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Syftet med denna studie är att belysa tillgänglighet ur specialpedagogiskt perspektiv. Detta 

har vi gjort genom att analysera rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglighet i 

relation till elevers upplevda självbild. Vi har analyserat vad som sker i mötet mellan det 

beskrivna och det upplevda och om detta kan ses som tillgänglighet. Genom att via inkät, som 

är ett e-baserat mellanting av intervju och enkät, har rektorer och förstelärare via e-post fått 

beskriva sin syn på tillgänglig undervisning. Eleverna har i en enkätstudie fått värdera sin 

självbild i relation till inlärning, ämne och arbete, men också i relation till kamratrelationer.  

Sammanlagt har 6 rektorer och 7 förstelärare deltagit i inkätstudien och 154 elevenkäter har 

sammanställts. Genom att både ha inspirerats av kvalitativ och kvantitativ ansats har vi 

upplevt flera spännande ingångar i vårt arbete. Vi har valt att utgå från ett specialpedagogiskt 

perspektiv, men inspirerats av teori ur den sociokulturella familjen, det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet. Rektorer och förstelärare har beskrivit hur de ser på tillgänglig 

undervisning. Elever i årskurs 4-6 har i en enkät uppskattat sin självbild. Elevernas resultat 

har vi bearbetat statistiskt och analyserat. Vi har värderat rektorers och förstelärares 

beskrivning av tillgänglig undervisning, mot elevens uppskattade självbild, för att i 

mötespunkten däremellan söka tillgängligheten. Rektorer och förstelärare beskriver 

huvudsakligen tillgänglighet som en miljö för alla att delta i, som inbjuder till lärande, är 

lagom utmanande och där lärarens kompetens skapar möjligheterna för tillgänglighet. Vi 

tycker oss se att elever med bristande tilltro till sin egen läs - och skrivförmåga uppvisar en 

något mer negativ självbild i relation till skola och inlärning än jämnåriga, men vi ser inte ett 

lika tydligt samband i relation till kamrater. Mellan tillgänglighet och självbild tycker vi oss 

ana ett samband, men vi skulle behöva fördjupa vår studie för att uttala oss säkert om det. 

Nyckelord: delaktighet, inkludering, självbild, tillgänglighet 
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1. INLEDNING 

Det ämnesområde vi valt att fokusera på är hur man arbetar med tillgänglighet i skolan i 

allmänhet och vid läs- och skrivsvårighet i synnerhet. Intresset för detta område har växt sig 

starkt under vår utbildningstid till speciallärare, men även säkerligen beroende på att vi 

samtidigt har många års erfarenhet i yrket och därmed sett problematik runt både bristande 

tillgänglighet, men även runt elever som misslyckats i skolarbetet med negativ självbild till 

följd. Under en konferens arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
1
när 

betyg, bedömning och tillgänglighet diskuterades bekräftades vårt intresse och vi gick 

därifrån fyllda av framtidstro och en önskan om att fördjupa och vidareutveckla den kunskap 

och insikt vi fått. Huruvida inkludering och tillgänglighet kan användas synonymt eller om 

tillgänglighet är en vidareutveckling av begreppet inkludering kan diskuteras, men vi kommer 

i denna studie att se många beröringspunkter mellan begreppen. Egelund, Haug och Persson 

(2006) ställer sig frågande till hur skolan ska organiseras, då de menar att det brister i kunskap 

om hur inkluderande pedagogik ska utformas: 

Den stora utmaningen som ligger framför oss är uppenbar, nämligen att vi skall skapa en skola 

med större acceptans för olikheter och med en ökad förmåga och vilja att agera pedagogiskt i 

förhållande till en grupp elever som uppvisar stora inre olikheter (s. 188). 

Skolan söker oavbrutet efter arbetssätt där alla får möjlighet att lyckas och känna sig som 

dugliga och kapabla. Vi letar efter arbetssätt och metoder som ger eleverna motivation och en 

positiv självbild. Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö man är i. 

Självkänsla, självförtroende och självbild handlar om hur man uppfattar sig själv, den man är 

och vad man tror att man klarar av.  Då Hattie (2012) listar de viktigaste förutsättningarna för 

en god kunskapsutveckling kommer just tron på sig själv och sina inneboende förmågor på 

första plats. I en tillgänglig miljö med acceptans för olikheter är chansen större att man känner 

sig trygg och bekväm, nyfiken och öppen.  

2. BAKGRUND 

Vi kommer att presentera tidigare forskning med utgångspunkt i olika begrepp som vi 

använder oss av i studien, olika perspektiv på specialpedagogik, men också det teoretiska 

perspektiv som inspirerat oss och varit ram för vårt arbete. 

                                                           
1
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en statlig myndighet i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och 

vuxna med funktionsnedsättning 
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2.1. Tidigare forskning 
För att sätta tillgänglig undervisning i ett sammanhang har vi valt att fokusera på elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Effekten av läs- och skrivsvårigheter påverkas inte bara just 

svårigheterna i sig utan har en av forskning bevisad negativ påverkan på det egna jaget. 

(Sarromaa &Takala 2011; Druid Glentow 2006;Taube 2013). 

2.1.1.  Tillgänglighet och inkludering, olika sidor av samma mynt? 

Tillgänglighet är ett förhållandevis nytt begrepp som ofta används i sammanhang där 

begreppet inkludering används. Tillgänglighet i skolan styrs av skollagen
2
, arbetsmiljölagen

3
 

och diskrimineringslagen
4
. Den 1 januari 2015 började en ny diskrimineringslag gälla. Lagen 

klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering.  

Tillgänglighet handlar bland annat om den fysiska miljön. Att kunna ta sig fram, se, höra och 

få den arbetsro man behöver för att lära sig något. Men det handlar även om undervisningen: 

Att pedagogik och lärstil anpassas till elevernas olika behov och erbjuder alternativa 

läromedel och hjälpmedel. Det handlar också om den sociala miljön. Att få vara med i 

kamratgemenskapen och kunna delta på samma villkor.  

Inkluderingsbegreppet myntades i USA i slutet av 1980-talet och innebär enligt Persson 

(2007) att ”aktivt anpassa verksamheten så att alla elever har möjlighet att känna gemenskap, 

delaktighet och meningsfullhet och så att ingen exkluderas ur det gemensamhetsskapande” 

(s.9).  Inkludering har, enligt Haug m fl. (2006) tre definitioner: gemenskapsorienterad, 

individorienterad och placeringsorienterad. När SPSM på sin hemsida (2014) presenterar 

tillgänglighet delas det upp i underrubrikerna ”förutsättningar för lärande, social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö”. Båda begreppen utgår alltså från ungefär samma 

utgångsläge men begreppet tillgänglighet för in lärande som ytterligare en dimension.  

 

                                                           
2
Skollag (2010:800)innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. 

3
Arbetsmiljölagen (1977:1 160)ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

 
4
 Enligt Diskrimineringslagen (2008:567)kan bristande tillgänglighet klassas som diskriminering och den som är ansvarig för en verksamhet 

är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att rätta till det.  
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Bilden visar Tillgänglighetsmodellen som är utvecklad inom Specialpedagogiska skolmyndigheten utifrån forskning av Tufvesson (2009). 

Enligt Skogman (2012) har begreppet tillgänglighet ingen tydlig definition. På SPSM ´s 

hemsida (2014) definieras tillgänglig undervisning som att den pedagogiska, fysiska och 

sociala miljön anpassas till barns och elevers lärande. För att skapa tillgänglig undervisning i 

förskola och skola är det viktigt att pedagogerna har kunskap i och är medvetna om sin 

elevgrupp och dess behov. För elever med funktionsnedsättningar kan lärandet i skolan ibland 

kantas av svårigheter som i förlängningen kan bidra till dålig självbild. Enligt den definition 

som SPSM presenterar kan t.ex. pedagogiska strategier, anpassat läromedel och andra 

lärverktyg ge elever med funktionsnedsättning en möjlighet att delta på lika villkor i skolan. 

En inblick i vad som kan avses med pedagogiska strategier har Nilholm och Alm (2010) 

synliggjort i sin studie om ”Det inkluderande klassrummet” och kunnat urskilja sex olika 

strategier som kan bidra till att göra undervisningen tillgänglig för de flesta i en elevgrupp. 

Strategierna berörde lärarens sätt att anpassa instruktioner utifrån elevernas behov, tydligt 

regelverk när det gäller klassrumsklimatet, utnyttja gruppaktiviteter till både sociala och 

lärande processer, skapa goda relationer med föräldrar i med och motgångar, använda sig av 

diskussioner som verktyg samt uppmuntra gemensam problemlösning och slutligen respektera 

alla elever och verka för positiva relationer.  

Lärarens roll beskriver Tjernberg (2013) som en framgångsfaktor för lärande. Eleverna svarar 

att viktigast är att de blir lyssnade på. En bra lärare ger omsorg och förståelse, lyssnar till 

deras bekymmer och ger dem stöd i relationer och lärande. Annat av stor vikt var klassklimat, 

relationer mellan lärare och elever, relationer mellan elever, självuppfattning, självkänsla, 

motivation, delaktighet, autonomi och kreativitet. 
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Nilholm, Alm (2010) nämner att det finns två olika sätt att se på olikheter. Å ena sidan kan 

olikheter ses som en tillgång å andra sidan som ett hinder. Ett fokusskifte när det gäller 

olikheter är av vikt. För att detta ska bli en realitet och vardag i skolan behövs generella 

lösningar. Åtgärder som är bra för alla. Nilholm och Alm (2010) menar att särlösningar ofta 

skapar utanförskap istället för gemenskap och delaktighet. 

2.1.2. Historiskt perspektiv i förhållande till tillgänglighet på skola, utbildning och 

elevsyn. 

För 150 år sedan uppfattades inte barn med intellektuella funktionshinder egentligen som 

elever (Frithiof, 2007). I folkskolestadgan från 1842 slogs det fast att även fattiga och 

obegåvade elever skulle inhämta en viss nivå av kunskaper. De gravt handikappade, blinda, 

döva och psykiskt utvecklingshämmade sändes bort från skolan om de över huvud taget 

kommit dit eftersom åsikten var att den tyngande barlasten hämmade farten (Ahlström, 

Emanuelsson, Wallin, 1986, s. 27). Begreppet ”En skola för alla” infördes i 1980 års läroplan 

(Lgr80). Den politiska visionen var att alla elever skulle rymmas och få anpassad 

undervisning efter individuella förutsättningar i skolan.   

Genom Salamanca-deklarationen
5
(Svenska Unescorådet, 2/2006)har begreppet inkludering 

fått ett stort genomslag. Perspektiv på inkludering, likvärdighet, jämlikhet och delaktighet har 

utvecklats. Nu är tillgänglighet ett begrepp att utforska. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, kap 1) står det följande mycket tänkvärda 

ord: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. 

Vidare står det att läsa: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
 

2.1.3. Vad styr vårt sätt att se på elever i behov av stöd? 

Enligt Isaksson (2009) är det inte bara teoretiska perspektiv som styr hur vi definierar elever i 

behov av stöd. I skolpolitiska dokument finns riktlinjer för vilka svårigheter som ska 

identifieras i ett tidigt skede och därmed fastställas som ”särskilda behov”. I skolans strävan 

                                                           
5
 Salamanca-deklarationen är en internationell överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd ska få en utbildning tillsammans med 

andra barn i sin egen miljö. 
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att vara ”en skola för alla” är kategoriseringen ett sätt att överblicka och underlätta för att ge 

elever det stöd som behövs. Att bli definierad som en elev med läs- och skrivsvårigheter 

skapar olika associeringar för olika lärare. 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) menar också att det som styr hur vi i grunden 

definierar elever i behov av stöd utgår från en högre politisk styrning. Författarna menar att 

skolan alltid varit nära kopplad till den politik som förs i samhället. En generell styrning mot 

den gode medborgaren i det lilla och det goda samhället i det stora är en grundläggande tanke. 

Läraren bedömer eleven utifrån en ”idealelev” där hög korrelation innebär att läraren ger 

positiva signaler och låg korrelation ger mindre positiva signaler som i förlängningen 

påverkar elevens självbild och delaktighet. Författarna menar att genom att analysera texter 

t.ex. åtgärdsprogram, kan definitioner som används för avvikelse visa på vilka beteende och 

kunskaper som skolan värderar högt. Andréasson et al. (2009) menar att skolans sätt att 

kategorisera elever i definitioner av styrkor och behov uttrycker värderingar och normer på 

flera plan och kan påverka hur elever upplever och förstår sig själva. Andréasson et al. (2009) 

förmedlar en skoldiskurs där tradition och normalitet särskiljer elever i jämförelse med 

idealeleven. Elever identifieras genom att visa på svårigheter i kunskap, beteende och även 

sociala svårigheter. 

Isaksson (2009) menar att skolan är starkt förknippat med samhällets kontext. Det som anses 

vara avvikelse i samhället speglar även skolans sätt att se på normalitet och avvikelse.  I 

Sverige finns en intention att skolan ska vara till för alla elever. Begrepp som t.ex. inkludering 

blir då centralt i skolpolitiken. Isaksson menar att inkludering ska ses i relation till en 

grundläggande rätt när det gäller social rättvisa samt lika rätt att delta i olika sammanhang.  

2.1.4.  Läs och skrivsvårigheter i relation till tillgänglighet, självkänsla och självbild 

Ett av skolans största huvuduppdrag är att ansvara för att eleverna får en god språklig 

utveckling. Tala, läsa och lyssna utgör grunden för all kommunikation. Druid Glentow (2006) 

beskriver hur viktigt det är att skolan arbetar för att elever får möjlighet att lyckas i sin 

livslånga läs- och skrivutveckling. Hon menar att motsatsen är förödande för självkänslan. 

Damber, Samuelsson och Taube (2012)beskriver att lärarnas uppfattningar om eleverna kan 

påverka hur de bygger sin självbild. Hoff och Carlsson (2011) beskriver vikten av att man 

som lärare hittar former för undervisning som hjälper elever att hitta och behålla sin 

motivation. Självkänslan utvecklas när kreativiteten får växa. 

Att som barn lära sig läsa är utan tvekan en magisk upplevelse. Ibland går det inte så lätt som 

man tänkt sig och eftersom det skrivna ordet används i alla ämnen, i alla sammanhang både i 
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skolan och utanför blir det en angelägenhet för alla hur svårigheter vid inlärning och senare 

med åtgärder för träning, kompensation och upplevelse ska hanteras. Därför gör vi en kort 

teoretisk översikt i detta, då det är så starkt förknippat med självkänsla och självbild. 

