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Abstract: 

Therese Larsson och Maria Petersson. 

 

Avsikten med studien är att beskriva hur elever som går i förskoleklassen 

upp till årskurs tre, upplever att deras kamratkontakter och självbild påverkas 

av att de går på specialundervisning. Undersökningen ska ge en bild av om 

eleverna känner sig inkluderade i klassens gemenskap och lyfta elevernas 

åsikter om specialundervisningen. 

 

Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om kamratkontakter, 

inkludering och självbild. Med hjälp av intervjuer ville vi undersöka hur 

barnen i vår undersökningsgrupp upplever specialundervisningen i 

jämförelse med tidigare forskning. 

 

Resultatet visar att eleverna överlag har en positiv inställning till att få 

specialundervisning med vissa komplikationer. Det har dock varit svårt att få 

svar på hur specialundervisningen egentligen påverkar elevernas 

kamratkontakter. Kontentan är att kamraterna är viktiga. Något tydligare 

blev resultatet angående hur specialundervisningen påverkar känslan av 

inkludering. Det visar sig att det finns en delning då en del barn inte tycks 

påverkas alls medan andra upplever problem i samband med att de 

återvänder till klassrummet efter att ha varit hos specialpedagogen. Inte 

heller när det gäller självbilden visar resultatet att specialundervisningen 

skulle påverka eleverna, de elever som uppvisar tecken på dålig självbild kan 

lika gärna påverkats av andra orsaker. Resultatet visar även att synen på 

specialundervisningen skiljer sig mellan de yngre och de äldre barnen. De 

yngre barnen ser specialundervisningen som ett lekfullt tillfälle medan de 

äldre ser det som ett tillfälle att lära sig saker på, därav titeln. 

 

Ämnesord: elever i behov av särskilt stöd, inkludering, kamratrelationer, 

självbild, specialundervisning 
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1 INLEDNING 
Denna uppsats kommer att behandla hur elever i årskurserna F till och med 3, upplever hur 

det är att få undervisning av specialpedagog. Finns det någon risk att de barn som får 

specialundervisning känner sig utpekade och upplever obehag i samband med detta eller 

känner barnen sig speciellt utvalda och bekräftade? Blir följden att eleverna får problem med 

kamratkontakten? Arnman och Jönsson (1985) menar att specialundervisning kan påverka 

elevernas kamratkontakter. Författarnas tes grundar sig i deras undersökning som utfördes till 

största del på mellan- och högstadiet. Vi vill därför undersöka huruvida om denna tes stämmer 

eller inte på elever som går på lågstadiet, från förskoleklass till årskurs tre. 

 

1.1 Bakgrund 

Att det finns många barn i dagens skolor som är i behov av någon form av särskilt stöd är det 

få som ifrågasätter. Asp-Onsjö (2006) har forskat på området och kommit fram till att ca 

tjugotvå procent av eleverna i hennes forskningsgrupp behövde åtgärdsprogram. Brodin och 

Lindstrand (2004) konstaterar att den vanligaste anledningen till att elever får 

specialpedagogiska åtgärder är att de behöver hjälp med läsning, skrivning och matematik. 

Detta stöd kan utformas utifrån olika behov som exempelvis kunskapsinlärning, strategier för 

att hantera vardagen eller en assisterande hand för att klara både psykiska och fysiska 

handikapp. Kan de vuxnas ambitioner att stötta barnet i dess kunskapsmässiga utveckling ge 

komplikationer för den sociala utvecklingen? Hur barnets omgivning och barnet själv ser på 

specialundervisning har betydelse för barnets självbild. Vi har inte funnit någon forskning 

eller undersökning inom detta område och åldersgrupp. Den forskning (Berglund, 1998; 

Persson, 1998; Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2004) inom 

området vi har hittat är utförd på elever från mellanstadiet och uppåt. Eftersom vi båda 

mestadels möter de yngre barnen finner vi det intressant att se hur deras situation ser ut. Det 

som intresserar oss är om de yngre barnen upplever att det är ett problem ur kamratsynpunkt, 

att få specialundervisning eller de påverkas inte i samma utsträckning? Eftersom ”en skola för 

alla” är ett aktuellt ämne idag ser vi det värt att ifrågasätta hur barn upplever att skolan 

verkligen är till för dem och tillgodoser deras behov. De styrdokument som skolorna har att 

rätta sig efter lyfter fram hur viktigt det är att utbildningen ska vara elevcentrerad – att skolan 

med sin personal ska utgå från barnen och deras individuella förutsättningar och behov 

(Skollagen, 1985:1100 kap 1, 2§; Lpo 94). Men vilka behov är det som blir tillgodosedda när 
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det bedöms att eleven behöver extra stöd? Skolans uppdrag är något uppdelat, dels ska barnen 

lära sig läsa, skriva och räkna samt rena faktakunskaper. Men de ska också lära sig att fungera 

socialt i grupp och kunna knyta kontakter med andra människor. Skolan skall också enligt 

värdegrunden (Lpo 94, 1998) ansvara för att barnen mår bra, känner sig värdefulla och 

respekterade. Vilken kunskap är det som bedöms som viktig i samhället, varför går vi i skolan 

idag och vilka kompetenser är viktiga för framtiden? Vi anser, precis som Larsson (2002), att 

morgondagens samhälle behöver människor som har självtillit och förmåga att fungera i olika 

sociala nätverk. Vi menar att skolan bör lyfta fram arbetet kring värdegrunden, och fokusera 

på elevernas sociala nätverk då Brännlund (1999) hävdar att det är de sociala kontakterna som 

är en bidragande faktor till elevernas identitetsutveckling. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva hur elever som går i förskoleklassen upp till årskurs tre, upplever att 

deras kamratkontakter och självbild påverkas av att de går på specialundervisning. 

Undersökningen ska ge en bild av om eleverna känner sig inkluderade i klassens gemenskap 

och lyfta elevernas åsikter om specialundervisningen. Frågorna som undersökningen ska 

försöka svara på är följande: 

 Hur upplever eleverna att kamratkontakterna påverkas av att de får 

specialundervisning? 

 Hur påverkas elevernas självbild av att de får specialundervisning? 

 Hur upplever eleverna att specialundervisningen påverkar deras inkludering i 

klassgemenskapen? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

Studiens syfte avser att undersöka om elevernas kamratkontakt påverkas i samband med 

specialundervisningen. Vi lägger inga vidare värderingar på elevernas kunskapsutveckling 

utan enbart på de eventuella sociala konsekvenser som kan uppkomma. I studien medverkar 

endast de barn som får specialundervisning. 

1.4 Studiens upplägg 

Vi inleder uppsatsen med att förklara ett antal begrepp som har betydelse för det undersökta 

området. Vidare tar vi upp vad gällande styrdokument påtalar inom det område 
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undersökningen avser. Fortsättningsvis presenterar vi litteratur som har betydelse för området 

vi avsett att studera. Litteraturen berör områden som självbegrepp, integrering, segregering, 

en skola för alla och specialpedagogik. I kapitel tre lyfter vi fram de teorier som förankrar sig 

i det ämne som undersökningen berör. Dessa är Festingers (Skaalvik & Skaalvik, 1993; 

Stensaasen & Sletta, 2002) teori om social jämförelse, Stämplingsteori (Goldberg, 2000a, 

2000b; Hill & Rabe, 2001), det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000), Vygotskijs 

närmaste utvecklingszon tolkad av Lindkvist (1999) och Lillemyr (2002), Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner 1979 och Andersson 1986). I kapitel fyra 

presenteras metoden för undersökningen såsom undersökningsgrupp och genomförande. 

Under kapitel fem presenteras resultat och analys från undersökningen. Slutligen tas i kapitel 

sex en diskussion av resultatet som knyts samman med teori och tidigare forskning. Kapitel 

sju är en sammanfattning och slutsats. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur elever som går i förskoleklassen upp till årskurs tre, upplever att deras 

kamratkontakter och självbild påverkas av att de går på specialundervisning. Undersökningen ska ge en bild av 

om eleverna känner sig inkluderade i klassens gemenskap och lyfta elevernas åsikter om specialundervisningen. 

Frågeställning 

 Hur upplever eleverna att kamratkontakterna påverkas av att de får specialundervisning? 

 Hur påverkas elevernas självbild av att de får specialundervisning? 

 Hur upplever eleverna att specialundervisningen påverkar deras inkludering i klassgemenskapen? 

Litteraturgenomgång 

Begrepp 

 Inkludering/Exkludering 

 Självbegrepp 

 En skola för alla 

 Elever i behov av särskilt stöd 

 Specialpedagog/speciallärare 

 Åtgärdsprogram 

Styrdokument 

 Skollagen och Läroplanen 

 Salamancadeklarationen 

 Lärarutbildningskommitténs - 

slutbetänkande 

En skola för alla 

 Från segregering till integrering 

 Integrering 

Självbegrepp 

 Jag teorins utveckling- 

en historisk översikt 

 Jaget/självet 

Åtgärdsprogram Olika perspektiv inom - 

specialpedagogiken 

Sociala effekter 

Teorier 

Social jämförelseteori Stämplingsteori Det sociokulturella 

perspektivet 

 Den närmaste 

utvecklings zonen. 

Utvecklingsekologisk 

teori 

Metod 

Resultat och analys 
Eleverna Kamratkontakter Inkludering Självbild 

Diskussion och sammanfattning 

 

Figur 1.1 Översiktstabell av undersökningens upplägg. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
2.1 Begrepp 

Det finns ett antal centrala begrepp som kan behöva förklaras och beskrivas. I forskning och 

rapporter används olika ord för att beskriva i stort samma saker. Som ett försök att bringa reda 

i vad begreppen innebär tar vi upp olika perspektiv för att förklara ordens betydelse samt 

vilken betydelse orden har i denna studie. 

 

2.1.1 Inkludering/ Exkludering – Integrering/ Segregering 

Enligt Svenska akademins ordlista (2006) betyder integrera; att förena eller sammanföra till 

en helhet, samordna, fullständiga, genom införlivning. Tideman m.fl. (2004) menar att 

begreppet inkludering är ett nytt begrepp som ersätter integrering. Ordet inkludera betyder 

enligt Svenska akademins ordlista att inberäkna, inbegripa och medräkna. Brodin och 

Lindstrand (2004) menar att en person är inkluderad när den utgör en självklar del av en 

grupp och för att kunna inkluderas måste personen först ha varit exkluderad. Denna definition 

är den som kommer att användas i denna studie. 

 

Segregera är motsatsord till integrera och betyder enligt Svenska akademins ordlista (2006); 

att avskilja eller särhålla raser eller folkgrupper. Exkludera betyder kort och gott utesluta. 

Vernersson (2002) förklarar begreppet segregering det innebär någon form av avskiljande från 

en undervisningsgrupp där elevens behov inte kan tillgodoses av olika anledningar. I den här 

studien avses vi med segregering/exkludering att en elev avskiljs från gruppen antingen 

fysiskt eller känslomässigt. 

 

2.1.2 Självbegrepp  

Taube (2007) och även Öien (1996) anser att självbegreppet är svårdefinierat. Flera författare 

(Karlsson, 2007; Maltén, 1998; Taube, 2007) använder samma ord med olika innebörd eller 

så används olika ord för samma innebörd. Självuppfattning, självskattning, självvärdering och 

självbild ligger så nära i betydelse att de knappt går att skilja från varandra. De beskriver alla 

hur människan uppfattar sig själv utifrån hur hon blir bemött av andra. Taube (2007) menar 

att självvärdering är en jämförelse mellan ideal- jaget (så som jag vill vara) och social-jaget 
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(så som jag upplever att jag blir värderad av andra). Medan Maltén (1998) beskriver ordet 

självbild med att vi jämför vår ideal-självbild med hur vi tror att andra uppfattar oss. Vidare 

menar Karlsson (2007) att alla tankar och känslor en person har om sig själv utgör individens 

självbild och självbilden är beroende av våra relationer med andra. Taube (2007) håller med 

Karlsson i detta men tillägger att det är de personer i vår omgivning som är viktiga för oss, 

vars värderingar vi tar till oss. Begreppet självförtroende skiljer sig från de andra begreppen 

såtillvida att det handlar om tron till den egna förmågan att prestera snarare än hur man är som 

person. Maltén (1998) beskriver självförtroende som mitt jag i relation till mina förmågor. I 

Nationalencyklopedin (1996) förklaras ordet självförtroende som stark tilltro till den egna 

förmågan. Vi kommer fortsättningsvis i denna uppsats att betrakta begreppen självet och jaget 

som ett begrepp. Vi kommer även att använda orden självbild och självuppfattning med 

samma betydelse. Vår tolkning av dessa två begrepp är de innebär en kombination av den 

önskebild (ideal-bild) jag har av mig själv och hur jag upplever att signifikanta andra ser på 

mig (social-bild). Se figur 1.1 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Förklaringsmodell för begreppet självbild/självuppfattning. 

 

2.1.3 En skola för alla 

Persson (2007) skriver att begreppet en skola för alla myntades i och med införandet av 1980 

års läroplan, Lgr 80. Begreppet är en politisk vision samt en utmaning och målsättning för 

skolan som innebär att den obligatoriska skolan i Sverige skall vara en skola dit alla barn och 

ungdomar är välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar 

(Persson, a.a.). Ylva Johansson som var Sveriges skolminister 1994-1998, använder sig av 

följande begreppsförklaring till en skola för alla, i förorden till Salamancadeklarationen: ”I 

 

Idealbild 

Socialbild 

Självbild/ 

självuppfattning 
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Sverige talar vi ofta om att vi ska ha en ”skola för alla” – en skola utan förlorare”. Det avses 

att den gemensamma skolan ska ge alla barn maximala förutsättningar för sin utveckling och 

att skolan ska anpassas efter eleverna och inte tvärtom (Unesco, Salamancadeklarationen, 

1996 s.2).  

 

2.1.4 Elever i behov av särskilt stöd. 

Enligt Lärarförbundet (2000) talas det idag om elever i behov av särskilt stöd, detta ersatte 

den tidigare benämningen elever med behov av särskilt stöd. Meningen är att synliggöra en 

perspektivförskjutning där det menas att problemet inte ligger hos eleven som person utan till 

den situation eleven befinner sig i. Oavsett om orsakerna är biologiska, sociala eller 

psykologiska så är elevers svårigheter möjliga att påverka med pedagogiska insatser. Eleverna 

ska uppleva att skolan är rättvis, men det betyder inte att alla elever ska ha tillgång till samma 

resurser. Snarare är resursfördelningen ett sätt att skapa rättvisa (Lärarförbundet, a.a.). När vi i 

uppsatsen använder oss utav begreppet elever i behov av särskilt stöd, menar vi i första hand 

inte elever med utvecklingsstörning eller synliga handikapp utan de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att uppnå målen i kursplanerna.  

 

2.1.5 Specialpedagog/ speciallärare 

Att vara specialpedagog respektive speciallärare är helt skilda kompetenser då speciallärarens 

utbildning och arbete inriktar sig på att arbeta kompensatoriskt – enskilt eller liten grupp med 

elever i deras läs-, skriv-, och matematikutveckling (Tideman m.fl, 2004). Specialpedagogens 

uppgifter fokuserar på handleda kollegor, arbetslag och föräldrar för att elever ska få adekvat 

stöd. Specialpedagogen har även en central roll att i samarbete med skolledning och 

elevvårdsgruppen, utveckla och arbeta fram åtgärdsprogram, genom kartläggningar/ 

utredningar och klassrumsobservationer (SOU 1999:63). Studier som Tideman m.fl (2004) 

granskat, visar att de båda yrkesgrupperna ute i verksamheterna ofta kan ha liknande 

arbetsuppgifter och att vissa skolor inte skiljer dem i deras olika kompetenser. Vi kommer 

därför i vår studie använda både specialläraren och specialpedagogen som synonymer.  
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2.1.6 Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram är dokument för elev som behöver särskilda stödåtgärder. Rektor har 

skyldighet att se till att åtgärdsprogram upprättas och att eleven och dennes vårdnadshavare 

ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet (Persson, 2007). 

