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Innehåll

● Elevers i behov av stödinsatser i samspel med klasskamrater och lärare

● A9 tala med elever om behov av stödinsatser

● A9 :llvarata elevers intressen och erfarenheter vid stödinsatser

● E9 ak:onsforskningsprojekt
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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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Beroende av lärarens stöd
● Individuella stödinsatser gav förutsä4ningar a4 visa 

förväntad kunskap. Däremot erbjöd inte insatserna a4 
eleverna fick >llräcklig erfarenhet, mod eller mo>va>on 
a4 ingå i kunskapsgemenskapen med klasskamraterna

● Eleven mö4es av uppmaningen a4: Du kan mer än du 
tror, försök själv!
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Vilka uppmaningar möts läraren av 
från  handledaren?



Osynlighetskappan på 

Lärares uteblivna bekrä6else på elevens fak8ska kunskap kan, kan 

möjligtvis ha bero> på a> parternas uppmärksamhet främst är inriktad på 

a> lösa e> pågående problem. 

Frustra8oner över upplevelser av a> ha kunskap, men inte kunna uppvisa 

si> kunnande, är känslor som o6a framträder hos elever i stödbehov. 

Känslor av stress tycktes medföra en oförmåga a> bedöma hur den egna 

kompetensen stod sig i förhållande 8ll kamraternas och eleverna var 

övertygade om a> de lärde sig bäst genom vuxenstöd.
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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.



Eleven har svårt a- ta emot hjälp från lärare 
som givit dem kri8k

Långa vänte8der på hjälp innebar a- flickorna 
glömt vad de ville fråga när läraren väl var 

8llgänglig.
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A- bedöma elevens kunskap



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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Faktorer som främjar jämbördiga rela4oner

● Ålder (Hartup, 2009) 

● Kognitiv kapacitet

● Attraktionskraft

● Sociala erfarenheter  
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A" mo&veras a" genomföra uppgi3er
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Samvaro i jämbördiga relationer är mer än 
ett trevligt inslag. Det är också nödvändigt 
för en gynnsam utveckling. Ständigt 
uttryckte flickorna en önskan om att 
utveckla fungerande kamratrelationer i 
undervisningssammanhang.



Elevens behov av förutsägbarhet

● För elever framstår betydelsen av kon9nuitet angående 
lärare och gruppkonstella9oner som mycket vik9g

● Lärarna däremot tycks mer angelägna om a= skapa så 
många tränings9llfällen som möjligt oavse= vilken lärare 
och vilka andra elever som ingår i gruppen. 
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x

U"orskande samtal
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Vilka hinder och möjligheter finns 
för aD 8llvarata flickornas 

erfarenheter för aD u"orma 
lärandestrategier för skolarbetet?



Dialog mellan elev och vuxen

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

● Elevens 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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Resurssitua)oner skapar gemensamma referenser och 
underlä7ar kommunika)onen (Anward, 1998).

1. Samtalet som förs här och nu – resurssitua>on och 
talsitua>on sammanfaller

2. Samtal som behandlar händelser som både 
barnet/eleven och intervjuaren har erfarenhet

3. Kontextreducerat samtal – gemensam resurssitua>on 
saknas, >dsföljden inte
det mest centrala 
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Olika talsitua>oner



● 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 – a@ beskriva 

händelser över Dd
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Menyagenda

● Vik+gt a. sammanfa.a: Du har berä.at om 

Vad är vik+gast för dig?
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Läsning?

Matematiken?

Läxor?

Stressen?



Barbro Johansson Specialpedagogiska ins4tu4onen - 2019

Elevernas styrkor och erfarenheter

Tävlingsinriktade
Eli4droBande

Musikintresserade

Este4ska
lärprocesser

Gillar att umgås 
med kompisar

Visuellt minne



Eleven som få, många 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 jä,elä, a, lära dig … alltså jag får rä, 
hjälp. Det är bara det a, jag inte lyssnar. 
Det är bara a, jag inte orkar! Jag är bara lat! 
Jag vill ha e, annat liv än a, plugga. 
Jag vet a, jag kommer a, ångra mig. Men vad göra åt 
saken? (gymnasiet).



A" u%orska ambivalens

● Vad är posi6vt med den nuvarande situa6onen?
● Vad är mindre bra?
● Vad är mindre bra med en förändring?
● Vad är posi6vt med en förändring?
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?



Se mig i mi' friska öga
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Vet lärarna vilket ämne eller andra saker som deras elever 
tycker  är vikCgt?

Hur kan en sådan insikt användas för a' överbrygga 
hinder? 