Det är många faktorer som på ett komplicerat sätt ska vävas samman för att ett barn ska kunna 

koda av bokstäver samt skapa förståelse och sammanhang av dessa. Scarborough (2001) har 

med illustrationen ” The Reading rope” visat på hur läsning är en mångfacetterad färdighet, 

som successivt förvärvas under år av undervisning och erfarenhet. Det är lätt att förstå att 

denna komplicerade ”härva” av språkliga trådar för vissa barn kan medföra hinder i 

utvecklingen. Ett grundläggande hinder menar Kamhi och Catts (2012) kan vara att 

högläsning och litterata aktiviteter i hemmet inte förekommer i den utsträckning det borde. De 

menar också att ett påföljande hinder är att barn som befinner sig i riskzon för att utveckla 

svårigheter sällan återfinns i förskolans grundläggande aktiviteter som syftar mot 

läskunnighet och språklig utveckling. Vellutino et al.(2004) menar att hinder i läsutvecklingen 

primärt orsakas av bristande erfarenhet av läsning samt brister i läsundervisningen. Vellutino 

menar dock att tidiga, intensiva och individuellt riktade insatser kan hjälpa barn att hamna på 

en nivå motsvarande barnets ålder. Ett allmänt vedertaget hinder i läsutvecklingen är 

avkodningsproblem. Ekvationen Läsning (L)= Förståelse (F) x Avkodning(A) konstruerad av 

Gough och Tunmer (1986) brukar kallas för The Simple Viewof Reading. Men Høien-

Tengesdal (2010) menar att detta kan var för enkelt och att finns belägg för att modellen där 

L=F+A förklaras lika mycket eller ännu mer av variansen i läsförståelse än produktmodellen. 

För barn med läs- och skrivsvårigheter innebär skolan stora utmaningar. Läser och skriver gör 

man i stort sätt i alla ämnen. Taube (2013) beskriver vikten av att få bibehålla ett gott 

självförtroende och tillit till den egna förmågan för att utveckla sin förmåga att läsa och 

skriva. En vanlig reaktion om känslan av att inte vara god nog infinner sig blir då att undvika 

läsande och skrivande, vilket medför att den viktiga träningen uteblir. Undervisningen 

behöver planeras utifrån tre delar bestående av träning, kompensation och upplevelse 

(Föhrer& Magnusson, 2010). Författarna beskriver också hur viktigt det är att inte bara ge 

tillgång till kompenserande hjälpmedel, utan eleven måste också ges hjälp att lära sig använda 

dem. Elev, miljö och teknologi behöver integreras i skolvardagen för att ge elever med läs- 

och skrivsvårigheter möjlighet att utnyttja och visa sin intellektuella kapacitet och ge dem 

redskap till självständighet. 
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2.1.5.  Förebyggande arbete, inkluderande undervisning och kompensation 

Asp-Onsjö (2009) tar upp det faktum att cirka 20 % av alla elever i grundskolan kommer 

någon gång under sin skoltid att vara i behov av ett åtgärdsprogram. Denna siffra kan tyckas 

hög och vara ett tecken på att den svenska skolan har misslyckats med sitt uppdrag. Giota och 

Emanuelsson (2011) menar att dagens forskning visar att en stor del av ansvaret läggs på den 

enskilde eleven. Forskningen menar att elevens svårigheter gör att den inte kan nå skolans 

kunskapskrav. Författarna menar att skolan saknar en självkritik när det gäller att granska 

skolans eget inre arbete såsom t ex undervisningen i klassrummet, utformningen av 

klassrumsmiljön och tillgång till hjälpmedel. Eriksson Gustavsson et al. (2011) tar upp att en 

inkluderande skolkultur är en bra grund för att så många elever som möjligt ska få 

förutsättningar att nå uppsatta kunskapskrav. Författarna definierar en skola med inkluderande 

kultur som t ex. en skola där de vuxna har en viss samstämmighet när det gäller respekt för att 

alla elever är olika och att de vuxna strävar efter att utveckla en skolmiljö som ger alla elever 

möjlighet att lära. Här får författarna medhåll av Asp-Onsjö (2009) som menar att inkludering 

kan ske på flera plan. Rumslig inkludering innebär att eleven finns med i klassrummet under 

hela skoldagen. Social inkludering innebär att eleven är delaktig i ett socialt sammanhang 

med lärare och klasskamrater. Slutligen beskriver Asp-Onsjö den didaktiska inkluderingen där 

eleven får didaktiska förutsättningar att utveckla sin kunskap på ett positivt sätt. Författaren 

beskriver att dessa tre typer av inkludering inte ska ses som skilda från varandra utan kan 

överlappas eller glida in i varandra. Vikten av att skapa förutsättningar att utveckla sin 

kunskap på ett positivt sätt, tycker vi att Hattie och Timperley (2007) beskriver när de tar upp 

feedback. Författarna definierar feedback som information till någon som ges av t ex en 

lärare. Informationen ger t ex eleven en återkoppling på något den gjort eller förstått. 

Författarna tar upp tre viktiga frågor i sammanhanget; vart är jag påväg?, vart ska jag?, vad 

ska jag göra nu?. Dessa ger ytterligare en dimension till återkoppling och författarna 

benämner dem som feedup, feed back och feed forward. Andersson et al. (2012) tar också upp 

vikten av återkoppling. Författaren beskriver att förutsättningen för utveckling ökar markant 

om läraren skriver en kommentar istället för att endast skriva antal poäng på en uppgift. 

Återkopplingen till en uppgift med en kommentar är det som Hattie och Timperley (2007) 

kallar ”feedback about the task”. Författarna anser att denna metod är den mest effektiva när 

det gäller att skapa förutsättning för ett fortsatt lärande. 

Eriksson Gustavsson et al. (2011) beskriver att lärandet sker i samspel med andra. De tar upp 

Vygotskijs teorier om potentiella utvecklingszoner som kan ge eleven möjlighet att utvecklas 

i samspel med en pedagog eller i samspel med andra elever. Eleven ges möjlighet att 
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”utsättas” för kunskap som kanske inte fanns inom elevens individuella utvecklingszon. Det 

är i samspelet med andra som eleven får tillgång till en utökad kunskapsbank. 

Tufvesson och Tufvesson (2009) tar upp en annan viktig förebyggande aspekt och det är 

utformningen av klassrummet. Författarna menar att det finns miljömässiga faktorer så som 

fysiska, sociala och individuella som kan påverka graden av koncentrationsförmåga hos 

elever. Författarna beskriver t ex. hur undervisningsmetoder, placering av material i 

klassrummet samt förekomsten av gröna växter kan påverka hur elever inhämtar kunskap. 

Andra framgångsrika faktorer som bl. a. Eriksson Gustavsson et al. (2011) tar upp är 

föräldrars utbildningsnivå, satsningar på förskolan, lärarens utbildning, skolledaren som 

pedagogisk ledare och en inkluderande skolkultur. Detta är några av förutsättningarna som 

författarna ser som viktiga i ett förebyggande arbete i skolan. 

Wentzel (2000) menar att forskning visar att elever som känner välbefinnande i sin skolmiljö 

får en positiv utveckling i så väl kunskap som sociala färdigheter. I en skola för alla har 

eleverna en känsla av delaktighet i en grupp, en relation till den kunskap som ska inhämtas 

samt en positiv tilltro till sig själv. Detta är också skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare, som kan forma ett samhälle med stark ekonomi, god utbildning och en bra 

omsorg för alla samhällsmedborgare. 

Om en elev trots goda lärare och tillräcklig träning ändå har svårigheter med sin språk-, läs- 

och skrivinlärning är det av vikt att kompensera eleven för att undvika att den får en dålig 

självkänsla. Druid Glentow(2006) menar att elever som har läs- och skrivsvårigheter även 

riskerar att få beteendeproblem i skolan. Sarromaa och Takala(2011) bekräftar detta och 

menar att den finska modellen med tidiga insatser skapar färre beteendestörningar. Då 

inlärningssvårigheterna blir avhjälpta behöver inte eleverna ta ut sina tillkortakommanden i ett 

utåtagerande beteende. Sandberg(personlig kommunikation 20140123) menar att det finns två 

olika former av kompensation, inre och yttre. Druid Glentow (2006) presenterar några inre 

drivkrafter för lärande. Hon menar att den inre drivkraften inte svarar på belöningar istället så 

handlar det om en självupplevd tillfredsställelse av t.ex. en genomförd aktivitet. Druid 

Glentow räknar upp ett antal drivkrafter såsom nyfikenhet som kan utlösa ett inre behov av att 

ta reda på mer om en uppgift, identifikation av en förebild som står för något 

eftersträvansvärt, ömsesidighet där det blir positivt att bidra med egna tankar och ta del och 

bli bekräftad i samspel med andra samt kompetens. Om kompetens finns är det lättare att bli 

ännu bättre. För att de inre drivkrafterna ska få tillfälle att multiplicera sig är det viktigt att de 

yttre kompenserande faktorerna sätts i bruk. Författaren fortsätter och menar att det är läraren 
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som har den viktigaste rollen i att t.ex. förmedla kunskap via flera olika sinnen, skapa ett 

accepterande klimat i klassrummet, strukturerad undervisning där de ovan nämnda inre 

drivkrafterna får tillfälle att ges näring samt att läraren besitter de kunskaper som krävs för att 

eleverna ska få utvecklas vidare där de befinner sig. Både Druid Glentow (2006) och 

Alatalo(2012) anser att uppföljning på olika sätt där elevens kunskapsutveckling bekräftas kan 

stärka såväl självkänsla som motivation att fortsätta sin utveckling. Som en yttre 

kompensation nämner Sandberg(personlig kommunikation 20140123) tekniska hjälpmedel 

(IT) som ett sätt att kompensera elevers svårigheter. I föreläsningen menade Sandberg att 

tekniska hjälpmedel såsom t.ex. talsyntes och olika rättstavningsprogram kan underlätta för 

elever med läs-, och skrivsvårigheter i undervisningen. Söderqvist (2012) har samma tankar 

som Sandberg. Söderqvist vill omarbeta begreppet kompensatoriska hjälpmedel till alternativa 

verktyg. De både begreppen ger signaler om skolans inställning till elever i svårigheter. 

Söderqvist vill flytta fokus och menar att om en skola väljer att använda begreppet 

kompensatoriska hjälpmedel har eleven svårigheter och brister som är av en åtgärdande 

karaktär. Om en skola däremot väljer att använda begreppet alternativa verktyg är elevens 

behov i fokus och begreppet strävar mot en tillgänglig och inkluderande undervisning för alla 

elever. 

2.2. Teoretiskt perspektiv 
Innan vi gör en beskrivning av den teoretiska ram, vi inspirerats av för vår studie, gör vi först 

ett försök till överblick via olika perspektiv och teorier på specialpedagogik. 

2.2.1. Olika perspektiv och teorier på specialpedagogik 

Inom specialpedagogiken är teoririkedomen stor och specialpedagogik är både ett 

kunskapsområde och ett forskningsområde (Ahlberg, 2009). Specialpedagogik är av 

flervetenskaplig karaktär och med multifaktoriella orsaker till svårigheter och om 

multidimensionella aspekter på problem (Kamhi & Catts, 2012) Specialpedagogik handlar om 

olikhetens dilemma, att se saker ur olika perspektiv. Dyson och Clark (1998) menar att det 

inte spelar någon roll vilken lösning man kommer fram till vid ett dilemma eftersom den 

underliggande motsättningen gör att det uppstår nya dilemman. Dyson och Millward (2000) 

skriver att det inte finns några “rätta” ställningstagande om hur elevers olikheter ska hanteras i 

skolan utan att det egentligen mer handlar om ställningstagande kring olika 

dilemman.  Nilholm och Björk-Åkesson (2007) beskriver komplikationen med att det är svårt 

att dra en skiljelinje mellan specialpedagogik som forskning och specialpedagogik som 

verksamhet.  Forskare och praktiker hämtar teorier och metoder från olika traditioner. 
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Komplexiteten i själva begreppet specialpedagogik är att det sträcker sig över så många 

områden och kan innefatta såväl tvärvetenskapliga som biologiska, medicinska, sociologiska, 

fysiska, tekniska, filosofiska och psykologiska frågeställningar (Ahlberg 2009). Detta grundar 

sig i sin tur på med vilken kunskap och erfarenhet man förstår och försöker förstå de 

sammanhang man möter och hur dessa förstås i relation till andra kunskapsområde. 

Specialpedagogik kan betraktas ur solidaritetshänseende och resonemang förs runt likhet, 

likvärdighet och rätten att vara olika, mångfald. Det kan även ses som funktionsproblematik 

där problemformuleringen är i fokus och tankegångarna kretsar runt utanförskap kontra 

delaktighet eller inkludering. Vi kan också välja att se det ur ett orsakssammanhang där det 

kategoriska perspektivet står mot det relationella perspektivet (Persson, 2007). För att kunna 

förstå vår tillvaro har vi människor ett inneboende behov av att leta mönster och strukturer, 

hitta likheter och skillnader. Klefbeck och Ogden (2003) skriver om den socialekologiska 

teorin som beskrivs av Bronfenbrenner där en analys av tillvaron inte bara utgår från det 

system vi ingår i utan också hur dessa system samverkar och påverkar varandra. Via det 

systemteoretiska perspektivet växlar man från helhet till del och tillbaka igen och gör analyser 

ur olika perspektiv som organisationsperspektiv, grupperspektiv och individperspektiv 

(Klefbeck &Ogden, 2003). 

Lev Vygotskij (1896-1934)är upphovsman till det sociokulturella perspektivet. Ahlberg 

(2009) skriver att i det sociokulturella perspektivet ses lärande som bundet till kultur, kontext 

och situation. Kommunikation och språkanvändning är centrala begrepp och via dessa blir 

individen delaktig i kunskaper och färdigheter (s 113).  

Ytterligare ett perspektiv som Ahlberg (2009) tar upp är det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet förkortat KoRP. I ett specialpedagogiskt perspektiv kan detta perspektiv förstås, 

betraktas och analyseras som ett samband mellan kommunikation, delaktighet och lärande. 

 

2.2.2. Teoretisk ram för vår studie 

Den teoretiska ram som vi har inspirerats av i denna studie, har vi hämtat från det som 

Ahlberg (2009) beskriver som ett perspektiv ur den sociokulturella familjen, det 

kommunikativa relationsinriktade perspektivet KoRP. I det perspektivet är lärandet ett 

samspel mellan individ och omgivning där delaktighet är integrerat. I detta perspektiv ska en 

mängd aspekter beaktas samtidigt.  Dit hör t.ex. organisationsaspekter, likvärdighetsaspekter, 

sociokulturella aspekter, didaktiska aspekter och socioemotionella aspekter. De handlingar 
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som utförs har sin förklaring i både det sociala sammanhanget som ur förutsättningar och 

behov. 