 

2.2 Styrdokument 

Gemensamt för de styrdokument som finns för skolundervisning, är skolans skyldighet att 

tillgodose alla elevers behov, att se till att alla elever får möjlighet till en likvärdig utbildning 

och att detta bör göras på det sätt som är bäst för eleverna. Utöver styrdokumenten finns även 

andra dokument som påverkar arbetet i skolan. Sådana dokument är exempelvis 

Salamancadeklarationen (Unesco, 1996) och FN:s barnkonvention (Lärarförbundet, 2005). 

Brodin och Lindstrand (2004) lyfter att dessa är framtagna internationellt och fungerar på 

olika sätt. En konvention är juridiskt bindande för de länder som valt att underteckna avtalet. 

Deklarationer och rekommendationer är dock inte rättsligt bindande. Däremot anses det 

moraliskt och politiskt riktigt att följa dessa om en regering varit med under utformningen  

 

2.2.1 Skollagen och läroplanen 

I Skollagen (1985:1100): Kap 4 1§ står det: 

Utbildningen ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Särskilt 

stöd skall ges till de elever som har svårigheter i skolarbetet. (Skollagen, 

1985:1100: Kap 4 1§) 

Det tas dock inte upp hur stödet skall ges. Inte heller i läroplanen ges det riktlinjer för hur 

stödet skall utformas. Detta ger skolorna utrymme att själva tolka sitt uppdrag. Det som 

nämns i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 

94(98) är att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Hänsyn skall 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 (Lpo 94, 1998 s.4). 

Läroplanen lyfter även fram värdegrunden i vilken det står att ingen i skolan får utsättas för 

diskriminering på grund av bland annat funktionshinder eller utsättas för annan kränkande 
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behandling. Vad som anses kränkande utgår ifrån de känslor som uppstår hos den som känner 

sig kränkt. 

 

2.2.2 Salamancadeklarationen 

1994 samlades representanter från 92 regeringar och 25 internationella organisationer i den 

spanska staden Salamanca för att diskutera fram rekommendationer för arbetet med en 

utbildning för alla. Vad som i längden ville uppnås var att främja en integrerad skolgång och 

göra det möjligt för skolorna att möta alla elever i synnerhet de som är i behov av särskilt 

stöd. Resultatet av detta arbete blev Salamancadeklarationen (Unesco, 1996). 

Många barn upplever inlärningssvårigheter och har alltså någon gång under sin 

skoltid särskilda pedagogiska behov. Skolorna måste finna vägar när det gäller 

att med lyckat resultat ge undervisning åt alla barn (Unesco, 

Salamancadeklarationen, 1996 s. 15). 

 I Salamancadeklarationen tas upp att elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

undervisning som ska tillgodose dem med en pedagogik som sätter barnet i centrum. Den 

utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen 

måste anpassas till barnets behov, snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 

fast ställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur. Det menas då att denna 

undervisning skall vara integrerad i den vanliga skolan. Resonemanget utgår ifrån alla barn 

med problem av olika svårighetsgrader, allt ifrån grava handikapp till tillfälliga 

inlärningsproblem. Den grundläggande principen enligt Salamancadeklarationen (Unesco, 

1996) för den integrerade skolan är att alla barn, när helst så är möjligt, skall undervisas 

tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. Inom de 

integrerade skolorna skall barn i behov av särskilt stöd få allt det extra stöd de eventuellt 

behöver för att de skall undervisas på ett effektivt sätt. Integrerad skolgång är det effektivaste 

sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater. 

Skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder för att skapa en välkomnande närmiljö att bygga upp ett integrerat 

samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla. I Salamancadeklarationen (Unesco, 

1996) trycks det extra mycket på att alla elever ska i längsta möjliga mån ha rätt till samma 

utbildning vilket innebär att den vägledande principen bör vara att ge alla barn samma 

undervisning samtidigt som ytterligare assistans och stöd ges till de barn som behöver det. Det 

kan röra sig om allt från ett minimum av stöd i det vanliga klassrummet till kompletterande 
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program för inlärningsstöd inom skolan som vid behov kan utvidgas till assistans från 

speciallärare och extern stödpersonal. 

 

2.2.3 Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63): 

Lärarutbildningskommittén presenterar den nya lärarutbildningen för specialpedagoger där de 

framför svårigheterna med att ändra på den gamla specialundervisningens traditioner, vilket 

innebär enskild specialundervisning. Den problematiserar att elever i behov av särskilt stöd så 

långt det är möjligt får sin specialundervisning i sin ordinarie klass. Det innebär att skolan 

måste ta hänsyn till att elever är olika och därför variera sin undervisning. Det tas upp att 

skolan inte alltid klara detta uppdrag vilket gör att vissa elever inte får det stöd de har rätt till. 

Specialundervisningen ”tvingas” då att lösa problemet med elevernas olikheter genom att 

skilja ut eleverna från den ordinarie verksamheten. Det leder således till att skolan inte 

uppfyller de intentioner som beskrivs i styrdokumenten. 

 

2.3 En skola för alla 

Från att ha varit driven i kyrklig regi och förunnad endast ett fåtal, har den svenska skolan 

förändrats via folkskola och läroverk till dagens grundskola. Lärdomsskolan med sina rötter i 

medeltidens klosterskola benämns som läroverk 1849 (Larsson, 2002) Det var 

industrialiseringen och demokratiseringen av samhället som förändrade synen på 

lärdomsskolan. Samhället började ifrågasätta latinets dominans och ville införa mer 

naturvetenskap och moderna språk i undervisningen. I och med läroverksreformen 1905 

(Larsson, a.a.) delades läroverket i två stadier, realskola och en fyraårig gymnasieskola. Dessa 

var avsedda för pojkar och därför startades speciella flickskolor som från och med 1909 års 

förordning (Larsson, a.a.) erkändes och bedömdes som jämbördig med realskolan. 1927 blev 

det enligt författaren möjligt att gå vidare från folkskolans fjärde eller sjätte år till vidare 

utbildning i flick- eller realskola. Politiska tankar i samhället under 1900-talet var enligt 

Larsson (a.a.) att skapa möjligheter för arbetarklassens barn att gå vidare till högre studier och 

att alla barn ska få samma gemensamma utbildning så långt upp i åldrarna som möjligt. Syftet 

var att öka folkbildningen i Sverige. Så småningom föreslogs fria skolmåltider och gratis 

undervisningsmaterial för att minska de ekonomiska hinder som stod i vägen för 

arbetarklassens möjligheter till högre studier. Ett första försök att slå ihop folk-, real- och 

flickskolan till en enhetsskola görs enligt Larsson (a.a.) 1946 vilket så småningom ledde till 
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ett riksdagsbeslut om införande av grundskola 1962. I och med införandet av allmän skolplikt 

för alla barn och 1967 års omsorgslag fick Sverige en skola som gjorde det möjligt för alla 

barn att få undervisning (Larsson, a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Schema över skolans utveckling enligt egen tolkning. 

1989 åtog sig Sverige att juridiskt följa de åtaganden som nedtecknats i FN:s konvention om 

barns rättigheter. Det är främst artiklarna 28-29 som behandlar barns rätt till utbildning 

(Lärarförbundet, 2005 s. 151). 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att 

gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de 

särskilt,   
(a) Göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla;  

(b) Uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer 

efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som 

yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn 

samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning 

och ekonomiskt stöd vid behov… (Artikel 28 s. 151) 

 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att  

(a) Utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och 

fysisk och psykisk förmåga… (Artikel 29 s. 151) 

Brodin och Lindstrand (2004) konstaterar att det viktigaste är att göra grundutbildningen 

kostnadsfri för alla och att uppmuntra barn till vidareutbildning. De menar att för att få en 
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uppfattning om hur konventionen följs i olika länder finns ett antal kontrollfrågor och några 

av de frågorna lyder: 

 Är pedagogiken i skolan barnvänlig, det vill säga utgår den från barns behov och 

förutsättningar? 

 Finns en hållning till barns utvecklingsbehov? 

 Visas barn respekt av lärare och andra vuxna? 

Svaren på dessa frågor synliggör hur medlemsländerna följer FN konventionens bestämmelser 

som de undertecknat och därmed åtagit sig att leva upp till. Undertecknandet kan ses som en 

del i den politiska strävan som finns i målet att uppnå en skola för alla.  

 

En skola för alla är enligt Assarson (2009) en politisk vision som förvandlats till konkreta 

krav för att utveckla en skola som innebär en hög grad av delaktighet, inkludering och 

integrering. Genom styrdokument förväntas varje skola och dess pedagoger förverkliga 

visionen inom skolans vardagliga arbete. Diskussionen pågår fortfarande om huruvida 

intentionerna om en skola för alla har uppnåtts eller om det fortfarande finns ett glapp mellan 

ideologi och praktik. Vissa pedagoger anser att visionen om en skola för alla är svår att uppnå 

därför att förutsättningarna inte alltid är tillräckliga, vilket leder till att de skapar sina egna 

meningar i visionen. De uttrycker även att skolan inte hänger med i samhällets utveckling 

men samtidigt ska den ändå åstadkomma undervisning och lärande för elever som lever i en 

ny och föränderlig värld. De menar att om eleverna idag ska få utrymme att utveckla 

demokrati och lära i gemenskap så krävs det en annan skola (Assarson, 2009).
 

 

2.3.1 Från segregering till integrering 

Redan under medeltiden fanns en önskan att skilja ut de som är annorlunda. Det fanns ingen 

kunskap om utvecklingsstörning och funktionshinder. Folk trodde på vidskepligheter och 

religiösa föreställningar vilket gjorde att sjukdomar skylldes på synder eller vanskapta barn 

förklarades som bortbytingar (Brodin & Lindstrand, 2004). 

År 1842 infördes undervisningsplikt för folkskolan. Redan då skapades avskiljning mellan 

elever såtillvida att det bedrevs såkallade minimikurser för de elever som på grund av 

fattigdom var förhindrade att delta i undervisning samt de barn som ansågs sakna begåvning. 
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Detta innebar inte att eleverna placerades i separata klasser utan endast att det 

kunskapsmässigt ställdes lägre krav på dem samt att deras skoldag var kortare än för de elever 

med bättre förutsättningar (Alin-Åkerman & Strinnholm, 1997). Trots undervisningsplikten 

menar Ahlström, Emmanuelsson och Wallin (1986) försökte folkskolan dra sig undan 

ansvaret för undervisningen av de så kallade vanartiga barnen. Dels på grund av att föräldrar 

ställde krav på att deras barn kunde hamna under dåligt inflytande och dels för att det ansågs 

att de vanartiga barnen försvårade undervisningsarbetet (Ahlström, Emmanuelsson & Wallin, 

a.a.). Så småningom kom det att skiljas på fattiga och begåvningshandikappande barn (Alin-

Åkerman & Strinnholm, 1997). Enligt Brodin och Lindstrand (2004) inrättades den första 

hjälpklassen 1879 i Norrköping. Idén om hjälpklasser spred sig och eftersom minimikurserna 

upphörde i början av 1900-talet, började staten allt mer att uppmärksamma 

hjälpklassundervisningen och de började dessutom reglera denna undervisning år 1936. Flera 

förslag utarbetades varpå det slutgiltiga beslutet att genomföra dem, fattades 1942. Under 

perioden då utarbetandet pågick, diskuterades en del tveksamheter om vilka effekter det 

kunde få då vissa elever avskiljdes. En tanke var att barn med svag begåvning kunde missa 

den stimulans det innebar att vara med mer begåvade kamrater. Ändå infördes hjälpklasser 

med motiveringen att de övriga eleverna skulle vinna på att de som hämmade farten 

avskiljdes (Brodin & Lindstrand, 2004; Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986).  

 

Under slutet av 1930–talet, talades det om ordet ordblindhet för de elever som i övrigt var 

begåvade men hade svårt att lära sig läsa. Det sågs som en organisk skada i ord-blind-centrum 

och skadan kunde lindras med träning. Den första läsklassen kom till Stockholm 1938. I 

läsklassen, som var integrerad i folkskolan, tränades läsning och skrivning genom individuell 

anpassning utifrån eleverna. Enligt bestämmelser av skolöverstyrelsen skulle dessa elever få 

mildare bedömning i skriftliga uppgifter, om de kunde uppvisa ett läkarintyg på att de var 

ordblinda (Brodin & Lindstrand, 2004; Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986). 

 

Under 1940-talet blev det enligt Brodin och Lindstrand (2004) allt vanligare att det utfördes 

läkarundersökningar och intelligenstester för att urskilja vilka elever som behövde extra stöd. 

Syftet med undersökningarna och testerna var för att kunna bemöta elevers individuella 

behov, men systemet blev ifrågasatt då misstankar riktades mot att de elever med extra behov 
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prioriterades bort från folkskolan till förmån för lärares och övriga elevers intresse (Brodin & 

Lindstrand, 2004).  

 

Vidare skriver Brodin och Lindstrand (2004) att för att ge de som kallades bildbara sinnesslöa 

rätt att gå i skolan, stiftades en lag för detta år 1944. Alin-Åkerman och Strinnholm (1997) 

menar att det för hjälpklasserna innebar att de elever med de svagaste begåvningarna kunde 

avskiljas. Tio år senare kom ytterligare en lag som enligt författarna innebar att den större del 

av de personer som räknades som utvecklingsstörda fick tillgång till undervisning. I och med 

detta fick landstingen i uppdrag att inrätta en särskola. 1955 lagstadgades 

specialundervisningen. I undervisningsplanen gjordes en tydlig uppdelning av de olika 

behoven. Syftet var enligt författarna att få elever rätt placerade för att alla skulle få en 

utbildningschans i den obligatoriska skolan. Detta möttes med stark kritik då det menades att 

skolan bidrog till ökade olikheter mellan eleverna. I och med grundskolans införande 1962 

menar Alin-Åkerman och Strinnholm (a.a.) att bestämmelserna ändrades kring hur 

specialundervisningen fick bedrivas. Vanligast blev klinikundervisningen som innebar att 

elever fick gå ifrån sin klass några timmar i veckan för att få extra stöd i särskilda skolämnen. 

Målet med specialundervisningen var att minimera olikheterna och för att göra detta möjligt 

ville man göra skolmiljön för de elever i behov av extra stöd, så lite avvikande från det 

normala som möjligt, en så kallad normalisering (Alin-Åkerman & Strinnholm, a.a.). Persson 

(2007) hänvisar till 1969 års läroplan och menar att det i den förespråkades en ökad 

integration av elever med olika former av handikapp i de vanliga klasserna. Skolmiljön ansågs 

vara en möjlig orsak till elevers svårigheter att nå upp till skolans krav. Tankarna om 

normalisering leder till en strävan om att integrera, att så många som möjligt kan få uppleva 

att det är en självklar del i klassgemenskapen (Persson, a.a.). 

 

I Lgr 69 går det att se hur en strävan från samhället speglar sig. Ingen ska skiljas ut och 

isoleras utan alla har en rätt att få vara en del av samhället. Om man ser tillbaka drygt hundra 

år så segregerades de utvecklingsstörda från samhället och placerades i olika institutioner 

medan det idag anses att de har samma rätt till ett så normalt liv som möjligt. Brodin och 

Lindstrand (2004) menar:  

Vi kan också konstatera att för att bli integrerad krävs att man först har varit 

segregerad, det vill säga avskild. Med detta menar vi att en uteslutning är 
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nödvändig för att man åter ska kunna föras in i någonting, det vill säga 

integrerad. (Brodin & Lindstrand, 2004 s. 69). 

 

2.3.2 Integrering 

I läst litteratur (Brodin & Lindstrand, 2004; Tideman mfl 2004; Vernersson, 2002) talas det 

om att begreppen integrering, segregering inkludering och exkludering kan användas i olika 

sammanhang såsom samhället och skolan. Inom dessa sammanhang kan begreppen användas 

på olika nivåer såsom att bli integrerad i en skola likaväl som i en klass eller annan grupp. 

Enligt Salamancadeklarationen (Unesco, 1996) råder det en allt större enighet om att barn och 

ungdomar i behov av särskilt stöd i undervisningen bör omfattas av de allmänna 

undervisningssystem som byggts upp för flertalet barn. Detta har lett till begreppet integrerad 

skola. 

