverk som styr hur utbildning och undervisning i 

svenska skolor ska vara utformad. I lagen framgår det att skolan ska ta hänsyn till 

elevers olika förmågor och behov (SFS 2010:800, 1 kap. 4§), och att de elever som har 

en funktionsnedsättning har rätt till stöd som motverkar de eventuella konsekvenser 

nedsättningen kan medföra (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). Elever ska även ha möjlighet 

till inflytande över den egna utbildningen (SFS 2010:800, 4 kap. 9§).   

 

2.2.2  Skolverket 

Skolverket (2016) skriver i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet att alla elever som går i skolan ska få en anpassad undervisning. 

Anpassningen ska vara ett stöd för elevernas lärande i fortsatta studier. 

Undervisningen ska utgå från varje enskild elevs bakgrund, till exempel kunskaper, 

språk och tidigare erfarenheter. 

 

Skolverket (2016) skriver också att all personal som arbetar på skolan ska hjälpa till 

med att utveckla en känsla hos eleverna för att de ska skapa en gemenskap, solidaritet 

och att kunna ta ansvar för andra elever som inte finns i den gruppen. Det ska finnas 
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en förståelse för att det vi gör tillsammans i skolan blir till ett kulturarv, som i sin tur 

bidrar till att varje individ blir trygg i sig själv. Genom detta utvecklar vi tillsammans 

en förmåga att kunna leva oss in i och förstå andra människors värderingar och 

villkor. 

 

Skolan ska även arbeta för att motverka kränkande behandling och diskriminering, 

både i grupper och enskilt.  Det ska även finnas ett arbete som bidrar till att andra 

elever visar respekt för alla elever på skolan oavsett vem de är.  När det gäller arbetet 

som eleven gör, så ska det visas med respekt. Skolverket (2016) skriver även att det 

ska finnas en strävan på skolan att skapa en gemenskap mellan eleverna. Skolan ska 

bidra till en lust att lära och ge en trygghet till eleverna. Eleverna ska få en självkänsla 

och trygghet hemifrån, men skolan också har en betydelsefull roll för elevernas 

trygghet och självkänsla.  Alla elever har rätt att utvecklas och känna en glädje i 

skolan. Eleverna ska även få chansen att klara av svårigheterna i skolan. Vidare så 

framhåller Skolverket (2016) att läraren ska vara lyhörd samt lyssna på sina elever 

och på deras önskemål.  

 

2.2.3 Barnkonventionen 

UNICEF Sverige (2009) skriver precis som Skolverket att alla elever ska ha rätt till en 

utbildning i skolan. De skriver också att det är skolans uppgift att hjälpa alla elever 

att lära sig och utveckla kunskap om mänskliga rättigheter.  Alla elever ska ha rätt att 

få tycka och tänka och yttra sina känslor. UNICEF har ansvar att se till att alla länder 

som har skrivit under konventionens avtal uppfyller sina skyldigheter. 

Barnkonventionen följs av 196 länder som har gått med på de krav och regler som 

Barnkonventionen ställer. USA är ett av de länderna som inte har skrivit under 

Barnkonventionen. 

  

UNICEF Sverige (2009) förklarar att Barnkonvention är ett internationellt avtal som 

belyser barns rättigheter, utifrån vad som är bäst för barnen. Barnkonventionen är 

uppdelad i 54 artiklar, varav fyra utgör grundläggande principer som ska följas när 

det gäller att fatta beslut som gäller barn. Sammanfattningsvis, handlar den första 

principen om att alla barn har samma rättigheter. Den andra handlar om att ta 

hänsyn till barnets bästa vid olika beslut. De tredje innefattar alla barns rätt till liv 
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och utveckling. Den sista principen tar upp alla barns rätt att uttrycka sina åsikter och 

att dessa ska respekteras.  

 

 2.3 Tidigare forskning 

 

Under efterkommande underrubriker presenteras tidigare studier om elevers 

inkludering i skolan att beröras, följt av en text om samundervisning.  

  

2.3.1 Inkludering 

Nilholm och Göransson (2013) skriver att begreppet inkludering kan beskrivas på 

olika sätt och att det kan definieras utifrån andra begrepp. De två första begreppen 

som tas upp är gemenskapsorienterad och individorienterad. Dessa två begrepp 

handlar om känslan av gemenskap. Det tredje begreppet är placerings- orienterade. 

Detta begrepp handlar om delaktigheten hos eleverna. Det finns även ett fjärde sätt 

att definiera inkludering. Den definitionen handlar om att elever med svårigheter i 

skolan bara blir placerade i klassrummet utan någon som helst tanke från lärarnas 

sida var i klassrummet eleverna blir placerade. Lärarna bara sätter in eleverna i 

klassen och tror att de gör en god gärning. I Sandströms (2017) artikel står det att 

forskare är överens om att ordet inkludering inte enbart betyder att elever med 

särskilt stöd placeras ut i reguljära klasser. 

Nilholm och Göransson (2013) skriver att det tidigare fanns ett missnöje hos många 

elever och föräldrar när skolan var uppdelad i olika grupper. Uppdelningen var gjord 

utifrån avvikande elever och övriga elever.  Detta var något som man ville få bort, 

varför denna form av uppdelning kom att tas bort.  I dagens skolor ser det 

annorlunda ut. Det finns skolor där alla elever, oavsett en språkstörning eller inte, är 

indelade i olika klasser. Vidare så finns det skolor som har speciella 

undervisningsgrupper för elever som inte har en språkstörning. Det finns även skolor 

som arbetar med att ha stöd i klassrummet för de eleverna som behöver anpassad 

undervisning.  

Sandström, Klang och Lindquist (2017) skriver att det finns ett flertal studier som 

kan visa att, om det finns lärare som har mer kunskap om specialpedagogik, så är 

dessa lärare mer positiva till att elever med en språkstörning inkluderas i skolan. 

Vidare menar Sandström, Klang och Lindquist (2017) att det borde finnas ett stöd 
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från ledningen på skolan. Ett exempel skulle kunna vara att lärarna i de olika 

klasserna skulle få tid för att gemensamt kunna reflektera över sitt arbete. En annan 

önskan finns också att det skulle finnas mer resurser till läraren.  

Sandström, Klang och Lindquist (2017) skriver att ordet inkludering är ett vanligt ord 

men att det används på olika sätt. Att ge elever i behov av särskilt stöd enskild 

undervisning visar även på att vårt skolsystem har en oförmåga att kunna ge dessa 

elever stödet i klassrummet med resten av klasskamraterna. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) skriver att det finns både för- och nackdelar med att ha små 

grupper för de elever som behöver mer stöd än andra elever i skolan. De fördelar som 

finns med att elever får sitta i smågrupper utanför sin klass är att de får ett lugnare 

tempo i arbetet. De behöver inte ha ett eget stort ansvar för sitt arbete och de får mer 

hjälp av läraren. Nackdelen med att eleverna inte inkluderas i klassrummet är att de 

inte får några utmaningar eller hinder i vardagen. De blir väldigt skyddade i sin 

grupp. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2009) skriver att forskningen visar att 

fast det är mer fördelar att arbeta ute i smågrupper än nackdelar, så väljer dessa 

elever att vara i sitt klassrum med sina klasskamrater. Att vara i klassrummet ger 

eleverna större kunskapsutmaning, mer intresse och nyfikenhet av att lära sig. De får 

även tillgång till det sociala samspelet som finns i klassrummet. 