 

3.  PROBLEMFORMULERING 

3.1. Syfte 

Vi vill med denna studie analysera rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglig 

undervisning och värdera detta mot den självbild elever ger uttryck för och se vad som sker i 

mötet mellan det beskrivna och det upplevda. Vi vill analysera elevers självbild i allmänhet 

och självbilden för elever i läs och skrivsvårighet i synnerhet. 

 

3.2.  Frågeställning 

1. Vad anser rektorer och förstelärare att tillgänglig undervisning är utifrån fysisk, 

pedagogisk och social miljö i förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 

2. Vilken självbild ger elever med läs- och skrivsvårigheter uttryck för i relation till skola, 

inlärning och kamratrelationer i jämförelse med övriga jämnåriga? 

 

3. Vilka samband ser vi mellan självbild för elever i läs och skrivsvårighet i förhållande 

till rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglig undervisning? 

 

4. METOD 

Under metoddelen kommer vi att redogöra för vår forskningsstrategi, urval, 

datainsamlingsmetod och genomförande, databearbetning samt analysmetod.  

4.1. Forskningsstrategi 

Vår forskningsstrategi har varit att försöka kombinera och inspireras av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Enligt Gustavsson (2011) behöver man inte vara låst vid att arbeta med 

antingen objektifierande eller inkännande ansats utan man kan i många fall kombinera dem. 

Backman (2011) poängterar att distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metodik inte 

behöver betyda åtskillnad i perspektiv (s. 33). Den kvantitativa metoden beskrivs ofta som 

den säkra och exakta vetenskapen, medan den kvalitativa som den inkännande och tolkande 

vetenskapen. För att kunna forska om samhällsprocesser behöver vi båda kvantitativa och 
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kvalitativa data skriver Gustavsson (2011). Våra inkäter har främst kvalitativa data medan 

enkäterna i första hand har använts på ett kvantitativt sätt. 

Vår datainsamlingsmetod baserar sig på inkäter ställda till rektorer och förstelärare som 

arbetar i grundskolan och screening via självskattning av elever från årskurs 4-6. Elever som 

upplever att de är i svårighet med läsande och skrivande har jämförts med andra elever i 

samma åldersgrupp. Ett medvetet val att undersöka just elever med start från årskurs 4 var 

”The fourthgrade slump”, ett uttryck myntat av Jeanne S. Chall (1921-1999).  I och med 

övergången från lågstadiet till mellanstadiet har forskning visat att de elever som inte befäst 

den grundläggande läsinlärningen i de yngre skolåren kan få stora svårigheter när det gäller 

att tillägna sig kunskaper på ”mellanstadiet”. Skillnaden menar forskningen är att man på 

”lågstadiet” tränar på att lära sig att läsa medan eleverna i de äldre årskurserna läser för att 

lära sig (Druid Glentow, 2006)    

4.2. Urval 

Vi har i denna studie valt att tillfråga rektorer, förstelärare och elever, detta för att belysa vår 

frågeställning ur såväl organisations- som grupp- och individperspektiv. 

4.2.1. Urval rektorer 

Vi har valt att tillfråga rektorer kopplade till skolor med elever i årskurs 4-6 om att medverka i 

vår studie. Detta för att få ett organisationsperspektiv på synen runt tillgänglig undervisning. 

Rektorer är pedagogiska ledare och chefer för lärarna samt övrig personal och har det 

övergripande ansvaret för verksamheten. 

 

 Via kollegiala nätverk tillfrågade vi 15 rektorer genom e-post (bilaga 1, Missivbrev) om de 

var villiga att delta i vår studie. Flera av de tillfrågade svarade inte på vårt mail, trots 

upprepad förfrågan, tre rektorer meddelade att de inte ansåg sig ha möjlighet att delta. Sex 

rektorer har deltagit i studien. 

4.2.2.  Urval förstelärare 

För att skapa nya karriärvägar för lärare har en reform genomförts där skolorna nu kan 

anställa förstelärare
6
. Detta för att göra läraryrket mer attraktivt men också för att säkerställa 

att skolans elever får en god undervisning och förbättrad måluppfyllelse.  

                                                           
6
I Förordning (2013:70) beskrivs urvalskriterier för förstelärare. Läraren ska ha ett starkt intresse för att utveckla undervisning och uppvisat 

särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Läraren ska förutom att ha lärarlegitimation också ha arbetet i minst fyra år med 

undervisning. Minst 50 % av arbetstiden ska omfatta undervisning.  Arbetet ska vara väl styrkt och bekräftat och läraren ska ha bedömts som 

särskilt kvalificerad för undervisning. 
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Via kollegiala nätverk tillfrågade vi 17 förstelärare per e-post (bilaga 1, Missivbrev) om de 

var villiga att delta i vår studie. Den huvudsakliga anledningen att över hälften valde att inte 

delta uppgavs vara tidsbrist.Sju förstelärare har deltagit i studien. 

4.2.3. Urval elever 

I denna studie har vi haft specialpedagogiskt fokus på tillgänglig undervisning vid läs- och 

skrivsvårigheter och hur detta är kopplat till elevens självbild. Fokus har inte legat på 

svårigheter vid den första läsinlärningen utan på upplevelsen av tillgänglig undervisning när 

det är dags att använda sin läsning och sitt skrivande funktionellt.  Därför har vi valt elever i 

årskurs 4-6 som urvalsgrupp och förstelärarna i vår studie har genomfört enkäterna med hela 

sina elevgrupper, detta för att inte göra en exkludering av elever. 

Sammanlagt genomfördes det 180 antal elevenkäter i fem olika skolor med elever i klasserna 

4-6 varav 154 resultat är redovisade här.  

4.3. Datainsamlingsmetod och genomförande 

4.3.1. Metod och genomförande av inkät 

I e-metodologi, används det metoder där datorbaserade verktyg är centrala (Gatarski 2010; 

Oxenswärdh, A. 2011). Inkäter är en sådan metod, som är en slags hybrid mellan intervjuer 

och enkäter. Detta, av Berg (2007), nykonstruerade ord avser denna blandning intervju- enkät. 

Vi jämför även med Gatarski`s (2010) beskrivning av datorstödda personliga intervjuer (eng. 

Computer Assisted Personal Inteviewing, CAPI)  (s 273). Inkät innebär att man till en utvald 

målgrupp skickar ett frågeformulär via e-post med ett begränsat antal öppna frågor. 

Formuläret besvaras och returneras till undersökaren, men datainsamlingen är inte 

nödvändigtvis slut i och med detta. I avtalet mellan undersökare och undersökta ligger 

nämligen möjligheten att den förre, med utgångspunkt från informanternas svar på det första 

frågeformuläret, kan återkomma med följdfrågor och därmed gradvis såväl bredda som 

fördjupa de ursprungliga frågorna (Berg, 2007,s. 23). Inkäterna innehåller öppna frågor där 

respondenten får möjlighet att skriftligt besvara frågorna.  Respondenten ska ges tillfälle att 

ge ett mer djupträngande svar baserade på egna erfarenheter. Öppna frågor har fördelen att 

respondenten inte behöver begränsa sina svar utan får fritt utrymme att uttrycka sina tankar. 

Ytterligare en fördel är att respondenten inte begränsas av på förhand bestämda 

svarsalternativ. Nackdelen med denna form av skriftlig intervju, kan vara att respondenten 

inte ger så djupa svar som vore önskvärt och att den skriftliga processen ses som mödosam. 

Frågorna har vi försökt formulera så lättbegripligt som möjligt, för att respondenten inte skall 

behöva ödsla energi på att tolka och analysera svårbegripliga frågor. En risk är också att 
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respondenten tillrättalägger sina svar, både för att anpassa sig till det den tror att intervjuaren 

vill höra, men också för att inte själv framstå i dålig dager (Creswell, 2013).  

4.3.2. Metod och genomförande av enkäten Självbild ”Så här är jag” 

Kvantitativa undersökningar genomförs i huvudsak via enkäter med fasta svarsalternativ. En 

sådan mätning inbegriper såväl teoretiska begrepp som empiriska indikatorer (Sverke, 2011). 

Vår datainsamlingsmetod för att undersöka elevers självbild har utgått från just detta. Vi har 

valt att använda det av Taube, Tornéus och Lundberg (1984) utarbetade enkätmaterialet i 

serien UMESOL som heter Självbild, ”Så här är jag” Den grundläggande vitsen med 

kvantitativa undersökningar är att resultaten ska vara generaliserbara. För att kunna arbeta 

med generaliserbarhet måste urvalet vara så stort att en representativitet uppstår och det 

förutsätter en hög svarsfrekvensen.  

Vi bad förstelärarna genomföra enkäten med samtliga elever i sina klasserför att få ett stort 

elevunderlag, och inte exkludera någon elev. Vi använde både hela gruppens svar samt 

jämförde dessa med ett urval av elever som själva skattar att de har svårt att läsa och/eller 

stava utifrån UMESOL´s enkät ”Så här är jag”. Sammanlagt gjordes 180 enkäter, varav vi 

använt 154 av svaren i vår undersökning. En elev uppgavs av läraren vara nyanländ och 

läraren var inte säker på om hen tolkat frågor och svar korrekt, varför inte heller den enkäten  

är medräknad. I en klass som var en åldersblandad 3-4 genomförde läraren enkäten med 

samtliga elever, men resultaten för de 10 eleverna i åk 3 redovisas inte här. I ett antal av 

enkäterna var flera svarsalternativ ifyllda eller frågor överhoppade. Inte heller de enkäterna 

finns med i vår studie. 

Ur elevunderlaget valde vi sedan ut de elever som angett att de att hade svårigheter med fråga 

1 och/eller 27, dvs. med att läsa eller stava. Urvalet gjordes då eleverna skattat sig och angett 

värde 1 eller 2 som svar på påståendet. Om eleven angivit 1 motsvarar det att skattningen är 

negativ och om eleven anger 2 så är det ganska negativt.  

  

 “Fråga 1. Jag tycker att det går bra att läsa.” 

 “Fråga 27. Jag tycker att det går bra att stava rätt.” 

 

 På detta vis fick vi ett undersökningsmaterial med 154 enkäter att bearbeta och ur detta kunde 

vi göra ett urval av elever som själva uppfattade att de har svårighet inom området läsa och 

skriva. Enkätens utformning gjorde den möjlig att administreras för många elever samtidigt 

och färdiga anvisningar fanns för genomförandet. Likvärdiga anvisningar med tydlig 
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arbetsgång ökar möjligheten att göra en generaliserbar bedömning av resultatet (Sverke, 

2011).  Bl. a står det i anvisningarna att frågorna ska läsas högt av läraren, då det inte är 

elevernas egen läsförmåga som testas. I god tid innan enkäten skulle genomföras skickade vi 

ett antal brev via e-post(bilaga 2, inkätfrågor; bilaga 3, brev) där vi informerade om syftet 

med enkäten samt enklare beskrivning hur densamma skulle genomföras.  

För att förvissa oss om att lärarna hade fått den information som de behövde hade vi även 

kontakt via telefon. Några dagar innan genomförande av enkäten lämnades den till respektive 

lärare. Vid detta tillfälle gavs ytterligare tid för lärarnas frågor och funderingar runt enkäten. 

Vid detta tillfälle lämnades en noggrann beskrivning hur enkäten skulle genomföras. 

I forskning framställs det ofta att elever som har svårigheter med skolarbetet och då inom det 

av oss undersökta området, läs- och skrivsvårighet, också har en negativ självbild (Taube, 

2013; Druid Glentow, 2006). Enkäten ”Självbild” är konstruerat för mellanstadiet och eleven 

tar ställning till det egna jaget, i relation till skolan i allmänhet, skolarbete i synnerhet samt 

kamratrelationer. Detta material anser vi täcker många av de områden som vi finner 

tillgänglig undervisning handlar om. Enkäten består av 30 frågor, varav tre frågor handlar om 

skolan allmänt, som oro och rädsla, ängslan inför att gå till skolan. Åtta frågor behandlar 

skolarbetet; hur eleven tycker om att berätta och svara på frågor, komma ihåg det man lärt sig 

och hur hen uppfattar om uppgifterna är lagom utmanande. Ytterligare fem frågor handlar om 

skolarbetet ämnesspecifikt, hur hen tycker det är att läsa och skriva, rita och stava. 

Sammanlagt behandlar dessa 16 frågorna skolan. 10 frågor i enkäten handlar om 

kamratrelationer och hur delaktig hen känner sig och hur hen tror sig uppfattas av andra. 

Slutligen handlar fyra frågor om det som kategoriseras som ”annat” och där är frågorna av 

karaktär hur hen uppfattar att föräldrarna ser på hen och vad hen tycker om sig själv och sitt 

utseende. Enkäten undersöker därmed för oss intressanta områden, som samspel mellan social 

miljö och pedagogisk miljö för lärande och individuell kunskapsutveckling varför vi anser att 

enkäten är ett adekvat redskap för att mäta det vi har för avsikt att mäta. 

Eleverna svarar genom att ge uttryck för ett positivt eller negativt ställningstagande genom att 

välja att besvara frågorna med ett klart JA eller NEJ eller ett svagare ja eller nej. Påstående är 

slumpvis rangordnade så att det ibland är ett JA och ibland ett NEJ som ger uttryck för ett 

positivt svar.  

När lärarna ansåg sig klara och de elever som skulle ingå i studien hade svarat på enkäten, 

hämtades samtliga enkäter av oss, på respektive skola. 
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Elevenkäterna var för oss avidentifierade, men kön och årskurs angavs. Genom att 

screeningen innefattar tolkningsanvisningar med siffervärde, fick vi ett material som kunde 

användas ur framför allt ett kvantitativt perspektiv. 

Inget empiriskt mått är fritt från mätfel, men med en större undersökning ökar 

generaliserbarheten (Sverke, 2011). Vi har där för valt ett betydligt större urval för denna 

undersökning, än för den kvalitativa inkäten. En annan risk är att systematiska fel görs vid den 

statistiska bearbetningen. Dessa fel kan bero dels på att den som rättar testen gör eller läser av 

fel, men det kan också vara så att den som svarat på enkäten tolkat frågan på ett annat sätt än 

vad avsikten varit. Vi kan inte helt friskriva oss från sådana felaktigheter, även om vår 

intention har varit att på ett så korrekt sätt som möjligt hantera mätvärden.  Eftersom enkäten 

genomförts i ett stort antal klasser, ökar också risken för att de som handlett eleverna i 

genomförande, inte alltid följt anvisningarna i sin helhet. Med hänsyn tagna till dessa 

indikatorer, anser vi, att vi på bästa sätt förhållit oss till att de värden vi redovisar är för 

sammanhanget tillförlitliga. 

