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Abstract

The aim of this thesis has been to study pupils’ and remedial teachers’ conceptions of the
targeted measures in special educational work. In concrete terms it has been a matter of
finding out what pupils and remedial teachers experience as significant in special educational
work as regards self-image, self-esteem and learning. The study was performed in three North
Bothnian municipalities in Sweden with three remedial teachers and six pupils. The study’s
theoretical basis is largely a socially interactionist perspective, in which symbolic
interactionism (Mead, 1967, 1976); Cooley, 2003), the labelling theory (Leissner, 1975) and
social constructionism (Berger and Luckmann, 1979; Gergen & Gergen, 1991; Gergen, 1991,
1994) have been theoretical starting-points. What these have in common is that they largely
regard people’s self-images as a product of social interaction. Methodologically the study has
been influenced by the qualitative research tradition, in which qualitative research interviews
have been the method of data collection. The interpretation process has been inspired by the
hermeneutic method. The results may indicate that the special educational measure structure
affects the pupils’ self-images and self-esteem. What the result may also indicate is that the
integrated form of special education elucidated in the study is associated by the pupils and
remedial teachers with school-related problems transferred to the pupils via social interaction.
As regards the learning aspect, I find that the pupils are on the whole positive to the help they
receive. The study may indicate that there may be a transfer from the remedial teachers’
individual attitudes to the pupils, in this case an implied pathological view of reading and
writing disabilities, with the result that the pupils may get the conception that they have
general problems with their learning. The negative influence of the special educational
activities expressed by this group of pupils may be mitigated, if the connection to educational
failures is toned down as well as the implied pathological perspective on reading and writing
disabilities, which in the long term may be experienced by the pupils as a general learning
problem. In order to prevent the negative categorization that the special educational work
seems to involve, and that in the long term may lead to labelling and stigmatization, it is in
my opinion desirable that the class system as the form of organisation in schools be
reconsidered in favour of and organisational structure that does not mean that some deviances
are regarded as negative and bad. One suggestion might be to introduce somewhat smaller
study groups in general, which are flexible over time and in terms of areas of study, and also
that the culturally conditioned view of normalcy and deviance be taken into consideration.





Förord

Ett arbete som pågått under flera år är till ända och arbetet skall överlämnas för vetenskaplig
granskning. Ett avhandlingsarbete kan liknas vid en resa, en resa genom ett landskap som är
både känt och ändå okänt. För att avhandlingsarbetet, eller resan, skall nå sitt mål så är
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Inledning

Den övergripande inriktningen med detta arbete, inom den vetenskapliga disciplinen pedagogik,
är att beskriva och förstå processer inom utbildning och undervisning. Att studera hur människor,
i samspel med sin omgivning, lär och utvecklas utifrån en kulturell och samhällelig kontext ser jag
som viktigt och centralt.

Studiens forskningsområde handlar om att belysa hur utbildnings- och lärandestrukturer, med
struktur menar jag här de intentioner som verksamheten utgår ifrån, ser ut för gruppen elever i
behov av särskilt stöd, som utifrån läroplan och styrdokument är en prioriterad grupp. Hur
inriktningen ser ut utifrån lagstiftning, styrdokument och läroplansteoretiska formuleringar i
förhållande till teorier om utveckling och lärande, och vad dessa teorier och läroplansintentioner
får för konsekvenser för den praktiska dagliga verksamheten i skolan för studiens fokusgrupp.

Inom den specialpedagogiska verksamheten finns tre begrepp som är och har varit av central
betydelse när det gäller planering och genomförande av åtgärder för elever i behov av särskilt
stöd. Dessa begrepp är segregering, integrering och inkludering.

Med segregering menas oftast enligt Vernersson (2002) att eleven avskiljs från sin ordinarie
klass och arbetar i en grupp som bedöms kunna tillgodose elevens aktuella behov på ett bättre sätt.
Integrering betyder oftast att eleven tillhör sin ordinarie klass men får extra stöd enskilt eller i
mindre grupp. Med begreppet inkludering menas att eleven får sitt stöd i sin ordinarie klass.

Dessa begrepp står för olika handlingsstrukturer eller mönster när det handlar om att möta
avvikelse i form av psykiska eller fysiska handikapp. Vad dylika handlingsstrukturer har fått för
följder har i specialpedagogisk forskning i Sverige belysts av flera forskare såsom Haug (1998),
Persson (1998), Vernersson (2002), för att nämna några.

När det gäller utveckling och lärande är individens självbild och självförtroende av mycket
central betydelse för framgång i lärandet, och även för deltagandet i det sociala livet generellt
(Taube, 1988). Om individen äger en känsla av att han/hon klarar av och har kontroll inom ett för
personen viktigt område, så har detta en tendens att sprida sig till andra områden av
personligheten. Om däremot personen upplever frånvaro av kontroll så leder detta inte sällan till
sänkt självvärdering (Taube, 1995). Hörnqvist (1999) skriver att vissa områden är mer
betydelsefulla och bidrar därför mer till uppfattningen om oss själva än andra områden. Ett sådant
område är skolan, eftersom skolans kvalificerande uppgift har ett högt värde i samhället. Därför
har frågan om hur vi lyckas i skolan stor betydelse för bilden av oss själva som lärande individer.

Negativ självbild har en tendens att påverka inlärningsprocessen negativt. Barn som inte litar
till sin förmåga att lära blir ofta passiva ur lärandesynpunkt och därmed utan framgång. Elever
som upprepade gånger misslyckas i skolan, eller stöter på stora svårigheter med att lära sig, kan på
sikt förlora tron på sin egen förmåga (Taube, 1988). Emanuelsson (1986) skriver att elever som
tidigt blir utsatta för negativ värdering samt har erfarenhet av misslyckanden, har en tendens att
bli känsligare för andras värderingar än de som inte har dessa erfarenheter. Vidare skriver
Emanuelsson att de elever som av någon anledning inte har förmåga att leva upp till de krav som
normalt ställs på en elev har en tendens att uppfattas som avvikare.

Omgivningens värdering av oss som individer är av central betydelse för vår självuppfattning
(Liljegren, 2000). I detta sammanhang kan nämnas att Persson (1998) utifrån sin forskning kunnat
konstatera att de elever som erhållit specialpedagogiskt stöd har en tendens att ha lägre tilltro till
sin kapacitet än övriga elever. Om detta beror på ”avskiljandet eller den särskilda behandlingen”
(Persson, 1998, s. 77) eller andra orsaker ställer sig Persson frågande till.
Hill & Rabe (1994) betonar den sociala identifikationens roll och dess utveckling mot social
sortering. Forskarna menar att de barn som av någon anledning får en låg social status har svårare
att utveckla gott kamratskap och god vänskap. Följden av detta kan bli att de kommer utanför den
sociala gemenskapen med raserad identitet och självkänsla som följd.

Danielsson och Liljeroth (2001) lyfter fram balansens betydelse i individens personlighet för
att uppnå en god självkänsla. Att ha en balanserad personlighet är stärkande och betydelsefullt för
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självbilden i interaktionen med andra. Maltén (2000) skriver om vikten av att eleven får uppleva
behovstillfredsställelse i skolan och att lärandet inriktas på självförverkligande av individen.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras speciallärare, inom den
specialpedagogiska verksamheten, uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska insatserna vad
gäller elevernas självbild, självvärdering och lärande.
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Bakgrund

I följande bakgrund tas några av de aspekter upp som är av betydelse för elevers utbildning och
lärande. Vidare behandlas några av skolans formuleringar och teoretiska influenser vad gäller
utveckling och lärande. En tillbakablick på framväxten av den specialpedagogiska verksamheten
och hur den fungerar i dag utifrån inriktning och struktur för studiens fokusgrupp, elever i behov
av särskilt stöd. Avslutningsvis presenteras några aspekter angående självbild och lärande.