   

2.3.2 Samundervisning 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) belyser utifrån en studie inom och utanför Norden, 

att samundervisning bör användas som en metod i skolan för att skapa inkludering av 

alla elever i skolan. Anledningen är att författarna anser att man på så sätt når det 

Svenska UNESCOrådet (2006) skriver i Salamancadeklaration d.v.s. att alla elever 

har rätt till en inkluderande undervisning, där ”allmän undervisning” och 

”specialundervisning” sammansätts för en inkluderande undervisning. Det betyder 

med andra ord att ”specialpedagogik” och ”pedagogik” tillämpas ihop för att 

möjliggöra en inkluderande pedagogik. En sådan pedagogik innebär att en lärare 

skapar en miljö där alla elever oberoende av sina olika förutsättningar och behov lär 

sig tillsammans med sina jämnåriga. Sundqvist och Lönnqvist (2016) skriver att i 

praktiken kan detta vara en utmaning, eftersom inkludering kan se olika ut. Tidigare, 

i Finland, har man satsat på att ge stöd tidigt till de elever som riskerar att hamna 

efter, särskilt i läsning och matematik. Stödet har varit i form av specialundervisning 
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på deltid, vilket vanligtvis sker i små grupper eller individuellt. Trots att 

specialundervisningen har bidragit till att Finland har fått goda resultat 

internationellt, så anses inte detta vara en inkludering utifrån 

Salamancadeklarationen. Detta ledde till en ändring av Finlands lagstiftning år 2011, 

som innebär att specialundervisning ska ske i det gemensamma klassrummet i den 

mån som det går.  Sedan dess har Finland strävat efter att minska 

specialundervisningen och införa specialpedagogik i klassrummet. Sundqvist och 

Lönnqvist (2016), i enlighet med andra forskare, anser att för att möjliggöra detta 

krävs det ett samarbete mellan ”allmänlärare” som vanligtvis undervisar de flesta 

eleverna och ”speciallärare” som har ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd. 

Tillsammans kan då dessa två olika lärare utifrån sina kompetenser tillsammans ta 

hänsyn till alla elevers behov. Sundqvist och Lönnqvist (2016) påpekar utifrån olika 

studier som belyser elevers perspektiv, att elever med bland annat kognitiv 

nedsättning kunde få mer hjälp under samundervisningen än under undervisningen 

med en lärare.  Dessutom visade sig detta i vara fördelaktigt resultat, bland annat 

genom att eleverna hade framgång i läsning. Samundervisningen erbjöd utrymme för 

elever med specialbehov att vara mer aktiva under lektionen. Dock belyses det att det 

även förekom nackdelar med samundervisningen, exempelvis att samundervisningen 

bidrog till en ökning av krav samt att lärarnas olika undervisningsmetoder bidrog till 

att eleverna inte hängde med i undervisningen.  Sammanfattningsvis visade 

resultaten att det fanns fler fördelar än nackdelar med samundervisningen. 
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3. Metod och material 

I metodkapitlet lyfter vi fram den metod som vi använt oss av för att samla in data, 

vald analysmetod, samt urval av informanter. Studiens validitet och reliabilitet 

kommer därefter att lyftas fram, följt av etiska överväganden.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Metoden var kvalitativa individuella intervjuer och strukturerade observationer. Det 

blev två olika datainsamlingsmetoder på grund av att vi ville belysa 

forskningsfrågorna från två olika perspektiv. Bryman (2008) skriver att när en 

forskare använder sig av två metoder (triangulering) brukar det bli en bekräftelse på 

att det inte blir något missförstånd. Triangulering används oftast i kvalitativa 

metoder.  Syften är att metoderna ska kunna komplettera och stärka varandra.  Våra 

metoder trianguleras genom att vi observerade hur lärare inkluderar eleverna i 

klassrummet och det jämfördes med svar från intervjuer med några elever med 

språkstörningar. 

  

Dalen (2015) skriver att förståelsen av forskningsfrågan blir djupare med intervjuer. I 

den kvalitativa forskningsintervjun får barnet möjligheten att berätta om sin egen 

uppfattning och upplevelse om världen (Kvale & Brinkman, 2009).  Med individuella 

intervjuer kunde därför en djupare inblick fås om huruvida eleverna känner att de 

blir inkluderade trots sin språkstörning. Fyra individuella intervjuer med elever som 

har en språkstörning genomfördes, vilka delades upp så att vi gjorde två intervjuer 

var.  Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide bestående av tre 

huvudfrågor med följdfrågor (se bilaga 1).  Då den kvalitativa forskningsintervjun 

innebär en maktstruktur måste finnas en medvetenhet om det (Kvale & Brinkman, 

2009), varför val av intervjuplats var viktigt. För att eleverna skulle känna sig trygga 

valdes platsen för intervjuerna med omsorg. Samtliga intervjuer utfördes i 

närliggande grupprum som eleverna var vana att arbeta i, och under intervjun deltog 

endast en elev i taget tillsammans med en av oss.  Det var också viktigt att 

intervjuerna genomfördes när barnen var som piggast varför intervjuerna gjordes 

under tidig förmiddag. Intervjuerna tog cirka 15 minuter för varje elev. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas noggrant.  
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De strukturerade observationerna genomfördes i klassrummet där eleverna och 

läraren kände sig trygga. Bryman (2008) skriver, att det är viktigt att tänka på miljön, 

där observationen ska vara. Till exempel om observationen ska vara i en miljö som är 

bestämd, vilket då kan bidra med svar som forskaren vill uppnå med observationen. 

Vi valde att placera oss på ett strategiskt och neutralt ställe, längst bak i klassrummet. 

Som observatörer höll vi oss även utanför de aktiviteter som pågick i klassrummet för 

att göra så lite påverkan som möjligt och så att inte eleverna skulle tappa sitt fokus på 

undervisningen som pågick.   En annan viktig sak att tillse vid observationer och som 

Bryman (2008) lyfter fram är att ha ett observationsschema/mall, varför ett sådant 

schema (se bilaga 2) utformades och följdes under samtliga observationer. Allt som 

sågs på lektionen skrevs ner i observationsschemat. Observationerna skedde under 

en lektion i ca en timme där vi valt att göra en observation var, utan den andras 

närvaro. Den ena observationen handlade om att eleverna skulle lära sig att betona 

olika ord med hjälp av olika rörelser. Den andra observationen handlade om att läsa 

en text i grupper och sedan redovisa texten i en teater. 