4.4. Databearbetning och analysmetoder 

4.4.1. Kvalitativ bearbetning och analys av inkäter till rektorer och förstelärare: 

Svaren från inkäterna har sammanställts, för att se hur rektorer och förstelärare resonerar 

kring tillgänglig undervisning för elever i läs och skrivsvårigheter. Vi har jämfört svaren, letat 

mönster, likheter och skillnader för att se vilka kopplingar som finns mellan teori och praktik. 

Vi har, som Kvale, Brinkmann (2009) beskriver det, försökt tolka svaren, leta strukturer och 

relationer, göra fördjupade och kritiska tolkningar, samt granskat materialet ur oväntade 

vinklar och belyst det ur oväntat håll för att se om vi kan finna mönster. 

I vår bearbetning av svaren från våra inkäter har vi utgått från Fejes och Thornberg (2009) 

utgångspunkter för att systematiskt undersöka och arrangera vårt material för att sedan 

komma fram till ett resultat.  

• Vi inledde med en koncentrering av vårt datamaterial.  

• Därefter gjorde vi en kategorisering. 

• Utifrån våra kategorier gjordes en sammanställning i form av en kortare text.  

• Den sammanställda texten analyserades och vi sökte likheter, olikheter samt tydligare 

avvikelser. 

• Vi skapade förklaringsmodeller för våra resultat.  
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4.4.2. Kvantitativ bearbetning och analys av enkät Självbild “Så här är jag” till elever 

För enkäten ”Så här är jag” har vi haft en hög svarsfrekvens. Enkäten finns inte med som 

bilaga då den är upphovsrättskyddad. Samtliga tillfrågade förstelärare har genomfört enkäten i 

sina klasser och av de 180 utlämnade enkäterna redovisar vi svaren för 154 av dem. 15 

enkäter hade ofullständiga svar, varför de inte redovisas. En elev uppgavs av läraren vara 

nyanländ och läraren var inte säker på om hen tolkat frågor och svar korrekt, varför den 

enkäten inte är medräknad. I en klass, som var en åldersblandad 3-4, genomförde läraren 

enkäten med samtliga elever, men resultaten för de 10 eleverna i åk 3 redovisas inte här.  

De kvantitativa data vi fått fram vid bearbetningen av enkäten ”Så här är jag” har bearbetas i 

olika faser. I fas ett rättades alla de 154 enkäter manuellt och svaren JA, ja, nej, NEJ 

omarbetades till siffervärden 1-4. Till enkäten hör två sammanställningsformulär där frågorna, 

ett för den enskilda elevens svar och ett för hela gruppens svar. I den enskilda elevens 

sammanställningsformulär markeras elevens val av svar (JA, ja, nej, NEJ) till varje uppgift 

med siffran 1,2,3 eller 4. En etta speglar en mycket negativ självvärdering, en tvåa en ganska 

negativ självvärdering, en trea en ganska positiv självvärdering och en fyra en mycket positiv 

självvärdering. 

Via blanketten för den enskilda elevens svar kunde vi sammanställa enkätens 30 olika 

uppgifter i tre olika områden; skolan, kamratrelationer och annat (hur eleven uppfattar att 

föräldrarna ser på hen och vad hen tycker om sig själv och sitt utseende). Den sista kategorin 

(kallat annat) har vi inte använt oss av.  Olika frågor hör till olika områden i enlighet med 

nedanstående tabell varpå ett maxvärde går att räkna ut: 

  Uppgift nr: Maxpoäng 

Skolan Skolan 

allmänt 

Skolarbetet 

allmänt 

Skolarbetet 

ämnesspecifikt 

13,21,30 

2,5,12,15,22,23,25,28 

1,4,11,19,27 

64 

Kamratrelationer  3,6,8,9,10,14,17,24,26,29 40 

 
Fritt ur: Taube m fl. Handledning för kartläggning 1984.s 11 

Alla elevernas resultat sammanställde vi efter årskurs och kön i ett databearbetningsprogram, 

kalkylprogrammet Excel, dels utefter fråga men också utefter kategorierna. Två av de tre 
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kategorierna, d.v.s. skola och kamratrelationer, korrelerar i sin tur med det för oss efterfrågade 

referensmaterialet för att se om vi kan identifiera ett värderingsverktyg för samband mellan 

självbild och tillgänglighet. I det andra sammanställningsformuläret kunde vi följa elevernas 

uppfattning utifrån varje fråga och identifiera om uppfattningen var positiv eller negativ. 

Samtidigt identifierade vi ur gruppens sammanställningsformulär (som är upprättat i 

frågeordning) elever som angett att de själva ansåg det vara svårt eller ganska svårt att läsa 

och/eller stava; värde 1 eller 2 på fråga 1 respektive 27. Med dataprogrammets hjälp räknade 

vi ut ett medelvärde för respektive årskurs för de tre områdena: skola, kamratrelationer och 

allmänt. Detta jämförde vi med enskilda elevvärde för de elever som själva skattat att de hade 

svårt eller ganska svårt att läsa och/eller stava. Dessa värden bearbetade vi och redovisar i 

form av stapeldiagram, för att på så sätt kunna jämföra resultat från elever som uppger sig ha 

svårt eller ganska svårt att läsa och/eller skriva med. Siffrorna har omvandlats till 

stapeldiagram som vi därpå utgått ifrån i vår resultatanalys. 

Vi får också ett antalsvärde på hur många i respektive grupp som anser sig ha svårighet med 

att läsa och eller stava. 

4.5. Etiska ställningstaganden 
Vid skrivandet av denna uppsats har vi beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Individskyddskravet omfattar fyra huvudprinciper; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och regleras i 

Lag (2003:460) där grundregeln är att forskning bara får genomföras om forskningspersonen 

gett sitt samtycke. Informationskravet innebär att deltagarna informerats om forskningens 

syfte. Missivbrev med studiens syfte och inkätfrågor har skickats till rektorerna och 

förstelärarna.(Se bilaga Missivbrev) Samtyckeskravet gäller all forskning som innehåller 

personuppgifter. Det innebär att deltagarna förstår att deras medverkan är frivilligt samt att de 

när som helst kan hoppa av utan skyldigheter. Om detta upplystes rektorer och förstelärare. 

Elevenkäten genomfördes anonymt d.v.s. inga personuppgifter eller kod som ger uppgift vem 

det avser är angett. Trots detta begärde vi samtycke från elevernas rektorer för att genomföra 

enkäten, vilket samtliga gav. Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagare inte 

kommer att lämnas ut till obehöriga. Vi har följt detta krav genom att inte någonstans använda 

namn eller redovisa kodning i vårt arbete när det gäller inkäten till rektorer och förstelärare. 

Det screeningmaterial som elever svarat på är anonymt, d.v.s. inte ens vi som utfört 

undersökningen vet vem som lämnat uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att det material 



23 
 

som samlas in ska endast används till denna studie. Vi har informerat berörda parter om hur 

studien kommer att användas. 

Vetenskapsrådet (2011) för fram följande förhållningssätt att förhålla sig till i all forskning: 

 1 Du ska tala sanning om din forskning  

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

 3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

 4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

 7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

 8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

    (Vetenskapsrådet, 2011, s. 13)  

Vi har efter bästa förmåga försökt förhålla oss till dessa punkter. Vi har öppet redovisat på 

vilket sätt vi genomfört studien. De medverkande har fått ge sitt informerade samtycke i 

respekt för individens självbestämmande och integritet. 

Genomgående har vi ansträngt oss att vara noggranna när det gäller citat, referenser och vid 

bearbetning av mätresultat, vi har försökt bedöma och redovisa andras forskning på ett rättvist 

sätt. Det material vi använt oss av finns sparat på ett säkert sätt, så att obehöriga inte kan ta 

del av det. Vi har öppet redovisat att sammanställningen från UMESOL´s enkät ”Så här är 

jag” kommer att användas av utgivaren så att denna kan uppdatera normtabeller och statistik. 

Detta utan någon som helst ekonomisk vinning för någondera part och utan att de 

medverkande är identifierbara.  

4.6. Studiens trovärdighet 

I vår studie har vi valt att använda oss två olika datainsamlingsmetoder, inkät (kvalitativ 

ansats) och enkät (kvantitativ ansats).  

I vår kvalitativa del av studien har vi, som Creswell (2013) beskriver, strävat efter att få en 

djupare förståelse och komma närmare våra informanter och på detta sätt få tillgång till mer 

detaljerad fakta. Då vi valt att använda oss av inkät har vi inte haft möjlighet att påverka 

själva intervjusituationen nämnvärt. Informanternas tillfälliga sinnesstämning har varit 

rådande, vilket kan ge en större tillförlitlighet då vi inte kunnat påverka svaren med t.ex. 

riktade följdfrågor, utan att informanten själv har fått välja ingång och form på sina svar. Om 

detta, att påverka informanten i en intervjusituation, beskriver Fejes och Thornberg (2009) 
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och menar att det finns flera olika aspekter på vad som påverkar en informants svar t.ex. den 

psykologiska faktorn. De tolkningar som sedan gjorts av informanternas svar har naturligtvis 

färgats av vår egen bakgrund och erfarenhet om ämnet. Fejes och Thornberg (2009) beskriver 

detta fenomen som ”relationen mellan forskaren och det som beforskas” (s.17). De menar att 

forskaren tolkar verkligheten. I redovisningen av resultatet är det våra tolkningar som 

framkommer och vi kan alltså inte garantera informanterna ett helt för dem individuellt 

rättvisande svar. I en avslutande aspekt av vår kvalitativa del av studien bör reliabiliteten 

belysas (Kvale & Brinkman, 2009).  Frågan vi ska ställa oss är om samma studie kan 

genomföras av en annan forskare, med en annan urvalsgrupp och om resultatet blir det 

samma? Den frågan kan vi inte svara på eftersom så många olika variabler då bör tas i 

beaktan. Vi har gjort ett strategiskt urval av informanter(rektorer och förstelärare) där syftet 

har varit att förstå begreppet tillgänglig undervisning samt att få en helhetsbild av vad 

begreppet står för. Utifrån en relativt liten urvalsgrupp anser vi oss ha fått tillräckligt med 

kvalitativ data att kunna nå generella slutsatser utifrån våra frågeställningar. Fejes och 

Thornberg (2009) belyser det faktum att kvalitativ forskning innehåller både styrkor och 

svagheter.  Styrkan ligger i att informanternas förståelse av och beskrivningar om 

verkligheten lyfts fram vilket vi anser oss ha gjort. Svagheten återfinns hos forskaren själv när 

det gäller utbildningsbakgrund och kunskap om att bedriva forskning. I detta finner vi vår 

svaghet, vi är nybörjare på området och studien ska läsas med den vetskapen. 

I vår kvantitativa del av studien har vi använt oss av en enkät vilken enligt Gustavsson (2011) 

är vanligast förekommande vid insamling av kvantitativ data. Fördelar med att använda sig av 

enkäter kan vara att de är lättadministrerade, kan användas i stora urval samt kan anses som 

förhållandevis anonym vilket gör att uppgiftslämnaren kan vara mer sanningsenlig i sina svar. 

Författarna menar vidare att nackdelar kan vara att ett större bortfall vilket kan ställa till 

problem för forskaren om denne vill undersöka komplexa frågor. Vi kan se att det Gustavsson 

tar upp kan appliceras på vår kvantitativa del av studien. Det var lätt att administrera enkäten 

samt att den var lätt att genomföra då det fanns handledning med tillhörande rättningsmall där 

svaren omvandlades till siffror. Elevernas svar kunde antas vara sanningsenliga då de inte 

avvek nämnvärt från den stora massan av elever i respektive åldersgrupp. Vi kunde även se att 

ett visst bortfall fanns i de enkäter som genomfördes. De vanligast förekommande 

anledningarna till att vi inte kunde använda vissa enkäter var att eleverna inte svarat på en 

eller flera frågor eller att flera svarsalternativ angivits. Gustavsson (2011) benämner liknande 

fel som mätfel och menar att slumpmässiga sådana kan påverka mätningens tillförlitlighet, 
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reliabilitet. Vi anser att trots bortfallet, som kan kategoriseras som mätfel, fick vi ändå ett stort 

urval att basera vår studie på vilket också kan ses som att studien är tillförlitlig. När vi 

granskar den kvantitativa delen av vår studie och vill validera densamma använder vi oss av 

Gustavssons valideringsprocess. I första steget studeras enkätens innehållsvaliditet genom att 

kritiskt granska innehållet och med vår lärarkompetens och vårt yrkesmässiga intellekt avgöra 

huruvida frågorna i enkäten mäter det som avses mätas. Vi anser att ”de använda 

indikatorerna utgör rimliga operationaliseringar av det teoretiska begreppet”(s.65). Det andra 

steget i valideringsprocessen ska mätinstrumentets reliabilitet avgöras. Vi anser att 

tillförlitligheten av vår enkät är god. I det tredje steget bör man analysera om de enkätfrågor 

vi använt skiljer sig åt vid en jämförelse av liknande enkätfrågor. Vi valde aktivt att använda 

oss av just detta mätinstrument då det var känt av oss sedan tidigare samt att frågorna 

motsvarade det område vi valt att studera. 

När vi bedömer vår studies trovärdighet(både den kvalitativa och den kvantitativa) lutar vi oss 

mot valet av teoretiskt perspektiv samt den bakgrund av relevant forskning vi presenterat. Vi 

anser att vi belyst vår studie utifrån dessa delar och att de motsvarar studiens syfte. Med stor 

noggrannhet har vi beskrivit hur vår studie genomförts samt besvarat och diskuterat såväl 

syftet med studien som dess frågeställningar.  

4.7. Uppsatsens genomförande 
I arbetet med vår uppsats har vi använt oss av flera olika ”kommunikativa” kanaler. I ett 

inledande skede använde vi oss flitigt av ”Google documents” för att dokumentera de delar av 

arbetet som inte krävde något större processande via samtal. Efter vår datainsamlingsperiod 

tog sedan fysiska möten och långa samtal via telefon vid. Vi kände då båda att vi behövde 

träffas fysiskt för att processa de data vi fått in via våra undersökningar. Efter våra mer 

frekventa möten och telefonsamtal följde åter en period av skrivande men nu med 

återkommande kortare återkopplingar via telefonsamtal ungefär varannan dag och ibland flera 

gånger per dag.  