Utbildning och lärande

I detta kapitel ges en bild av det paradigm, de utgångspunkter och synsätt, som är rådande när det
gäller skolans syn på kunskap, utbildning och lärande. Den fenomenologiska synen på kunskap
fokuseras, där kunskap utifrån Merleau-Ponty (1997) ses som en kroppslig företeelse. I avsnittet
om utbildning ges en fördjupad inblick i det teoretiska tänkande som till stora delar har legat till
grund för den svenska skolpolitiken under efterkrigstiden, nämligen den amerikanska
pragmatismen. Lärandet belyses från olika verksamhetsfält och områden för att ge
bakgrundskunskap till problematiserandet av det lärande som bedrivs för elever i behov av särskilt
stöd i den svenska skolan. Allt detta för att ”komponera en förståelsehorisont” för den
utbildnings- och lärandestruktur som elever i den specialpedagogiska verksamheten ingår i för att
få stöd och hjälp med sin skolmässiga problematik.

Kunskap

Skolans syn på kunskap

I SOU 1997:21 framkommer det att utifrån begreppet kunskap kan tre aspekter identifieras som är
av vikt för individers lärande. Den första aspekten är den konstruktiva aspekten där individen ses
som en aktiv skapare av kunskap utifrån ett dynamiskt samspel mellan kunskapssträvan och
individens förståelsehorisont. Den andra är den kontextuella aspekten som här skall förstås som
det sammanhang som utgör den ”tysta grund mot vilken kunskapen blir begriplig” (SOU 1997:21
s. 70). Den tredje aspekten är den instrumentella och avser kunskapen som ett redskap. Även det
kommunikativa samspelet ses som en medkonstruktör i individens kunskapsbyggande. Alltså
kunskapen konstrueras utifrån elevens förutsättningar, det sammanhang som individen är en del
av samt de verktyg som eleven erhåller utifrån detta sammanhang.

Läroplanskommittén (SOU 1997:21) gör i sitt betänkande en uppdelning av
kunskapsbegreppet i fyra delar. Det ena är faktakunskaper som till stora delar handlar om
information, om hur något förhåller sig. Det andra är förståelsekunskap som ses som en av
individen strukturerad faktabearbetning. Det tredje är färdighetskunskap som i stort innebär att
praktiskt kunna genomföra något. Det fjärde är förtrogenhetskunskap och ses som en
bakgrundskunskap som gör det möjligt att tillämpa de strukturer som kunskap är uppbyggd av.
Läroplanskommitténs redovisning av synen på kunskap kan, enligt kommittén, ses i relation till
skollagens första kapitels andra paragraf ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (SFS 1985:1100 s. 39). I
läroplanskommitténs betänkande betonas även att ”all konstruktion av kunskap finns i kroppen
och dess relation till och kommunikation med omvärlden” (SOU 1997:21, s. 72). Ovanstående
citat visar att läroplanskommittén ser kunskapens hemvist ur ett kroppsligt perspektiv. Det vi
benämner som kunskap konstrueras alltså inte enbart som en kognitiv process utan också med
hjälp av våra kroppar. Att kunskapen är kroppsligt förankrad är en central utgångspunkt i
Merleau-Pontys (1997) tänkande.
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Kunskap ur en kroppslig aspekt

Enligt Merleau-Ponty (1997) så är det genom vår kropp som vi får kunskap om världen. Det är
med kroppen som vi finns i världen och det är genom den som vi tolkar världen samt förstår den
andre. Den mänskliga kroppen är ett av flera element som utgör en människas värld. När vi utför
handlingar eller uppgifter försöker vi anpassa oss till situationen för att ”vi är exakt vad andra
tänker om oss och vad vår värld är” (Merleau-Ponty, 1997 s. 61). Vi blir de vi är utifrån hur andra
ser på oss samt utifrån de miljömässiga förutsättningarna. Vidare så äger människor en grundtillit
till världen och därmed också till andra människor. Vi läser av mimik och gester direkt utan att
behöva leva oss in i hur den andre kan tänkas uppleva dem och när vi enligt Bengtsson (2001)
möter en annan människa så är det hela personens gestalt som vi läser av på ett känslomässigt
kroppsligt plan. Vi blir till viss del det andra tänker om oss, på grund av en i oss ingjuten tillit till
andra, och den avläsning som vi instinktivt gör när vi möter en person. I mötet med världen så
styrs handlingen hos individen av en mängd tecken eller signaler som ”vägleder” individen i
dennes handlingar. Eftersom kroppen är vår förankring i världen så måste det vi lär oss införlivas i
kroppen. När något intränas så ”förstår” kroppen det. Kroppen upplever ”överensstämmelse
mellan det vi avser och det som är givet, mellan intentionen och utförandet” (Merleau-Ponty,
1997 s. 108). När det då, till exempel gäller språkinlärning så handlar det om att införliva språket i
kroppen så att det blir ett vetande. När detta skett kommer språket att sitta i kroppen som kunskap.
Detta sätt att se på kunskap får enligt Bengtsson (2001) konsekvenser när det gäller
språkinlärning. Det räcker alltså inte med grammatik- och glosinlärning för att lära sig språket
utan det måste även införlivas i kroppen. Merleau- Ponty (1997) menar vidare att det kulturella
inflytandet över oss är en sorts mystik. För att kulturella föremål skall få sin specifika mening så
måste dessa ingå i en levande tradition.

Av detta kan man utläsa att det vi benämner som kunskap erhåller vi genom våra kroppar.
Kunskapen om oss själva och världen får vi genom mötet med andra, de situationer som vi
upplever samt den miljö vi är en del av.

Utbildning

Skolans syn på utbildning

Barn- och ungdomsskolan har som uppgift att utbilda eleverna till en tillvaro i ett demokratiskt
samhälle samt att kvalificera dem så att de klarar av livet i det samhälle som vi befinner oss i.
Skolans uppgift är också att förmedla bildning. Enligt Gadamer (citerad/refererad i Warnke, 1993)
har bildningen till uppgift att intressera individen för att se sitt liv i ett större perspektiv, att vidga
horisonten. Gadamer menar att en bildad kultur är ”en kultur som förstår sin plats i
världssamfundet” (Warnke, 1993 s. 212). När det gäller bildning på individnivå så handlar det om
att uppöva känslighet och subtilitet samt förmågan att göra distinktioner.

Av SOU 1997:21 framgår det att bildning handlar om hela personen och att det inte är någon
uppsättning av kunskaper eller färdigheter som ska göra personen bildad. Skolans lärare måste
föra en debatt om vad bildning är i dag utifrån de mål, det innehåll och de arbetsmetoder som
skolan har i dag. Bildning ses som en aktiv process där barnet bearbetar sina intryck av omvärlden
och därigenom konstruerar sin kunskap. Ett viktigt medel i bildningens tjänst i skolan är dialog
och kommunikation utifrån ett interaktionistiskt synsätt.

Svensk utbildningspolitik har under lång tid arbetat för att förena en akademisk bildningstanke
med ett folkligt bildningsideal där nyttoaspekten har varit central. Vad som framför allt har
påverkat den svenska bildningsdebatten är den amerikanska pragmatismen och dess progressiva
inriktning mot nytta, interaktion och den enskildes psykologiska förutsättningar. I Sverige finns
även en ”bildningstradition knuten till smakbildning” (SOU 1997:21 s. 67) som utvecklat en
praktiskt inriktad pedagogik där inriktningen har varit att träna formsinnets känslighet.