 

Sett med skolan som sammanhang så sätts enligt Brodin och Lindstrand (2004) ordet 

integrering i samband med normalisering. Med det menas att det finns en bild av 

normalbarnet. Alla som inte uppfyller den bilden ska ändå ha möjlighet att integreras för att 

ha samma möjligheter som de normala barnen. En tolkning av Bakk och Grunewald (2004) är 

att denna syn på ”normalbarnet” kan ha sin grund i Piagets utvecklingsteori där han delar upp 

barnets utveckling i fyra olika faser. Under den sensomotoriska fasen (0-2 år) lär barnet att 

förhålla sig till omgivningen med hjälp av sina sinnen. Nästa fas benämns som den 

preoperationella fasen (2-7 år) är den fas då barnet provar sig fram, ofta upprepar samma sak 

och lär sig att ett handlingsmönster ofta skapar samma resultat. I De konkreta operationernas 

fas (7-12 år) utvecklar barnet sin förmåga att lösa problem genom att använda konkreta 

erfarenheter. I den sista fasen som är de formella operationernas fas (12-15 år) utvecklar 

barnet förmågan att efterhand släppa de konkreta föreställningar de och kan istället tänka i 

abstrakta mönster (Bakk & Grunewald, a.a.). 

 

Bakk och Grunewald (2004) tolkar att Piaget menar att det normala barnets utveckling sker i 

dessa faser och att det sker i de nämnda åldrarna. De barn som av olika anledningar inte följer 

denna trappa, faller ut ur ramen för att kallas normalbegåvad. Piagets utvecklingsteori kan 

enligt Bakk och Grunewald (a.a.) antas vara grunden till dagens målstyrda skolor. Först när ett 

barn inte når upp till de förväntade målen, blir det uppmärksammat och specialstöd sätts in. 



 

22 

 

En vanlig åtgärd är att barnet då regelbundet avskiljs från klassen för att få extra stöd för att 

öka möjligheten till att uppnå målen, att hålla sig inom normalramen. Bakk och Grunewald 

(a.a.) stöttar sig på Piagets utvecklingsteori och menar att alla barn går igenom dessa faser 

under sin utveckling. De anser dock att faserna inte är specifikt åldersknutna utan att det 

normala är att alla barn går igenom faserna. Att utvecklingen sker olika beroende på 

begåvningsgrad barnet har. Vidare menar författarna då att oavsett begåvningsgrad måste 

skolan fortsätta att utmana och bemöta barnet som någon som kan lära sig och utvecklas.  

 

I Grundskoleförordningen (1994:1194) står nämnt de stödinsatser som är möjliga inom 

skolans ram såsom hemspråksundervisning, svenska som andraspråk, stödundervisning, 

särskild undervisning och anpassad studiegång. Vernersson (2002) tar upp att det finns olika 

sätt att organisera dessa stödinsatser, allt från att barnet är med i klassen tillsammans med 

andra, få enskild undervisning, placeras i mindre grupper utanför klassen eller bli placerad på 

särskild institution som särskola. Haug (1998) menar att det finns två sätt att hantera 

stödundervisningen på. Det första är Segregerande integrering där det ges kompensatorisk 

behandling, vilket innebär att ämnesinriktad inlärning och prestation ses i första hand. Barnet 

segregeras tillfälligt från klassen för att senare åter integreras när det anses att barnet inhämtat 

tillräckligt med kunskap. Målet är att barnet i längden ska bli jämbördig med de andra och 

fungera i samhället. Det andra sättet kallas enligt Haug (1998) för inkluderande integrering. 

Undervisningen ska ske i den klass där barnet är inskriven som elev. Det handlar om social 

rättvisa och lika rätt till deltagande utifrån demokratiska värderingar. Alla barn i klassrummet 

har rätt till individuell undervisning för att nå så långt som möjligt. Stor vikt läggs vid 

gemenskap och social träning då barnen får lära sig att acceptera att alla är olika. Haug (a.a.) 

hävdar att den svenska specialundervisningen är närmare den segregerande än den 

inkluderande. Vilket innebär att de reella värderingarna i skolan bygger på prestationer, som 

står i kontrast till de demokratiska värderingar vårt samhälle bygger på.  

 

Persson (2007) anser att den svenska skolans resursnerdragningar under senare år inneburit att 

vi fått ökat antal elever per klass. Detta har ökat lärarnas arbetsbörda och medfört krav på mer 

homogena klasser, eftersom skolan idag upplever press att visa upp goda resultat. Ett sätt att 

få klasserna homogena är att sortera ut de som avviker, det vill säga de elever som har 

inlärningssvårigheter eller elever med socioemotionella problem. Det handlar helt enkelt om 



 

23 

 

organisatoriska problem i form av brist på resurser som tvingar skolorna att avskilja vissa 

elever från undervisningen.  

 

Persson (2007) hänvisar till en engelsk forskare, Stephen Ball, vars analyser visar att skolans 

problem när det gäller segregering, inte är organisatorisk utan det handlar istället om de 

normer och värderingar som styr verksamheten i skolan. Först när dessa synliggjorts och 

analyserats kan den integrerande skolan bli möjlig. Även Vernersson (2002) menar att det är 

attityden hos läraren till elever i behov av stöd som är avgörande för om elever verkligen blir 

inkluderade eller exkluderade. Andra viktiga faktorer enligt Vernersson (a.a.) är skolans 

organisation, schemaläggning och resurser i form av tid, bra undervisningsmaterial, lärarens 

metodkunskap och kompetensutveckling. Slutligen har även lagstiftningar och bestämmelser 

som underlättar undervisningsförändringar en viss betydelse (Vernersson, a.a.). 

 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) så används idag olika former av integrering beroende på 

vad det är som skall uppnås. 

 Individualintegrering 

 Gruppintegrering 

 Lokalintegrering 

 Funktionellintegrering 

Individualintegrering innebär att ett barn med funktionshinder placeras i en ”vanlig” klass. 

 

Gruppintegrering är när en grupp av elever med olika eller samma funktionshinder placeras i 

en ordinarie klass i skolan. 

 

Lokalintegrering innebär att en hel klass med elever med olika eller lika handikapp placeras i 

en vanlig skola, exempelvis särskoleklass. Detta behöver inte tvunget leda till att dessa elever 

har någon kontakt med de andra ”vanliga” eleverna. 

 



 

24 

 

Funktionellintegrering avser att de begåvningshandikappade eleverna och de vanliga 

grundskoleeleverna har en del gemensamma aktiviteter och ämnen. 

 

En modell som Brodin och Lindstrand (2004) förespråkar är att flera av dessa används 

tillsammans det vill säga om en elev är fysiskt integrerad (placerad) i klassrummet, 

funktionellt integrerad (deltar i gemensamma aktiviteter) och socialt integrerad (upplever 

ömsesidighet) bildar dessa tillsammans en total integrering. Med en total integrering menar 

författarna att eleverna är aktivt deltagande och är med i gemenskapen på lika villkor. 

Ahlström, Emmanuelsson och Wallin (1986) ifrågasätter huruvida det är meningsfullt att 

betrakta särskilda individer som integrerade. De hävdar att så länge orsaken till svårigheterna 

läggs på individen med målet att individen ska normaliseras, så är den inte integrerad. 

Integrerad är en person egentligen bara när ingen kan ifrågasätta att den ingår i en gemenskap. 

Om det inte är så uppenbart för alla att personen är en del av gruppen utan att det talas om att 

den är integrerad, hur integrerad är personen då egentligen?  

 

Asp-Onsjö (2006; 2008) har delat upp integreringsbegreppet i tre kategorier. Rumslig, social 

och didaktisk inkludering. Med rumslig inkludering menas hur mycket tid eleven tillbringar i 

samma lokal som resten av klasskamraterna. Social inkludering avser hur delaktig eleven är i 

interaktion med klasskamraterna och personalen. Medan didaktisk integrering står för 

utsträckningen av undervisningens anpassning till eleven så som metod och material. 

 

Vernersson (2002) hävdar att antalet särskilda undervisningsgrupper ökat och stödjer sitt 

uttalande på en rapport från Skolverket 1998. Det går också utläsa ur Perssons (2007) studie 

att det är en vanlig åsikt att specialundervisning bedrivs utanför klassrummet. Tideman m fl. 

(2004) hänvisar till Egelunds (2000) uttalande att segregering ibland är nödvändigt. Detta 

uttalande kommer ifrån elever som upplevt både integrerad och segregerad undervisning. 

Samtidigt menar Saloviita (2003) att den pedagogiska forskningens resultat inte stödjer att 

inlärningen i specialklasser skulle vara mer effektiv. Forskningen visar att det kognitiva och 

sociala inflytandet i den allmänna klassen erbjuder en bättre miljö än i specialklassen. Till 

exempel hävdar han att specialklasserna saknar positiva förebilder och att förväntningarna och 

kraven på barnets inlärning kan sjunka. Saloviita (a.a.) menar vidare att om man vill lära sig 
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att leva i ett vanligt samhälle, måste man leva i det. Även om tanken med specialklasser är att 

eleverna skall kunna återgå till allmän undervisning, sker detta oftast inte (Saloviita a.a.). 

 

2.4 Självbegrepp 

2.4.1 Jagteorins utveckling - en historisk översikt 

Nilsson (2006) tar upp att redan hos Platon och Aristoteles fanns det ett socialpsykologiskt 

tänkande även om socialpsykologin inte framträdde som vetenskap förrän på 1800 – talet. De 

talade om själen och en dualistisk syn på människan och diskuterade huruvida människans 

sociala beteende påverkades av inre eller yttre faktorer. De kan dock inte betraktas som 

grundare men väl föregångare till en del av de moderna forskningsteorier som finns idag 

(Nilsson, a.a.). 

 

Taube (2007) presenterar den amerikanska filosofen och psykologen William James teori som 

beskrev jaget som subjekt som den del av jaget som upplever och erfar omgivningen. Jaget 

som objekt delade han in i det materiella jaget, det sociala jaget och det andliga jaget (Taube, 

a.a.). James menade enligt Karlsson (2007) att självbilden är beroende av att vi har relationer 

till andra och att dåliga relationer och isolering är ett hot mot identiteten. Hans syn, enligt 

Nilsson (2006), på självbegreppet och hans idé om att individen och samhället inte går att 

skilja åt kom att få stor betydelse för socialpsykologin. 

 

Taube (2007) tar också upp Charles Horton Cooley, en amerikansk sociolog och en av 

grundarna till den symboliska interaktionismen, som fortsatte att utveckla James teori om 

individens och samhällets betydelse för varandra och menade att ”för att helt förstå jaget 

måste man förstå samhället och tvärtom” (Taube, 2007 s. 17). Vidare hävdar Nilsson (2006) 

att Cooley skapade begreppet spegeljaget inom den symboliska interaktionismen och menade 

med det att vår självbild är beroende av hur vi tolkar att andra uppfattar oss. Denna teori kom 

enligt Nilsson (2006) och Taube (2007) att utvecklas av en samtida amerikan vid namn 

George Herbert Mead som introducerade aspekten inom begreppet spegeljaget att det är 

språket, det sociala fenomenet, som är den bindande länken mellan jaget och samhället. Han 

såg att individen och samhället har ett dialektiskt förhållande till varandra (Nilsson, 2006; 
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Taube, 2007). Han delade även upp jaget i self (självet) vilket han menar är personlighetens 

fria handlande sida och mind (medvetandet) menar han är den sida hos en individ som uppstår 

när personen har lärt sig att se på sig själv på samma sätt som andra ser på denna (Angelöw & 

Jonsson, 2000; Taube, 2007). Harry Stack Sullivan som enligt Karlsson (2007) var en 

företrädare inom psykoanalytisk socialpsykologi, vidareutvecklade ytterligare spegeljaget och 

drev tesen att en person uppfattar sig själv så som andra uppfattar den. Han menade alltså hur 

jag uppfattar mig själv beror på hur andra människor reagerar på mitt beteende. (Karlsson, 

2007) 

 

Karlsson (2007) presenterar också Banduras teori som betonar vår förmåga att kontrollera och 

styra omgivningen med hjälp av information som vi bearbetar kognitivt. Om jag upptäcker att 

när jag beter sig på ett visst sätt når framgång så upptäcker jag också att jag kan kontrollera 

miljön. Denna upplevelse blir en del av personens självbild (Karlsson, a.a.). Den mest 

moderna synen på självet eller jaget enligt Taube (2007), har sitt ursprung från 

fenomenologin. Carl Rogers som var en amerikansk socialpsykolog, menar enligt Taube (a.a.) 

att fenomenfältet är individens referensram och en personlig tolkning av verkligheten, den är 

baserad på tidigare erfarenheter. Enligt Karlsson (2007) som har tolkat Rogers finns det inte 

någon sann verklighet men en person måste ändå ha en uppfattning om en yttre verklighet 

annars skulle det inte gå att mäta den inre bilden av verkligheten mot något. En person kan då 

skilja sin subjektiva värld från verkligheten genom prövning. Människan ställer upp sin 

hypotetiska verklighet som sann eller falsk med hjälp av sina sinnen, exempelvis genom att 

känna, smaka och lukta. Eftersom allas verkligheter är baserade på egna erfarenheter och 

tolkningar så leder detta till att alla människor har en egen verklighetsuppfattning (Karlsson, 

a.a.).  

 

 

 

 

Figur 2.3 Tidslinje över grundare för olika självteorier. 
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2.4.2 Jaget / Självet 

Självet är individens uppfattning av sig själv. Det är även en social konstruktion som formas i 

individens samspel med andra och som påverkar hur man ser på andra samt hur man 

kommunicerar (Karlsson, 2007). Socialpsykologer menar enligt Karlsson (a.a.) att människan 

har ett idealsjälv och ett måstesjälv som jämförs med varandra. Idealsjälvet är den bild en 

person har av hur den skulle vilja vara medan måstesjälvet är en tolkning av hur det upplevs 

att någon annan anser att personen borde vara. Taube (2007) väljer att ställa upp tre olika jag. 

Det självupplevda jaget (realjaget), idealjaget och socialjaget (hur någon annan uppfattar hur 

jag är). Karlsson (2007) refererar till Heinz Kohut som presenterar sin teori om det bipolära 

självet där han menar att självet är uppdelat och ideal och ambition är motpoler. Ambitionen 

är den del av självet som vill uppfylla idealet och som är den drivande kraften i arbetet med 

att minska klyftan mellan idealet och ambitionen (Karlsson, a.a.). Rogers väljer enligt 

Karlsson (a.a.) att kalla sina begrepp för idealsjälv (skulle vilja vara) och realsjälv där 

realsjälvet är ett resultat av hur man uppfattar sig själv i relation till andra. 

 

Gemensamt för dessa olika synsätt på självet är enligt Taube (2007) de skillnader som uppstår 

vid jämförelser mellan vad en person vill vara och vad personen uppfattar vad den är. Detta 

leder till positiva eller negativa känslor som påverkar självbilden. Själva jämförandet mellan 

de olika själven kallas självvärdering. Hur värderingen påverkar självbilden kan skilja sig 

beroende på vilka olika faktorer som spelar in i just det sammanhanget. Människor upplever 

olika områden mer eller mindre viktiga, att misslyckas inom ett område som upplevs som 

viktigt har en mer förödande effekt på självbilden i negativ riktning än att misslyckas inom ett 

område som för personen bedöms oviktigt (Taube, 2007). Samma effektpåverkan uppstår 

enligt Karlson (2007) beroende på hur mycket eller lite arbete som läggs ner på att nå ett visst 

mål eller resultat, exempelvis om en elev arbetat väldigt hårt för att nå ett mål men 

misslyckas, påverkas självbilden negativt. När ett beteende leder till förväntat resultat uppstår 

en känsla av kontroll vilket bidrar till positiv självvärdering. Detta kan enligt Karlsson (a.a.) 

jämföras med Banduras teori om själveffektivitet (self-efficacy), så som han tolkar den, där 

det är individens upplevelse av själveffektivitet som är viktig. Själveffektivitet är personens 

föreställning om hur den klarar att utföra ett beteende för att nå uppsatta mål (Karlsson, a.a.).  
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Att den sociala kontakten har stor betydelse för självbilden är många socialpsykologer 

överrens om och Taube (2007) framhåller att ju viktigare en person är för en desto mer 

påverkar den personens bemötande ens egen självbild. Ju större glapp det är mellan realjaget 

och socialjaget desto mer negativ effekt får det på självbilden. Angelöw och Jonsson (2000) 

menar att den självuppfyllande profetian innebär att personer sannolikt försöker uppfylla de 

förväntningar som individer i omgivningen riktar mot dem. Vi gör och blir vad som förväntas 

av oss vilket även detta är en aspekt att ha i åtanke när det talas om faktorer som påverkar ens 

självbild. 