Arbetet har karaktäriserats av ”ett givande och tagande” där vi båda har turats om att starta en 

tråd varpå den andra kompletterat och fyllt på med egna perspektiv och tolkningar. När vi 

avslutat ett avsnitt har vi gemensamt gått igenom hur vi formulerat oss för att skapa en 

samstämmighet och ett fokus på att tillsammans äga det vi producerat. 
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5. RESULTAT 

Vi har kopplat våra resultat till de frågeställningar vi utgått ifrån i vår studie. Varje 

frågeställning presenteras för sig med resultat för inkätstudien först, därefter vår enkätstudie 

och slutligen samband mellan inkät- och enkätstudie. 

5.1.Resultat - Vad anser rektorer och förstelärare att tillgänglig 

undervisning är utifrån fysisk, pedagogisk och social miljö i förhållande till 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 
Resultaten är en sammanställning av svar från inkätstudie med sex rektorer, (R 1-6) och från 

sju förstelärare, (F 1-7). 

En miljö för alla att delta i 

Den sammanfattande reflektionen från i stort sätt alla informanterna är att tillgänglig 

undervisning är en anpassad undervisning för alla elever att delta i. Tillgänglig 

undervisningen benämns också som en undervisning som ska passa alla samt att eleverna ska 

få samma möjligheter att ta till sig undervisningen. Den handlar om en undervisning som gör 

det möjligt för alla att delta i oberoende av sin fysiska eller intellektuella förmåga där ”vi 

anpassar våra aktiviteter så att alla kan delta utifrån sitt behov” (F4). 

Rektorerna belyser i sina svar att begreppet tillgänglig undervisning innefattar flera olika 

miljöer och/eller nivåer. ”Vi möblerar så att vi får en lugn och bra pedagogisk lärmiljö” (R1). 

De menar att tillgängligheten verkar i den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i 

relation till elevernas lärande i stort och de individuella behoven i smått. 

Ett svar som skiljer sig något från de andra är en förstelärare svar tar upp vikten av att även 

föräldrarna behöver förstå skolans förväntningar. Läraren menar att undervisning och den 

fysiska miljön ska vara tillgänglig för eleven och dess föräldrar. 

För mig betyder det att undervisningen och den fysiska miljön ska vara utformad så att alla barn 

och föräldrar ska ha möjlighet att förstå vad som händer, vad man ska lära sig och lite om varför 

man ska lära sig det. (F 6) 

 

I rektorernas svar finner vi en gemensam syn på att alla elever ska få tillgång till 

undervisningen i klassrummet.”Fysisk tillgänglighet: att barn med kroppsliga funktionshinder 

skall kunna vara med fullt ut med kompensatoriskt stöd om så nödvändig för att kunnafölja 

undervisningen på lika villkor…” (R4). Ord som delaktighet och tolerans återkommer ofta i 

båda yrkeskategorierna.”….skapa tolerans och förståelse för varandras olika egenskaper…..”  

(F2). Skolans värdegrund lyfts som viktig när det gäller tillgänglighet. ”Vår värdegrund 

KärleksfullhetRespektAnsvarMod ska genomsyra allt vad vi säger och gör” (R1). Att få 
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känna att eleven duger som den är, att alla är lika mycket värda och respekteras för sin egen 

person.  

att göra undervisningen förståelig för alla i klassrummet. (F6) 

…ett öppet klimat där våra olikheter kan lyftas upp på ett positivt sätt.  

Detta för att skapa tolerans och förståelse för varandras olika egenskaper. (F2) 

Inbjuda till lärande 

Den fysiska miljön ska inbjuda till lärande och klassrummet bör anpassas till de behov 

elevgruppen ger uttryck för. I den fysiska miljön är det anpassningar i klassrummet som anges 

vara den viktigaste faktorn. Vikten av möblering och placering som skapar en lugn och bra 

pedagogisk lärmiljö framhålls. . ”Jag försöker inreda klassrummet så att det ska inbjuda till 

lärande”(F3). Det kan handla om att göra rum i rummet med hjälp av skärmar, bra belysning, 

musik i öronen eller goda sittmöjligheter. Båda yrkesgrupperna framhåller grupprum och 

arbetsro som två viktiga faktorer i den fysiska miljön, ”…vi erbjuder möjlighet till studier i 

mindre miljö, vår lärstudio. Hörselkåpor, avskärmning i klassrum…” (R2).  Ett mindre 

sammanhang med färre intryck ses som viktigt. 

Det lustfyllda lärandet lyfts.  

Högläsning för att väcka lust och nyfikenhet, läsning är en magisk värld där alla kan förflyttas i 

tid och rum. Lustfyllt läsande! (F1)  

Lust är en motor vi glömmer. Detta är viktigt för elever i svårighet(läs och skriv) annars blir det 

svårt att orka med tuffa utmaningar. (R4) 

Informanterna lyfter även vikten av ett gott klassrumsklimat där ....”Attityden till att få vara 

olika är oerhört viktig, att det är okej att vara olik”(R5). Klassrumsklimatet karaktäriseras som 

ett öppet klimat där olikheter kan lyftas upp på ett positivt sätt. Det anses som viktigt att 

eleverna känner delaktighet i de aktiviteter som görs i klassrummet. ”Eleverna får vara 

delaktiga i åtgärderna som vi sätter in för att de ska känna sig bekväma i lärmiljön när de 

använder sig av de kompensatoriska hjälpmedlen” (F7). Intentionen är att alla elever ska 

känna att de lyckas. Förutsättningar för detta skapas med hjälp av höga förväntningar och 

stöttning i positiv anda. 

Tekniska hjälpmedel nämns inte lika frekvent av förstelärarna, men samtliga rektorer 

framhäver vikten av dessa för att skapa tillgänglighet och inbjuda till lärande.  Förstelärarna 

lyfter upp verktygen som alternativa sätt att träna stavning, möjlighet att scanna in texter samt 

att få dem upplästa. Verktygen kan användas vid redovisningar eller som 

dokumenteringskamera vid genomgångar.  
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Vi spelar in filmer för att visa och redovisa. Vi använder Imovie och Keynote. Vi kopplar även 

Ipad i en ställning till kanonen så den kan fungera som en dokumentkamera. (F4) 

 

Svaren ger uttryck för att elever som behöver ska ha tillgång till en dator, iPad, smartboard 

eller liknade, men också i att eleverna behöver stöd i att använda dem. Rektorerna har till 

skillnad från förstelärarna inga exempel på hur implementering av tekniken ska göras i 

undervisningen.  

Lagom utmanande 

Förstelärarna har i stort sätt en gemensam syn på att tillgänglig undervisning handlar om att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov. De lyfter fram att rätt åtgärder behöver sättas 

in så att undervisningen blir greppbar för eleven. Undervisningen ska gynna eleven och ge 

förutsättningar både fysiskt, intellektuellt och inlärningsmässigt så eleverna får den hjälp de 

behöver för att kunna tillägna sig undervisning och utveckla sin fulla potential ”Anpassning 

utifrån varje elevs behov eftersom det som passar den ena inte passar den andra” (R3). 

Informanterna utgår från varje elevs styrkor och svagheter för att hitta metoder som passar 

just den eleven. Elever i svårighet bör identifieras och uppmärksammas och ges möjlighet att 

nå uppsatta kunskapskrav. 

Klassrumsscreening avgör vilka som får tillgång till speciallärare (stora svårigheter).(F6) 

Återkommande screening med påföljande periodvisa stödinsatser för att gnugga delmoment och 

svårigheter samt påföljande återtestning.” (R4) 

Annat som ofta nämns är anpassat material samt andra typer av anpassningar som utsträckt 

tid, hjälp med strukturer och tydliga instruktioner skapar tillgänglighet i den pedagogiska 

miljön. 

Undervisningen ska utgå från elevgruppens förförståelse och bygga vidare från deras 

erfarenheter. Uppgifterna som ges ska vara lagom utmanande och alla ska kunna arbeta 

utifrån sin utvecklingsnivå. Att anpassa undervisningsmaterialet till eleven är viktig. 

 

 … att t ex läsa textmassor högt tillsammans för att alla ska få en chans att hänga med. Vi 

 diskuterar svåra ord och begrepp som dyker upp i det vi läst.(F6) 

 

För att få hjälp med att analysera vad som kan vara lagom utmanande för elever anger flera 

informanter att olika typer av screeningar genomförs, så stöd kan ges på olika sätt, där en-till-

en undervisning hos speciallärare eller i lärstudio är återkommande. ”Alla elever får den hjälp 

de behöver för att tillägna sig den aktuella undervisningen” (F7). 
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Rektorerna för fram att det är skolans uppgift att se till att hinder för elevers lärande ska 

överbryggas. De belyser även sin egen roll och menar att rektorn har det yttersta ansvaret för 

att möjliggöra för alla att utvecklas utifrån sin förmåga. 

Tilltro till lärare 

Lärarens kompetens nämns av i stort sätt samtliga informanter som viktigaste faktorn när det 

gäller att anpassa undervisningen så att den blir tillgänglig för alla elever. 

 

 Lärare som är medvetna om behovet av anpassning…(R4) 

 Utbildade pedagoger så att de kan använda olika verktyg ...(R1) 

Vi använder oss av kollegialt lärande(F 2) 

 

Speciallärarens enskilda arbete med elever i läs och skrivsvårigheter anses vara nästan lika 

viktigt som lärarens kompetens i klassrummet. Det ses som viktigt att elever med läs och 

skrivsvårigheter får enskild och regelbunden träning.”Tid med specped för extra träning, tid i 

lärstudio” (R2). 

  

Rektorerna visar i sina svar stor tilltro till lärarens kompetens. De lyfter fram utbildade 

pedagoger som kan använda sig av olika metoder i sin undervisning samt lärarens 

medvetenhet om att anpassa densamma till elevernas behov.”Som alltid när det gäller sådana 

här frågor så handlar det mycket om pedagogernas medvetenhet och kunskap om elevers 

individuella och olika sorters behov” (R5). Rektorerna lyfter även kollegialt lärande och 

speciallärarens/pedagogens kompetens när det gäller att fungera handledande i 

undervisningen och deras kompetens att driva kollegiet framåt i viktiga frågor. En rektor ser 

dock även en annan sida: 

 
...MEN variation av metod i ordinarie klassundervisning är bristfällig tycker jag. Det finns 

många vägar att nå läs- och skriv och jag upplever att våra lärare behärskar ett begränsat antal 

vägar. LUST är en motor som vi glömmer - det är ännu viktigare för barn i behov av läs- 

skrivstöd att känna lust för hur ska de annars orka med uppförsbackar och tuffa utmaningar? 

(R4) 

 

Pedagogens förhållningssätt och bemötande genomsyrar samtliga informanters svar. Begrepp 

som öppenhet och tolerans återkommer.  

 

 Vi arbetar mycket med att skapa ett öppet klimat där våra olikheter kan lyftas upp på ett 

 positivt sätt. Detta för att skapa tolerans och förståelse för varandras olika egenskaper....(F1) 
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Att värdegrunden ska genomsyra hela skolans arbete i allt som sägs och görs och ett tydligt 

vuxenansvar lyfts av framför allt rektorerna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att förstelärarnas svar ofta utgår från gruppnivå och beskriver 

vikten av ett positivt klassrumsklimat/lärmiljö, delaktighet och respekt för varandras 

olikheter. Rektorerna ger svar utifrån organisationsnivå. De framhäver skolans 

värdegrundsarbete samt arbetet med normalitetsbegreppet. 

5.2.  Resultat - Vilken självbild ger elever med läs- och skrivsvårigheter 

uttryck för i relation till skola, inlärning och kamratrelationer i jämförelse 

med övriga jämnåriga? 
I arbetet med att sammanställa resultatet från enkätmaterialet ur självbildsenkäten ’Så här är 

jag’ överväldigas vi av mångfalden av information som vi erhållit. Samtidigt med denna 

mångfald av information önskar vi få veta mer. Hur tänker eleven som svarar ”jag skulle helst 

vilja vara något annat barn”, vilka erfarenheter och vilken bakgrund står bakom det svaret. 

Det får vi aldrig veta. Vi har gjort en enkät där eleven svarat anonymt, här och nu, vi kan inte 

spåra vem som säger eller tycker vad. Vi vet inte i vilka skolor eleverna går, de årskursvisa 

grupperingarna är summan av alla eleverna i samma årskurs. Vi vet heller inte vilka rektorer 

som är huvudmän för vilka elever, eller vilken förstelärare som är kopplad till de olika 

eleverna. Detta är ett medvetet ställningstagande vi gjort. Vi måste förhålla oss till detta 

känsliga ämne med stor respekt för individen, uppgifterna rör ömtåliga ämnen, till vilka vi 

alla har försvarsmekanismer. Samtidigt ser vi ändå att vi kan jämföra resultat och dra 

försiktiga slutsatser.  

Så vad får vi veta? I sammanställningen av enkäten får vi resultat från 154 elever från 5 olika 

skolor. Vi ville veta om självbilden för elever som såg sig ha svårt med sin läs-och 

skrivfärdighet skiljde sig från övriga elever i vår undersökning utifrånskola och inlärning men 

också av upplevelsen kamratgemenskapen i jämförelse med samtliga. För att få ett 

jämförelsemått räknade vi ut hur medelvärdet såg ut, dels för varje årskurs för sig, varje 

könsgrupp för sig, men också för hela undersökningsgruppen. Vi gjorde 

medelvärdesberäkningar för självbilden av undervisning, skolämnen och inlärning (kallat 

skola i våra tabeller och diagram), men också för kamratrelationer.  
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Tabell 1: Jämförelse ur självbildsenkät för skola och kamratrelationer 

 26 flickor 

 åk 4 
23 pojkar  

åk 4 
22 flickor  

åk 5 
25 pojkar  

åk 5 
26 flickor  

åk 6 
32 pojkar  

åk 6 
154 elever, 

hela 

populationen 

medelvärde skola 

(maxpoäng 64) 
48,2 47,9 46,5 45,6 47,4 47,2 47,2 

medelvärde 

kamratrelationer 

(maxpoäng 40) 

33,3 33,6 32,4 29,7 34,9 32,1 32,7 

 

Ur denna tabell kan vi avläsa att flickorna i åk 4 har skattat sin självbild som mest positiv 

gentemot skolan i förhållande till övriga, medan pojkarna i åk 5 skattar sin självbild i 

förhållande till kamratrelationer som betydligt lägre än övriga grupper. Vad dessa avvikande 

skattningar beror på är för oss inte möjligt att säkerställa, det hade krävt individuella samtal 

med eleverna, men resultaten tyder på att flickorna i åk 4 ger uttryck för ett mer positivt 

förhållningssätt till undervisning, ämne och inlärning, medan pojkar i åk 5 upplever ett tuffare 

gruppklimat. För pojkarna i åk 5 ser vi att fem av de åtta pojkarna som upplever att de har 

svårighet med att läsa eller stava ligger under, eller mycket under gruppens medelvärde som 

har 29, 7 som medelvärde för hela gruppen gentemot 32,7 för samtliga 154 elever. Större 

antalet av de elever som skattat sig som att ha mer negativ självbild i relation till kamrater, 

hämtas ur denna grupp. Diagrammet nedan är systematiskt gjort för att försöka åskådliggöra 

detta. Första gruppen staplar behandlar frågegruppen ”skolan” där eleverna maximalt kan 

utdela 64 poäng. Andra frågegruppen behandlar ”kamratrelationer” där maximalt 40 poäng 

kan utdelas. Första stapeln i varje grupp anger medelvärdet för de elever som gjort enkäten. 