I SOU 1992:94 framtonar fyra aspekter som är av vikt när det gäller bildning i dag i det
svenska utbildningssystemet. Den första aspekten är att skolan eftersträvar en historisk förståelse
av det stoff som förmedlas. Att eleverna skall få en förståelse för hur kunskap kommer till, och
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hur den utvecklats över tid. Den andra aspekten handlar om att erbjuda en mångfald av
utbildningsvägar och arbetssätt för att utbildning och lärande så bra som möjligt skall passa
individen och därmed minimera misslyckanden inom utbildningens område för individen. Som
jag ser det är detta av central betydelse när det gäller elever i behov av särskilt stöd. I den tredje
aspekten konstaterar läroplanskommittén att det inte bara är skolan som sysslar med bildning, utan
att individens lärande till stor utsträckning sker utanför samhällets utbildningsinstitutioner. Längre
fram i detta avsnitt kommer en redogörelse för lärande utifrån olika verksamheter och inriktningar
för att belysa lärandet som fenomen. Enligt SOU 1992:94 är det viktigt att skolan fokuserar på de
aspekter av bildning som är svåra att tillägna sig utanför skolan. Den fjärde aspekten handlar om
att lärandestrukturer inte får stå i vägen för kunskapstillväxten för eleven, lärandet skall alltså i så
stor utsträckning som möjligt var individanpassat. Detta betyder att eleven skall få möjlighet att i
skolan bedriva lärande på det sätt som passar honom/henne bäst.

Den amerikanska pragmatismen

Som tidigare nämnts så har den amerikanska pragmatismen i stor utsträckning påverkat den
svenska utbildningspolitiken. Enligt James (2003) är pragmatismen en metod som innebär att man
ser på de närmaste tingens resultat, konsekvenser och fakta och bortser från de yttre tingens
principer och kategorier. När det gäller pragmatismens syn på sanning menar James (2003) att
föreställningar är sanna om ”de hjälper oss att upprätta ett tillfredsställande förhållande till andra

delar av vår erfarenhet” (James, 2003 s. 48). Progressivismen är starkt kopplad till pragmatismen
och utifrån en progressiv samhällssyn (Dewey, 1997) ses individers olikheter som ett redskap för
utveckling samt mångfalden som ett naturligt inslag i ett demokratiskt samhälle.

För att skolan fullt ut skall kunna bidra till utvecklandet av det sociala medvetande hos
eleverna, behöver de få tid för gemensamma aktiviteter där de tillåts delta utifrån sin egen
förmåga. Då får individen den motivation som är nödvändig för att vilja vara deltagande och
utvecklar på så vis sitt sociala medvetande. Skolverksamheten skall enligt Dewey (1997) både
skapa en längtan efter och bidra till, växande hos eleven, men också erbjuda verktyg för detta
växande. Verksamheten i skolan skall till största delen utgå från nu- situationen med dess behov
och möjligheter. Utbildning bör som utgångspunkt ha fokus på erfarandet och betona värdet av
detta erfarande (Dewey ,1997).

Utbildning är enligt Dewey (1997) en social process. Gruppens mål med utbildningen bör
överensstämma med individens förväntningar, och gruppen bör på ett smidigt sätt kunna
samverka med andra grupper. Målet med utbildning är att göra naturliga processer medvetna så att
de därigenom får konsekvenser för individens handlande. Eftersträvansvärt är att eleven genom
verksamheten i skolan erhåller en social kompetens som leder till att eleven fritt kan delta i
gemensamma aktiviteter. Skolans huvuduppgift, enligt Dewey (1997), är att bidra till att eleven
ständigt utvecklar och förfinar sin förmåga att skapa mening.

En bra undervisningsprocess bygger på att goda tankebanor etableras, tankebanor som är av
reflekterande karaktär. Det utbildningsstoff som skall bearbetas av eleven får inte vara för
abstrakt, och måste väljas med omsorg så att det ger mening åt det sociala livet, samt har
betydelse för eleven som samhällsmedlem. Vid tillägnandet av grundläggande kunskapsstoff så är
det av vikt att det kombineras med en praktisk tillämpning som tilltalar eleven. Detta för att
underlätta för eleven att upptäcka kunskapens användbarhet utanför skolans kontext.

Enligt Dewey (1997) är processen i sig målet för den pedagogiska verksamheten. Uppgiften
för pedagogen blir att göra denna process så ”rik” som möjligt så att den inte stagnerar och bli
mekanisk. Följden av en sådan negativ utveckling kan bli att yttre påtryckningsmedel måste sättas
in, vilka ofta har en inriktning mot yttre mål, och då blir inte lärandet och lärandeprocessen det
centrala. Det är viktigt att utbildning erbjuder en verksamhet som gagnar växandet, livet självt,
utifrån respekt för individen. För att detta växande skall komma till stånd hos eleven krävs det att
denne på ett aktivt sätt är deltagande.

Sammanfattningsvis så menar Dewey (1997) att individers olikheter är en tillgång för skolan.
Skolan skall underlätta för elever att delta i det gemensamma, och även prioritera gemensamma
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verksamheter för eleverna så att de kan utveckla en fungerande social kompetens. Skolan skall
bädda för ett livslångt lärande hos eleven genom att skapa en längtan efter kunskap och
utveckling. Det kan ske genom att eftersträva att goda kreativa tankebanor etableras hos eleven,
att fokus ligger på processen i lärandet, att planera så att lärandet inte blir för abstrakt samt att
kunskapens praktiska tillämpning synliggörs.

Lärande

Skolverkets syn på lärande

I Skolverkets handlingsprogram (1999:121) framgår det att det är viktigt att skapa förutsättningar
för ett livslångt och ett livsvitt lärande. Med ett livslångt lärande menas att individen under hela
sitt liv lär och har lusten att lära. Det livsvida lärandet innebär att lärande sker i ett flertal miljöer
utöver samhällets läroinstitutioner. Av handlingsprogrammet framgår det att utbildningssystemets
olika stadier är viktiga för att lägga grunden för ett livslångt lärande. Särskilt viktigt är att
individen erhåller kunskaper i att läsa, skriva och räkna samt kommunicera på olika språk. Även
sådana känslor som att uppleva motivation, självförtroende, lust att lära och att äga en allmänt
positiv attityd till utbildning och lärande framhålls som betydelsefullt. I det svenska
utbildningssystemet ligger en strävan att få en mer socialt jämlik rekrytering till högre utbildning
än vad som är fallet i dag. Därför ligger det i det livslånga lärandets struktur att individen skall ges
möjlighet till flera chanser och vägar när det gäller utbildning och lärande. Förverkligandet av
projektet ”det livslånga lärandet” bygger på att individen har förutsättningar för att ta ett stort
ansvar för sin bildning. Statens ansvar blir här att skapa gynnsamma förutsättningar. Skolverket
framhåller vikten av att individen som vuxen skall vara kapabel att bedöma sitt eget behov av
”vidarelärande”, äga en förmåga att bemästra förändringar samt ha en mental beredskap för att
känna sig trygg i det föränderliga. Utgångspunkten är att individen skall vara i centrum för
lärandet och att skolan ska utgå ifrån ”insikten att olika individer har olika behov och att behovet
förändras över tid” (Skolverket 1999:121 s. 12).