  

3.2 Analysmetoden 

Vald analysmetod är en induktiv innehållsanalys som bygger på studiens 

frågeställningar. Vi har i analysen valt att inte göra en djup tolkning av de insamlade 

intervjuerna utan använt oss av det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004), det vill säga det som eleverna uttryckligen säger i texten.  Efter att 

intervjuerna transkriberats till text, plockade vi ut de textavsnitt som vi ansåg gav 

relevanta svar för studiens syfte, utifrån de frågor (se bilaga 1) som vi ställt till 

eleverna. Valda textdelar utifrån varje frågas svar analyserades därefter var för sig, 

sammanställdes och presenteras som tre kategorier.  De två observationerna skrevs 

ner på varsitt observationsschema. Efter att ha läst igenom anteckningarna i 

respektive observationsschema, plockade vi ut textdelar som kunde reflekteras över 

och analyseras mot elevernas svar i intervjuerna.  

  

3.3 Urval av informanter  

Vi har varit på tre olika skolor och intervjuat elever med språkstörningar (se tabell 1). 

De utvalda eleverna som intervjuades gick i årskurs tre. Fyra elever blev intervjuade. 

Två av dessa elever har en svag hörförståelse och de andra två eleverna har en svag 

språkförståelse. Urvalet inkluderade också två lärare som observerades från de skolor 
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som eleverna gick på (se tabell 1).  Vi valde att rikta in oss på svensklektioner både för 

observationerna och intervjuerna. Bryman (2008) skriver att när de strukturerade 

observationerna ska utföras är det viktigt att ta hänsyn till platsen som observationen 

ska utföras på. Detta togs i beaktande varför lärarna kom att observeras på ett ställe 

där de kände sig trygga. Vi ansåg att de var trygga i sina klassrum där de kunde vara 

sig själva och bara jobba på som vanligt. 

 

Bryman (2008) skriver att det finns olika slags urvalstekniker inom strukturerade 

observationer. Den teknik som används i den här studien är fokuserat urval.  Denna 

urvalsteknik handlar om att fokusera på en utvald person under en bestämd tid. Den 

som observerar skriver ner det som ses som relevant i ett observationsschema. I 

denna studie observerades läraren när hen inkluderade elever med språkstörningar. 

Bryman (2008) skriver vidare att om det ska bli en bra intervju i en kvalitativ 

intervju, så bör det finnas en anknytning mellan forskningsfrågan och den utvalda 

personen som ska intervjuas. I intervjun med eleverna ser vi en koppling till vår 

forskningsfråga. Bryman (2008) skriver också att forskare kan välja ut informanter 

utifrån bekvämlighet, vilket kallas för bekvämlighetsurvalet. Detta har gjorts på 

grund av den korta tiden som vi har haft för detta arbete. Det blev elever på tre 

utvalda skolor.  Dessa skolor ligger på tre olika ställen i samma kommun, med tre helt 

olika socioekonomiska förutsättningar. 

 

 

 
Tabell 1. Överblick av skolor, elever och lärare  
 

Skola Elev Lärare 

Skola A Elev A Lärare 1 (observerad på skola A) 

Skola B Elev B 
 

Skola C Elev C1 + C2 Lärare 2 (observerad på skola C) 
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 3.4 Validitet och Reliabilitet  

För att en kvalitativ forskningsstudie ska kunna bedömas som tillförlitlig ser man till 

studiens validitet och reliabilitet (Bryman, 2008). Extern validitet handlar enligt 

Bryman (2008) om att studiens resultat är överförbart till en annan miljö, exempelvis 

en annan skola. För att det ska vara möjligt att göra den bedömningen har 

examensarbetets olika delar tydligt beskrivits så att en utomstående har möjlighet att 

utvärdera detta. Beskrivningen av arbetes faser kan även styrka studiens reliabilitet, 

det vill säga pålitlighet (Bryman, 2008), då den även möjliggör för en yttre 

kvalitetsbedömning av de olika procedurer som valts och hur de utförts. Reliabilitet 

innebär också att olika forskare ska kunna komma fram till samma slutsatser när de 

studerar samma material, om studien gjorts och beskrivits korrekt. Bryman (2008) 

skriver att validitet innebär att den insamlade datan leder till ändamålet. På så sätt 

blir datan värdefull. Reliabilitet förklarar Bryman (2008) med att det är pålitlig 

information som ges ut. Vetenskapsrådet (2017) skriver att det ska finnas 

forskningsfrågor och svar i en studie, vilket kan göras med olika metoder. För att få 

våra frågor besvarade så har vi valt att använda oss av metoderna observationer och 

intervjuer. Vi har intervjuat elever och observerat läraren i klassrummet.  

 

Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar att om intervjuer används som metod ska de 

ha ett kvalitativt värde. Det är då viktigt att det datamaterial som framkommer ska 

behandlas och granskas kritiskt. Hela arbetet ska genomsyras av ordning, struktur 

och klarhet. Vi hade väl förberett vilka frågor som vi skulle ställa till våra elever. Vi 

valde att ha bestämda frågor på då vi ville ha en struktur på vår intervju och inte 

hamna utanför ramarna. På så vis fick också alla elever samma frågor vilket ökade 

pålitligheten. Bryman (2008) skriver att om observationer används så bidrar det till 

en ökad reliabilitet. Ett bra exempel på reliabilitet och som Bryman (2008) lyfter 

fram är att ha ett observationsschema. I ett observationsschema skrivs det ner vad 

som händer i klassrummet, hur läraren agerar och hur läraren är i klassrummet. Vi 

valde att använda oss av ett sådant schema när vi observerade läraren i klassrummet.  

Detta val gjordes då vi under våra observationer observerade olika lärare, och med ett 

schema fick vi riktlinjer på vad vi skulle observera. På så vis kunde riskerna minskas 

att vi observerade annat än det som var syftet med observationerna. Vidare så valde 

vi att göra observationerna var för sig, även fast två observatörer med fördel kan 

stämma av intryck med varandra. Att vara två observatörer i ett klassrum bedömdes 
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dock vara ett stressmoment för både lärare och elever varför detta inte var aktuellt. 

Då data har insamlats med hjälp av både observationer och intervjuer, så kallad 

triangulering, har den interna validiteten styrkts.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att det finns fyra viktiga etiska principer som är 

avsedda för att skydda informanten. Dessa fyra principer är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet 

innebär att personerna som blir intervjuade och observerade får information om att 

deras deltagande är frivilligt.  Vi har frågat våra elever som blev intervjuade och 

lärare som blev observerade. Informationskravet handlar om att informanterna får 

information om studien och studiens syfte. Genom brev till elever och 

vårdnadshavare samt lärare, har samtliga berörda parter fått information om syftet 

med studien. Konfidentialitetskravet innebär att det måste visas hänsyn till lärarnas 

och elevernas identitet. Deras identitet får inte avslöjas. Det uppfylls genom att 

eleverna har avidentifieras. De som intervjuades gavs bokstäver och siffror i stället för 

namn i arbetet: elev A, elev B och C1, C2.  Lärarna som blev observerad fick heta 

lärare A” och lärare B. Den sista principen är nyttjandekravet. Det handlar om att det 

som framkommer under observationerna och intervjuerna inte får brukas till något 

annat än till själva studien.   

