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Tonårsflickor berättar 
om att vara, 
eller inte vara 
i behov av särskilt stöd 
– en longitudinell fallstudie



● Tonårsflickors upplevelser och erfarenheter av delaktighet 
samt inflytande vid lärandeprocesser i klassrummet och vid 
stödinsatser. 

● Elevers slutsatser från lärares muntliga och skriftliga 
bedömningar från åtgärdsprogram och IUP. 

● Övergripande syfte var att belysa hur skolan i samband med 
elevers behov av särskilt stöd tillvaratar barns åsikter i 
enlighet med Barnkonventionens artikel 12 
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Avhandlingens syfte



Metod

● Undersökningsgrupp: nio tonårsflickor som i årskurs 7 fått ett 
åtgärdsprogram upprättat

● Metod: en gång/termin observerades varje flicka under en skoldag 
därefter intervjuades flickan om hennes uppfattning av 
undervisningsupplägg och stödinsatser. 

● Efter sex terminer insamlades 64 åtgärdsprogram och 
högstadiebetygen. På så sätt jämfördes skolans uppfattning om eleven 
med de berättelser som eleverna hade beskrivit under intervjuerna
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x

Utforskande samtal
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Vilka hinder och möjligheter finns 
för att tillvarata elevers

erfarenheter för att utforma 
lärandestrategier för skolarbetet?



Kommunikativ kompetens varierar 
beroende på social kontext 

● Elevens/barnets önskan att vara den vuxne till lags kan leda 
till att svar avges utifrån vad som uppfattas vara det rätta

● Elevens /barnets tystnad eller motstånd att diskutera sin 
skolsituation försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp, och 
i avsaknad av adekvata åtgärder förlorar eleven sitt 
engagemang

UTMANING: 
Att  förmedla vad det är möjligt att få ha åsikter om!
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Elevens inflytande utifrån ett maktperspektiv

Elever påverkar alltid oavsett om dess 
handlingar är aktiva eller passiva

Elever får inflytande vid en relationell dialogisk 
tvåvägskommunikation när det är möjligt att  
förhandla, vara medaktör och vara medskapare
vid utformning av stödinsatser
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Jämbördiga relationer
Betona gemenskapshetsaspekter för att förstärka känslan av 
samhörighet

● Ålder 
● Kognitiv kapacitet
● Attraktionskraft
● Sociala erfarenheter  
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Empati/känslosmitta (Hilmarsson, 2018)

● Positiv känsla

● Känslan riktas mot andra

● Lever dig in i hur andra upplever 

det som händer

● Stresspåslag av andras känslor

● Du mår sämre

● Du tar över, förklarar för andra vad 

de borde göra utan att de 

samtycker

Medkännande empati Medkännande stress
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Överför trygghet – locka till samarbete (Hilmarsson, 2018)

● Hjälp andra att reglera sina 
känslor genom att skapa 
ett mötesögonblick som 
avgör – din känsla av 
trygghet till personen 
genom positiv 
känslosmitta

● Blir du stressad fokusera 
på din egen kropp – tänk 
på din andning och kanske 
genom att lägga handen på 
magen

● Checka av att dina 
ansiktsmuskler är 
avslappnade
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Gruppen och individen – två parter

Gruppens erfarenheter av en persons 
förutsättningar att verka i enlighet med arbetets 

mål avgör vilken uppgift varje gruppmedlem 
tilldelas. 

Gruppen bedömer troligtvis elever som inte 
deltar/deltagit under en hel arbetsprocess som 

mindre lämpliga att anförtros viktiga 
arbetsmoment.



Gruppen och individen – två parter

● Behov av att eleven får gruppens bekräftelse om att kunna 
bidra till, och våga påverka det gemensamma lärandet  

● Lärarens sätt att möta eleven gör intryck på gruppen och 
påverkar vilket förtroende gruppen får för elevens förmåga 
att bidra till det gemensamma målet.

● Handledarens sätt att möta läraren påverkar vilket 
förtroende som uppstår mellan parterna och handledarens 
förmåga att bidra till det gemensamma målet
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Lärarens instruktioner och kommentarer

● Elever som ofta misslyckas i skolarbetet har höga krav på att de ska 
förstå allt innan de ”prövar sig fram”

● Stressade elever tar sällan sig  tid att skaffa tillräcklig 
bakgrundsförståelse innan de frågar läraren 
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Ambivalent till goda råd
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Nova: Pappa vet! mina lärare vet! mamma vet! 
… att jag kan om jag vill. 