Några aspekter på lärande utifrån olika verksamheter

Lärandet som ämnesbeskrivning handlar om ”människans sätt att förändra förståelsen av
omvärlden samt hennes agerande utifrån de erfarenheter hon gör” (SNL 7-04, 2004-10-21, bilaga
12). Lärandebegreppet utmanar enligt Munkhammar (2001) många av de grundläggande teorierna
inom pedagogiken, såsom till exempel inlärningsteori och mognads- och utvecklingsteori. Hon
framhåller att lärandet inte kan reduceras till ett teknik- eller metodproblem. ”Lärande måste
istället betraktas utifrån mycket mera komplicerade och komplexa system av relationer”
(Munkhammar, 2001, s. 92). Jag ser det som viktigt att skolans lärande problematiseras, i
synnerhet för gruppen elever i behov av särskilt stöd som ofta bedöms ha problem med just det
skolmässiga lärandet. Av Alerby (1998) framgår att tankar som kan härledas till ett lärande
perspektiv, när det gäller barns tankar om miljön, handlar om kunskap i olika skepnader såsom
undervisning och utbildning, kunskapsförmedling i samhället i stort, massmedias roll samt
dialogens betydelse. Detta betyder att en elev i skolan, i detta fall en elev i behov av särskilt stöd,
som individ är utsatt för en mängd lärandestrukturer och informationsförlopp där skolans
lärandestruktur bara är en del. För eleven är det, som jag ser det, den totala miljön som denne
ingår i som är den verkliga utgångspunkten för elevens personliga lärande.

Enligt Fischbein & Österberg (2003) så består inte lärande i en pedagogisk situation enbart av
ämneskunskaper, utan även hur den lärande fungerar i sitt lärande. Om individen har upprepade
erfarenheter av att han/hon inte räcker till, så får detta konsekvenser för självkänslan och i
förlängningen för hur individen handlar i andra lärande situationer. Självkänslans betydelse för
lärandet lyfts fram av flera forskare, Taube (1988), Taube (1995), Hörnqvist (1999) och Skaalvik
(1994), för att nämna några.

Marton & Booth (2000) menar att pedagogik är den mänskliga rasens mest utmärkande drag.
Att kunna inta en annans perspektiv i syfte att lära någon annan något. Författarna menar att om
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en person har förbättrat sina prestationer i förhållande till uppsatta kriterier, då har ett lärande ägt
rum. När det handlar om lärandets ”väsen” så menar författarna att ”lärandets mest grundläggande
aspekt är vårt sätt att erfara ett visst fenomen och den specifika mening det har för oss. Lärandet
är att lära sig erfara. Att vara bra på något är att ha förmåga att erfara och förstå detta något på ett
särskilt sätt” (Marton & Booth, 2000, s. 266-267). När ett problem erfars är det den uppsättning
aspekter som urskiljs som visar hur vi erfar ett fenomen. Det innebär att de uppfattningar en elev
uttrycker kan sägas visa på det lärande eleven erfarit. Erfarandet är, enligt författarna, alltså
relationen mellan personen och dennes värld, där det totala erfarandet är vårt medvetande.
Medvetandet förändras hela tiden, liksom den värld som vi erfar.

Enligt Marton & Booth (2000) så är det utifrån helheten som individen lär sig om delarna.
Om helheten saknas misslyckas med stor säkerhet lärandet. När det gäller lärandet i skolan och
utbildningsinrättningar i stort så handlar det om att eleven måste anta vissa för ämnet/ämnena
grundläggande tankestrukturer samt den dolda agendan i systemet, den dolda läroplanen (Broady,
1985).

Enligt variationsteorin är variationen en viktig förutsättning för lärandet enligt Marton &
Morris (2002), Carlgren & Marton (2000), Marton & Booth, (2000). De framhåller att
lärandeobjektet bör varieras så att det framträder så unikt som möjligt i förhållande till sig själv
och andra objekt. Det som gör att vi minns en sak är att vi projicerar den på världen. Detta
betyder att allt lärande som sker i skolan måste varieras så att lärandeobjektet framträder så unikt
som möjligt för den lärande. Genom variationen synliggörs det generella likväl som det specifika.
Vidare måste objektet projiceras tillbaka på världen så att det får sin givna plats i helheten.

För att det enligt Marton & Booth (2000) skall uppstå ett lärande hos en individ, så måste
detta lärande objekt riktas mot individens erfarande på ett relevant sätt och sedan varieras. Som
jag ser det, får detta som följd att den som vägleder lärandet i skolan måste äga relevanta och
reflekterade kunskaper i lärandeprocesser samt äga en ”fingertoppskänsla” för hur lärandeobjektet
skall riktas mot individen utifrån kunskap om elevens livsvärld och erfarande.

Inom variationsteorin så betraktas människors uppfattningar i förhållande till något objekt
som centralt, samt att det är variationerna av uppfattningar som är i fokus när lärandet observeras.
Lärandet utmejslas när objektet varieras och karaktäriseras av förändring, ”Genom att lära sig
någonting nytt om någonting, då förändras detta någonting” (Marton & Booth, 2000, s. 181).
Strategin eller utgångspunkten för en lärandesituation inom variationsteorin går ut på att ”helheten
måste föregå delarna” (Marton & Booth, 2000, s. 181). Detta betyder, som jag tolkar det, att
lärandet för en elev i behov av särskilt stöd enligt variationsteorin måste utgå ifrån en begriplig
helhet för eleven. Med det menas att insatserna inom den specialpedagogiska verksamheten måste
för eleven framstå som en del i en begriplig helhet.

Det som är det centrala när det gäller undervisning utifrån variationsteorin är; “what is
focused on, what is invariant, what varies and what varies simultaneously is what matters in
teaching… …there cannot be any teaching without repeating things and without varying them”
(Marton & Morris, 2002, s. 134). Alltså måste objektet varieras och upprepas för att det ska ske
ett lärande om objektet. Detta förutsätter som jag ser det när det gäller skolans lärande en aktiv
pedagog som i dialog med sina elever problematiserar de objekt som skolans kursplaner
föreskriver.

Den kunskap som betraktas som relevant är enligt Säljö (2000) inte konstant över tid, utan
förändras. Det betyder att det lärande som var relevant för låt oss säga 50 år sedan inte på samma
sätt är relevant i dag. Detta har bland annat att göra med att artefakterna, våra hjälpmedel, har
utvecklats och förfinats så att lärandet, till viss del, förändrats och tagit sig nya uttryck. Säljö menar
att ”det är inte bara vad eller hur mycket vi skall lära oss som förändras… …också de sätt på vilket
vi lär och tar del av kunskaper är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever” (Säljö,
2000, s. 14). Lärandet har alltså utvecklats från mycket av minnes- och utantillkunnande till mer
övergripande funktions- och förståelsekunskap. Att lärandestrukturerna till vissa delar har
förändrats kan ha en relevant betydelse för att vissa elever i skolan får problem med sitt lärande.
Detta för att det kanske har uppstått en för stor diskrepans mellan skolans sätt att se på, och att
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hantera lärandet och de lärandestrukturer som dagens ungdomar är en del av utanför skolan. Det
kan vara så att vissa elever är mer känsliga än andra för denna diskrepans, och kan på grund av
detta få problem.

Enligt Säljö (2000), och det sociokulturella perspektivet, så är lärandet inget problem i sig, vi
lär oss hela tiden och utifrån olika situationer. Allt lärande är inte av godo, visst lärande är rent av
destruktivt och nerbrytande för oss.

Inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) står den sociala människan i fokus.
Förhållandet mellan kollektiv och individ är en utgångspunkt där människan strävar efter att bli en
del av ett kollektiv. Om man översätter detta resonemang till skolans värld så eftersträvar eleven
att vara en del av den totala gemenskapen. Synen på lärande innebär, som tidigare nämnts, att
lärandet inte ses som något problem i sig, utan det intressanta är vad man lär sig. Detta perspektiv
på lärande får, som jag ser det, följden att lärarens fokus till största delen måste förflyttas, från
betraktande bedömning av elevens prestationer till deltagande dialog med eleven för att kunna
möta elevens individuella unika lärande på bästa sätt.

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i ett socialt kontext. Lärandet handlar ur
detta perspektiv till största delen om uppfattade helheter. Att det är ur helheten som detaljerna blir
möjliga att uppfatta och förstå. Som en följd av detta ses lärlingssystemet enligt Säljö (2000) som
den bästa sociala strukturen när det gäller att värna om lärandet. Lärandet blir då en naturlig del av
en helhet.

Lärandet är enligt sociokulturell teori kontextbundet (Säljö, 2000). Detta gäller enligt min
mening i hög grad i skolans värld. Det lärande som bedrivs i skolan är inte med någon självklarhet
överförbart till andra miljöer eller kontext. På samma sätt kan det lärande som erfarits i kontext
utanför skolans värld inte per automatik tillämpas i skolan. Det lärande som bedrivs i skolan
handlar till stora delar om ”skolkunskaper” utifrån sitt kontext skolan. En bidragande orsak till att
vissa elever får problem med sitt lärande kan ha sin grund i problematiken att förstå
skolkontextens relation till den övriga helheten.

Molander (1996) menar att lärandet och i förlängningen kunnandet i praktiska och
konstnärliga verksamheter finns i en skärningspunkt mellan övning, träning, reflektion och
invigning i den för disciplinen aktuella traditionen. Den lärande didaktiken, i detta fall, handlar
om att vandra från exakt imitation till att erhålla en insikt om behovet av att skapa utifrån egna
förutsättningar. Detta betyder, om det översätts till skolans värld, att för att en elev skall kunna
lära sig något så måste denne ”våga” att lära sig. Till exempel våga gå sin egen väg och inte
enbart utgå från den modell som läraren har lärt ut. Detta kräver mod och självförtroende vilket är
något som en elev i behov av särskilt stöd i den svenska skolan säkerligen inte haft chans att
utveckla. Ett annat exempel som Molander (1996) lyfter fram är lärande utifrån en projektstruktur.
Där går lärandet till så att projektet sätter upp ramarna för vad som skall åstadkommas, och sedan
handleds den studerande utifrån en tänkt ”ordning” genom en cyklisk process mellan del och
helhet mot ett förverkligande av uppgiften. Molander (1996) syftar här på arkitektstuderande och
inte grundskoleelever. Projektformen har använts och används enligt min uppfattning mer eller
mindre i den svenska skolan. Möjligen inte för gruppen elever i behov av stöd i den utsträckning
som vore önskvärt på grund av fokusering på kärnämnen och bedömda brister.
Projektstudieformen borde ses som en bra lärandeform enligt både variationsteorin och den
sociokulturella teorin för elever i behov av särskilt stöd därför att man i projektstudier utgår ifrån
helheten på ett naturligt sätt. När det handlar om att arbeta inom omvårdnadsyrken så har lärandet,
och i förlängningen kunnandet, där sin utgångspunkt i att ”delta i ett kroppsligt möte med
uppmärksamhet” (Molander, 1996, s. 26). Detta innebär att professionalitet innebär att inbjuda till
ett kroppsligt reflekterande möte. I dessa fall handlar det mycket om det som benämns som tyst
kunskap, implicit förkroppsligad kunskap. Det vill säga att uppfatta andra individer och
företeelser genom sin egen kropps signaler och låta sig vägledas av detta samt arbeta för en
ömsesidig kroppslighet som binder individerna samman på en reflekterad nivå. Uppövandet av
denna kroppsliga känslighet i mötet med sin omvärld är alltså viktig i omvårdande yrken.
Molander menar vidare att ”Kroppslighet måste tas på allvar om man alls skall förstå kunskap i
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handling… …kroppslighet vara-i-världen - på allvar” (Molander, 1996, s. 29). Att arbeta som
lärare i skolan kan ses ur ett omvårdande perspektiv, och i synnerhet att arbeta som lärare i en
grupp med elever i behov av särskilt stöd.

Ferm (2004) framhåller att när det gäller musikundervisning och lärande så är det viktigt att
läraren känner till och låter eleven visa vad denne kan. Som lärare bör man eftersträva att ha
elevens ”livsvärld” som utgångspunkt, ”att försöka förstå deras sätt att lära och närma sig
världen” (Ferm, 2004, s. 207). Lärarens utmaning handlar mycket om att skapa möjligheter.

Lusten har enligt Hörnqvist (1999) stor betydelse för lärandet. Det lustfyllda arbetet
stimulerade enligt respondenterna i hennes studie till en ökad arbetsinsats som i förlängningen
ledde till en känsla av kompetens. Kompetensen tolkar jag här som en produkt av det lustfyllda
lärandet som utmynnar i ett kunnande. Om detta skriver Hörnqvist:

Att uppleva sig kompetent i skolarbetet innebär att ha en personlig relation till

uppgiften som består i en känsla som är riktad mot någon aspekt av arbetsprocessen.

Den bidrar till viljan att investera energi i arbetsprocessen och erövra någon form av

kunnande som värderas i relation till sin egen eller någon annan norm (Hörnqvist,
1999, s. 144).

När det gäller barn och ungdomars uppfattning och tänkande kring sitt lärande (Alerby, 1998), i
detta fall tänkande kring miljön, framgår det att eleverna i första hand inte upplevde att lärandet
skedde inom skolan. Massmedia och information utifrån ett dialogförhållande var av större vikt
när det gällde att erhålla kunskap och information i miljöfrågor.

I Selbergs (1999) studie av elevinflytande i lärandet framgår det att lärarens förhållningssätt
till elevens inflytande är av avgörande betydelse i elevens skolsituation och vidare att lärarens
dialog med eleverna är av stor vikt för att eleverna skall kunna utöva elevinflytande. När det
gäller elevernas lärandearbete så menar Selberg att elever som har större erfarenhet av inflytande
över sitt lärande är mer rustade att hantera lärandesituationen i dagens skola. Detta betyder att de
elever som av olika anledningar har litet inflytande över sitt lärande får på grund av detta svårare
att klara av den lärande situationen i skolan. Gruppen elever i behov av särskilt stöd kan nog
generellt sett bedömas ha mindre inflytande över sitt lärande än andra elever på grund av de
riktade åtgärderna.

Enligt Öhrling (2000) så utvecklades sjuksköterskestuderandes lärande genom att de fick
delta i den äkta omvårdnaden, under ledning av en handledare, och där utföra handlingar som
innebar att deras känslor inför situationen blev varierade. Lärandet handlade om att öka
kompetensen och ansvarstagandet som i denna lärandestruktur fick karaktären av en kroppslig
känsla av kompetens. Viktigt för lärandesituationen var att den karaktäriserades av trygghet, tillit
och stöd. Följden av den aktuella utbildningssituationen för handledaren blev att medvetenheten
om lärandeprocessen ökade samt att självreflektionen, som jag tolkar det, påverkade
lärandesituationen i en positiv riktning. En central del i den handledande situationen var att det
uppstod och utvecklades en relation mellan handledare och student som hade en i högsta grad
positiv effekt på lärandet. Att det handlar om ”äkta” lärandesituationer, att situationen får
möjlighet att varieras enligt variationsteorin, att eftersträva en kroppslig känsla av kompetens hos
den lärande samt att lärandesituationen präglas av trygghet, tillit och stöd är aspekter som kan
vara viktiga att beakta när lärandet skall planeras och genomföras för elever generellt men också
för de som är i behov av särskilt stöd.