De följande staplarna redovisar enskilda elever från elever i svårighet med att läsa eller skriva. 
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Figur 1: Diagram pojkar åk 5, data ur enkät Självbild. Första stapeln i varje grupp anger medelvärdet för de elever som gjort enkäten. De 

följande staplarna redovisar enskilda svar i förhållande till medelvärdet för elever som själva skattar att de har ganska svårt (siffran 2), eller 

svårt (siffran 1)att läsa eller stava. Detta urval har skett från två av frågorna i enkäten, fråga 1 och fråga 27 . 

Vi har inte funnit någon signifikant skillnad i antal vare sig mellan pojkar och flickor eller 

mellan årskurser vad gäller hur de skattat om de har svårighet med att läsa eller stava. 

Diagram redovisas för samtliga årskurser och kön i bilaga (bilaga 4). 

Som fortsatt analys av vårt material gjorde vi ett urval från de elever som skattat att de hade 

svårt eller ganska svårt att läsa eller stava. Av de 154 elever i mellanstadieåldern som svarat, 

ansåg 50 stycken att de har ganska svårt eller svårt med att läsa och/eller stava. Av dessa 50 

elever är det 39 stycken som tycker det är ganska svårt att stava, dessa har vi klassat som att 

de har mindre bekymmer. Övriga 11 elever upplever större svårighet med att läsa och stava. 

Dessa har vi analyserat noggrannare.  
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För att ytterligare ge information om hur vi fått fram vårt resultat åskådliggör vi det här i 

tabellform.  

Tabell 2: Data ur enkät Självbild, ”Så här är jag” genomförd våren 2015 på fem skolor med 154 elever. 

Enkät självbild Skola (undervisning, 

ämne, inlärning) 
16 frågor 

Kamratrelationer 
 
10 frågor 

Antal elever med 
upplevd svårighet 

Medelvärde av 154 elever     47,2 
(maxpoäng 64) 

32,7 
(maxpoäng 40) 

 

svårt läsa - - 0 

svårt stava 36,49,31 35,34,27 3 

svårt läsa, svårt stava 31 29 1 

ganska svårt läsa 45,42,44 34,29,38 3 

ganska svårt läsa, svårt stava    35,48,43    33,31,27      3 

ganska svårt läsa, ganska svårt stava 40 31 1 

    

ganska svårt stava Inga värden uträknade Inga värden uträknade      39 

 

Vi har grupperat elevernas svar utefter upplevd svårighet i relation till skolarbetet och 

kamratrelationer. Totalt skattar 50 elever att de upplever någon svårighet med läsning eller att 

stava. De flesta av dessa, 39 st. skattar att de har ganska svårt att stava. Övriga 11 har större 

svårighet och det är denna grupp vi haft som urvalsgrupp för denna studie. Ur denna grupp 

uppger en elev att det är svårt att läsa och svårt att stava. Tre elever hade svårt att stava. 

Tre tyckte det var ganska svårt att läsa. Tre elever tyckte det vara ganska svårt att läsa och 

svårt att stava. En elev tyckte att det var ganska svårt att läsa och stava. Inte någon elev 

skattar att det bara är svårt att läsa. Vi ser då att av de elva eleverna som angav att de hade 

betydande svårigheter med att läsa och stava hade nio av dem en lägre eller betydligt lägre 

skattning av sin självbild i relation till skola och skolarbete. När vi analyserar våra 

enkätsvar för samma elva elever som såg sig ha betydande svårigheter med att läsa och stava i 

jämförelse med hur deras självbild såg ut gentemot kamratrelationer fann vi inte en lika 

nedslående bild som vid analysen runt skolarbete och inlärning. Här hade sex av de elva 

eleverna ett lägre värde än medelvärdet hos övriga jämnåriga och fem hade ett högre 

eller betydligt högre värde. 
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5.3 Resultat – Vilka samband ser vi mellan elevers upplevda självbild i 

förhållande till rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglig 

undervisning? 
Ur rektorers och förstelärarnas beskrivning på tillgänglig undervisning och elevernas 

upplevelse via enkätsvararen har vi letat frågor som matchar de kategorier vi redovisat för 

rektorer och förstelärare. Kategorierna är: 

 En miljö för alla att delta i 

 Inbjuda till lärande 

 Lagom utmanande 

 Tilltro till lärare 

 

Mot dessa kategorier har vi matchat frågor ur enkätstudien enligt följande; 

 

En miljö för alla att delta i: 

Frågor som allmänt handlar om eleverna känner sig trygga i skolan: 

Fråga 13 behandlar om eleven känner sig ängslig eller rädd i skolan 

Fråga 24 handlar om vad de tror andra barn tycker om dem, om de tror de ses som 

knäppa/fåniga. 

 

Inbjuda till lärande:  

Frågor som allmänt handlar om elevinflytande, samarbete och delaktighet: 

Fråga 8 behandlar om eleven upplever att den får vara med och bestämma vad som ska göras i 

klassrummet. 

Fråga 29 som tar upp om eleven tror att andra barn vill arbeta tillsammans med dem. 

 

Lagom utmanande: 

Frågor som allmänt handlar om eleverna upplever att det arbete de ska göra i skolan: 

Fråga 5 tar upp om eleven tycker den får tillräckligt med hjälp. 

Fråga 25 handlar om eleverna upplever att det arbete de ska göra i skolan anses vara för lätt 

eller svårt. 

 

Tilltro till lärare: 

Fråga 28 som handlar om eleverna uppfattning om hur läraren tycker att de klarar sig i 

skolarbetet. 
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Vi redovisar nedan (i tabell 3) de frågenummer ur självbildsenkäten vi valt ut, för sedan i 

matrisen (fig. 2) i ord redovisa innehållet i förhållande till rektorers och förstelärares 

beskrivning. Svaren är redovisade i antal negativa svar (värde 1och 2). 

Tabell 3, antal negativa svar ur ett urval av frågor ur enkät Självbild, ”Så här är jag” genomförd våren 2015 på fem skolor med 154 elever. 

Frågenummer 5 8 13 24 25 28 29 

Alla elever 154 st. (n)  

 % 

41 

27 % 

54 

35 % 

12 

8 % 

28 

18 % 

35 

23 % 

25 

16 % 

43 

28 % 

11 elever med läs och 

skrivsvårighet (LS)  

% 

 

4 

36 % 

 

1 

9 % 

 

1 

9 % 

 

2 

18 % 

 

5 

45 % 

 

5 

45 % 

 

3 

27 % 

I matrisen beskriver vi en jämförelse mellan förstelärares beskrivning av vad de anser 

tillgänglig undervisning är i jämförelse med elevernas skattning av densamma. 

Vi har valt att både redovisa upplevelsen i matrisen i både antal och procent, men också med 

olika stilsorter. Vi är av uppfattningen att vi egentligen har ett för litet elevunderlag för elever 

i läs och skrivsvårighet för att använda procentsats, men har ändå valt detta för tydlighetens 

skull. 

Kursiv stil i matrisen betyder en mer negativa upplevelse för elever med LSi jämförelse med 

hela elevgruppen(n). 

Fet stil i matrisen betyder en mer positiv upplevelseför elever med LS i jämförelse med hela 

elevgruppen (n). 

Normal stil i matrisen betyder en likvärdig upplevelse för elever med LS i jämförelse med 

hela elevgruppen (n). 

 

Figur 2. Matris samband mellan beskriven tillgänglighet och upplevd självbild. 

Rektorers och förstelärares 

beskrivning 

 

Hela elevpopulationens 

upplevelse, 154 elever (n) 

svar i procent % 

Upplevelsen för de 11 elever 

i läs och skrivsvårighet (LS) 

svar i antal  

En miljö för alla att delta i

   

Fråga 13  

12/154 (8 %)svarar att de ofta 

känner sig ängsliga eller rädda 

i skolan.   

 

 Fråga 24 

28/154 (18 %) upplevde att 

andra barn tyckte de var 

knäppa/fåniga 

Fråga 13  

1/11 (9 %) svarar att de ofta 

känner sig ängsliga eller rädda 

i skolan.   

 

Fråga 24 

2/11 (18 %) upplevde att 

andra barn tyckte de var 

knäppa/fåniga 
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Inbjuda till lärande 

 

Fråga 8 

54/154 (35 %)upplevde att de 

inte fick vara med och 

bestämma vad som ska göras i 

klassrummet. 

 

 

Fråga 29 

43/154 (28 %) anger att andra 

elever inte vill arbeta 

tillsammans med dem.  

 

Fråga 8 

1/11 (9 %)upplevde att de 

inte fick vara med och 

bestämma vad som ska 

göras i klassrummet. 

 

 

Fråga 29 

3/11 (27 %) trodde att andra 

elever inte ville arbeta 

tillsammans med dem. 

 

Lagom utmanande 

 

Fråga 5 

41/154 (27 %) skulle vilja ha 

mer hjälp av läraren 

 

Fråga 25 

35/154 (23 %) ansåg att det är 

svårt att lära sig saker i skolan 

 

 

 

Fråga 5 

4/11 (36 %) skulle vilja ha 

mer hjälp av läraren 

 

Fråga 25 

5/11 (45 %) ansåg att det var 

svårt att lära sig saker i 

skolan 

 

Tilltro till lärare 

 

Fråga 28 

25/154 (16 %)upplevde att 

läraren inte tyckte att de 

klarade sig bra i skolan 

Fråga 28 

 5/11 (45 %) upplevde att 

läraren inte tyckte att de 

klarade sig bra i skolan 

 

I matrisen ovan kan vi utläsa följande resultat: 

Elever i LS uppvisar likvärdig upplevd negativ självbild av att vara ängsliga och rädda i 

skolan. 

Elever i LS uppvisar likvärdig upplevd negativ självbild av att uppfattas som knäpp/fånig 

av andra barn. 

Elever i LS uppvisar lägre upplevd negativ självbild av att få vara med och bestämma vad 

som ska göras i klassrummet. 

Elever i LS uppvisar likvärdig upplevd negativ självbild av att tro att andra elever inte vill 

arbeta tillsammans med dem. 

Elever i LS uppvisar högre upplevd negativ självbild när det gäller att vilja ha mer hjälp av 

läraren. 

Elever i LS uppvisar högre upplevd negativ självbild av att ha svårt att lära sig saker i 

skolan. 

Elever i LS uppvisar högre upplevd negativ självbild av att läraren inte tycker att de klarar 

sig bra i skolan. 
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5.4. Resultatanalys 
Vår studie har haft det kommunikativa relationsinriktade perspektivet som teoretisk ram 

(Ahlberg 2009). I enlighet med teorin har delaktighet, kommunikation och lärande en intern 

relation, vilket t ex kan ta sig uttryck i att om en elevs delaktighet i en situation förändras, så 

påverkas även kommunikationen med och om eleven samt lärandet. Vi har i vår studie sett 

tecken på denna interna relation. Tillgängligheten ser vi vara i samvariation med upplevelsen 

av elevernas självbild, där det är elevens tolkning av densamma som styr hur den uppfattar 

omfattningen.  

Ur de resultaten av samband mellan tillgänglighet och självbild har vi gjort följande analys: 

Vi har ett fåtal elever att relatera till (11 elever som skattat att de har svårighet att läsa och 

skriva) varför vi bara kan ana samband, men dessa samband visar vi nedan. 

Elever i LS uppvisar högre upplevd negativ självbild jämfört med hela elevpopulationen, 

när det gäller behovet av mer hjälp av läraren, svårt att lära sig saker i skolan samt känslan av 

att inte läraren tycker att de klarar sig bra i skolan.  

Elever i LS uppvisar likvärdig upplevd negativ självbild jämfört med hela elevpopulationen 

när det gäller att uppfattas som knäpp/fånig av andra barn och tro att andra elever inte vill 

arbeta tillsammans med dem. Vi ser också att upplevelsen av ängslighet och rädsla är 

likvärdigt bedömd. 

Elever i LS uppvisar lägre upplevd negativ självbild jämfört med hela elevpopulationen när 

det gäller att få var med och bestämma vad som ska göras i klassrummet. 

Sammanfattningsvis påvisar analysen av vår matris att klassrumsmiljön och 

klassrumsklimatet är påverkbart av läraren när det gäller att skapa en tillgänglig undervisning.  

Elever i LS upplever att de får vara med att bestämma i högre grad än de elever som anger att 

de inte har LS vilket kan påvisa att de uppmärksammas av läraren som med sin kompetens 

gör att eleven känner delaktighet och att svårigheter överbryggas och inte märks. 

Elever med LS har en likvärdig upplevd negativ självbild när det gäller hur de uppfattas som 

individ jämfört med elever som inte uppger att de är i LS. Detta kan ses som att de elever som 

ingick i vår enkätstudie inte förknippar svårigheter med sig själv som individ utan att 

svårigheterna är skilda från individen. 
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Det sammanfattande resultatet ger indikation på att när elever i LS lämnas ”åt sig själva” 

d.v.s. att de själva ska skatta sin egen förmåga har de inte stor tilltro till sin egen inneboende 

kapacitet. Vi ser detta som att vi inte kan påverka elevernas egen upplevelse av tillgänglig 

undervisning. 

Elever i LS har en högre upplevd negativ självbild när det kommer till att tro på sin egen 

inneboende kapacitet i skolsituationen jämfört med elever som inte anger att de har LS. De 

uppvisar osäkerhet i hur deras kunskapsnivå uppfattas. 