Men jag vill inte!
Alla säger: Du är intelligent! Du är en smart tjej! Dom 
säger: Du har jättelätt att lära dig … alltså jag får rätt 
hjälp. Det är bara det att jag inte lyssnar. 
Det är bara att jag inte orkar! Jag är bara lat! 
Jag vill ha ett annat liv än att plugga. 
Jag vet att jag kommer att ångra mig. Men vad göra åt 
saken? (gymnasiet).



Att utforska ambivalens

● Vad är positivt med den nuvarande situationen?
● Vad är mindre bra?
● Vad är mindre bra med en förändring?
● Vad är positivt med en förändring?
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?



● Vissa som har pratat om de här sakerna ansåg … 
andra menade att …   Vad tänker du? 

● Reflektioner – spegla betydelsebärande ord

● Förmedla empati 
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Undvika att ge råd



Redskap för utforskande samtal 

● Skalor  0__.__.__.__.__5__.__.__.__.__10

● Checklistor 
● Foton 
● Tidsaxel – att beskriva 

händelser över tid
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Menyagenda – stödinsats som väcker hopp

● Viktigt att sammanfatta: Du har berättat om 

Vad är viktigast för dig?
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Läsning

Matematiken

Läxor

Stressen
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Hur kan samarbetsarenan mellan 
handledaren/spec och lärarkollegiet
bibehållas när elevens berättelse/önskemål 
om stödinsatser behöver förmedlas? 
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Elevernas styrkor och erfarenheter

Tävlingsinriktade
Elitidrottande

Musikintresserade

Estetiska
lärprocesser

Gillar att umgås 
med kompisar

Visuellt minne



Se mig i mitt friska öga
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Vet lärarna vilket ämne eller andra saker som deras elever 
tycker  är viktigt?

Hur kan en sådan insikt användas för att överbrygga 
hinder? 

?



Obehagligt att tala engelska inför en svensk! 
När jag pratar med utlänningar försöker jag kommunicera. 

I skolan tänker jag ut i förväg vad jag ska säga.

Jag känner mig udda!                                                   
Jag känner mig efterbliven!
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Kommunikativ kompetens 
varierar beroende på social situation 

Elever som litar på sina språkliga färdigheter  har 
förutsättningar att 

använda språket i skolmiljön

Engelskan – en del av en ungdomskultur!
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Att motiveras att slutföra uppgifter
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Samvaro i jämbördiga relationer är mer än
ett trevligt inslag. Det är också nödvändigt för 
en gynnsam utveckling. Ständigt uttrycker 
elever en önskan om att utveckla fungerande 
kamratrelationer i undervisningssammanhang.



Behovet av återkoppling – lära om lärandet

● Ämnesspecifika instruktioner – återkommande 
konkretisering av hur den ursprungliga instruktionen hänger 
samman med den process som eleverna för tillfället 
befinner sig i.

● Visuell information som ett stöd för minnet
● Läraren kommunicerar till eleverna om sin tanke bakom 

olika steg i undervisningsupplägget 

● Viktigare att bekräfta att eleven är på rätt väg än att ge 
framåtsyftande återkoppling
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Att lära om lärandet (lärarens coaching)

● Utmaning kräver mod men var snäll mot dig själv när du lär dig något 
nytt!

● Att köra fast  och ta sig vidare … hur gör du?

● Att använda sina misstag

● Ditt arbete förtjänar tid och plats

● Låt dig inspireras av andra

● Ditt arbete inspirerar andra
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Stödinsatser eller Ledning och stimulans?

● Förebyggande arbete –
Det trygga klassrummet, samtal om lärprocessen, trygghetsregler, du är 
inte ensam

● Förändringar i lärmiljön –
instruktionerna, kollektiv återkoppling, begrepp som kan konkretiseras 

● Former för samarbetsinriktat lärande – undervisnings som utgår 
från att eleverna bekräftar varandra 

● Individuella insatser – stödjande samtal, individuell bekräftelse
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Sammanfattning

● Behov av att eleven får gruppens bekräftelse på att kunna 
bidra till, och våga påverka det gemensamma lärandet  

● Att läraren kan utforma uppgifter så att varje elev behövs  

● Lärarens sätt att möta den enskilde eleven gör intryck på 
gruppen. Det påverkar vilket förtroende gruppen får för 
elevens förmåga att bidra till det gemensamma målet.
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… att de samtidig får ingå i 
en kunskapsgemenskap 
med jämnåriga?

Hur lärare kan stödjas att 
utforma sin undervisning där 
elever får visa kunskap 
på olika sätt
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Tack för er uppmärksamhet!
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