 

De fyra principer som vetenskapsrådet lyfter fram har vi informerat både elever och 

lärare om. Vi berättade för dem att deras deltagande var helt frivilligt och att de fick 

avsluta sitt deltagande när helst de ville, utan att behöva berätta varför de inte längre 

ville vara med. Vi berättade även att vi inte kommer att använda detta arbete för 

något annat än för denna studie. Vidare så fick de information om att vi inte kommer 

att använda några namn, utan att utvalda bokstäver skulle representera elever och 

lärare. Vi skickade även ut ett brev till lärare och föräldrar för att informera om vår 

studie och ovan nämnd information. De fick även skriva på att de ville delta och att 

deras barn fick delta.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatet av intervjuerna med eleverna. Där 

efter följer resultatet från lärarobservationerna.  

  

4.1 Elevernas intervjusvar 

I denna del av resultatet presenteras de tre kategorierna: Tidens betydelse för att få 

hjälp i klassrummet, En önskan om att få undervisas i klassrummet samt Negativa 

känslor när klassrummet måste lämnas för egenundervisning. Eleverna som 

intervjuades fick varsin bokstav (A, B, C1 & C2) som står för de enskilda individerna 

och deras svar. I resultattexten i 4.1.1 kopplas observationerna av lärarna och 

lektionerna ihop med elevernas upplevelse av hur de får hjälp i klassrummet.  

  

 

 4.1.1 Tidens betydelse för att få hjälp i klassrummet 

  

På vår fråga om eleverna tycker att de får den hjälp som de behöver i klassrummet 

uttryckte eleverna att de oftast får hjälp, men att hjälpen är beroende av tid. Samtliga 

elever menade att de oftast får vänta länge på att läraren ska komma. Här fanns likväl 

en förståelse för lärarens situation och att alla kamraterna måste få hjälp. När 

eleverna fick lov att vänta på lärarens enskilda uppmärksamhet kunde situationen 

upplevas som dryg eller göra eleven trött. Två av eleverna uttryckte att de ville ha 

läraren vid sin sida längre tid för att ha möjlighet till att kunna förstå det som 

upplevdes som svårt. Elevernas svar uttrycktes bland annat på följande sätt: 

  
“Ja, antagligen eller det kan ta lång tid att få hjälp när man räcker upp handen 
i klassrummet. Fröken är ju själv så hon hinner kanske inte med alla samtidigt”. 
(A) 
 
”Jaaa, men det kan vara att någon börjar bråka och måste få hjälp direkt, då 
måste man ju vänta. Men då vill jag göra något annat istället. Jag orkar inte 
vänta”. (A) 
  
“Nej, inte alltid! En gång tog det en halv lektion innan jag fick hjälp”. (B) 
 
”Ja, men även fast fröken kommer till mig vill jag att hon ska stanna och prata 
mer, när det är svårt.  För ibland när jag inte förstår så går hon ändå, hon har 
liksom inte tid att förklara, liksom”. (B) 
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“Ja. Men det kan ta tid och få hjälp i klassrummet. Fröken måste hjälpa alla i 
klassen ibland. Då får man vänta jättelänge, för fröken vill gå i turordning”. 
(C1) 
 

”Om det är svårt, för det är det om det är minus å så, då vill jag ha mycke hjälp 
men då kan fröken inte sitta hos mig hela tiden säger hon. Dom andra måste 
också få hjälp”. (C1) 
  
“Det mesta gör jag själv. Alla barn i klassen vill ha hjälp. Då måste jag vänta. 
Det är drygt”. (C2) 
 

”Ja, fröken kan allt, men ibland får jag vänta jätte länge, då blir jag bara trött”. 
(C2) 

  
 
 
 

Svaren som vi fick av eleverna stämde väl överens med observationerna som 

genomfördes. Det visade sig att det tog tid att få hjälp av läraren i klassrummet, vilket 

alla elever som intervjuades bekräftade. Lärarna försökte aktivt förflytta sig runt i 

klassrummet mellan eleverna för att förklara och vara ett stöd, men vi kunde ändå se 

att det inte alltid var tillräckligt. Precis som en elev uttrycker så kunde vi också se att 

läraren fick lämna hen då några andra elever tappat sin koncentration och började 

småbråka i klassrummet. Det som också kan ses som ett intressant fynd är elevernas 

solidaritet och förståelse för att alla måste få hjälp och att det därför tycks finnas en 

viss acceptans för att de får vänta på hjälp. En av eleverna nämner också att fröken 

vill gå i turordning och att man därför får vänta, vilket tydligt kunde ses under 

observation ett.   

 

 
  
 

4.1.2 En önskan om att få undervisas i klassrummet 
  
På frågan om eleverna själva fick välja på att vara kvar i klassrummet och arbeta, eller 

sitta själva i ett grupprum med en pedagog, var de ganska samstämmiga. Likheten 

mellan de intervjuade eleverna var att det fanns en önskan om att helst arbeta i 

klassrummet. Samtliga elever lyfte fram att klassrummet var att föredra framför att 

sitta själv med en lärare. Att sitta själv med sin lärare kunde upplevas som att bli 

uttittad, eller att eleven missade något som kamraterna gjorde i klassrummet. Dock 

framkom det att en av eleverna tyckte att det kunde vara skönt att sitta själv om det 

inte var ett bra klassrumsklimat. En annan elev berättade att hen uppskattade 
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tystnaden som var under matematikundervisningen utanför klassrummet. Det 

framkom även att en förälder ansåg att hens barn borde sitta i klassrummet, och inte 

få sin undervisning utanför klassrummet.  Elevernas svar uttrycktes bland annat på 

följande sätt: 

  
“Jag skulle välja klassrummet, för jag känner att det är roligare i klassrummet 
med mina kompisar. Mycket roligare att arbeta med mina kompisar än med en 
fröken själv. Jag känner också att när man är i ett grupprum så kan läraren 
stirra på mig. Stirrar hela tiden”. (A) 
 
”Om jag får sitta där ute så bara undrar jag. Jag undrar vad dom gör i 
klassrummet. Dom kanske gör roligheter eller får måla”? (A) 

  
“Jag skulle välja klassrummet om det blev lugnt i klassrummet. Annars tycker 
jag att det är lugnare och skönare att sitta ute. Då får jag mycket hjälp. Men 
min pappa tycker att jag borde sitta inne i klassrummet för det är bättre 
där”(B) 

  
 “Klassrummet. Jag tycker att läraren tittar så mycket på mig när jag jobbar 
själv med henne. Det kan vara lite jobbigt”. (C1) 

  
”Jooo, klassrummet är bäst därför alla andra är där. Annars är det ju bara vi 
två, jag och fröken, om jag inte är i klassrummet. Jag vill sitta hos (pojknamn) 
på min stol. Han kan ju också hjälpa mig. Inte bara fröken. Klassrummet är 
bäst”. (C1)   
 
“Klassrummet. Det är lite förvirrande att hela tiden gå ut till en annan fröken.” 
(C2) 

 

”Ibland kan det vara tystare i det andra rummet, där borta, med den andra 
fröken. Det kan vara bra när jag måste räkna”. (C2)   

  
  

 

 

4.1.3  Negativa känslor som uppstår när eleven måste lämna klassrummet 
 

På frågan hur det känns att få gå ut från klassrummet och ha en egen lektion med en 

pedagog, framkom det att det inte alltid upplevdes en positiv känsla. En av eleverna 

berättade om en orolig känsla av att ses som annorlunda av kamraterna, vilket 

beskrevs som läskigt men som också gjorde hen ledsen. Att behöva gå ifrån lektionen 

kunde också betyda en känsla av att bli störd och tappa sin koncentration. Det kunde 

också kännas tråkigt, och en av eleverna uttryckte en känsla av maktlöshet då han 

själv inte kunde råda över om han skulle ha undervisning utanför klassrummet eller 

inte.  En av eleverna beskrev också en längtan om att få gå tillbaka till sina kamrater. 