Mycket av det lärande som sker är inte avsiktligt, i den bemärkelsen att det sker för att vi har
haft för avsikt att lära, eller att någon annan haft för avsikt att lära oss. Detta lärande som ”bara
sker” benämns, som tidigare nämnts, som oavsiktligt lärande. I skolans värld har denna företeelse
kommit att förknippas med en dold agenda eller ”den dolda läroplanen” som är ”en uppsättning
outtalade krav som klassrumssituationen ställer på eleverna” (Broady, 1985, s. 14). Denna dolda
läroplan kan ha negativa sidor till exempel genom att för starkt betona lydnad hos eleverna. Men
den kan också innebära positiva sidor som att på ett varsamt sätt socialisera in individen/eleven i
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samhället. Det som enligt Broady (1985) är negativt med denna dolda läroplan är just att den är
dold och bara ”finns där” och ”att man som lärare så ofta tror sig lära ut svenska, matematik eller
geografi, punkt och slut, och inte undersöker vad eleverna lär sig därutöver” (Broady, 1985, s.
118). I den undersökning av det oavsiktliga lärandet som Rehn (1999) genomförde med personer
som genomgår och genomgått värnpliktsutbildning så framkommer det att ett lärande växte fram
ur deltagandet i ett kollektiv och när de arbetat tillsammans i en grupp. Detta lärande bestod
bland annat i en självkännedom om sina egna gränser. Detta oavsiktliga lärande, som ju följer
eleven under hela sin skoltid, handlar i bästa fall om varsam socialisering in i vårt samhälles
möjligheter och utmaningar. Men kan i värsta fall handla om utslagning, marginalisering och
erfarenheter av utanförskap.

Det lärande som sker/utvecklas mellan mästare och lärling har belysts i Jernström (2000,
2001). Järnström argumenterar mot tidigare forskning på området som konstaterat att det lärande
som sker i en mäster och lärlingssituation till största delen handlar om imitation. Det som sker i
denna situation bör enligt Jernström (2000, 2001) istället karaktäriseras som en strävan att skapa
en helhetsbild utifrån en sammansatt lärandeprocess. Individen eftersträvar i denna
lärandesituation att handla på sitt eget sätt så att lärandet införlivas med alla sinnen och blir en
kroppslig kunskap. Det handlar mycket om att lösa uppgiften/uppgifterna på ett personligt sätt.
Yrkeskunnande handlar enligt Jernström om att kunna revidera den teoretiska bild man har av
något, en produkt, en konstruktion. Situationen med mäster och lärling förekommer inte bara
inom hantverksyrken utan även i det som benämns som praktik eller verksamhetsförlagd
utbildning inom lärarutbildning. Det som Jernström (2000) beskriver här kan, enligt mitt sätt att
se det, även till viss del gälla lärar- och elev relationer generellt men kanske särskilt relationen
lärare och elev inom den specialpedagogiska verksamheten. Dessa elever har i högre utsträckning
än övriga elever problem med sitt lärande och kan därför i högre grad än andra elever också vara
i behov av en tydlig förebild. En förebild som har förmågan att skapa tydliga helhetsbilder,
utifrån en variationsteoretisk- och sociokulturell utgångspunkt, som eleven kan förhålla sig till i
sitt lärande. En bärande tanke i detta sammanhang blir att lärandet präglas av en
helhetsupplevelse som engagerar eleven och stimulerar så många sinnen som möjligt

För att kunna berika den lärande situationen i skolan så menar Vikström (2002) att dialogen
är av stor betydelse. Dialogen kan bidra till en fördjupad yrkeskompetens genom att läraren får
tillgång till elevens tänkande och kunnande. Enligt Vikström (2002) berikar detta både läraren
och eleven genom att läraren får respons på sin undervisning och därmed kan anpassa sin
verksamhet till elevens lärandestrukturer utifrån ett cykliskt förhållningssätt.
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Skolans formuleringar vad beträffar elever i behov av stöd

I detta kapitel ges en inblick i den diskurs som är rådande för inriktningen av stödet till elever i
behov av särskilt stöd, samt för den specialpedagogiska verksamheten.

Styrdokument, lagstiftning samt inriktning för den specialpedagogiska

verksamheten

Skolans styrdokument

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Utbildningsdepartementet (1994) betonas att alla
barn skall ha lika tillgång till utbildning, samt att denna utbildning skall vara likvärdig i alla
skolformer. Skolväsendet skall vila på demokratisk grund, samt värna om grundläggande
demokratiska värderingar. Skolans uppgift skall vara att låta varje elev finna sin egenart, samt att
anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan skall ta ”ett särskilt
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 6).

I Läroplanen står att varje elev har rätt att utvecklas i skolan, ”känna växandets glädje och få
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”
(Utbildningsdepartementet 1994 s. 8). I 4 kap. 1§ skollagen (1985: 1100) föreskrivs att särskilt
stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet och att beslut om detta skall fattas av
rektor. Om en elev behöver särskilda stödåtgärder skall ett åtgärdsprogram utarbetas av berörd
skolpersonal. Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet bör skolpersonalen samråda med eleven
och elevens vårdnadshavare. Det som även framskrivs i styrdokumentet är att skolan skall
”förbereda eleverna för att leva och verka i samhället” (Utbildningsdepartementet, 1994 s. 7).

Inriktning för den specialpedagogiska verksamheten

I utredningen SOU 1974:53 framgår det att individens svårigheter kan leda till negativa
upplevelser hos den enskilde och kan ”påverka individens allmänna självkänsla och
jaguppfattning, varigenom hans möjligheter såväl under som efter skolgången begränsas” (SOU
1974:53 s. 188). Vidare framgår det att om man misslyckas med att komma till rätta med elevens
problem så kan detta ställa till med problem för individen som vuxen. Utredningen menar att
bedömningar måste bli bredare, utifrån fler befattningshavare. När det gäller
undervisningssituationen så efterfrågas i första hand större lärartäthet, inte mindre klasser. Det är
viktigt enligt utredningen att inte åtgärder som eleven är i åtnjutande av får följder som utpekar
eleven som avvikare. Detta kan leda till att åtgärderna blir ett led i en utstötningsprocess. För att
komma till rätta med de negativa effekterna som ovan nämnts så föreslår utredningen att hjälp
bör ges i flexibla grupperingar i så stor utsträckning som möjligt. Vidare att insatserna inordnas i
den ordinarie skolverksamheten och verkställs av den ordinarie läraren. Detta för att tona ner
insatserna så att dessa inte blir så framträdande och iögonfallande.

Skolans individinriktade åtgärdsstrategi bör följaktligen utformas så, att betydelsen av
de svårigheter det här är fråga om inte förstoras och dramatiseras. I stället bör
eleverna få klart för sig, att dessa problem inte med nödvändighet är bundna till en
redan tidigt identifierbar elevgrupp. De bör vara medvetna om att alla elever någon
gång under skolgången kan få svårigheter, och att de resurser som skolan disponerar
för stödåtgärder är en tillgång som kan komma alla till del. (SOU 1974:53 s. 190).

Utredningen menar att en egenskap blir ett handikapp i och med att individen sätts i en situation
som han eller hon inte kan klara av på grund av sitt funktionshinder. Utredningen framhåller
också att skolans mål, innehåll och arbetsformer avgör vad som ska bli handikapp och därmed
kommer att leda till svårigheter. ”Skolbesluten blir därför medvetet eller omedvetet också
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avgörande för vilka funktionssvikter som skall förvandlas till skolsvårigheter” (SOU 1974:53 s.
215). Ett viktigt mål för den svenska skolan är enligt utredningen att eleven skall stå i centrum för
verksamheten. Detta får som följd att verksamheten måste individualiseras.