 

Taube (1987; 1988) presenterar den forskning som hon medverkat i vid Umeå universitet på 

80 – talet. I studien undersöktes självbilden i relation till läs- och skrivinlärning. 

Forskningsgruppen bestod av 40 stycken barn med läs- och skrivsvårigheter samt en kontroll 

grupp på 40 barn. Eleverna följdes från årskurs 1 till och med årskurs 9. Resultatet visade att 

redan i årskurs 1 hade de underpresterande eleverna sämre självbild än eleverna i 

kontrollgruppen. Taube (a.a.) menar att det också visade sig att de elever som får en dålig start 

i skolan även har en sämre självbild i årskurs 3, alltså menar hon att prestationer i årskurs 1 

har ett tydligt inflytande på självbilden i årskurs 3 och att eleven påverkats så pass starkt av 

skolstarten att den dåliga självbilden följer med. Under studieperioden utfördes ett antal 

mätningar på elevgrupperna och det visade sig vid varje mättillfälle att den underpresterande 

gruppen hade sämre självbild än kontrollgruppen. Vidare var de även mindre populära bland 

kamraterna. Det fanns dock de elever från den underpresterande gruppen som någon gång 

under sin skoltid som kommit över sina läs- och skrivsvårigheter och detta visade sig även på 

deras självbild . Dessa elever uppgav i intervjuer i årskurs nio att de haft en positiv skolstart, 

till skillnad från de elever som fortfarande under det sista skolåret var underpresterande som 

minns sin skolstart som negativ. Taube (a.a.) hävdar även att det i studien visade att den 

socioemotionella statusen och den kognitiva utvecklingen har ett sinsemellan lika stort 

inflytande på prestationer samtidigt som de påverkar varandra. 

 

Öien (1996) har studerat begreppet självförtroende och menar att det är svårdefinierat, men 

presenterar i sin rapport begreppet på följande sätt: 
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Att kunna ge uttryck för sina rättigheter, känslor och tankar på ett öppet, ärligt 

och lämpligt sätt som inte kränker någon annans rättigheter, samt ha tilltro till 

sin egen förmåga. (Öien, 1996 s. 42) 

Öien (1996) har vidare i sin studie kommit fram till att självförtroende grenar ut i fyra 

teoretiska utgångspunkter, nämligen kommunikationsfärdigheter, tilltro till sin egen förmåga, 

uppleva att jag duger och frånvaro av rädsla i sociala situationer (att våga). De 

kommunikativa färdigheterna menar Öien (a.a.) innebär bland annat att yttra sig inför grupp, 

ta kontakt, röra andra och visa känslor. Med tilltro till sin egen förmåga menar han är en 

känsla av att jag kan. Jag kan tänka, påverka, förstå, ha egna åsikter och ta ansvar. Uppleva att 

jag duger är att känna sig accepterad och trygg och slutligen frånvaro av rädsla i sociala 

situationer, vilket enligt Öien (a.a.) innebär att våga göra och prova nya saker i sociala 

sammanhang men även att våga föreslå och ifrågasätta. 

 

Skaalvik och Skaalvik (1993) framhåller att självförtroendet står i relation till prestationer. Att 

prestera dåligt sänker självförtroendet, men inte alltid. Det kan tillåtas att prestera dåligt inom 

ett område som eleven inte tycker är särskilt viktigt utan att det har betydelse för 

självförtroendet i stort. Taube (2007) hävdar att det är omgivningens attityder som utgör de 

största riskerna för att elevernas självförtroende skall sänkas. Lärarens och klasskamraternas 

förväntningar på eleven, elevens tolkningar och egna värderingar och förväntningar på sig 

själv påverkar prestationen och självförtroendet. Lärarens attityd och sätt att möta barn är 

otroligt viktig. Enligt Taube (a.a.) har det visat sig att om läraren tror att eleven misslyckas på 

grund av bristande förmåga och kompetens, blir de vänliga och förstående. Detta 

uppmärksammar och tolkar eleven oftast helt rätt, nämligen att läraren beter sig på detta sätt 

mot mig därför att han tror jag är för dum för att klara av denna uppgift. Vilket vidare kan 

leda till sänkt självförtroende och sämre prestationer då lärarens förväntningar blir lägre. 

 

Taube (a.a.) menar också att en negativ skolstart har stor påverkan på självförtroendet. De 

flesta barn blir påverkade på något sätt när de jämför sig med klasskamraterna och upptäcker 

snart att de alltid blir sist färdiga, gör fler fel än de andra och ofta missförstår hur uppgifterna 

ska lösas. Den första skoltiden blir då en obehaglig upplevelse av att vara otillräcklig. 

Bristande individualisering från skolans sida är ett annat för självförtroendet riskfyllt moment 

vid skolstarten.  
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Enligt Taube (1987) går det att upptäcka elever med dåligt självförtroende genom att studera 

dem utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka kommentarer fäller eleven om sig själv, om sina skolprestationer, sitt utseende 

eller mer allmänt om sig själv. 

 Hur fungerar eleven tillsammans med kamraterna? (drar hon sig undan, är hon 

skrytsam eller bråkig, blir ofta retad?) 

 Hur agerar eleven vid diskussioner i klassen? Frågar eleven ofta om hon gör rätt?  

 Hur klarar eleven misslyckanden och besvikelser? (undviker hon svårigheter, skolkar 

hon, har hon ofta ont i magen eller huvudvärk?) 

 Sätter eleven ofta upp helt orealistiska mål för sig? 

 Undviker eleven nya erfarenheter? Är allt motbjudande och skrämmande? 

 Försöker eleven med olika medel slippa läsning och skrivning? (Taube 1987 s.116) 

 

Persson (2007) nämner att specialpedagogiska åtgärder sätts in bland annat för att stärka 

elevernas självförtroende. Dock visar hans undersökning inte om självförtroendet verkligen 

blivit bättre av specialundervisningen eller om avskiljandet och den särskilda behandlingen 

bidrar till ännu lägre självförtroende. 

 

2.5 Specialpedagogik  

Specialpedagogiken bottnar i flera olika forskningsområden såsom psykologi, medicin, 

pedagogik och sociologi (Fischbein & Österberg, 2003; Persson, 2007; Asp-Onsjö, 2006) 

Både Persson och Asp-Onsjö menar att den centrala frågan har handlat om normalitet och 

avvikelse både ur medicinsk och biologisk synpunkt. Trots att olika utbildningsreformer från 

slutet av 1940-talet och framåt medverkat till en förändrad syn på vilken behandling 

avvikande elever behöver så verkar det fortfarande vara så att problemet ligger hos eleven och 

inte i pedagogiken (Persson, 2007). 

 

Brodin och Lindstrand (2004) gör ett försök att reda ut vad specialpedagogik egentligen är, 

och avser då de åtgärder som sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till för att en 

elev ska kunna tillgodogöra sig den kunskap som förväntas. För att verkligen kunna precisera 
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vad som är speciellt med specialpedagogik tar de hjälp av Cook och Schirmer som menar att 

tre kriterier måste uppfyllas för att specialpedagogiken kan betraktas som speciell: 

 Effektiva undervisningsmetoder ska ha utvecklats för att passa personer med 

funktionsnedsättningar 

 Metoderna måste ha varit implementerade med garanti för att ge resultat, det vill säga 

vara beprövade 

 Metoderna måste på något sätt vara unika för specialpedagogiken; det vill säga att de 

inte skulle användas i frånvaro av specialpedagogik. 

Utifrån dessa kriterier tolkar Brodin och Lindstrand (2007) att Cook och Schirmer menar att 

specialpedagogik traditionellt innebär att eleverna erbjuds någonting extra och annorlunda. 

 

Persson (2007) beskriver specialpedagogisk verksamhet som något som skall sättas in när den 

vanliga pedagogiken inte räcker till. Han menar att specialpedagogiska åtgärder ska 

komplettera och stödja den ordinarie verksamheten. Persson (a.a.) visar genom sin 

undersökning att det finns ett antal olika områden inom vilka specialpedagogiskt stöd ges. 

Dessa är bland annat tal och hörsel hjälp, läs, skriv och matematik hjälp, motorikträning, och 

arbete med att bygga upp elevernas självförtroende. Men det finns också de specialpedagoger 

som stöttar klassläraren genom att ta hand om elever som stör ordningen i klassrummet, trots 

att eleverna egentligen inte har några svårigheter att lära sig. Även Fischbein och Österberg 

(2003) hävdar att när läraren inte kan hantera variationen i elevgruppen och ser det som en 

svårighet att gruppen inte är homogen blir det ofta specialpedagogens uppgift att ta hand om 

avvikare. Den största anledningen till att elever får särskilt stöd, enligt Asp-Onsjö (2006), är 

att eleverna på något sätt riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.  

 

2.6 Åtgärdsprogram 

1974 gjordes en utredning om skolans inre arbete. Då myntades enligt Asp-Onsjö (2006) 

begreppet åtgärdsprogram. Detta syftade till en förändring av skolans insatser för att förbättra 

situationen för elever i behov av särskilt stöd i jämförelse till de tidigare tankarna om att 

anpassa eleven efter skolan och inte tvärtom. I början utav 1990-talet skedde en 

decentralisering då staten överlät ansvaret för bland annat utbildningsområdet, på landets 

kommuner och landsting. En del av decentraliseringen var att det blev obligatoriskt att 
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upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd (Tideman 

m.fl, 2004). År 2006 blev det lagstiftat att det är rektorns ansvar att ett åtgärdsprogram 

upprättas (SFS 2006:205) 

 

1 § I 4 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd 

skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd 

enligt detta kapitel fattas av rektorn, om inte något annat följer av 5 och 10 §§. 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda 

stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att 

eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt 

hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 

vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 
Förordning (SFS 2006:205). 

 

 

Skolverket (2001) menar att alla elever ska ges möjligheter att nå de mål finns angivna i 

styrdokumenten och ser att ett åtgärdsprogram är ett bra sätt för berörda aktörer såsom elev, 

förälder, klasslärare, rektor och eventuellt specialpedagog, elevhälsan etc, utforma ett 

program för att utifrån alla nivåer se möjligheter till utveckling. Tideman m fl. (2004) menar 

för att synliggöra behovet av särskilt stöd hos elever används två metoder. I vissa fall görs en 

kartläggning på gruppnivå medan det oftast förekommande är att klassläraren 

uppmärksammar elevers individuella behov av stöd. Vidare anser Tideman m fl. (2004) att 

åtgärdsprogrammet fungerar som ett instrument för planering och genomförande av 

specialpedagogiska insatser. Öhlmér (2004), hävdar att åtgärdsprogrammet är ett sätt för 

elever i behov av stöd att finna strategier att använda sig av för att sedan bringa ordning i sitt 

kaos. När eleven har fått ordning på sitt kaos, ökar förutsättningarna till lärande.  

 

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att ca tolv procent av tredjeklassarna år 2008 fick 

någon form av stödundervisning. I en studie av Skolverket (2003) visar det sig att tretton 

procent av eleverna i grundskolan har ett åtgärdsprogram. Sjutton procent av eleverna får stöd 

medan tjugoen procent bedöms vara i behov av särskilt stöd. Det innebär att var femte elev 

bland dem som anses ha stora svårigheter inte får stöd och att åtgärdsprogram saknas för var 

fjärde elev som får specialpedagogiskt stöd. 
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Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 

Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven 

tillhör (Grundskoleförordningen 5 kap, §5). 

 

 

2.7 Olika perspektiv inom specialpedagogiken 

Den kompensatoriska lösningen som idé är behovsorienterad. Den innebär att brister ses hos 

eleven som genom extra resurser ska få eleven att fungera normalt för att på sikt kunna ingå i 

den vanliga undervisningen (Haug, 1998). Kompensatoriska åtgärder innebär ofta att barnet 

får någon form av diagnos, Haug (a.a.) menar därför att kompensatoriska åtgärder kan 

uppfattas som en slags social kontroll där elever placeras i fack. Ofta innebär det att barn 

särbehandlas. Asp-Onsjö (2006) tar upp den Nationella Kvalitetsgranskningen Skolverket 

gjorde 1999, där skolors arbete med åtgärdsprogram inspekterades. I granskningen 

konstaterades att skolans personal inte alltid arbetade utifrån de skrivna åtgärdsprogrammen. 

Det konstaterades också att problemen vanligen lades på eleven istället för att syna den 

pedagogiska miljön. Resultatet av granskningen är motsägelsefullt när det talas om en skola 

för alla där en av huvudteserna är att skolan ska anpassas till eleven och inte tvärtom. 

 

Nilholm (2003) poängterar att det andra perspektivet, det så kallade kritiska perspektivet, som 

helt går emot det kompensatoriska, delar samma grundtanke som bygger på problem, diagnos 

och bot, men avser då istället att det är skolan och pedagogiken som bör ändras. Han menar 

att genom en avskaffning av specialpedagogiken och dess segregerande effekter ska alla 

elever kunna bli bemötta utifrån deras egna villkor och behov i klassrummet. Brodin och 

Lindstrand (2004) talar om att mycket av det som idag kallas specialpedagogik egentligen 

bara är en god pedagogik som kan utövas av alla pedagoger. Haug (1998) menar att den 

kompensatoriska lösningen är principiellt odemokratisk i en skola där likavärdet borde vara 

överordnat alla andra hänsyn.  

 

Som ett tredje perspektiv presenterar Nilholm (2006) dilemmat mellan det kompensatoriska 

och det kritiska. Det grundläggande i dilemmaperspektivet är att alla elever ska få ut något 

gemensamt av utbildningen, samtidigt som utbildningen ska möta elevers olikheter. Nilholm 

(2006) tar upp hur svårt det är att möta båda sidor samtidigt. Om det ska kunna pratas om 

elevers olikheter måste de också kategoriseras, vilket leder till värdering, varpå vissa betraktas 
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som mer värda än andra. Men samtidigt talas det om allas lika värde. Problem uppstår också i 

motsatsen mellan att kompensera en elev för vad som uppfattas som brister gentemot synsättet 

att delaktighet i gemenskapen har ett överordnat värde. 

 

2.8 Sociala effekter 

Brännlund (1999) menar att människan är en flockvarelse och starkt beroende av närhet och 

kontakt med andra människor. De grupper vi identifierar oss med utgör våra närmaste 

referensramar. En av gruppens viktigaste funktioner enligt Brännlund (a.a.) är att stärka och 

bekräfta varje medlems betydelse för gruppen. Att känna sig respekterad och delaktig och 

uppleva sig som behövd och viktig för gruppen är de bevis vi behöver för att legitimera vår 

existens. Det centrala för människans sociala behov är känslan av att duga och behövas. Får vi 

från början för lite tillfredsställelse på den sociala nivån, utvecklas ett beteendemönster 

inriktat på att ge oss den uppskattning och samhörighetskänsla vi saknar (Brännlund a.a.). 

Angelöw och Jonsson (2000) anser att sociala relationer kan producera lycka, att människor 

med flera vänner eller som tillbringar mer tid med sina vänner är lyckligare än människor utan 

vänner. Detta kan sättas i förhållande till klassrumssituationen, där en elev med många vänner 

också presterar bättre. Saloviita (2003) hävdar att både det kognitiva inflytandet och det 

sociala inflytandet i den allmänna klassen har positiva effekter och erbjuder eleverna en bättre 

miljö för lärande än vad specialklassen gör.  
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3 TEORI 
De teorier som presenteras här är valda ur ett perspektiv av socialt samspel. Detta på grund av 

att uppsatsens fokus ligger på hur barn upplever att deras kamratkontakter påverkas av att de 

får specialundervisning. Jämförelseteorin och stämplingsteorin tar båda upp hur självbilden 

påverkas i samspelet med andra. Den sociokulturella teorin lyfter betydelsen av socialt 

samspel för utvecklingen. Den utvecklingsekologiska teorin tar upp den omgivande miljöns 

påverkan på barnets utveckling. 