Även här ser vi utifrån intervjuerna att eleverna föredrar att arbeta i klassrummet 
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jämfört med att vara ute med en extra lärare i ett grupprum. Det var dock två elever 

som tyckte att det kunde vara skönt med ett miljöombyte ibland, då en elev vill ha 

lugn och ro, medan den andra eleven ville ha en paus från klassrummet. Elevernas 

svar uttrycktes bland annat på följande sätt: 

  

 
“Läskigt. Det känns som att alla tittar på mig och tänker att jag är dålig i 
skolan. Jag känner mig orolig. Jag tänker att jag har gjort något fel när jag 
måste gå ut från klassrummet”. (A) 
 
”Man kan känna att kompisarna tycker att det är konstigt och att jag inte kan 
samma saker som dom kan, och då kan man bli ledsen”. (A) 
 
”När man kommer dit längtar jag tillbaka till klassrummet. Men sen om vi gör 
något kul kan man bli glad, om vi målar eller tittar på bilder”. (B) 

  
“Tycker det är tråkigt. Jag kan ju få hjälp av mina kompisar också. Jag vill helst 
vara i klassrummet.” (C1) 

  
“Det känns skönt för där är det tyst och jag får mycket hjälp. Men det skulle 
vara bättre att vara kvar i klassrummet om det var tyst där och inte stökigt”(B) 

  
“De avbryter mig när jag ska jobba i klassrummet. När jag går till vår extra 
lärare måste jag alltid avsluta och börja med något nytt. Det är jobbigt. Men det 
kan vara skönt att få en paus i vardagen”. (C2) 

  
”.. och jag får inte bestämma själv, det är fröken som bestämmer att jag ska gå 
till den andra fröken. Och mamma och pappa. Det är dumt. Jag kan bestämma 
själv om jag måste gå”. (C1) 

  
 

 

4.2 Lärarens roll och förhållningssätt till elever med en 

språkstörning 

Under observationerna visade det sig att lärarna var mycket tydliga med sina 

instruktioner till eleverna. De konkretiserade innehållet på olika sätt, till exempel 

genom att rita på tavlan och visa med tydliga exempel. Lärarna inkluderade alla 

elever i arbetet genom att hela tiden involvera samtliga elever med frågor och 

kommentarer. Båda lärarna frågade alla elever om arbetet, diskuterade och ställde 

frågor som alla elever kunde svara på. Under båda observationerna kunde vi även se 

att lärarna hade en god kunskap om varje enskild elevs särskilda behov och hur de 

skulle tillmötesgå dessa. Det kunde visa sig genom att läraren närmade sig två elever 

på olika sätt och med olika förslag på hur en uppgift kunde lösas utifrån elevens 

individuella förmåga.   
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I observation ett, där klassen hade läsning och därefter teater i undervisningen, var 

läraren noggrann med att alla elever skulle få känna att de bidrog till arbetet. När 

eleverna skulle spela teater var hen med när grupperna skulle bestämmas och var 

även med och styrde lite när eleverna skulle välja vilken roll de skulle ha i sin teater. 

Det fanns olika roller, där vissa av dem hade mer text att läsa medan andra bara hade 

några få meningar. Läraren försökte här att bjuda in eleverna att välja roller som hon 

ansåg skulle passa utifrån den enskilda elevens kunskapsförmåga.  Hen var även aktiv 

med att se om eleverna hade förstått uppgiften genom att fråga eleverna om de hade 

klart för sig vad de skulle göra. Läraren upplevdes vara aktiv under lektionen när det 

gällde att gå runt och lyssna på eleverna. Hen var snabbt på plats om hen hörde att 

eleverna höll på med annat eller om eleverna hade svårt att förstå eller att uttala vissa 

ord i texten. Läraren var även mån om att ta barnen i turordning utifrån deras 

handuppräckning. Även fast läraren upplevdes försöka vara snabbt på plats för de 

elever som tappat fokus, observerades det att flera av eleverna som påkallade 

uppmärksamhet fick vänta ganska länge på lärarens hjälp. Dessa elever upplevdes bli 

uttråkade och började plocka med annat. Läraren var mycket mån om att alla elever 

skulle förstå och känna att de var med i gruppen och att de kände att de bidrog till ett 

bra arbete. Det framgick genom att läraren inte gav upp med att förklara för de elever 

som inte förstod allt direkt. 

 

I den andra klassen som observerades inkluderade läraren alla elever genom att ge en 

chans till alla att svara på ställda frågor. Hen hjälpte även de som hade svårare att 

utforma sina svar och uppmuntrade dem till att försöka. Hen stannade till och 

frågade om alla hängde med och förstod vad de skulle göra. I början fick klassen 

arbeta tillsammans med de första uppgifterna. Sedan fortsatte eleverna att jobba 

enskilt med liknande uppgifter. Läraren bidrog med extra hjälp till de elever som var i 

behov av det. Precis som i den andra observationen kunde det ses att läraren hade 

svårt att räcka till. Trots att läraren hade en aktiv hållning och var mån om att alla 

elever skulle få hjälp så snabbt som möjligt, kunde det ses att vissa elever satt 

sysslolösa i väntan på att få hjälp för att komma vidare med arbetet.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att ha en metoddiskussion. Därefter följer en 

resultatdiskussion. 

  

5.1 Metoddiskussion 

Bryman (2008) skriver att om forskaren väljer att använda sig av kvalitativa 

intervjuer ska det finnas ett specifikt fokus. Det visade sig i vår studie genom att 

forskningsfrågorna  av intervjusvaren. Då vi var två som intervjuade var det viktigt att 

vi förhöll oss så lika som möjligt under intervjuerna, varför vår frågeguide följdes. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att när det görs en kvalitativ metod är det viktigt att 

det finns en struktur, klarhet och ordning, vilket vi bland annat hade genom våra 

intervjufrågor. Frågorna var utformade så att de var enkla att förstå för de 

intervjuade eleverna. Upplägget av intervjuerna var lika så tydligt och lätt att följa.  

Då eleverna upplevdes förstå frågorna och att vi kunde följa en tydlig struktur 

upplevdes det att kvaliteten på intervjuerna blev bra. Vi ställde dock följdfrågor som 

inte var förutbestämda vilket troligtvis innebar att det blev olika djup på svaren. Det 

skilde sig också hur mycket varje enskild elev ville prata där en av eleverna var mer 

vältalig än de andra tre.  