Av utredningen framgår det att det finns en officiell och en inofficiell kursplan och att den
inofficiella kursplanen verkar i samspelet mellan människor inom skolan. När det gäller den
inofficiella kursplanen så skriver utredningen att den inte är synlig. Den inofficiella kursplanen
uppfattas också olika av olika elever samt lär varje elev vem han eller hon är i förhållande till
andra statusmässigt. Eftersom denna inofficiella läroplan lärs in långsamt av eleven så sätter den
djupare spår än den officiella läroplanens påverkan.

De metoder som utredningen (SOU 1974:53) menar står till buds för undervisning av elever
med svårigheter är av tre slag. Den första metoden handlar om att eleven lär sig genom att se
konsekvenserna av sina egna handlingar. Med detta menas en sorts laborativ verksamhet. Den
andra metoden går ut på att eleven får uppleva att andra använder det stoff som lärs in. Med detta
menar utredningen att eleven får möjlighet att bevittna demonstrationer och studiebesök. Den
tredje metoden handlar om kunskapsförmedling verbalt, genom läsning och att läraren berättar.
Vilken undervisningsmetod som kommer att användas är beroende av egenskaper hos stoffet,
hos eleven, hos läraren samt tillgång på läromedel. Med specialundervisning så antyder
utredningen att det handlar om undervisning i grupp eller mindre klass, men med bibehållet
tidsschema.

För de elever som saknar motivation för skolarbetet bör skolan genomföra genomgripande
åtgärder av pedagogisk karaktär, så att dessa elever kan uppleva undervisningen som mer
meningsfull. Utredningen menar vidare att elevens svårigheter, och hur svårigheterna upplevs av
eleven, föräldrar och skolans skall ligga till grund för utformningen av insatserna. Utredningen
föreslår vidare att riktade insatser skall vara av förebyggande och behovsorienterad karaktär och
metodiken framhålls vara av stor betydelse.

När det gäller motivationsteorier så menar utredningen att individens psykologiska motiv i
huvudsak utvecklas i samspelet mellan individ och miljö. Det framhålls även att olikheter i
uppväxtmiljön kan påverka motivationsstrukturen. Generellt kan sägas att ”framgång leder till
höjning av kraven, medan misslyckanden leder till en sänkning” (SOU 1974:53 s. 295).
Antaganden angående framgång/misslyckanden har stor inverkan på prestationsmönstret. Detta
får som följd att ”svaga” elever har ett lågt prestationsmotiv eftersom sannolikheten för
framgång är liten. Eftersom skolsystemet till vissa delar bygger på tävlan och jämförelse elever
emellan så har detta en påtagligt negativ inverkan på svaga elever som en följd av ovan nämnda
orsaker (SOU 1974:53).

I utredningen SOU 1978:86 framhålls det att en viktig pedagogisk inriktning inom
specialpedagogiken är att försöka påverka och förändra de miljöer eleven tillhör i positiv riktning.
Detta kan åstadkommas genom att tekniska och praktiska hjälpmedel tillförs eleven i syfte att
kompensera eventuella brister. Stöd och hjälp för personlighetsutvecklande insatser tillförs så att
eleven kan erhålla en positiv bild av sig själv trots sitt handikapp. Utredningen menar att
förändringar ofta stöter på motstånd därför är det viktigt att de berörda bygger upp en beredskap
för att möta eventuella kriser som kan uppstå på grund av förändringsinsatser. Den syn på
handikapp som utredningen ger uttryck för är den grundsyn som utvecklats sedan 1960- talet och
som innebär ”att bristen, skadan, handikappet hos en elev inte i och för sig avgör problemets
omfattning och djup utan snarare det sätt på vilket eleven ser sin funktionssvaghet speglad i
omgivningens reaktioner” (SOU 1978:86 s. 284). Utifrån detta synsätt blir utredningens slutsats
att en helhetssyn är nödvändig. I handlingsprogram och analys måste såväl den störning som
eleven lider av samt de socio- emotionella pålagringarna tas i beaktande. Det är av stor vikt enligt
utredningen att samförstånd och vilja till förändring skapas hos alla dem som engageras i arbetet
med elever som behöver stimulans och stöd.

I SOU 1997:108 betonas det muntliga och skriftliga språkets viktiga roll och att det är intimt
förknippat med tänkande och lärande. Det skrivs i utredningen att ”Den som inte kan läsa, skriva
och tala så att tillvaron blir mer begriplig och därmed också möjlig att påverka är på många
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avgörande sätt utestängd från samhällsgemenskapen” (SOU 1997:108 s. 15). I utredningen
betonas att förskolans och skolans viktigaste ansvarsområde är att se till att eleverna får en
tillfredsställande språklig tillit. Skolans uppgift är också att fostra demokratiska medborgare och
demokratiskt deltagande. Ungdomar ska därför i skolan få göra sådana erfarenheter att de känner
sig delaktiga i samhälleliga angelägenheter. Inflytande betonas därför i utredningen såsom en
mänsklig rättighet men också för att elevens lärande är starkt beroende av att eleven har
inflytande över sin egen lärandeprocess. Vidare framförs att lärandet är en skapande process och
för att denna process skall fungera är det viktig att den lärande är delaktig och närvarande. En
annan viktig ingrediens som tas upp är att det är utifrån kommunikationen med andra som eleven
blir medveten om sig själv och världen omkring. Det är viktigt för en ung människa som skall
träda in i vuxenlivet att han/hon har en god skriftspråklighet. Detta för att bristfälliga kunskaper i
läsning och skrivning gör att människor drar sig för att komma i sådana situationer där de måste
blotta sina problem. Detta betyder att dessa människor i vårt skrift- och mediepräglade samhälle
blir kraftigt begränsade. Eftersom människor idag får räkna med att utbilda sig flera gånger under
sitt yrkesliv blir en god läs- och skrivförmåga något av en nödvändighet. När det gäller negativ
självbild samt en negativ syn på skola och utbildning så har där, enligt utredningen, motgångar i
läs- och skrivarbetet ofta varit en bidragande orsak

I utredningen SOU 1997:108 skriver man att ”Ansvaret för att förverkliga en skola som alla
kan lämna med rak rygg är inte enbart ett ansvar för lärare, pedagoger och skolledare utan måste
också tas av dem som ger skolans personal uppdraget” (SOU 1997:108 s. 51). Skolans personal
har ett särskilt ansvar för dessa elever som enligt utredningen är prioriterade. Rektor har ansvar
för att resurser tillförs enligt behov, detta i form av lektionstimmar och kompetens. SOU
1997:108 poängterar att det är samspelet med miljön som gör att människan utvecklar sin
uppfattning om sig själv. Upplevelsen av omgivningens värdering av individen bedöms ha stor
betydelse för självförtroendet. När det gäller åtgärdsprogram så menar utredningen att det skall ta
sin utgångspunkt i elevens hela situation. I Salamanca- deklarationen (SOU 1997:108) betonas att
barn med funktionshinder i så stor utsträckning som möjligt skall gå i en integrerad skola samt att
det är där de i första hand skall få utveckla sina möjligheter. Undervisningen skall enligt
deklarationen bygga på sunda och välprövade pedagogiska principer, en pedagogik som är
anpassad till alla barns förutsättningar och därmed kommer alla barn tillgodo.