 

3.1 Social jämförelseteori  

Stensaasen och Sletta (2000) tar upp Festingers teori från 1954 om Social jämförelse. Den 

innebär att den jämförelse en person gör av sig själv gentemot andra är viktig för självbilden. 

Människor vill gärna ha objektiva mål att jämföra sig med. När det inte finns, så är enda sättet 

att värdera sig själv att jämföra sig med andra. Till exempel för att en fotbollsspelare ska veta 

hur bra han är måste han först veta vad andra fotbollspelare kan prestera. I skolans kontext 

kan denna teori synas på många olika sätt genom att eleverna hela tiden jämför sina 

prestationer med varandra, exempelvis att de jämför provresultat. Elever har behov av att 

jämföra sig med sina skolkamrater för att värdera sina åsikter och förmågor och bilda sig en 

uppfattning av sig själv (Skaalvik & Skaalvik, 1993; Stensaasen & Sletta, 2000). Många 

gånger kan det vara så att eleverna inte vet vad kamraterna presterar, då har läraren en viktig 

roll. Det är läraren som talar om vad som är bra och eleverna får då istället jämföra hur läraren 

bemöter och värderar kamraterna gentemot sig själv. Att jämföra sig med andra vars 

kunskaper skiljer sig väldigt mycket från ens egna ses oftast inte som relevant. Det är därför 

naturligt för eleverna att jämföra sig med de egna klasskamraterna och inte med äldre elevers 

eller läraren (Skaalvik & Skaalvik, 1993). Det finns dock de som väljer att jämföra sig med de 

bästa, så kallad uppåtriktad social jämförelse, men också de som väljer att jämföra sig med de 

som är mindre kompetenta, en slags självhöjande strategi, så kallad nedåtriktad social 

jämförelse (Stensaasen & Sletta, 2000). Enligt Skaalvik och Skaalvik (1993) så menar 

Festinger också att i den västerländska kulturen så är traditionen den att elever ska prestera så 

bra som möjligt. Så om en person ser att dess prestation är svag i jämförelse med andra så har 

det betydelse för självuppfattningen. 
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3.2 Stämplingsteori  

Att utveckla normer är naturligt för ett barn som försöker förhålla sig till sin omvärld. I vårt 

samhälle är normer viktiga uttryck för gemensamma värderingar och nödvändiga för att 

reglera hur vi uppträder mot varandra. Normerna sätter också gränsen för vad som är normalt 

eller avvikande (Hill & Rabe, 2001). Angelöw och Jonsson (2000) menar att det finns 

individer och grupper i samhället som på olika sätt skapar sig makt som de använder för att 

stöta bort andra. På detta sätt menar de att avvikande beteende är socialt konstruerat. Att 

stämplas som avvikare är inget som händer bara vid ett tillfälle utan något en person lär sig 

över lång tid. Goldberg (2000b) menar att stämpling består av en rad negativa reaktioner från 

personer vars åsikter individen värderar som viktiga. Effekten av dessa blir att individens 

självbild omarbetas och blir mer negativ än förut. Både Goldberg (2000a) och Saloviita 

(2003) hävdar att genom att sätta barn i särskilda klasser eller undervisningsgrupper talar vi 

om för alla att dessa barn är annorlunda och/eller sämre, vilket är en stämpling. Saloviita (a.a.) 

hävdar vidare att förväntningarna på det stämplade barnet blir lägre och barnets 

inlärningsmöjligheter blir sämre. I en studie av Hill och Rabe (2001) visar det sig att barn utan 

tvekan både tar avstånd från och stämplar andra barn som på något sätt är avvikande. På detta 

sätt kommer barn att socialt relatera sig till sin omgivning genom att sortera i barngruppen. 

Konsekvensen enligt Hill och Rabe (a.a.) blir att en del barn får många vänner och en hög 

status i gruppen medan andra får en lägre social status som gör det svårare för dem att påverka 

sina relationer till andra barn. I värsta fall leder det till otrygghet och att det hamnar utanför 

den sociala gemenskapen vilket författarna menar leder till minskad självkänsla. 

 

3.3 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2000) en social och kollektiv syn på hur 

lärande går till, där lärande sker i sociala sammanhang och barnet socialiseras in i en värld av 

handlingar, föreställningar och samspelsmönster. Dessa existerar i och genom kommunikation 

och skiljer sig åt mellan olika livsmiljöer (Säljö, a.a.). 

 

3.3.1 Den närmaste utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet har Lev Vygotskij enligt Lindqvist(1999) haft stor 

inverkan. Speciellt med sin teori om den närmaste utvecklingszonen eller den potentiella 

utvecklingszonen som den även kom att kallas för. Enligt Lillemyr (2002) argumenterade 
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Vygotskij starkt för att lärandet hos barnet börjar redan från födseln och att barnet därför 

redan har en mängd olika erfarenheter och kompetenser när de börjar skolan och får sin första 

formella undervisning. Han menade även att det var viktigt att skilja mellan två 

utvecklingsnivåer: den existerande utvecklingsnivån, den utvecklingsnivå som eleven besitter 

i nuläget, och den potentiella, som innebär den kommande utvecklingen. Enligt Lillemyr (a.a.) 

menar Vygotskij att den potentiella utvecklingsnivån innebär uppgifter som eleven själv 

klarar av med handledning av en vuxen eller i samarbete med andra barn som har mer 

erfarenhet. Den närmaste utvecklingszonen är då det avstånd mellan den existerande 

utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån. (Lillemyr, a.a.) Skolan är den socialt 

organiserade utvecklingszon som samhället erbjuder. Här möts människor med skiftande 

bakgrund och olika förutsättningar som alla skall tillgodogöra sig samma undervisning. Detta 

är ett av skolans dilemman att tillmötesgå olika förväntningar och förkunskaper (Säljö, 2000).  

 

3.4 Utvecklingsekologisk teori 

Urie Bronfenbrenner (1979) visar i sin teori vad som är viktigt för barns utveckling och 

lärande. Det går inte att säga att just en speciell faktor är avgörande för barnets utveckling, 

utan det är alla de olika faktorer som uppväxtmiljö, skolmiljö, samhällskultur, ekonomiska 

effekter och sociala nätverk som finns runt barnet som påverkar och formar barnet. 

Bronfenbrenner hävdar att barn konstruerar sin verklighet i samspel med miljön. Med miljö 

menar han hela det sammanhang (kontext) barnet lever i. Särskilt betonar han betydelsen av 

barnets upplevelser av de samspel som uppstår i närmiljön genom aktiviteter, roller och 

relationer som barnet är delaktig i. Den utvecklingsekologiska modellen består av fyra 

ömsesidigt beroende strukturer som bildar barnets ekologiska utvecklingsmiljö. 

Kommunikationen mellan de olika strukturerna är väldigt viktig för barnets utveckling då 

barnet hela tiden rör sig mellan dem. Bronfenbrenner (a.a.) benämner de olika strukturerna 

mikro-, meso-, exo- och makrosystemet.  

 

Mikrosystemet menar Bronfenbrenner (1979) är de upplevelser barnet får genom aktiviteter 

och relationer i hemmet, skolan och på fritiden. Egentligen är varje byte av klassrum, lärare 

och kamratgrupp ett förändrat mikrosystem eftersom upplevelsen av relationerna förändras. 

Antalet mikrosystem utvidgas efter hand som barnet lär känna fler kamrater, lärare och andra 

människor. Eftersom upplevelsen av ett mikrosystem är unik för varje elev, innebär det att en 
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undervisningssituation skapar olika lärande och handlingar för olika elever (Bronfenbrenner, 

a.a.). Mesosystemet utgörs av relationen och utbytet mellan de mikrosystem som eleven ingår 

i, till exempel hur skol- och hemmiljön påverkar varandra. Andersson (1986) menar att 

orsaker till elevers prestationer inte bara kan undersökas i skolan utan att elevens övriga 

miljöer också måste studeras, till exempel har det stor betydelse för barnets utveckling hur 

skolupplevelsen tas emot i hemmet. Bronfenbrenner (1979) framhåller att det i exosystemet 

ingår de faktorer som har yttre påverkan för elevernas utveckling, till exempel kommunala 

beslut, skolans resurser och föräldrarnas arbeten. Den yttersta strukturen, makrosystemet, 

består enligt Andersson (1986) av de ideologiska, politiska värderingar och kultur som finns i 

det samhälle som barnet växer upp i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Gunnarsson, 2001 s.16). 
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4 METOD 
4.1 Allmänt om metod 

Forsknings- och utredningsverksamhet syftar till att producera ny kunskap och för att göra 

detta finns det olika tillvägagångssätt. Ofta ställs det upp en hypotes eller en frågeställning 

som på något sätt ska besvaras med hjälp av att studera verkligheten (Patel & Davidson, 

2003). Kvale (1997) framhåller de kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna på 

följande sätt, där han menar att kvalitet syftar till hur någonting är medan kvantitet beskriver 

hur mycket eller hur stort något är. Ett vanligt sätt att undersöka ett problemområde är enligt 

Patel och Davidson (2003) genom intervju. Vid insamling av information med intervju som 

metod bör intervjuaren ha tänkt igenom hur intervjufrågorna ska vara strukturerade och 

standardiserade. Graden av struktur varierar beroende på hur mycket utrymme den 

intervjuade personen har för att tolka frågan och svara fritt. Standardiserade frågor används i 

regel för att kunna jämföra och generalisera resultaten från intervjun (Patel & Davidson, a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Beskrivning av struktureringens och standardiseringens betydelse för utformningen 

av intervjufrågorna (vår tolkning ur Patel & Davidson, 2003 s, 72). 
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4.1.1 Enkät och intervju 

Enligt Patel och Davidson (2003) bygger den kvantitativa enkäten ofta på slutna frågor och 

standardiserade frågeformulär där alla intervjupersoner svarar på samma intervjufrågor i 

samma följd. Vid bearbetningen vill man med den kvantitativa enkäten uppnå ett mätbart 

resultat. För att öka trovärdigheten inom den kvantitativa undersökningen bör det finnas en 

stor undersökningsgrupp, ofta används enkätundersökningar som kan användas på olika sätt. 

En variant är massutskick via brev, en annan är att intervjuaren går igenom enkätformuläret 

tillsammans med intervjupersonen. Viktigt är då att frågorna är strukturerade så att det lämnar 

ett litet svarsutrymme (Patel & Davidson a.a.). Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa 

forskningsintervjun handlar om den intervjuades livsvärld och syftar till att beskriva vad 

intervjupersonen upplever och känner. Intervjun är inte strängt strukturerad men heller inte 

helt öppen, utan fokuserad. Intervjuaren leder intervjun till att handla om vissa teman men 

inte till bestämda uppfattningar kring dessa (Kvale, a.a.). 

 

4.2 Val av metod 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur barn upplever att få specialundervisning varpå det 

är meningsfullt att ta del av barnens tankar och känslor. Detta görs enklast och med bäst 

resultat enligt Kvale (1997) genom att använda sig av en metod som ger kvalitativ data, då vi 

valde intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade där det fanns utrymme att följa upp olika 

svar (Denscombe, 2009). Tanken bakom frågorna var något olika, några inledande frågor var 

enkla och till för att skapa god kontakt med eleverna vilket Kvale (1997) anser är viktigt för 

att få bra svar på de undersökande frågorna. Andra frågor var ledande med avsikt att hålla 

intervjun inom ramen för undersökningsområdet(Kvale, a.a.) Det har funnits ja och nej frågor 

med öppna följdfrågor, en del frågor är av ren kvalitativ art medan andra frågor är ställda för 

att kunna göra jämförelser. 

 

4.3 Pilotstudie  

Frågorna är testade på två barn, en åttaåring och en femåring för att se hur de skulle förstå och 

kunna svara på frågorna. Dessa barn ansågs vara representativa för den intervjugrupp 

undersökningen avser, precis så som Patel och Davidson, (2003) menar. Pilotstudien gjorde 

oss uppmärksamma på att det var tvunget att förenkla och förklara frågorna på olika sätt 
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beroende på barnens kunskapsnivå. Den gav oss också inblick i hur olika följdfrågor kunde ha 

betydelse för att förstå hur barnen tänker. 

 

4.4 Undersökningsgrupp 

De urvalsstrategier vi använt oss av har enligt Denscombe (2009) varit, subjektivt urval som 

betyder att intervjupersoner handplockas för att de besitter kvalitéer som är önskvärda för 

undersökningen. Vi har låtit klasslärare och specialpedagoger välja ut de barn som de trodde 

skulle kunna svara på frågorna. De hjälpte oss med detta eftersom vi inte känner barnen och 

heller inte vet vilka barn som får specialundervisning. Men vi har också gjort vad Denscombe 

(a.a.) kallar för bekvämlighets urval då vi på grund av ekonomiska förutsättningar och 

tidsbrist valt att studera barn i skolor i vår hemkommun. I den tilltänkta 

undersökningsgruppen har det varit ett bortfall på fem elever då elev 8 och 17 valde att inte 

delta. Elev 16 förstod inte alls vad vi frågade om under intervjun och därför anser vi inte att 

svaren vi fick är relevanta för undersökningen. Vi hade också hoppats på att få intervjua två 

barn från förskoleklassen (elev 1 och 2) på Björkskolan men det visade sig att det inte fanns 

någon som fick specialundervisning i den klassen. 

 

4.4.1 Skolorna 

Studien omfattar en kvalitativ undersökning som utförs på två grundskolor i en mindre 

kommun i södra Sverige. Namnen på skolorna är fiktiva för att dölja elevernas identitet. På 

Ekbacksskolan som är en F-9 skola finns specialundervisning för de barn som behöver, även 

barn i förskoleklassen. Det görs en kartläggning av alla barn för att se vilka som behöver extra 

hjälp. Alla de barn som får lämna klassrummet regelbundet för att få specialundervisning har 

åtgärdsprogram men det finns några som får extrahjälp en kort tid som inte har 

åtgärdsprogram. I de lägsta klasserna förekommer det också att specialpedagogen kommer in i 

klassrummet. Björkskolan är också en F-9 skola, där finns det dock inte specialundervisning 

för barnen i förskoleklassen med motiveringen att barnen där inte har skolplikt. På den här 

skolan arbetar specialpedagogerna både i och utanför klassrummet. Ofta är det flera elever 

som går ifrån klassen tillsammans. De elever som får specialundervisning har åtgärdsprogram. 

De arbetar också en del i halvklass för att pedagogerna ska få mer tid till eleverna.  
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4.4.2 Eleverna 

På Ekbackskolan intervjuades nio barn i klasserna F-3, varav de flesta hade problem med 

läsning och skrivning. Någon behövde hjälp med matematik och ett par barn hade sociala 

problem med utåtagerande beteende. På Björkskolan intervjuades tre barn som erhöll extra 

träning i läsning och skrivning samt matematik. Alla eleverna uppgav att de oftast gick ifrån 

klassrummet tillsammans med en kamrat men att de vid enstaka tillfällen varit själva. 

Nedan följer en översikt av den tilltänkta intervjugruppen. 