 

Under den kvalitativa intervjun kan det uppstå ett maktförhållande, en hierarki, då 

informanterna kan känna det som att de är i underläge i förhållande till forskaren 

Bryman, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). Detta var något som kändes under 

intervjuerna trots att vi båda försökte göra varje situation lättsam var eleverna 

försiktiga med att svara på frågorna. Intervjuerna upplevdes som bra samtal men vi 

hade båda känslan av att eleverna var rädda för att svara fel eller säga konstiga saker. 

Detta kan innebära att eleverna kunde haft mer att berätta om det funnits tid för att 

bygga upp en närmare relation, och att vi sedan kommit tillbaka för att ställa fler 

följdfrågor.  

 

Under samtliga intervjuer gjordes ljudinspelningar. Bryman (2008) skriver att när 

man gör en intervju med ett kvalitativt syfte så är det en fördel att spela in samtalet, 

eftersom att den som intervjuar har störst fokus på att lyssna på det som sägs. Det är 

svårt att skriva och lyssna samtidigt som följdfrågor ska ställas. Forskaren kan även 

få en ny bild av intervjun om hen får höra den ännu en gång. Det kan också vara så att 
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forskaren har missat att skriva ner saker som informanten säger i intervjun. För att 

undvika detta har vi var och en enskilt lyssnat till alla inspelningar före och under 

transkriberingen, för att sedan lyssna på dem tillsammans. Efter att inspelningarna 

transkriberats kontrollerades texten mot ljudinspelningarna så att samtal och text 

stämde överens.   

 

Bryman (2008) skriver att ett observationsschema är positivt för datainsamlingen, då 

forskaren skriver ner allt som sker under observationen. Detta var något som 

upplevdes som mycket praktiskt, då vi inte kunde komma ihåg allt som sas under 

observationen. Det hände mycket under tiden som observationerna pågick.  Det var 

därför tryggt att ha anteckningarna från observationsschemat som stöd när det som 

observerats sedan skulle skrivas ned i text.  En annan fördel med 

observationsschemat var att vi kunde fort skriva ned vad vi såg, och därefter snabbt 

fokuserade på nästa händelse. Direkt efter observationen kunde vi sedan i lugn och ro 

gå igenom vad vi sett.  

 

Vi gjorde valet att observera en lektion var, på varsin skola. Det innebar att vi valde 

bort möjligheten till att som två observatörer kunna bekräfta varandras uppfattning 

av de olika händelserna. Det hade naturligtvis varit en styrka för studien. Men utifrån 

våra tidigare erfarenheter av våra klasser hade då inte observationerna blivit 

optimala. Om det kommit en ny individ hade troligtvis elevernas fokus till stor del 

varit på den personen. Som observationerna genomfördes var eleverna vana med den 

av oss som utförde observationen, och brydde sig inte speciellt mycket om att vi fanns 

med i respektive klassrum.   

 

Då det inte var någon elev som gick iväg till egenundervisning under själva 

observationerna, kunde inte detta fenomen observeras. Detta gjorde att det endast 

var relevant att koppla ihop observationerna av lärarna med elevernas upplevelse av 

hur de får hjälp i klassrummet. För att kunna koppla ihop observationerna av lärarna 

med de andra kategorierna i resultatet hade vi varit tvungna att utföra mer 

omfattande observationer för att kunna fånga ögonblick när eleverna lämnade 

klassrummet för egenundervisning.  
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För att finna det man söker och få svar på forskningsfrågan är det som forskare 

viktigt att välja rätt miljö för intervjuerna (Bryman, 2008). Under observationerna 

befann sig klassen i klassrummet vilket gjorde det lätt att se hur läraren inkluderade 

eleverna i undervisning när de befann sig i klassrummet. För de enskilda intervjuerna 

användes grupprum som eleverna var vana med att vara i. Vi upplevde att alla fyra 

elever var trygga i miljön som de intervjuades i.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion  

 

Tidens betydelse för att få hjälp i klassrummet 

Det som visades väldigt tydligt från intervjuerna och observationen var att lärarna 

inte hade tiden till att hjälpa alla elever. Vissa av eleverna behövde ett mer 

omfattande stöd och klasslärarna kunde inte tillgodose den hjälp dessa elever 

behövde. Sandström, Klang och Lindquist (2017) skriver att det bör finnas stöd för 

lärarna i undervisningen. Ett stöd kan vara att läraren får extra hjälp i klassen eller 

hjälp av en kollega som lärarna kan bolla idéer med. Detta stöd ska komma från 

skolledningen. Det är även något som Skolverket (2016) tar upp, då de skriver att det 

ska finnas ett anpassat stöd för varje enskild individ på skolan. I detta fall, på båda 

skolorna där lärarna observerades, så var lärarna helt ensamma med sina klasser 

utan någon form av stöd alls. Våra funderingar blev då varför inte någon resurs 

kunde komma in i klassrummet som ett stöd för läraren så hen kunde fokusera på att 

hjälpa eleverna istället för att lösa konflikter som kunde uppstå. På så vis skulle 

läraren kunna lägga mer tid på de elever som behövde extra stöd i just detta ämne där 

det fanns elever som behövde extra stöd. Resursen skulle kunna hjälpa de eleverna 

som förstod fort och sedan hjälpa till med att lösa och motverka eventuella konflikter. 

På så vis skulle läraren kunna använda värdefull tid till undervisning och alla elever 

få den individuella hjälp som de behöver.  En annan bra lösning kunde vara att 

specialläraren kom in i klassrummet och satt med elever med inlärningsproblem och 

som har svårt att fortsätta arbeta utan stöd från någon vuxen. Svenska UNESCO- 

rådet (2006) skriver i Salamancadeklaration att det ska finnas en undervisning där 

den allmänna undervisningen och specialundervisningen sätts ihop för att få en 

inkluderande undervisning. Det innebär då att alla elever oavsett 
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funktionsnedsättning får ha sin undervisning med resten av sin klass. Om lärare inte 

har tiden för att ge det extra stöd som elever med språkstörning behöver, kan det bli 

så att dessa elever inte utvecklar sina kunskaper, vilket i sin tur kan innebära att de 

då inte klarar av sin skolgång. Utan ett anpassat stöd som ger eleven en känsla att få 

lyckas med skolarbetet, kan eleven tappa sitt självförtroende också. Det kan i sin tur 

leda till att eleverna tappar sitt intresse för skolans helt och hållet.  Detta är något 

som Skolverket (2016) påtalar och menar att eleverna ska känna lusten av att få lära 

sig i skolan. Skolan har likaså ett ansvar att skapa förutsättningar så att eleverna kan 

skapa en självkänsla utifrån skolan och alla elever ska få känna en glädje i skolan och 

skolarbetet.  