?



Kommunika)v kompetens 
varierar beroende på social situa)on 

Elever som litar på sina språkliga färdigheter  har förutsättningar att 
använda språket i skolmiljön

Engelskan – en del av en ungdomskultur!
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Obehagligt a+ 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 e@erbliven!
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● Ett tydligt fynd i studien var att skoltrötthet inte innebar 
att flickorna tröttnat på att studera, tröttheten kunde 
istället härledas till känslan av att vara förbigångna 
framför att vara ”lyssnade till”. Klasslärare som visade 
tillit till flickans förmåga att lära kunde relativt snabbt 
återväcka ett engagemang för studier (Johansson, 2015). 

SkoltröGa elever
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… a$ elever sam+dig
får ingå i en 

kunskapsgemenskap 
med jämnåriga

Sammanfattning
Förebyggande insats: 
Stödja lärare att utforma 
en undervisning där 
elever får visa kunskap 
på olika sätt

OCH
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E" deltagarorienterat forskningsprojekt 

● Vad är extra anpassningar i bildundervisningen?
● Hur kan jag förändra undervisningen för a" minska eller 

förebygga elevers stressrelaterade besvär?
● Högre krav än >digare på a" elever ska kunna arbeta 

självständigt med  processinriktade uppgiAer
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Var finns det förebyggande arbetet?
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(Kallio Svenblad & Kling, 2019)  



Metod

Två kunskapsfält möts: Bild och Specialpedagogik 

● Deltagande observationer med efterföljande reflekterande samtal med 
läraren för att utveckla en stödjande lärmiljö

● Vilka stödstrukturer i form av olika hållbara anpassningar av 
undervisningen kan minska behovet av individuella extra anpassningar?

(Johansson, B. & Öhman, L. 2018-2019) 
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Resultat – förändringar, steg I 

Eleverna förväntade sig redan inledningsvis att de arbetade med en 

slutprodukt. 

Handledning och reflektion tillsammans  med läraren:

● Att förtydliga vad det innebär att arbeta processinriktat i morsats till ett 

linjärt arbete

● Att bekräfta att eleven är på rätt väg – viktigare än att alltid ge 
framåtsyftande feedback!

● Att under gruppinriktade samlingar konkret visa utan var eleverna 

befinner sig i förhållande till uppgiften som helhet
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Förändringar, steg II

Deltagande observa5on gav möjlighet a9 lyssna in elever som undvek a9 

ställa frågor 5ll läraren. Fokusgruppsintervjuer med elever gav y9erligare 

insikter om vad de undvek a9 ”dra ny9a” av lärarens kompetens. 

När läraren fick kännedom om elevernas dilemman kunde hon u5från sin 

pedagogiska kompetens göra didak5ska anpassningar 
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Didaktiska anpassningar 
Läraren förfly4ade sin större 5llgänglighet från individ 5ll grupp genom a4 
arbeta med a4 göra klassrummet 5ll tryggare plats 

● Ämnesspecifika studiestrategier för processinriktat lärande – i grupp 
experimentera med olika metoder  

● Ämnesspecifika instruk5oner – återkommande konkre5sera hur den 
ursprungliga instruk5onen hänger samman med den process som 
eleverna för 5llfället befinner sig i

● Resultat: eleverna började problema5sera och föra reflekterande samtal 
om hur materialvalet påverkat slutresultatet av deras arbetsprocess
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Förebyggande och hälsofrämjande arbete
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Det är vik<gt aE rektorn ser <ll aE den 
specialpedagogiska kompetensen tas 
<llvara i arbetet med aE iden<fiera och 
anpassa den pedagogiska verksamheten 
eGer olika elevers behov (Skolverket, 
2014, s 23). 



Arbetsgången med stödinsatser (Skolverket, 2014, s 15) 
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När sker det förebyggande 
och 

hälsofrämjande arbetet?



Från extra anpassningar .ll förebyggande insats

A6 läraren redan på gruppnivå ger elever:

● Tät bekrä=else på a6 arbetet fortgår enligt 

sy=et med uppgi=en

● Visuell informa.on som e6 stöd för minnet

● Hjälp a6 planera hur .den ska disponeras 

(Johansson, 2015)
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Vilket motstånd möts vi av?
● Fokus på samtal ur elevens perspek6v när handledare för 

samtal med lärare.

● Handledare förväntas visa förståelse för problem som lärare 
stöter på vid genomförandet av  undervisningsuppdraget . 
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Att rulla med



Tack för er uppmärksamhet!
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Teckningar 
Ida Johansson
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