 

 Elev 1 är en elev som går på Björkskolan i förskoleklassen (intervju saknas) 

 Elev 2 är en elev som går på Björkskolan i förskoleklassen (intervju saknas) 

 Elev 3 är en flicka som går på Ekbacksskolan i förskoleklassen 

 Elev 4 är en pojke som går på Ekbacksskolan i förskoleklassen 

 Elev 5 är en flicka som går på Ekbackskolan i åk 1 

 Elev 6 är en flicka som går på Ekbackskolan i åk 1 

 Elev 7 är en flicka som går på Björkskolan i åk 1 

 Elev 8 är en pojke som går på Björkskolan i åk 1 (intervju saknas) 

 Elev 9 är en pojke som går på Ekbackskolan i åk 2 

 Elev 10 är en flicka som går på Ekbackskolan i åk 2 

 Elev 11 är en flicka som går på Björkskolan i åk 2 

 Elev 12 är en flicka som går på Björkskolan i åk 2 

 Elev 13 är en flicka som går på Ekbackskolan i åk 3 

 Elev 14 är en pojke som går på Ekbackskolan i åk 3 

 Elev 15 är en flicka som går på Ekbackskolan i åk 3 

 Elev 16 är en pojke som går på Björkskolan i åk 3 (intervju saknas) 

 Elev 17 är en pojke som går på Björkskolan i åk 3 (intervju saknas) 

Figur 4.2 Översiktsfigur 

 

4.5 Genomförande 

Fältstudien inleddes genom telefonkontakt med rektorerna för de aktuella skolorna. Under 

samtalet presenterades undersökningens syfte och ett godkännande medgavs. I båda fallen 

valde rektorerna att vidarebefordra vårt ärende till berörd personal. Efter samtal med berörd 



 

43 

 

personal skickades ett missivbrev (Bil.1) ut till de utvalda barnens föräldrar för samtycke, 

precis så som Denscombe (2009) anser att en forskare etiskt rätt bör göra. Vi har valt att 

intervjua barnen parvis. Dels eftersom de är vana att gå ifrån klassrummet två och två, dels för 

att Denscombe (a.a.) menar att det finns fördelar med gruppintervjuer eftersom det gör det 

möjligt för deltagarna att lyssna till andras synpunkter. Han menar att barnen i gruppintervjuer 

har en annan möjlighet att reflektera över sina egna åsikter. Dessutom valde vi parvis 

intervjuer för att barnen känner större trygghet ihop med en kamrat, eftersom barnen inte 

kände oss. Trots att barnen suttit tillsammans vid intervjuerna så har ändå alla barn svarat på 

varje fråga var för sig. Det förekom dock ett undantag att ett barn intervjuades enskilt då hans 

tilltänkta intervjukamrat valde att avstå. På Ekebacksskolan gjordes intervjuerna i 

specialpedagogens arbetsrum vid samma tid som de normalt sett hade haft 

specialundervisning. Det var också specialpedagogen som hämtade barnen från klassrummet. 

På Björkskolan blev vi tilldelade ett grupprum och vi fick själva hämta eleverna från sina 

klassrum. Eleverna var förberedda på att de skulle intervjuas då klasslärarna hade pratat med 

eleverna om det innan vi kom. Varken lärarna eller eleverna visste på förhand vilka frågor vi 

skulle ställa. 

 

Samtliga intervjuer inleddes så som Kvale (1997) rekommenderar, med att vi presenterade oss 

själva och förklarade intervjuns syfte för barnen. Vi informerade också barnen om deras 

rättigheter att avstå från att svara om de så önskade, även att de hade rätt att avbryta intervju 

när som helst samt att vi påtalade deras anonymitet. Vi valde att inte använda oss utav 

ljudupptagning trots många fördelar. Tidigare erfarenheter visar att barnen lägger mer 

uppmärksamhet vid ljudupptagaren än vid själva frågorna de får. Även Patel och Davidson 

(2003) menar att bandspelaren kan påverka de svar som fås. Den metod vi valde att använda 

oss av var att en av oss ställde frågorna och fokuserade på barnens kroppsspråk för att läsa av 

barnen samt att föra korta anteckningar, medan den andre enbart förde anteckningar. Detta för 

att öka tillförlitligheten ifråga om att våra olika tolkningar och värderingar från oss 

intervjuare, inte skiljde sig åt och att vi uppfattat samma svar. 

 

4.6 Bearbetning 

För att få en helhetsbild av intervjuerna läste vi igenom dem flera gånger och skrev ner 

centrala punkter där vi försökte hitta tyngdpunkten i varje intervju för att se vad och hur 



 

44 

 

eleverna faktiskt svarat på de frågor som är relevanta för uppsatsens frågeställning. Svaren 

kategoriserades upp efter följande punkter. 

 Vikten av kamratkontakt. (sociala relationer) 

 Inkludering 

 Självbild 

 

Vi letade också efter likheter och skillnader och gjorde jämförelser mellan barnen, tittade 

utifrån olika åldersgrupper och försökte att behandla våra data så objektivt som möjligt. Vi 

ställde också frågor som; varför svarar barnen som de gör? och; finns det några svar som 

förvånar oss? Resultatet presenteras i textform. Vi har använt oss av vad Kvale (1997) kallar 

meningskoncentrering, vilket innebär att längre formuleringar från de intervjuade pressas 

samman för att med några få ord fånga det väsentliga i innebörden av vad som sagts. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

Undersökningen kan ha vissa brister i tillförlitligheten. Barnen kan till exempel ha blivit 

påverkade av varandra då de intervjuades parvis, vilket kan ge andra svar än vad vi fått om de 

intervjuats enskilt. Trost (2005) menar att en nackdel med att intervjua i grupp, är att en 

person dominerar intervjun eller att en som är tystlåten inte kommer till sin rätt. Barnens svar 

kan också påverkats av oss. Kvale (1997) påpekar att svaren kan påverkas av intervjuarens 

kroppsspråk och reaktioner, men också av hur frågorna formuleras. Han hävdar också att det 

lämpar sig särskilt för den kvalitativa forskningsintervjun att ställa ledande frågor för att 

pröva tillförlitligheten i den intervjuades svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Patel och 

Davidson (2003) anser att tillförlitligheten är högre när ljudupptagning används eftersom det 

är ett sätt att spara verkligheten för att i efterhand kunna kontrollera att svaren uppfattats 

korrekt. Författarna påtalar även att ett sätt att öka tillförlitligheten är att vara två personer 

som tecknar ner svaren för att sedan kontrollera att registreringarna av svaren är 

överrensstämmande. Kvalitativ forskning baserar sig ofta på ett litet antal fall, frågan uppstår 

då hur representativa dessa fall är. Hur stor sannolikhet är det att undersökningen blir 

generaliserbar, det vill säga går den att jämföra med andra studier. Denscombe (2009) hävdar 

att forskning baserad på ett mindre antal enheter och kvalitativa data har istället för 

generaliserbarhet en överförbarhet. Detta innebär att forskningens läsare använder 
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informationen om det studerade fallet för att bedöma huruvida informationen skulle kunna 

tillämpas på andra fall. Läsaren får relevanta detaljer att basera en jämförelse på. Tillsammans 

med resultaten ger denna information läsaren möjlighet att överväga överförbarheten 

(Denscombe, 2009). Patel och Davidson (2003) lyfter fram att ett sätt att göra tillförlitligheten 

högre är att använda standardiserade frågor vid intervjuerna för att öka jämförbarheten. 

 

4.8 Etiska överväganden 

Vid en intervju bör forskaren enligt Vetenskapsrådet (2002) informera alla personer som 

deltar i den om vilka villkor som gäller. Deltagandet är frivilligt, ingen ska känna sig tvingad 

att delta, om någon vill avbryta har personen rätt till det och ska då på intet sätt utsättas för 

påtryckning eller påverkan. Uppgiftslämnaren har rätt att vara anonym. Insamlade uppgifter 

om personer får användas endast för forskningsändamål och behandlas konfidentiellt. 

Deltagarna i studien ska informeras om i vilket syfte undersökningen genomförs. Denna 

information skickades hem till vårdnadshavarna i ett missivbrev då undersökningsgruppen var 

under 15 år. Under intervjutillfället var vi även noga med att informera barnen om deras 

anonymitet samt deras rätt till frivilligt deltagande. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Under resultatredovisningen presenteras en sammanfattning av vad varje intervjuad elev har 

svarat på frågorna. Alla frågor tas inte upp för alla elever då någon kan ha undvikit att svara 

på en fråga. Vi har använt oss av vad Kvale (1997) kallar meningskoncentrering, vilket 

innebär att längre formuleringar från de intervjuade pressas samman för att med några få ord 

fånga det väsentliga i innebörden av vad som sagts.  

 

5.1 Elev 3, flicka på Ekbacksskolan i förskoleklassen 

Flickan uppger att hon trivs bra i skolan och tycker det är roligt att lära sig saker. Hon säger 

att hon har kamrater att leka med och på frågan om det är viktigt med kamrater svarar hon att 

det är viktigt för annars får man vara ensam på rasterna och det vill hon inte. Hon känner inte 

att hon behöver vara blyg i klassrummet, ”Vi brukar inte göra saker som man behöver vara 

blyg för”. Hon upplever inte heller att det är ett problem att gå ifrån klassrummet för att gå till 

specialpedagogen därför att hon tror att klasskamraterna är avundsjuka för att hon få gå ifrån. 

Hon tycker inte heller att hon missat något klassen gjort när hon varit på specialundervisning. 

 

5.2 Elev 4, pojke på Ekbacksskolan i förskoleklassen 

Han tycker att det roligaste med skolan är leken och rasterna. Han uppger att han har många 

kompisar att leka med på skolan och att kompisar är viktiga för: ”annars kan man inte leka”. 

Alla klasskamraterna är snälla och därför menar han att han inte behöver vara blyg. Han är 

inte medveten om varför han får specialundervisning men han upplever det inte heller som 

negativ eftersom han inte upplever några reaktioner när han går iväg och han tycker inte heller 

att han missat något när han kommer tillbaka. 

 

5.3 Elev 5, flicka på Ekbackskolan i åk 1 

Hon tycker det är pinsamt i klassrummet när hon måste prata inför de andra. Hon vill inte 

heller att specialpedagogen ska komma till klassrummet och hjälpa henne: ”det skulle vara 

pinsamt om alla hörde”. Hennes upplevelse av specialundervisning är positiv och hon går 

gärna dit för att prata. Det är inget problem för henne att hon missar saker som händer i 

klassrummet medan hon är borta. Flickan är medveten om varför hon får specialundervisning. 

Hon uppger även att kompisar inte är lika viktiga som familjen. 
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5.4 Elev 6, flicka på Ekbackskolan i åk 1 

Flickan trivs i skolan och att hon får specialundervisning. På frågan om hon vet varför hon går 

till specialpedagogen svarar hon: ”för att lära mig vara snäll”. Hon känner inte att hon 

behöver vara blyg i klassrummet och upplever inte att hon missar något när hon är ifrån 

klassrummet och får specialundervisning. 

 

5.5 Elev 7, flicka på Björkskolan i åk 1 

Flickan upplever inga problem med att gå till specialpedagogen, och verkar vara trygg i sin 

klass. Vad hon uppfattar så lägger klasskamraterna ingen vikt vid att hon går ifrån och hon 

tycker inte att hon missat något medan hon varit borta. Hon uppger att hon inte leker med 

några barn utanför den egna klassen men kamrater är viktiga i den bemärkelsen att hon vill 

vara med och leka, hon vill inte vara själv. 

 

5.7 Elev 9, pojke på Ekbackskolan i åk 2 

Pojken trivs i skolan och är fullt medveten om att han behöver den hjälp som 

specialpedagogen ger honom. Han tycker däremot att han missar mycket av det som händer i 

klassrummet när han får specialundervisning och hade gärna velat att specialpedagogen 

kommit till klassrummet för att hjälpa honom istället. På frågan om vad han tror att hans 

klasskamrater tänker när du går ifrån till specialundervisningen, svarar han: ”Var ska han?” 

Han anser att kompisar är viktiga att ha och att utan kompisar blir man ensam och det var 

något han absolut inte ville vara. 

 

5.8 Elev 10, flicka på Ekbackskolan i åk 2 

Hon upplever inga problem med att gå till specialpedagogen och få hjälp, eftersom hon själv 

fick vara med och ta beslut i den frågan. Vidare säger hon att hon vet varför hon får hjälp och 

upplever att miljön är lugnare hos specialpedagogen och att hon lär sig mer hos henne. Hon 

säger att hon ibland missar saker som händer i klassrummet och att hon ibland vill stanna kvar 

i klassrummet beroende på vad som ska hända, men känner annars att det är bra att gå till 
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specialpedagogen och vill fortsätta göra det i fortsättningen också. Hon anser själv att hon har 

kamrater att leka med och att det är viktigt. 

 

5.9 Elev 11, flicka på Björkskolan i åk 2 

Flickan anser att kamrater är viktiga för man kan känna sig ensam och ledsen om man inte har 

någon att leka med. På frågan om hon någon gång känner sig blyg i klassrummet svarar hon; 

”Ja ibland om jag gör fel, eller svarar fel på något. Man känner sig lite rädd och blyg. Det är 

pinsamt om de säger till att man gjort fel. Vill inte att de andra ska veta att jag gjort fel”. 

Hennes upplevelser av specialundervisningen är lite tvetydiga då hon är medveten om att hon 

behöver extra hjälp. Samtidigt upplever hon att kamrater och samhörighet med gruppen är 

väldigt viktigt och hade därför önskat att specialpedagogen kom till klassrummet så att hon 

inte behöver missa det som klasskamraterna gör medan hon är borta. Hon uppger att hon 

skulle vilja ha längre skoldagar för att bättre hinna med sina uppgifter. 

 

5.10 Elev 12, flicka på Björkskolan i åk 2 

Flickan berättar att de oftast är uppdelade i halvklass och hennes kompisar går i den andra 

halvan. Därför är rasterna det roligaste i skolan. Kompisarna är viktiga för henne och hon 

säger att man känner sig ledsen när man inte har någon att leka med. På frågan om hon vill 

ändra på något i skolan så är det just att hon hellre vill att de är alla tillsammans och inte 

uppdelade. Hon vet själv inte riktigt varför hon går till specialpedagogen och tycker att hon 

missar mycket av vad som händer i klassrummet när hon inte är där. ”Jag tycker att det känns 

som att de andra gjort något jätteroligt när jag suttit med matten. Det känns inte bra, ibland 

blir jag ledsen”. 

 

5.11 Elev 13, flicka på Ekbackskolan i åk 3 

Hon verkar vara ganska tillfreds med skolsituationen. Hon vet att hon behöver hjälp av 

specialpedagogen och upplever att det är bra att gå dit för att som hon utrycker det ”jobba”. I 

klassrummet kan hon ibland uppleva att det blir pinsamt när hon ska läsa högt och det blir fel. 

Ibland när hon kommer tillbaka från specialpedagogen känner hon att hon inte hinner ifatt de 

andra då de redan börjat på nästa uppgift.  
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5.12 Elev 14, pojke på Ekbackskolan i åk 3 

Pojken säger att han trivs sådär i skolan, rasterna är roligast för då får man leka med 

kompisar. Kompisarna är viktiga för ”annars har man inget att göra”. Han upplever att han är 

trygg i klassrummet och säger att han hellre är där än hos specialpedagogen. Han säger att han 

inte heller vet varför han måste gå till specialpedagogen då han inte själv tycker att han 

behöver hjälp. Han tycker att förutom arbetet vid datorn så är uppgifterna hos 

specialpedagogen tråkiga. 

 

5.13 Elev 15, flicka på Ekbackskolan i åk 3 

Flickan i den här intervjun tycker att det roligaste i skolan är att ha rast. På frågan om 

kamrater är viktiga svarar hon att ”Ja, det är viktigt att vara med någon för det är inte bra att 

vara ensam”. Hon vet varför hon får specialundervisning och tycker att det är bra för att hon 

vill lära sig. Upplevelsen av specialundervisningen är positiv, hon tycker det är roligt att vara 

där. Ibland känner hon att hon missar lite av det som händer i klassrummet medan hon är 

borta och de andra redan har börjat på en uppgift som hon ska vara med på. I klassrummet 

tycker hon ibland att hon skäms för att läsa inför de andra, då hon själv inte tycker att hon är 

så duktig.  

 

5.14 Analys av kamratkontakter 

Resultatet kring vikten av kamratkontakter (sociala relationer) visar att alla barnen tycker att 

kamrater är viktiga, endast ett barn anger familjen som viktigare. Anledningar till varför 

kamraterna anses viktiga, uppges till exempel vara att man inte vill vara ensam eller att man 

inte kan leka om man är själv. En ganska tydlig delning, dock med några undantag, sker 

någonstans mellan årskurserna ett och två. Då de yngre barnen uttrycker en gemenskap till 

kamraterna med leken i centrum så säger de äldre barnen att de vill ha någon att ”vara med”. 