En önskan om att få undervisas i klassrummet 

Det som tydligt framkom i intervjuerna var att eleverna helst ville arbeta i 

klassrummet. Den enskilda undervisningen utanför klassrummet tycktes upplevas 

som att det blev ett för stort fokus på den enskilda eleven, men också att eleven kunde 

missa något som kamraterna gjorde i klassrummet. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) skriver att det finns både för- och nackdelar för eleverna när 

det gäller att lämna klassrummet eller att få stanna kvar med sin klass. Trots att det 

finns nackdelar att vara i klassrummet vill eleverna som behöver gå ut för att få extra 

stöd helst vara kvar i klassrummet. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2009) 

skriver att de elever som får lämna klassrummet och arbeta i smågrupper upplever 

att de kommer till ett skyddande rum, vilket är både positivt och negativt. Vår tanke 

blir då att ibland kanske det är bra för vissa elever att lämna klassrummet om det blir 

för hög ljudnivå, som en utav våra elever berättade om i intervjuerna. Men i det stora 

hela så blir det nog mer en nackdel än en fördel. Nackdelen är att eleverna inte blir 

med i ”gänget”. Det blir även en uppdelning i klassen; en uppdelning som kan skapa 

små grupperingar i klassen och resultera i att gemenskapen för hela klassen bryts.  

Även i denna fråga måste vi fråga oss vad som är bäst för eleverna och vad som är 

elevernas önskan? Detta är någon som lärarna måste ta ställning till och lära sig att 

lyssna på sina elever. Skolverket (2017) skriver att skolan ska göra så att eleverna 

känner sig trygga på skolan och de ska även ha lusten att vilja lära sig. Detta 

frambringar en tanke att vi anser att skolan går emot det som står i Läroplanen för 

grundskolan F-3. Utifrån det som eleverna berättar, att de helst vill vara i sitt 
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klassrum med sina kamrater men ändå får lov att lämna klassrummet för att ha sin 

undervisning någon annanstans, kan det förstås som att skolan inte är lyhörd på sina 

elever.  Om eleverna känner en motvilja till att lämna klassrummet kan det troligtvis 

leda till en motvilja till att vilja lära sig. Detta innebär att skolan inte lyckas med att 

skapa den lärandemiljö som ska ge dessa elever lust till att lära. Resultatet visade 

också att det kunde vara skönt för eleven att få vara utanför klassrummet ibland för 

att få lugn och ro. Samtidigt uttrycktes det att det varit bättre att få vara kvar i 

klassrummet om det varit lugnt där.  Här är det troligtvis stora skillnader på hur 

mycket en individ störs av olika ljud. Oavsett denna skillnad så är det enligt våra egna 

tankar synd att elever med en språkstörning inte kan få den arbetsro som de önskar 

inne i sitt klassrum och därför måste lämna sina klasskamrater.   

I resultatet framkom det även att en elevs pappa inte ville att hen skulle sitta ute i ett 

grupprum, utan ha undervisningen i klassrummet med de andra eleverna. Nilholm 

och Göransson (2013) skriver att förr i tiden fanns det föräldrar som var emot att 

eleverna skulle bli uppdelade i skolan, då de elever som inte fick sin undervisning i 

den ”vanliga klassen” kunde anses som avvikande. Vår reflektion är då, att det kanske 

är så att pappan uppfattar sitt barn som avvikande. Pappan kanske är rädd för att 

hans barn ska få en stämpel att hen är konstig när hen måste gå ut från klassrummet 

och få egen undervisning. Det som kan ses som ett stort problem i detta fall är att den 

åsikt som pappan har också blir till norm för eleven. Detta kan i sin tur få eleven till 

att se ännu mer negativt på att få lämna klassrummet men också sin självkänsla.     

Negativa känslor som uppstår när eleven måste lämna klassrummet 

Resultatet visar att det kan uppstå negativa känslor när elever med en språkstörning 

måste lämna klassrummet för enskild undervisning. De här känslorna handlade 

bland annat om att eleverna trodde att de andra eleverna som var kvar i klassrummet 

såg dem som dåliga och okunniga. Detta upplevdes som jobbigt och skapade en oro. 

Eleverna var även rädda att de skulle ha missat något som de andra gjorde i 

klassrummet när de inte var där. Nilholm och Göransson (2013) skriver att vi kan 

beskriva inkludering på olika sätt. Inom inkluderingen finns det två begrepp som 

heter gemenskapsorienterad och individorienterad. Det handlar om att ha en känsla 

i gemenskap. Utifrån våra egna tankar anser vi att det är något som inte fungerar så 

bra i skolorna, då eleverna själva säger att de missar mycket när de måste lämna 
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klassrummet. Detta är något som är betydelsefullt att reflektera över, då eleverna 

missar att få skapa en bra gemenskap i klassen, vilket Nilholm och Göransson (2013) 

tar upp som en viktig del i skolan.  Detta är också något som Skolverket (2016) 

skriver om, att skolan ska arbeta med att hjälpa eleverna att utveckla känslor till 

varandra och genom detta då skapa gemenskap. Skolan ska visa på att vi tillsammans 

kan göra något så det blir en bra kultur i skolan. Vår undran blir då, hur kan dessa två 

skolor skapa en gemenskap om vissa elever inte får vara delaktiga i all undervisning 

inne i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater? Då läraren plockar ut 

eleverna ifrån klassrummet så visar det ju på att det inte kan bli någon gemenskap 

fullt ut. Förutom att det som studien visar kan upplevas som negativt av den 

drabbade eleven kan detta förhållningssätt påverka de andra elevernas tankar och val 

senare i livet. Om de i skolan får lära sig att de som inte har samma förutsättningar 

att lära sig nya saker, de får gå någon annanstans. Det kan föda tankar om att det är i 

sin ordning att exkludera personer som har något slags funktionshinder. Elever med 

en språkstörning kan likaså själva få den tanken och på så vis nedvärdera sig själva.  

UNICEF Sverige (2009) framhåller att elevernas åsikter bör bli respekterade och 

Skolverket (2016) skriver även att skolan ska vara lyhörda på sina elever. I detta fall 

tycker vi att de känslor som eleverna uttryckte i resultatet måste lyssnas till. Utifrån 

våra egna tankar har vi en förståelse för att elever med en språkstörning redan har en 

besvärlig situation med känslor av ett visst utanförskap, varför det är så viktigt att 

lyssna till dem och bekräfta deras negativa känslor. Om inte så kan det vara svårt att 

skapa den trygghet som Skolverket (2016) framhåller.    

Eftertanke 

Om vi ska summera helheten med inkluderingen i våra utvalda skolor så finns det en 

stor kännedom och ett bra arbete med att hjälpa de elever som har språkstörningar. 

Lärarna har en stor kunskap om de elever som behöver extra stöd i undervisningen 

och de eleverna får träffa en speciallärare utanför klassrummet. Om vi utgår ifrån 

vårt resultat och det som Skolverket (2016) och UNICEF Sverige (2009) skriver, att 

varje elev ska få ha en åsikt i skolans värld och att lärarna ska lyssna på de elever som 

har en åsikt. Vår undran är då, varför kan inte specialläraren komma in i 

klassrummet istället för att eleverna måste lämna klassrummet. Det skulle bli bättre 

för eleverna då de inte skulle behöva känna att de är dåliga eller bli stressade över att 
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missa något som de andra kamraterna i klassen gör. Genom att specialläraren går in i 

klassrummet istället för att eleverna går ut ur klassrummet, gör att det blir en 

inkludering med en gemenskap, vilket även Nilholm och Göransson (2013) 

framhåller.  