6. DISKUSSION 

6.1. Metoddiskussion 

Eftertankens kranka blekhet, det är något som drabbat oss. Att vi rycktes med av vår 

entusiasm och inte lyssnade när vår omgivning lite försiktigt lät oss ana att vi kanske tog oss 

vatten över huvudet när vi både valde att arbete med en relativt ovanlig insamlingsmetod via 

inkäter och att vi ville göra en undersökning som var inspirerad av både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Gummesson (2011) skriver att man som forskare på ett tidigt stadium bör ha 

tänkt igenom vad man ska göra med all data. Att begränsa oss hade inte varit fel, arbetet har 

samtidigt som det varit snudd på övermäktigt, varit både hänryckande och inspirerande. 

Vi var i vår studie intresserade av att se om vi kunde se ett samband mellan elevers upplevda 

självbild och begreppet tillgänglig undervisning.  Studien baseras på e-metodologi där vi via 

inkät intervjuade 6 rektorer och 7 förstelärare, samt att vi gjorde en enkätstudie med 154 

elever i mellanstadiet. Studien genomfördes under våren 2015 i fem olika skolor. Då studien 

bygger på att vi utgått från organisations-, grupp- och elevperspektiv anser vi att den kan ha 

ett allmänt intresse. 

Studien har genomförts på skolor, där de medverkande haft ett intresse för att medverka och 

själva upplevt att de haft tid att avsätta.  

Genom att arbeta med inspiration från både kvalitativ ansats, via inkät och kvantitativ ansats, 

via enkät, har vi fått en bredd i arbetet som vi annars tror hade varit svår att åstadkomma. 

Samtidigt kan vi göra erfarenheten att enkäter som görs som screening med en hel grupp 

saknar det djup som intervjuer, observationer eller enkät med en elev i taget ger. Vi har saknat 

möjlighet att ställa följdfrågor, få svar på hur eleven tänker och resonerar. 
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Studien har gett oss tillgång till ett ofantligt rikt material, mycket tack vara det engagemang 

och intresse som våra informanter visat, men också genom att det enkätmaterial vi använt, 

skulle kunna analyseras ur så otroligt många fler aspekter. Studien hade därför kanske vunnit 

på om vi begränsat oss i vår frågeställning. Samtidigt har vi sett det som en styrka att ur 

komplexiteten avspegla de utmaningar som skolorna står inför och vi ser att olika perspektiv 

bildar en helhet som ger djupare förståelse. 

Vi har med vår studie till viss del undersökt det vi ville undersöka och även om begreppet 

validitet inte brukar användas i kvalitativa studier, ser vi att vi med vår kombination av 

metoder förhållit oss med trovärdighet och äkthet till arbetet. Trovärdigheten har vi förstärkt 

med att vi redovisat många citat för att medverka till att läsarens förmåga att avgöra hur 

överförbara resultaten är. Troligen hade vi ytterligare kunnat förstärka tillförlitligheten om vi 

ställt ytterligare följdfrågor till våra informanter för att få återkoppling på våra tolkningar.  

Genom att vi valde ett sedan tidigare färdigkonstruerat material, UMESOL´s enkät ”Så här är 

jag”, fick vi tillgång till utprovade analysverktyg. Via sammanställningarna av elevernas 

resultat i diagram gör vi det möjligt för läsare att dra slutsatser och tolkningar.  Rent allmänt 

behandlar enkätmaterialet ”Så här är jag” ömtåliga ämnen (Taube et al. 1984). Vi ser en risk i 

att elever inte alltid svarar ärligt, de kan svara så som de tror att fröken tycker att man ska 

svara eller sätter sig i försvarsposition och svarar utefter det.  Våra data måste därför tolkas 

försiktigt och förhålla sig till det när vi diskuterar och resonerar om konsekvenser.  

Vi har öppet redovisat hur vår undersökningsprocess gått till för att understryka och 

möjliggöra en granskning av pålitligheten i arbetet. Vi har, vad gäller enkäten, lutat oss mot 

att huvudregeln för samtyckeskravet gäller all forskning som innehåller personuppgifter. Vår 

studie är helt avidentifierad vad gäller elevernas medverkan och innehåller inga 

personuppgifter dvs. inte ens vi som gjort studien har kännedom om vem som lämnat 

uppgiften, inga personuppgifter kan direkt eller indirekt hänföras till individen och enkäten är 

således för oss helt anonym. Vi inser att vi ändå ur ett öppenhetsperspektiv borde ha bett både 

elever och föräldrar om samtycke att genomföra enkäten. 

Vi har försökt att efter bästa förmåga undvika att låta våra egna värderingar som den 

teoretiska förankringen styra oss i förhållande till såväl studiens utförande som till de 

slutsatser vi dragit. I arbetet med denna uppsats har vi försökt bortse från vår egen 

förförståelse, d.v.s. sådant som vi arbetar med i vår yrkesroll som speciallärare, för att försöka 

se på frågorna förutsättningslöst. 
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Vi är av uppfattningen att de svar våra informanter gav på inkäten var uttryck för att de när de 

bearbetade frågeställningarna reflekterade över begrepp. Det medgav en äkthet genom att de 

förstod sin egen eller andras situation på ett mer ingående sätt. Vi ser också att om vi fick 

möjlighet att återkoppla och diskutera uppsatsens innehåll med informanterna skulle det 

ytterligare stärka äktheten. 

En av undersökningens svaga punkter har varit att några av förstelärarna som genomförde 

elevenkäten i sina klasser glömde att markera enkäterna för de elever som de med sin egen 

professionella bedömning ansåg vara i svårighet med läsning och skrivning. Detta gjorde att 

vi valde elevernas egen värdering av sin läs- och skrivförmåga som referens. Vi har analyserat 

och funderat över om vi eventuellt skulle ha fått ett mer rättvisande svar om läraren fått skatta 

huruvida eleverna hade läs- och skrivsvårigheter. Om vi gjort det hade det varit enklare att 

undersöka elevens upplevda skolsituation. Om skolsituationen är en positiv upplevelse skulle 

det kunna tolkas att trots läs- och skrivsvårigheter så upplever eleven ändå en känsla av 

tillgänglighet i undervisningen.  

I vårt beslut att låta eleverna själva skatta sina svårigheter kan aspekten ”att inte framstå som 

dum” gjort att valet fallit på att inte skatta sig lågt på de för arbetet utvalda huvudfrågorna, 

varpå elever med diagnosticerad läs- och skivproblematik eventuellt inte finns med i det 

underlag vi undersökt i resultatet. Det går också att se det från ett annat perspektiv. Trots att 

eleverna har uppenbara svårigheter av olika slag så uppfattar de att de inte påverka deras 

skolsituation vilket vi därmed skulle kunna tolka som att en tillgänglig undervisning bedrivs. 

Det hade varit av stort intresse att se om lärarens bedömning och elevens egen värdering hade 

överensstämt med varandra. Sammanfattningsvis kan vi se att den metod vi valt att använda 

ändå kan ge oss en rättvis information av en för vår studie utvald population. 

 

Oxenswärdh (2011) menar att metoden inkät kan upplevas som mer tidskrävande av 

informanterna men även av forskaren. Den kräver formuleringar med egna ord och 

återkommande följdfrågor för informanterna (s. 73). Detta håller vi inte med om. Vi har 

upplevt en styrka med e-metodologin genom att det ger möjlighet för informanten att svara 

när denna själv har tid. Att arbeta med e-metodologi och inkät där respondenterna har svarat 

via e-post har i visst avseende gjort studien till en bekvämlighetsstudie. Som forskare kan jag 

ställa frågorna när jag vill och läsa och bearbeta svaren när jag vill, som respondent har jag 

möjlighet att svara när jag vill. Svaren är redan i skrift, någon transkribering har inte behövts. 

Nackdelen har varit att kroppsspråk, mimik och tonfall går förlorade. Respondenten har också 
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om den velat, haft tid att förbereda sina svar. Detta å sin sida kan vara både positivt och 

negativt. Risken är att man svarar mer tillrättalagt, letar facit eller drar sig för att formulera sig 

i skrift. 

En styrka med enkätmaterialet ”Så här är jag” har varit att vi fått tillgång till ett stort 

elevunderlag att göra jämförelser gentemot, ett material som dessutom redan hade en färdig 

handledning och användarmanual. En nackdel, förutom svårigheten att tolka materialet på ett 

rättvisande sätt har varit tidsåtgången att rätta och statistiskt sammanställa enkäterna. 

Ytterligare en nackdel har varit att materialet inte gav oss den tydliga koppling mellan 

tillgänglighet och självbild som var vår avsikt, den hade behövt kompletteras med riktade 

elevintervjuer. 

När det gäller analysen har vi försökt att inte leta fel och brister i våra informanters svar utan 

försökt förstå de sammanhang som beskrivs. Vi inser att svaren inte ger oss rätt att uttala oss 

om hur tillgänglighet beskrivs eller självbild upplevs på andra skolor och att den tolkning vi 

gör är utifrån de data som redovisats vid en speciell tidpunkt i var och en av informanternas 

liv, där svaren utgår från den erfarenhet och kunskap som de besitter vid just den tidpunkten. 

Nästa gång de möter frågorna står de med nya erfarenheter i bagaget. Att utifrån detta gör 

generaliserande svar är egentligen en omöjlighet, samtidigt som vi ser en samstämmighet med 

tidigare forskning. Den teori, det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, som vi haft 

som ram för vårt arbete har bekräftats då vi ser att tillgänglighet sker i en kontext där 

delaktighet, kommunikation och lärande är sammanflätat. Elevens självbild är en del i denna 

kontext.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att analysera rektorers och förstelärares beskrivning av 

tillgänglighet i relation till elevers upplevda självbild. Vi har analyserat vad som sker i mötet 

mellan det beskrivna och det upplevda och om detta kan ses som tillgänglighet. 

I vår studie har vi reflekterat över de svar vi fått från rektorer och förstelärare angående deras 

syn på tillgänglig undervisning. Vi ser en mångfald i hur rektorer och förstelärare beskriver 

hur de ser på tillgänglighet och hur den skapas. De försöker att skapa tillgänglighet på alla 

plan, dvs. i undervisning, fysiskt och socialt, detta för att hitta förutsättningar för att försöka få 

en miljö där alla elever känner tillhörighet. En förutsättning, som båda yrkeskategorier 

tillskriver mycket stor betydelse för tillgänglig undervisning är lärarkompetensen. Rektorerna 
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poängterar lärarens kompetens i sina svar medan förstelärarna beskriver hur de använder sin 

kompetens när de skapar en tillgänglig undervisning. Tydligt är att både rektorer och 

förstelärare är av samma åsikt, en förutsättning för tillgänglig undervisning är lärarens 

kompetens. Hattie och Timperly (2007) menar att lärarens kompetens, förmåga och 

engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högsta grad påverkar elevers 

resultat. Andra viktiga indikationer för att skapa tillgänglighet är att inbjuda till lärande 

genom klassrummets organisation, men också via förhållningssätt och bemötande. 

Undervisningen ska vara lagom utmanande med förväntningar på lärande och god 

kamratskap. Värdegrundsarbetet lyfts. Genom ett aktivt arbete med förhållningssätt förebyggs 

problem, dialoger uppstår och samarbete med eleverna pågår.  Tjernberg (2013) beskriver att 

lärare som arbetar med flera metoder och använder sig av ett brett spektrum arbetssätt lyckas 

bäst. Störst skillnad gör att läraren tror på sina elevers förmåga och lyfter deras styrkor. 

Rektorer och förstelärare i vår studie nämner öppenhet, delaktighet och tolerans som ledord. 

Vikten av respekt för varandras olikheter lyfts tydligt. 

Ur elevernas synvinkel har vi tittat på hur de uppfattar sin egen självbild. Eleverna har 

värderat sin upplevelse genom att ange en positiv eller negativ självbild i relation till 

inlärning, ämne och kamratrelationer. När inlärningen fungerar får eleven god självkänsla 

vilket gör det lättare att lära sig mer (Taube, 2013). På samma sätt försvagas 

självkänslan varje gång en uppgift misslyckas, och gör det svårare att klara nästa 

uppgift. I kreativiteten ingår att man utmanar sig själv och tror på sin förmåga att klara en 

uppgift.  

Vi behöver ta hänsyn till att de svar vi fått är elevernas egen värdering. Vi kan och har bara 

redovisat de svar vi fått. Varför de skattat sin självbild som de gjort är inget vi kan få svar på. 

Forskning tyder på att det finns fyra handlingsalternativ för att behålla en positiv självbild. 

Det första alternativet är att vi verkligen upplever oss som duktiga och kompetenta, de övriga 

tre är mindre smickrande; dölja, förneka eller göra klart för omgivningen att vi inte alls 

ansträngt oss (Taube, 2013). Hur vi uppfattar oss själva är ett komplicerat samband av hur vi 

vill vara, hur vi uppfattar att andra människor ser på oss och hur vi faktiskt är. Elevernas 

självbild speglar inte den du är utan det du gör, säger Hoff och Carlsson (2011). 

Det ligger i människans natur att sträva efter att behålla sin självaktning. Vi kan i vårt resultat 

inte tillskriva elever några egenskaper, bara utgå från hur de skattat sig själva.  
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Vi vet inte om det i denna studie finns elever som lärare upplever har svårighet med att läsa 

och stava, men där eleven själv inte ser detta som ett problem Å andra sidan så har dessa 

elever i så fall tillgång till en för deras del icke exkluderande skolmiljö och upplever redan 

tillhörighet och delaktighet och därmed tillgänglighet. Om detta antagande är rimligt är en 

annan fråga.  

Tillgänglighet ser vi som ett komplext och sammansatt mönster av olika aspekter där 

självbilden är av betydelse.  Vi tyder resultaten från våra elevenkäter som samband mellan 

självbild och inlärning i form av att elever som skattar sig ha svårighet med, i detta fall läsa 

och stava, har en sämre självbild i relation till inlärning. Druid Glentow (2006) skriver om 

vikten av att elever möter adekvata krav och hur förödande motsatsen kan vara för 

självkänslan.  Vi kan i denna studie se att elever som upplever att de har svårt med att läsa och 

stava har uppgett en sämre självbild generellt än sina kamrater vad gäller skola och 

undervisning. Vi ser inte ett lika tydligt samband för självbild i relation till kamratrelationer. 