De äldre barnen uttalar också större oro för att bli ensamma än vad de yngre gör. Denna 

delning kan bero på att de äldre barnen kanske har en helt annan medvetenhet och erfarenhet 

än vad de yngre barnen har i fråga om kamratrelationer. Det kan även bero på att de äldre 

barnen kommit längre i sin kognitiva och emotionella utveckling.  
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När det gäller situationen att gå till och komma tillbaka från specialpedagogen, verkar de 

yngre barnen inte ha samma medvetenhet om vad kamraterna tycker och tänker som de äldre 

har. I de fall där barnen uttalar att kamraterna uppmärksammar att de ska gå ifrån, är det att 

kamraterna reagerar med positiva uttalanden av avundsjuka och nyfikenhet. Det är många 

som tror att kamraterna inte vet vad de egentligen gör när de går iväg med specialpedagogen. 

Detta kan tolkas på olika sätt. Det kan vara så att de andra barnen är avundsjuka just för att de 

inte vet. Vad kamraterna faktiskt vet har vi inte tagit reda på då vikten ligger i upplevelsen av 

att gå ifrån hos de elever som får special undervisning. Det centrala för barnens upplevelse är 

att kamraterna har en positiv och tillåtande attityd till specialundervisningen, vilket troligtvis 

bidrar till att det inte blir konstigt att gå ifrån. Några av de äldre barnen uttrycker att de tycker 

att det är pinsamt och ”skämmigt” att göra bort sig i klassrummet (genom att till exempel läsa 

fel) och tycker att det är bra att få gå ifrån för att öva där inte kamraterna kan höra. Då kan det 

också vara så att barnen finner en viss trygghet i att kamraterna inte vet. 

 

5.15 Analys av inkludering 

Utifrån perspektivet om eleverna känner sig inkluderade i klassen så uppger de flesta barnen 

att det är positivt att få gå ifrån och få hjälp eller att de känner att de behöver lugn och ro. 

Barnen har med stor säkerhet olika anledningar till att uppleva specialundervisningen som 

positiv. De yngre barnen uttrycker mestadels att det är roligt att vara hos specialpedagogen 

medan de lite äldre har mer förståelse för att de får hjälp och att de lär sig något när de är där. 

Barnen i förskoleklassen och årskurs ett uttalar inte att de känner sig uteslutna från klassen för 

att de går ifrån. De verkar heller inte uppleva något obehag av situationen som uppstår när de 

kommer tillbaka. Däremot är det flera av de lite äldre barnen som upplever att de har missat 

något medan de varit borta. En del menar att kamraterna har hunnit börja på en ny uppgift och 

de får svårt att hinna ikapp dem medan andra menar att de missar gemenskapen i 

klassrummet. Flera elever, framförallt elever från årskurs två och tre, vill hellre att 

specialpedagogen kommer till klassrummet och en elev tycker till och med att det är onödigt 

att få hjälp av specialpedagogen (elev 14). Anledningen till varför de hellre vill att 

specialpedagogen kommer till klassrummet, kan då bero på dels att de upplever att de missar 

saker och hamnar efter och dels att de saknar gemenskapen med klassen. Eftersom de vet och 

tycks ha accepterat att de behöver hjälp vill de inte avstå den, men det kan tolkas som att 

umgänget med kamraterna är väldigt viktigt. Andersson (1986) menar utifrån den 

utvecklingsekologiska teorin att kamratgruppen står för en väldigt viktig påverkan för barns 
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utveckling och att de inom gruppen (mikrosystemet) lär sig hantera roller och relationer. Sett 

utifrån detta är kanske kamraterna viktigare för barnen än att lära sig något men de vet ändå 

att de måste lära sig vissa saker i skolan och då blir den bästa lösningen att få hjälpen 

samtidigt som de är bland kamraterna. Endast ett av de äldre barnen anger att hon hellre vill 

gå till specialpedagogens rum för att få hjälp. Detta motiverar hon med att hon inte vill att de 

andra ska se hur ”dålig” hon är. Så även för henne är kamraterna viktiga eftersom hon bryr sig 

om vad de tycker om henne. 

 

5.16 Analys av självbild 

Flera av de äldre barnen uttrycker sig på ett sätt som går att tolka som att de har dålig 

självbild. Vi kan dock inte säkerställa att det har att göra med att det är på grund av 

specialundervisningen utan sannolikheten är större att det beror på deras upplevelser av sina 

egna prestationer. De talar om att de till exempel inte vill läsa högt, inte vill att andra ska veta 

att de brister i kompetens, att de tycker det är pinsamt att göra fel när kamraterna ser. Ett barn 

uttrycker tydligt om sig själv att hon är ”dålig”. Den dåliga självbilden kan visserligen vara 

knuten till speciella aktiviteter och inte gälla hela personen, eftersom självbilden inte bara 

påverkas av prestationen i sig och hur den står sig i mätning med andras prestationer, utan 

också påverkas av hur en person blir bemött av andra. Det går att uttolka att flera barn är 

oroliga för att kamraternas reaktioner ska vara negativa, medan andra barn inte verkar bry sig 

lika mycket om att kamraterna ser deras tillkortakommanden. Detta kan tolkas som att vissa 

barns dåliga självbild bara gäller en viss aktivitet och att de i övrigt är ganska starka i sig 

själva. Det kan vara så att den aktivitet de brister i inte är så viktig för dem och därför bryr de 

sig inte heller så mycket om att kamraterna ser att de får hjälp, medan de som inte vill att 

andra ska se att de inte kan upplever att de brister i något som är väldigt viktigt. 

 

De yngre barnen verkar inte vara lika medvetna om hur deras prestationer står sig i jämförelse 

till kamraterna eller till vad som förväntas av dem. De verkar inte heller lika bekymrade om 

vad kamraterna tänker om dem. Vi tror att en förklaring kan vara att de inte har kommit lika 

långt i sin sociala utveckling. Det kan också vara så att eftersom det ofta är flera barn som inte 

har kommit lika långt i t.ex. läsning så är det inte lika ”pinsamt” att göra fel. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Kamratkontakter 

Det finns inget i resultatet som pekar på att det är rätt eller fel att skilja ut de barn ur klassen 

som är i behov av särskilt stöd. Det är individuellt för varje barn vilken metod som är bäst, 

och på vilket sätt de själva önskar att få sin extra hjälp. Vissa tycker att det är bra att få gå 

ifrån och gör det gärna, medan andra hellre vill stanna kvar i klassens gemenskap. Det finns 

heller inget entydigt svar på hur de upplever att kamratkontakterna påverkas. Det som går att 

utläsa från barnens svar är att kamraterna är viktiga. Det är väldigt viktigt att inte vara ensam. 

Brännlund (1999) menar att det är det som utgör människans väsen, att vara tillsammans med 

andra. I gruppen lär vi oss vilka vi är. Vi behöver gruppens respekt och vi behöver veta att vi 

duger i andras ögon. Det går att se hur medvetenheten av kamraternas bedömande varierar 

mellan eleverna. Vissa verkar inte alls uppleva att kamraterna lägger någon vikt vid att de går 

iväg till specialpedagogen, de verkar uppleva att klimatet i klassrummet är väldigt tillåtande. 

Därför påverkas deras kamratkontakter troligtvis inte speciellt mycket. En del barn tycker att 

kamraterna och gruppgemenskapen är så viktig att de inte vill gå ifrån utan vill hellre att 

specialpedagogen kommer till klassrummet. Detta kan ses som ett tecken på att läraren har 

arbetat med en positiv attityd gentemot de elever som har svårigheter. Vernersson (2002) 

menar att läraren är den person i klassrummet som har makten att påverka elevernas 

inställning till och förståelse för att elever är olika. Det kan också vara så att barnen är 

medvetna om, som Goldberg (2000a) och Saloviita (2003) menar, att de kan bli stämplade 

som avvikande för att de går ifrån då det tydligt visar för alla att de är annorlunda. 

 

Det finns dock de elever som ändå hellre vill gå ifrån klassrummet för att slippa visa 

kamraterna att de inte kan lika bra. Hill och Rabe (2001) påpekar att barn tar avstånd från och 

stämplar barn som är avvikande. Barnen lär sig att sortera bland kamraterna, det uppstår en 

slags hierarki i barngruppen där de barn som är populärast har makten att stöta bort andra. 

Detta innebär enligt Hill och Rabe att en del barn får många vänner, medan de barn som har 

låg social status får svårt att hitta relationer med andra barn. De barn som ser den enskilda 

specialundervisningen som en bra lösning vill troligtvis dölja för kamraterna att de inte kan 

lika bra kanske eftersom de är rädda för att bli retade och/eller utstötta ur gruppen. 

Stämplingsteorin visar på detta sätt att den har negativa konsekvenser i barngruppen. 
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Brännlund (1999) understryker att det centrala för människans sociala behov är känslan av att 

duga och behövas. Då är gruppen viktig för att bekräfta medlemmarnas betydelse och vidare 

menar Angelöw och Jonsson (2000) att sociala relationer kan producera lycka och att 

människor med flera vänner är lyckligare än människor utan vänner. 

 

Det är alltså inte lätt att veta hur det särskilda stödet skall utformas för att bäst passa varje 

elevs förutsättningar att fungera bra i kamratgruppen. Hur kan det förhindras att barn blir 

utpekade och stämplade som avvikare när barnen själva kan uppleva sig annorlunda både i 

klassrummet och om de måste gå ifrån? Det bästa sättet att hjälpa barnen borde kanske vara 

att fråga barnen själva. Det är också enligt skollagen (SFS 2006:205) meningen att elever som 

får åtgärdsprogram ska få vara med och påverka när åtgärdsprogrammet utarbetas. Problemet 

ligger kanske i att skolan är målstyrd och fokuserar på att eleverna ska uppnå resultat. Det är 

alltså inte elevens behov av social gemenskap som tillgodoses i sammanhanget, utan endast 

skolans behov av att eleven kan prestera det som läroplanen kräver. Detta till trots att det 

enligt sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) finns belägg för att samspel med andra är 

optimalt för barns lärande och utveckling. Även om den här studien inte fokuserar på barnens 

lärande kan vi ändå ta upp den aspekten då kamratrelationerna i klassrummet påverkar 

barnens lärande. Om undervisning ska kunna bedrivas ur ett sociokulturellt perspektiv där 

barn skall arbeta tillsammans så påverkas samarbetet av barnens relationer och roller i 

gruppen. Detta gäller också ifall Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen som 

Lindqvist (1999) beskriver skall tas i beaktande som ett möjligt pedagogiskt instrument. För 

att eleverna ska kunna samarbeta, uppleva glädje och lära tillsammans så måste det finnas en 

god attityd till olikheter i klassrummet. Kamratrelationer är viktiga även utifrån den 

utvecklingsekologiska teorin som Bronfenbrenner (1979) och Andersson (1986) forskat kring. 

De hävdar att barns utveckling är beroende av flera olika faktorer som till exempel 

uppväxtmiljö, skolmiljö och samhällskultur men också de sociala nätverk som finns i barnets 

närmiljö. Detta sociala nätverk ingår i det system som Bronfenbrenner (1979) benämner 

mikrosystem. Alla de faktorer som ingår i mikrosystemet såsom familj, grannar kompisar och 

klasskamrater, är de som påverkar ett barns utveckling och upplevelser mest. Utifrån denna 

teori anser både Bronfenbrenner (1979) och Andersson (1986) att ett barns kamratkontakter är 

ett av de viktigaste faktorerna för ett barns utveckling. 
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6.1.2 Inkludering 

För att elever ska känna sig inkluderade i klassen är det viktigt att de har en plats i gruppen 

och inte missar gemenskapen med de andra. Det finns de elever som kan lämna klassrummet 

utan att uppleva att de missar något särskilt, men flera av eleverna vi intervjuade upplevde det 

som problematiskt att komma tillbaka in i klassrummet efter att ha varit hos 

specialpedagogen. Inte för att de fick negativ uppmärksamhet från kamraterna utan för att de 

upplevde att de missat sådant som hänt medan de var borta. De upplevde också att det ibland 

var svårt att hänga med, då de andra kunde ha börjat på en nästa uppgift innan de hunnit 

tillbaka. Att inte veta vad som hänt i gruppen kan ge en känsla av utanförskap och att inte få 

delta i gemenskapen kan leda till att eleven blir stämplad som avvikare. Angelöw och Jonsson 

(2000) menar att det finns individer och grupper i samhället som på olika sätt skapar sig makt 

för att kunna stöta bort andra och att avvikande beteende är socialt konstruerat. I vårt samhälle 

är normer ett uttryck för gemensamma värderingar som sätter gränser för vad som anses vara 

normalt eller avvikande, Hill och Rabe (1994) menar att dessa normer också styr hur vi 

uppträder mot varandra. Vi menar att om man bemöter ett barn med attityden att det på något 

vis inte följer normen är det ett sätt att sätta en stämpel på barnet, vi visar inte bara för just det 

barnet att det är annorlunda utan även för de andra barnen i klassen. Då pedagogen ofta är en 

person som är viktig för barnet så påverkar pedagogens attityd ganska starkt. Goldberg 

(2000b) påpekar att stämpling är ett flertal negativa reaktioner från personer vars åsikter 

individen värderar som viktiga. Genom att skilja ut barn ur gruppen talar vi om för alla att 

dessa barn är annorlunda vilket enligt Saloviita (2003) och Goldberg (2000a) är en slags 

stämpling. Hill och Rabe (2001) menar att barn tar avstånd från och stämplar andra barn som 

är avvikande. Konsekvensen av detta blir att eleven får en lägre social status i gruppen vilket 

kan resultera i otrygghet och svårigheter att påverka sina relationer till andra barn. Sett ur 

detta perspektiv borde inga elever skiljas ur gruppen. 

 

I Salamancadeklarationen (Unesco, 1996) trycks det särskilt på att det bästa sättet att bygga 

upp solidaritet och bekämpa diskriminerande attityder är att ha integrerade klasser, men det 

finns dock inget som säger att en elev känner sig inkluderad i klassens gemenskap bara för att 

den befinner sig i klassrummet. Asp –Onsjö (2006;2008) tar upp de tre begreppen rumslig, 

social och didaktisk integrering, varpå hon menar att en elev bara är fullt integrerad om alla 

tre kategorierna är tillgodosedda. Samtidigt påpekar Brodin och Lindstrand (2004) att en elev 

bara är integrerad om det inte finns någon som helst anledning att ifrågasätta elevens existens 
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i gruppen. De elever vi har pratat med uppger inte att kamraterna på något sätt försöker 

utesluta dem ur klassgemenskapen av den anledningen att de får specialundervisning, utan det 

är mer barnens egna känslor av att vara annorlunda som bekräftar att de inte känner sig fullt 

integrerade i klassens gemenskap.  

 

Om vi ser på elevernas situation att få gå ifrån lektionerna med sina klasser för att få 

specialundervisning ur ett annat perspektiv, kan det ifrågasättas hur pass mycket skolorna 

följer den politiska visionen ”en skola för alla”. Assarson (2009) driver frågan huruvida 

intentionen om ”en skola för alla” har uppnåtts eller om visionen fortfarande ligger långt ifrån 

verkligheten. Haug (1998) menar att tanken bakom att hämta ut elever från klassrummet för 

att ge dem specialundervisning innebär att brister ses hos eleven som ska kompenseras för att 

eleven ska kunna fungera normalt (Haug, a.a.). Att arbeta kompensatoriskt är enligt Asp-

Onsjö (2006) motsägelsefullt när det talas om ”en skola för alla” där det är meningen att 

skolan ska anpassas till eleven och inte tvärtom. 