6. Avslutning och framåtblickar  

En viktig lärdom utifrån detta arbete är att en lärare verkligen bör försöka få alla 

elever inkluderade oavsett funktionsnedsättning. Lärare bör våga ställa krav på sin 

chef om extra resurser i skolan, men behöver också ha en ständig kommunikation 

med specialläraren på skolan. Specialläraren bör helst vara i klassrummet så läraren 

kan undervisa alla sina elever under samtliga lektionstimmar.  Det är även viktigt att 

lärare lyssnar på eleven, vad eleven själv tycker och tänker, för att kunna skapa en 

optimal lärmiljö för den enskilda individen så att hen känner trygghet och kan 

utvecklas.      

  

Utifrån intervjuerna och observationerna blir vår slutsats att lärarna är duktiga med 

att inkludera alla sina elever oavsett funktionsnedsättning. Lärarna gör sitt yttersta 

för att alla elever ska få den hjälp som de behöver. Eleverna är nöjda med deras hjälp 

i klassrummet, men nackdelar är att det kan ta tid att få hjälpen om många 

klasskamrater behöver hjälp samtidigt. De intervjuade eleverna med språkstörningar 

var tydliga med att de ville arbeta i klassrummet. De kände ett utanförskap om de 

skulle gå ut till en speciallärare utanför klassrummet.  

 

Vår genomförda studie har gett svar på examensarbetets forskningsfrågor. Samtliga 

intervjuade elever föredrog att arbeta i klassrummet för att känna sig inkluderade, 

men förutsättningarna för en optimal lärmiljö var viktigt. Utifrån arbetets resultat 

kan vi föreslå att samundervisning kan vara ett sätt för att tillse att alla elever kan 

känna sig inkluderade i skolan och undervisningen. Studien som vi har gjort har 

undersökt elevernas känsla av att inte bli inkluderade, vilken kan vara en grund till 

andra frågor som kan beforskas inom inkludering. En intressant fråga skulle kunna 

vara om elever med språkstörningar upplever att de lär sig bättre i klassrummet, eller 

om undervisning utanför klassrummet är bättre för lärandet. Den frågan skulle vara 

viktigt att svara på, då vi i denna studie har fokuserat på inkludering utifrån 

värdegrunden (Skolverket, 2016) och inte lärandet.  
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 

Intervjufrågor till eleverna 

 
1. Tycker du att du får den hjälpen du behöver i klassrummet/skolan? 
2. Om du fick välja skulle du vilja arbeta själv utanför klassrummet eller vara 

med andra i klassrummet och arbeta där istället?(varför) 
3. Hur känns det att gå utanför klassrummet och få hjälp där? 
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Bilaga 2 

  
Observationsschema om hur eleven blir inkluderad. 
  

Läraren Vart befinner sig 
klassen? 

Aktivitet/ 
händelse? 

 Vad säger 
lärare/elev? 

Vad gör 
lärare/elev? 
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Bilaga 3 

  

HEJ! 

Information om hur elever med olika språkförmågor känner sig inkluderade i skolan. 
  
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som läser vår sjätte termin av åtta. 
Vi ska nu göra ett självständigt arbete där vi har valt att studera inkludering. Du 
tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning 

  
Vår studie ” Jag vill arbeta med mina vänner i klassrummet” handlar om hur elever 
med olika språkförmågor upplever att de inkluderas i undervisningen. Med andra ord 
handlar vår undersökning om elevernas upplevelse av om hur de lär sig och av hur de 
får vara med under undervisningen. Anledningen är att vi anser som läroplan tar 
upp, att alla elever ska få vara med och lära sig oavsett vilka förutsättningar och de 
har. För att begränsa oss valde vi att inrikta oss på elever med någon sorts 
språkstörning. Av den anledningen skulle vi vilja intervjua ditt barn och fråga vad 
han/hon tycker. Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Intervjuerna skulle vi vilja spela in med ljud, inte bild, för att inte missa någon 
information som vi får av ditt barn. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av i en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs på databasen 
”DIVA”.  I uppsatsen kommer vi inte identifiera ditt barn eller skolan, på det sättet är 
ditt barn helt anonymt i studien. Detta är även ett av de etiska forskningskraven. Det 
andra kravet är att vi ska informera om studien och eftersom det berör ditt barn 
behöver vi ditt och barnets godkännande. Han/hon har rätten att bestämma när 
han/hon vill avbryta intervjun utan några negativa konsekvenser för honom/henne, 
vilket är det tredje kravet. Det sista kravet handlar om att all information som vi 
samlar endast ska användas i vår studie. Vi bifogar ett papper där du som 
vårdnadshavare skriver under om ditt barn kan delta i denna studie. 
  
Vid övriga frågor kan ni kontakta oss på nedanstående mailadresser: 
Christa Ndayishimiye : Cne13001@student.mdh.se 

  
Josefine Carlmark: Jck14001@student.mdh.se 

  
Håkan Landqvist (Handledare): hakan.landqvist@mdh.se 

  

 Samtyckesformulär 

  
JA, mitt barn kan delta i studien 

  
NEJ, mitt barn ska inte delta i studien 

  
  
……………………………………………………………………………………………….. 
 Barnets underskrift 
  
  
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 Vårdnadshavarens underskrift 
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Hur eleverna som har olika språkförmågor känner sig inkluderade i skolan. 
 
Vi är två lärarstudenter som inom ramen för en uppsatskurs i vår utbildning vill 
utforska om i vilken mån elever med en språkstörning känner sig inkluderade i 
klassrummet med resten av klassen. 
Syftet med denna studie är att se hur elever med en språkstörning uppfattar sin 
klassrumssituation beträffande i vilken mån de känner sig inkluderade i klassrummet 
med sina klasskompisar. 
Denna studie är viktig för att ta reda på hur inkludering upplevs ur ett elevperspektiv. 
Kunskap om detta kan öka lärares förmåga att anpassa undervisningen på ett 
optimalt sätt. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie? 

  
Vi kommer använda oss utav två metoder (observationer och intervjuer). Vi önskar 
intervjua såväl dig som lärare som två elever med språkstörning. Naturligtvis 
kommer det för elevernas del att ske på ett sådant sätt att de i intervjun inte känner 
sig utpekade på ett negativt sätt. 
  
Vi kommer sedan att samla in detta arbete och skriva ner intervjuerna och skriva ner 
vad vi såg på observationerna. Allt kommer vara anonymt. Inget namn kommer att 
synas i studien, de vill säga elevernas namn, lärarens namn och namnet på 
skolan.  Intervjuerna kommer att spelas in. De enda som kommer att lyssna på det 
inspelade är vi lärarstudenter som skriver detta arbete, vår handledare och 
examinator. 
  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DIVA. 
De som är ansvariga för denna studie är: 
 
Josefine Carlmark (student)  jck14001@student.mdh.se 
Tel: 0762742280 

 
Christa Ndayishimiye (student) cne13001@student.mdh.se 

 
Håkan (Handledare) håkan.landqvist@mdh.se  
Tel: 021-107061 

 
 
Västerås, 17-11-17 
 
Underskrift 
 
 
_________________________                      ____________________ 
Lärare som ska medverka i studien                        Studenter som utför studien 