I det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, som vi haft som teoretisk ram, är 

delaktighet, kommunikation och lärande starkt sammanlänkade och lärande sker i interaktion 

med miljön. Tillgängligheten ser vi vara i samvariation med samtliga dessa begrepp och där 

det är elevens tolkning av sin självbild som styr hur den uppfattar omfattningen. Skolledning 

och lärare kan arbeta aldrig så hårt för att försöka ge sina elever en tillgänglig skola, men 

uppfattas inte detta av eleverna utan de har en negativ bild av skola och kamrater uppstår 

ingen tillgänglighet eller delaktighet och vise versa.  I vår studie ser vi ett samband mellan att 

elever som själva uppfattar att de har svårighet med sin läsning och skrivning, har en mer 

negativ självbild än hela undersökningsgruppen av elever i förhållande till skola och 

skolarbete. Taube (2013)  beskriver att självbild och motivation hör nära samman, men också 

att omgivningens och elevens egna förväntningar är av stor betydelse. Med en mer negativ 

självbild ökar risken för minskat engagemang i aktiviteter, men det ökar också risken att 

förstärka andra elevers föreställning om eleven. För en elev som inte kan, vill eller vågar delta 

av rädsla för att misslyckas ökar risken att den blir passiv, frustrerad eller spelar clown 

(Sarromaa & Takala, 2011). Vi ser inte i vår studie att eleverna som värderat att de är i 

svårighet med att läsa skriva har en mer negativ självbild till kamratrelationer än hela 

undersökningsgruppen, förutom i en elevgrupp, pojkar åk 5. Det skilde heller inte i om de 

trodde att andra elever villa arbeta tillsammans med dem eller inte. De uppgav också att de i 

större utsträckning än hela elevgruppen fick vara med och bestämma om vad som skulle göras 

i klassen. 
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En tillgänglig miljö är en förutsättning för delaktighet. Fysisk tillgänglighet i form av 

tillgängliga lokaler, läromedel och alternativa verktyg. Tillgänglig undervisning som 

möjliggör för alla elever att känna delaktighet, men även tillgänglighet i sociala sammanhang, 

umgänge med kamrater. När organisations -, grupp- och individnivå samspelar skapas en 

tillgänglig helhet (Tjernberg, 2013). Elevens möjlighet till självbestämmande och inflytande 

är betydelsefull, samtidigt som man i skolans miljö inte kan vara helt självständig, utan där 

ingår man i ett sammanhang, man är beroende av andra, man ska följa de regler och 

konventioner som finns (Wentzel, 2000). Vi återknyter till de av Nilholm och Alm (2010) 

synliggjorda pedagogiska strategierna för att göra undervisningen tillgänglig; anpassade 

instruktioner, tydligt regelverk när det gäller klassrumsklimatet, utnyttja gruppaktiviteter till 

både sociala och lärande processer, skapa goda relationer med föräldrar i med- och 

motgångar, använda sig av diskussioner som verktyg samt uppmuntra gemensam 

problemlösning och slutligen respektera alla elever och verka för positiva relationer.  

Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsgranskning 2009:6 lärande sker i en miljö som stärker 

självkänslan och där eleven känner delaktighet och gemenskap med andra.  

Vi tycker oss ana att det finns kopplingar mellan elevers självkänsla, uppfattning om bristande 

läs- och skrivkompetens och tillgänglighet, men vi skulle behöva fördjupa vår studie för att 

uttala oss säkert om det.  

 

7. REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vid skrivande av denna uppsats om tillgänglighet i relation till självbild har vi fått svar på 

många frågor, samtidigt som vi hela tiden ställts inför nya. Det samband mellan tillgänglighet 

och elevers självbild som vi tycker oss ana skulle vara mycket intressant att fördjupa sig i.  

Genom att utvidga denna påbörjade studie med en fördjupad komparativ studie riktad till 

enskilda elever skulle vi få möjlighet att låta eleverna gör sina röster hörda. Det skulle också 

vara mycket intressant att få göra en fördjupning i måluppfyllelse i svenska för elever som 

själva anser sig ha svårighet med att läsa och skriva. 

I diskrimineringslagen (2008:567) ingår sedan 1 januari 2015 bristande tillgänglighet som en 

ny form av diskriminering. Samtidigt är lagen kopplad till en skälighetsbedömning, där skolan 

har skyldighet att göra enklare åtgärder för att eleven ska klara skolgången. För elever med läs 

och skrivsvårigheter finns redan sedan tidigare befintliga bestämmelser för skolarbetet. Att 

göra en fördjupad studie i vad bristande tillgänglighet får för effekter på skola och 

undervisning ser vi som ett intressant område. 
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Genom att vi ens behöver tänka i termer som inkludering och tillgänglighet tyder det att 

skolan inte nått fram. Orden betyder att motsatsen finns, exkludering, otillgänglighet. I vår 

studie kan vi ändå se att det finns många goda exempel på att det bedrivs en undervisning som 

”osar” av anpassningar, relationsbyggande och mycket god lärarkompetens. Men den 

viktigaste kunskapen vi fått via vår studie är att inte glömma bort att lyssna till eleven. Eleven 

är bärare av upplevelsen och känslan av om undervisningen är tillgänglig eller inte. 
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Bilaga 1 
 

Västerås och Harbo 2015-01-30 

Missivbrev 

Bästa rektorer och förstelärare! 

Vi heter Petra Schmidt och Maria Lindman-Umaerus och är studerande på speciallärarprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. I studierna ingår en avslutande examinationsuppsats om 15 poäng som vi 

kommer att skriva under vårterminen 2015. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolan arbetar med tillgänglighet och extra anpassningar vid läs och 

skrivsvårighet i praktisk undervisning.  

Vi kommer att tillfråga 6 rektorer och 10 förstelärare och använda oss avinkätfrågor, och vi hoppas du blir en 

av de som deltar. Inkät grundar sig i e-metodologi och är en blandning av enkät och intervju där 

kommunikationen sker via e-post.  

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under processen välja att avbryta din medverkan. I rapporten 

kommer inga namn att vara nämnda.  Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna uppsats, där 

du, om du väljer att medverka, kommer att få ett exemplar tillskickat dig. 

Är du rektor innebär din medverkan att du tar del av Del 1. 

Är du förstelärare består din medverkan av Del 1 och Del 2  

Del 1: Via e-post svarar på två inkätfrågor (som finns medskickade i detta brev som bilaga) och eventuellt 

därpå tillsända följdfrågor. Om du väljer att delta i vår undersökning kommer vi att skicka ett Google 

dokument till dig där du får besvara frågorna. Dokumentet är personligt och kommer endast att hanteras 

av oss. 

Del 2: Genomföra självbildsenkäten ”Så här är jag” (UMESOL)med en elevgrupp från åk 4 och uppåt 

där minst en elev har läs-och skrivsvårigheter. Vårt önskemål är att du låter en elevgrupp svara på 

självbildsenkäten ”Så här är jag”, som vi tillhandahåller, tidsåtgång ca 30 min. Mer information om 

genomförande får du om du tackar ja till att medverka. 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen, inkätfrågorna eller elevenkäten så får du gärna 

höra av dig på telefon eller mejl. 

Även vår handledare, Gunilla Sandberg, står till förfogande vid frågor: gunilla.sandberg@mdh.se    

Petra Schmidt   Maria Lindman-Umaerus 

petra.schmidt@skalbyskolan.se  maria.lindman-umaerus@edu.heby.se 

0730 48 84 83   070 – 398 67 50    

Vi önskar att du svarar oss om du kan tänka dig att medverka eller ej senast fredag den 6 februari 2015.  

Vänligen Petra och Maria 

 

 

mailto:petra.schmidt@skalbyskolan.se
mailto:maria.lindman-umaerus@edu.heby.se
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     Bilaga 2 

 

2015-01-30 

Bäste deltagare i vår tillgänglighetsstudie! 

Här kommer våra inkätfrågor.  

Vi vill gärna ha ditt svar på dessa frågor senast den 13 februari 2015. När vi fått en bekräftelse på ditt 

deltagande via ett e-post meddelande kommer vi att skicka ett Google dokument där du får svara på 

nedanstående frågor. Vi kommer sedan att återkomma till dig för följdfrågor eller för att få 

förtydligande. 

Tillgänglighet handlar bland annat om den fysiska miljön. Att kunna ta sig fram, se, höra och få den 

arbetsro man behöver för att lära sig något. Men det handlar även om undervisningen: Att pedagogik 

och lärstil anpassas till elevernas olika behov och erbjuder alternativa läromedel och hjälpmedel. Det 

handlar också om den sociala miljön. Att få vara med i kamratgemenskapen och kunna delta på samma 

villkor. Dessa anpassningar gör skolor på olika sätt. 

1. Hur definierar du begreppet tillgänglig undervisning? 

2. Vilka anpassningar utifrån tillgänglighet gör du/din skola för elever i läs och/eller skrivsvårighet 

utifrån 

• Fysisk miljö 

• Undervisning 

• Social miljö 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen, inkätfrågorna eller elevenkäten så får 

du gärna höra av dig på telefon eller mejl. 

Även vår handledare, Gunilla Sandberg, står till förfogande vid frågor: gunilla.sandberg@mdh.se    

Petra Schmidt   Maria Lindman-Umaerus 

petra.schmidt@skalbyskolan.se  maria.lindman-umaerus@edu.heby.se 

0730 48 84 83   070 – 398 67 50    

Vi önskar att du svarar oss om du kan tänka dig att medverka eller ejsenast fredag den 6 februari 

2015. Dina skriftliga svar önskar vi en vecka efter att du fått Google dokumentet med 

inkätfrågorna.  

Vänligen Petra och Maria 

 

mailto:petra.schmidt@skalbyskolan.se
mailto:maria.lindman-umaerus@edu.heby.se
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     Bilaga 3 

 

 

Hej! 

 

Tack för att Du vill hjälpa oss med vår undersökning som är en del i vårt 

uppsatsskrivande. Här kommer de frågor vi inledningsvis vill att Du 

besvarar. Du kan skriva rakt in i mejlet (vi nämnde tidigare att du skulle få 

skriva i ett googledokument men den planen är reviderad). Skriv "ur 

hjärtat", gärna det Du först kommer att tänka på och även det som sker "med 

automatik" på din skola. Det är jag, Petra Schmidt, som kommer att 

hålla kontakten med dig, men dina svar läses också av Maria Lindman - 

Umaerus. Jag kommer att återkomma om vi vill få förtydligande eller om vi vill 

ställa följdfrågor. Svara så snart du har möjlighet. Har jag inte hört något innan 

den 27/3 skickar jag en påminnelse. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

1. Hur definierar du begreppet tillgänglig undervisning? 

 

2. Vilka anpassningar utifrån tillgänglighet gör du/din skola för elever i 

läs och/eller skrivsvårighet utifrån 

* fysisk miljö 

* undervisning 

* social miljö 
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     Bilaga 4 

Stapeldiagram av resultat från delar av enkät om självbild; Så här är jag 

Utförd av 154 elever på fem olika skolor under våren 2015. 

Vi redovisar nedan svaren i stapeldiagram efter kön och årskursvis. Detta för att göra 

resultaten mer överskådliga. Vi har inte funnit någon signifikant skillnad vare sig mellan 

pojkar och flickor eller mellan årskurser vad gäller hur de skattat om de har svårighet med att 

läsa eller stava. Ur dessa diagram har vi gjort urval av de elever vars medelvärde är angivet 

ovanför staplarna, dessa elever har själva klassat att de har svårt att läsa, ganska svårt att läsa 

och stava eller svårt att stava.  

Diagrammen är systematiskt gjorda och första gruppen staplar behandlar frågegruppen 

”skolan” där eleverna maximalt kan utdela 64 poäng. Andra frågegruppen behandlar 

”kamratrelationer” där maximalt 40 poäng kan utdelas.  

Första stapeln i varje grupp anger medelvärdet för de elever som gjort enkäten. De följande 

staplarna redovisar enskilda svar i förhållande till medelvärdet för elever som själva skattar att 

de har ganska svårt (siffran 2), eller svårt (siffran 1)att läsa eller stava. Detta urval har skett 

från två av frågorna i enkäten, fråga 1 och fråga 27 . 
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Av de 26 flickorna i åk 4 uppgav åtta att de hade svårighet med att läsa eller stava, sex tyckte 

det var ganska svårt att stava, en (flicka 5) tyckte det var ganska svårt att läsa och ganska svårt 

att stava och en (flicka 7) att det var ganska svårt att läsa och svårt att stava. 

 

 

 

Av de 23 pojkarna i åk 4 uppgav 13 st. att de tyckte det var svårt att läsa eller stava, 11 tyckte 

det var ganska svårt att stava, en (pojke 10) tyckte det var ganska svårt att läsa och en (pojke 

13) att det var ganska svårt att läsa och svårt att stava. 
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Av de 22 flickorna i åk 5 upplevde sju att de hade svårighet med att läsa eller stava, fem att 

det var ganska svårt att stava, en (flicka 4) att det var ganska svårt att läsa och stava och en 

(flicka 2) att det var svårt att stava. 

 

 

 

46,5 

32,45454545 

36 
35 

43 

27 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Skola max 64 p  Kamratrelationer max 40 p

"Så här är jag" 22 flickor åk 5 
medelvärde 22 flickor åk 5

flicka 1 ganska svårt stava

flicka 2 svårt stava

flicka 3 ganska svårt stava

flicka 4 ganska svårt läsa och
stava

flicka 5 ganska svårt stava

flicka 6 ganska svårt stava

flicka 7 ganska svårt stava

45,64 

29,68 
31 

29 

49 

34 

0

10

20

30

40

50

60

skola max 64 poäng  kamratrelationer max 40 poång

Så här är jag, 25 pojkar åk 5 

medelvärde 25 pojkar åk 5

pojke 1 ganska svårt stava

pojke 2 ganska svårt stava

pojke 3 svårt läsa, svårt stava

pojke 4 ganska svårt stava

pojke 5 ganska svårt stava

pojke 6 svårt stava

pojke 7 ganska svårt stava

pojke 8 ganska svårt stava



56 
 

 

Av de 25 pojkarna i åk 5 upplevde åtta att de hade svårighet med att läsa eller stava, sex st att 

de hade ganska svårt att stava, en (pojke 6) att han hade svårt att stava och en (pojke 3) att han 

hade svårt att läsa och stava. 

 

 

 

 
 

 

Av de 26 flickorna i åk 6 upplevde åtta att de hade svårighet med att läsa eller stava, sju hade 

ganska svårt att stava, en (flicka 4) ganska svårt att läsa. 
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Av de 32 pojkarna i åk 6 upplevde 6 att de hade svårighet med att läsa eller stava, fem st. 

ansåg att de tyckte det vara ganska svårt att stava, en (pojke 4) att det var svårt att stava, ingen 

uppgav att det var svårt eller ganska svårt att läsa. 
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