 

Eleverna i våra intervjuer får alla specialundervisning utanför klassrummet. En del av dem 

skulle hellre vilja vara kvar hos kamraterna i klassen, men ingen av dem verkar egentligen 

ifrågasätta att de måste gå ifrån. Beror detta på att barnen inte kan vill eller vågar ifrågasätta 

pedagogernas auktoritet och kanske också på svårigheterna i att ändra på den gamla 

specialundervisningens traditioner. I lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 

1999:63) tas det upp att skolan har svårt att klara sitt uppdrag att så långt det är möjligt variera 

undervisningen och ge eleverna sin specialundervisning i den ordinarie klassen. Resultatet av 

intervjuerna visar att eleverna har olika behov och önskemål när det gäller 

specialundervisningen. De behöver hjälp i olika grad för att klara de kunskapskrav kursplanen 

ställer på dem, de har också olika önskemål om hur den hjälpen skall ges. Detta leder osökt in 

på skolans dilemma att möta alla elevers olikheter samtidigt som de ska få ut något 

gemensamt av utbildningen. Nilholm (2006) menar att en del av problemet är att olikheter 

måste kategoriseras för att kunna diskuteras. Att kategorisera något innebär att det värderas 

och för att kunna jämföras måste vissa få högre eller lägre värde än andra. Om det samtidigt 

skall talas om allas lika värde uppstår ett dilemma.  
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De elever i våra intervjuer som önskade vara kvar i klassrummet ville ändå ha 

specialpedagogens hjälp. Elevernas önskan går hand i hand med till exempel 

Grundskoleförordningen kapitel 5, §5 som säger att specialpedagogiska insatser i första hand 

skall ges i den klass eleven tillhör. Saloviita (2003) hävdar att forskning visar att det kognitiva 

och sociala inflytandet erbjuder en bättre lärandemiljö då specialklasser saknar positiva 

förebilder och att förväntningarna på barnets prestationer kan sjunka när det får 

specialundervisning. Även utifrån det sociokulturella perspektivet ses det enligt Säljö (2000) 

som fördel att ha elever med olika kunskapsnivå tillsammans När barn samspelar med 

varandra så ser de vad kamraten kan och gör och vill då göra likadant. Vad som händer är att 

de på så sätt utmanar sig själva till lärande i en naturlig växelverkan. Många gånger så kan 

barn också förklara för varandra på ett annat sätt än vad en vuxen skulle göra eftersom barn 

ligger närmare varandra i förståelse och erfarenhetsnivå. 

 

Vi har under intervjuerna mött några barn som av olika anledningar vill få enskild 

specialundervisning. Deras önskemål skulle kunna ses som stridande mot styrdokumentens 

åsikt om att specialundervisningen bör ske inom klassrummets ramar. De här elevernas 

kunskapsmässiga behov är inte av sådan art att det inte kan tillgodoses i klassrummet, men 

deras önskan att lämna klassrummet kan vara ett tecken på att det finns andra behov, utöver 

de kunskapsmässiga, som behöver bemötas. En person som stödjer den tes om att enskild 

undervisning kan vara nödvändig i vissa fall, av olika anledningar, är Egelund i Tideman m 

fl.(2004). Han baserar sitt uttalande på elever som själva haft möjlighet att pröva både 

gemensam- och enskild undervisning.  

 

6.1.3 Självbild 

I elevgruppen som intervjuats, tolkade vi att de hade olika självbilder, både positiva och 

negativa. En tydlig tendens var att de yngre barnen verkade ha en bättre självbild och de äldre 

en sämre. Enligt Taube (1987) kan elevers självförtroende och självbild mätas genom att 

några frågor ställs. Genom några av dessa frågor (Vilka kommentarer fäller eleven om sig 

själv, om sina prestationer? Och försöker eleven med olika medel slippa läsning och 

skrivning?) kunde antas vilka av eleverna som har en sämre självbild. Cooley (i Nilsson, 

2006) använder begreppet spegeljag då han hävdar att självbilden är beroende av hur vi tolkar 

att andra uppfattar oss, det vill säga att vi speglar oss i betraktarens reaktioner. Därför kan det 
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vara så att resultatet visar en tendens på att det var de äldre barnen som vi antar har lägst 

självbild, eftersom det är de äldre som har lärt sig och blivit medvetna om normalisering. De 

är medvetna om vad som betraktas som normalt och har viss kunskap om hur de ligger till 

kunskapsmässigt jämfört med sina kamrater. De utför vad Festinger (i Stensaasen & Sletta, 

2000), grundaren till jämförelseteorin, hävdar är ett mänskligt fenomen, nämligen att jämföra 

sig med andra människor i sin närhet. Festinger menar att jämförelsen är viktig för 

självbilden. Det är det enda sättet för en person att veta hur den ska förhålla sig till andra. 

Helst vill människan ha objektiva mål att jämföra sig med. När det inte finns så är enda sättet 

att värdera sig själv, att jämföra sig med andra. Det behöver inte nödvändigt vis vara så att de 

äldre barnen behärskar dessa tekniker bättre för att de är äldre, utan kanske bara för att de har 

vistats i skolans miljö längre tid än de yngre barnen och präglats av den miljö som finns där. 

De har fler erfarenheter av att ha fått sina prestationer mätta och utvärderade till exempel vid 

utvecklingssamtal. 

 

Taube (2007) menar vidare att den skillnad som sedan uppstår när en person jämför vad den 

vill vara (idel-jaget) och vad personen uppfattar att den är (real-jaget), påverkar personen 

antingen positivt eller negativt beroende på hur stor skillnaden blir. Om vi jämför vår 

undersökning med den som Taube (1987;1988) presenterar där hon menar att elevernas 

självbild i årskurs tre är påverkad av hur de upplevde skolstarten och det första skolåret. Så 

kan vi bara se att det är något som händer inför det tredje skolåret. Vi har inte haft samma 

förutsättningar att följa eleverna, likheter kan ses i att det är mycket aktivitet kring självbilden 

i årskurs tre. Vi kan bara spekulera i huruvida tredje klassarna i vår undersökning har upplevt 

sin skolstart som positiv eller negativ. Eller hur de elever som idag går i förskoleklassen 

kommer se de på sig själva om två år. Vi kan bara anta och tro att deras självbild kommer 

påverkas i den ena eller andra riktningen. Om de fortsätter att uppleva specialundervisningen 

och skolan lika positivt som de beskrivit, så borde de ha goda chanser att utveckla goda 

självbilder. Vad det är som händer med eleverna inför det tredje skolåret och varför de verkar 

visa på att självbilden blir mer negativ efterhand som barnen blir äldre i båda 

undersökningarna vet vi inte, men det skulle kunna antas bero på kognitiv utveckling, 

erfarenhet fler upplevda negativa reaktioner på prestationer och ökad medvetenhet om 

kamraternas åsikter.  
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Om vi tar som exempel elev 15 som själv uppger att hon inte tycker att hon är bra på att läsa 

och att hon inte vill läsa högt i klassrummet kan vi anta att hon är rädd för att få dessa 

negativa reaktioner av kamraterna och att hon tidigare upplevt obehag i samband med 

högläsning. Elevens självbild kan ha påverkats på det sätt som Taube (2007) påpekar är en 

stark faktor på självbilden, nämligen betydelsen av det område eleven fallerar i. Hon menar 

att människan upplever olika områden mer eller mindre viktiga och att misslyckas inom ett 

område som upplevs som viktigt har en negativ effekt på självbilden i jämförelse med om han 

eller hon misslyckas inom ett område som inte upplevs viktig. Vi kan utifrån detta anta att 

elev 15 upplever läsningen som ett viktigt område därför har hennes självbild blivit negativt 

påverkad. Om hon då vid ett flertal tillfällen själv känner att hon misslyckats med läsningen 

eller ännu värre upprepade gånger har fått höra av omgivningen att hon är svag i läsningen. Så 

blir effekten den, som Goldberg (2000b) menar enligt stämplingsteorin, att hennes självbild 

omarbetas och blir än mer negativ för varje gång. 

 

Ett annat exempel att lyfta är elev 14 som trots att han har både åtgärdsprogram och 

specialundervisning regelbundet, inte upplever att han behöver någon mer kunskap eller är i 

behov utav mer stöd. Detta kan enligt Karlsson (2007) bero på att hans självbild inte blivit 

negativ på samma sätt som elev 15. Karlsson menar att beroende på hur mycket eller lite 

arbete en person lagt på att uppnå målet eller resultatet avgör också hur mycket självbilden 

påverkas. Utifrån denna syn, kan antas att elev 14 anser sitt tillkortakommande som oviktig 

kunskap eller att han inte har lagt speciellt mycket tid på att uppnå några resultat och därför 

har hans självbild inte påverkats lika negativt som det gjorts för elev 15. Det går också att 

tolka pojkens beteende utifrån Taubes (2007) tankar att det är hans sätt att skydda sig från 

misslyckanden genom att visa för andra att han inte bryr sig om att lära sig. Skaalvik och 

Skaalvik (1993) stödjer också ett sådant antagande då de menar att en person kan tillåta sig att 

prestera dåligt inom ett område som den inte anser viktigt, utan att det för den sakens skull 

sänker personens självförtroende. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av intervjuer med kvalitativ bearbetning av elever från förskoleklass upp till 

årskurs tre för att få reda på hur eleverna upplever att få specialpedagogiskt stöd, hur det 

påverkar deras kamratrelationer, känsla av inkludering och självbild. För att undersöka elevers 
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upplevelser är den naturligaste metoden att samtala med undersökningsgruppen. Vi har gjort 

alla intervjuerna tillsammans vilket ökar tillförlitligheten eftersom vi varit två om att anteckna 

och tolka. Barnen har för deras trygghet i de flesta fall blivit intervjuade parvis. Alla elever 

har dock fått möjlighet att få svara på alla frågorna. Det som kan ha gjort intervjuerna något 

olika är att olika följdfrågor har ställts beroende på de svar vi fått, har ställts för att förtydliga 

och fördjupa. Det finns ingen anledning att tro att det har påverkat resultatet då de flesta 

intervjuerna har varit väldigt lika. 

 

Det kan dock finnas brister i intervjuerna, Denscombe (2009) menar till exempel att barnen på 

något sätt kan ha påverkats av oss eller av intervjukamraten. Han menar också att det inte med 

säkerhet går att veta att den intervjuade talar sanning. Vi vet också att det existerar ett 

maktförhållande mellan barn och vuxna vilket också kan ha påverkat barnens sätt att svara 

oss. Även under bearbetningen kan vi inte utesluta att resultatet har blivit feltolkat då 

Denscombe (a.a.) påpekar att forskarens identitet, värderingar och övertygelser inte helt kan 

elimineras från analysprocessen vid kvalitativa data. 

 

6.3 Tillämpning 

Resultatet av studien kan vara användbart vid lärares och specialpedagogers reflektioner kring 

hur man som pedagog bäst möter elever i behov av särskilt stöd. Förhoppningen är att intresse 

väcks hos fler specialpedagoger och lärare kring hur arbetet med elevernas specialundervisning 

ska utformas. Vi hoppas även att medvetenheten om vikten av barnens kamratrelationer ökar och 

tas i beaktande vid framtida utformning av åtgärdsprogram och specialpedagogiskt arbete.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Nya frågor som uppstod när vi bearbetade resultatet är att det hade varit intressant att fråga 

klasslärarna och specialpedagogerna hur mycket de egentligen låter eleverna vara med och 

påverka utformningen av sitt specialpedagogiska stöd och hur mycket de är beredda möta 

barnens önskemål. Det hade också varit intressant att ställa elevernas svar i jämförelse med 

vad pedagogerna tror att eleverna upplever sitt specialpedagogiska stöd. Är lärarna medvetna 

om att deras handlingar kan få konsekvenser för barnens möjligheter att skapa sociala 

relationer.  
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7 SAMMANFATTNING 
Syftet är att beskriva hur elever som går i förskoleklassen upp till årskurs tre, upplever att 

deras kamratkontakter och självbild påverkas av att de går på specialundervisning. 

Undersökningen ska ge en bild av om eleverna känner sig inkluderade i klassens gemenskap 

och lyfta elevernas åsikter om specialundervisningen. Frågorna som undersökningen har 

försökt svara på är följande: 

 Hur upplever eleverna att kamratkontakterna påverkas av att de får 

specialundervisning? 

 Hur påverkas elevernas självbild av att de får specialundervisning? 

 Hur upplever eleverna att specialundervisningen påverkar deras inkludering i 

klassgemenskapen? 

För att svara på detta utfördes ett antal intervjuer på elever från förskoleklassen till årskurs tre. 

 

När det gäller specialundervisningens påverkan på kamratkontakterna kan vi egentligen inte 

se att undersökningen visar några generella samband däremot har vi fått veta att barn upplever 

kamratkontakten som enormt viktig. Barnen uttrycker detta med fraser som att ”man inte vill 

vara ensam”. Det går också att se vissa skillnader mellan de yngre och äldre barnen där de 

äldre barnen visar en större oro över att vara eller bli ensam än vad de yngre barnen gör. På 

frågan om specialundervisningen påverkar deras inkludering i klassgemenskapen är resultaten 

något varierande. Alla elever vet att de är en del utav klassen. Även här går att se skillnader 

mellan de äldre och yngre eleverna där de yngre inte upplever några problem med att gå ifrån 

för att få specialundervisning, medan flera av de lite äldre barnen upplever att de missar både 

gemenskap och aktiviteter som sker i klassrummet medan de är borta. En stor del av de äldre 

barnen vill att stödet ska ges i klassrummet i stället för att få enskild stödundervisning. 

Studien visar inget resultat av att barnens självbild påverkas av att de får specialundervisning. 

Snarare visar det sig i de fall eleverna visar tecken på dålig självbild att det beror på andra 

anledningar till exempel medvetenheten om att de inte kan lika bra som sina kamrater. Den 

enda påverkan vi kan se att specialundervisningen har på någon av eleverna är i så fall elev 15 

som upplever att specialundervisningen blir en tillflyktsplats där hennes brister inte blir 

synliga för kamraterna. I övrigt upplever väldigt många specialundervisningen som positiv. 
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Vi har under studiens gång fått förståelse för varför det inte finns så mycket forskning inom 

området gjord på den här åldersgruppen. Det är svårt att veta om svaren barnen ger är 

tillförlitliga och om de ens uppfattar sin omvärld så som vi tror att de gör. Men det har i alla 

fall varit intressant att göra ett försök. 
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BILAGA 1 
Hej 

 

Vi heter Maria Petersson och Therese Larsson och är studenter på lärarutbildningen, 

högskolan Kristianstad. Till vårt examensarbete hade vi uppskattat om vi fick Er tillåtelse att 

intervjua Ert barn till vår fältundersökning som kommer ske under hösten 2009. 

 

Examensarbetet är en uppsats som handlar om hur barn i åk f-3 som är i behov av särskilt 

stöd, upplever den sociala situationen kring specialundervisning. Vi anser att denna fråga är 

viktig att belysa eftersom undervisningen idag ska utgå från barnets bästa. Vi kommer inte 

behandla vilken typ av stöd barnet behöver utan enbart upplevelsen kring 

specialundervisningen. 

 

Vi garanterar att all insamlad data i samband med undersökningen kommer vara 

konfidentiell, vilket innebär att barnet inte kommer vara igenkänd av utomstående. Vi 

kommer även respekterar den egna fria viljan angående deltagande under undersökningen. 

Under intervjun kommer eventuellt ljudupptagning användas. Uppsatsen kommer att 

publiceras på internet. All data som samlas in i samband med undersökningen kommer att 

hanteras efter Vetenskapsrådets (www.vr.se) rekommendationer.   

 

Återlämna ifylld talong till klassföreståndaren snarast, dock senast 4 december. 

 

Vid frågor ring gärna Maria: 0733-912517 eller Therese: 0733-838043 

 

Med vänlig hälsning  

Maria och Therese 

 

 -------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Ja, ni får intervjua mitt barn 

          Nej, ni får inte intervjua mitt barn 

Barnets namn: _______________________________________________________________  

 

Målsmans Underskrift: 

http://www.vr.se/


 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Trivs du i skolan? Är det något som är speciellt bra eller speciellt dåligt? 

3. Vad gör du på rasterna? Vem leker du med? 

4. Tycker du det är viktigt att ha kamrater? Varför, varför inte? 

5. När du är med dina klasskamrater i klassrummet, känner du dig någon gång blyg eller 

osäker? Varför, varför inte? 

6. Vad tycker du om att få gå ifrån klassen och få vara själv med specialpedagogen? 

Varför? 

7. Vad tror du dina klasskamrater tänker när du går ifrån? Tror du dem vet vad du gör när 

du går ifrån? 

8. Vet du varför du är där, hos specialpedagogen? 

9. När du kommer tillbaka till klassen, känner du att du har missat något då? 

10. Om du hade fått möjlighet att ändra på något i skolan, vad hade du då ändrat?  