Enligt deklarationen så motverkar integrering och delaktighet att ungdomar blir utslagna. I
deklarationen skrivs det vidare att alla barn i så stor utsträckning som möjligt skall undervisas
tillsammans oberoende av svårigheter och skillnader. Detta är enligt deklarationen det bästa sättet
att frambringa solidaritet mellan elever i svårigheter och deras kamrater. Sammanförandet av
elever med funktionshinder i specialklasser skall i så stor utsträckning som möjligt undvikas.

Deklarationen framhåller vidare att barn med funktionshinder inte skall särbehandlas. Detta
betyder bland annat att de bör gå i den skola och den klass som de skulle ha gått i om de inte var
funktionshindrade. Enligt deklarationen skall erbjudas ”alternativa kurser som passar barn med
olika förutsättningar och intressen” (SOU 1997:108 s. 471). Hjälp till barn i svårigheter skall vara
utformad så att den ges utifrån den ordinarie verksamhetens ram. Detta så att inte elever med
funktionshinder erbjuds alternativ verksamhet som skiljer sig från den ordinarie kursplanen.
Principen skall vara att alla barn skall erbjudas samma undervisning under samma period men
med olika stöd och hjälp för olika elever. När det gäller barn med behov av särskilt stöd så skall
där stöd erbjudas kontinuerligt allt från mindre insatser till större kompletterande stödprogram där
specialister och extrapersonal ingår.

Enligt deklarationen så har läraren en viktig roll i sin egenskap av ledare för
undervisningsprocessen. Med det menas att läraren skall ombesörja att det sker ett lärande hos
eleven samt att resurser tillföres eleven utifrån dennes behov.

I SOU 1999:63 betonas att lärare i sin utbildning skall lära sig att möta alla barn. Vidare
menar utredningen att det i de flesta fallen är orealistiskt att avvikande elever skall kunna arbeta
ikapp sina klasskamrater bara för att de får individuella stödinsatser. Enligt utredningen skall
insatserna ingå i den ordinarie verksamheten. Specialpedagogisk verksamhet skall, enligt
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utredningen, vara en vidareutveckling av den vanliga pedagogiken utifrån ett mer individinriktat
perspektiv. Den viktigaste uppgiften som specialpedagogiken har är att utbilda och handleda
personalen så att de kan möta variationen av elever, alltså skall specialpedagogiken vara en
drivkraft i skolans pedagogiska utveckling. Specialpedagogen skall enligt utredningen inte bara
vara pedagog utan även ha ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten vid en
skola. Detta kan vara allt från riktade insatser till rådgivning. Utredningen framhåller att skolan
tidigare har haft svårt att tillvarata elevers naturliga variation av olikheter i undervisningen.
Utredningen slår avslutningsvis fast att ”barn har rätt att mötas av respekt, bli sett förstått och få
använda sina erfarenheter och kunskaper samt att få sitt behov av särskilt stöd tillgodosett i en
lärande miljö som präglas av gemenskap och delaktighet med andra” (SOU 1999:63 s. 201).

Åtgärdsprogram

I läroplanen för grundskolan 1969 fanns formuleringen om ”undervisnings- och träningsprogram
för fortsatt undervisning av vederbörande elev i den vanliga klassen” (Skolöverstyrelsen, 1969, s.
76) där skolan skulle dokumentera insatser såväl inom som utom klassens ram. Begreppet
åtgärdsprogram lanserades i samband med Läroplanen för grundskolan 1980 som ett instrument
för uppföljning av åtgärder som satts in i arbetet för elever i svårigheter.

Diskussionerna inom ett arbetslag eller i elevvårdskonferensen kring en elevs
problem skall utmynna i ett åtgärdsprogram. Av programmet, som bör utarbetas av
skola, elev och föräldrar tillsammans och utgå från elevens behov, skall framgå vad
det är man vill söka åstadkomma, exempelvis bättre läsfärdigheter, ökad närvaro,
större motivation, bättre samarbetsförmåga. Av programmet bör dessutom framgå
med vilka medel och metoder man vill arbeta. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 54).

För att som elev kunna antagas till ett nationellt program i gymnasieskolan förutsätts betyget
godkänd i ämnena svenska, engelska och matematik från grundskolans sista årskurs eller
motsvarande (SFS 1999:180). För elever som löper risk att ej uppnå de uppsatta målen är
åtgärdsprogrammet ett viktigt dokument. Detta åtgärdsprogram skall utformas i samverkan med
eleven, dennes föräldrar samt undervisande lärare. Det är skolans uppgift att i dessa
åtgärdsprogram ta hänsyn till den enskilde elevens varierande behov och se detta som en
utgångspunkt. Skolan har som övergripande mål att se till att alla elever erhåller godkända betyg.

I regeringens skrivelse (SOU 1997: 108) betonas det att om skolan enbart fokuserar på den
enskilde eleven som problembärare, kan detta lätt leda till problembeskrivningar som ensidigt
beskriver elevens problematik i termer av inlärningssvårigheter och beteendestörningar.
Utredarna poängterar att det är i samspelet med miljön som människan utvecklar sin uppfattning
om det egna jaget. Utifrån omgivningens reaktioner blir individen medveten om sina starka,
respektive svaga sidor, som i sin tur påverkar individens känslor och i förlängningen dennes
självförtroende. I skolan påverkas elevernas självuppfattning av det bemötande de får av sina
lärare och kamrater. Prestationer, bemötanden och resultat, är synbara bevis på den uppfattning
omgivningen har av eleven.

Åtgärdsprogrammet för den elev som befinner sig i svårigheter skall ha sin utgångspunkt i
elevens hela situation. Det betonas vidare att åtgärder och åtgärdsprogram skall ge förutsättningar
för den enskilde elevens deltagande i sin egen grupp, oavsett vilket stöd han eller hon behöver.
Det skall vara det pedagogiska arbetet som skall stå i fokus, inte som tidigare,
funktionsnedsättningen eller andra svårigheter hos eleven. Utgångspunkten för arbetet med
åtgärdsprogram skall vara att kartlägga och analysera elevens utveckling. Med det menas elevens
förutsättningar, hur eleven fungerar i grupp, erfarenheter och kunskaper samt det pedagogiska
arbetet runt eleven. Utvecklingssamtalet betonas som en viktig utgångspunkt för detta arbete
(SOU 1997: 108).

SOU 1997:108 betonar att arbetet med åtgärdsprogrammen skall ta sin utgångspunkt ”både i
en analys och kartläggning av elevens utveckling och i en analys av det gemensamma arbetet i
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gruppen/klassen” (SOU 1997: 108, s. 54). Åtgärdsprogrammens funktion kan sägas vara att
utgöra ett redskap och ett hjälpmedel för att planera och utveckla hela den pedagogiska
verksamheten som individen är en del av. Meningen är att åtgärdsprogrammet skall garantera det
enskilda barnets rätt, samt vara ett pedagogiskt stöd. Vad skall då ett bra åtgärdsprogram
innehålla? Enligt Läs och skrivkommittén (SOU 1997: 108) skall ett bra åtgärdsprogram för de
elever som har läs och skrivsvårigheter vara både kortsiktigt och långsiktigt samt att
åtgärdsprogrammet;

• lyfter fram barnets/elevens starka sidor,
• beskriver hur läsandet och skrivandet kan utvecklas i alla ämnen,
• beskriver och analyserar den textmiljö barnet/eleven arbetar i,
• konkretiserar elevens behov av de särskilda hjälpmedel i form av datorer,

talböcker, inlästa böcker osv. som eleven behöver för att vilja läsa och skriva mer
samt

• har tydliga och utvärderingsbara mål (SOU 1997:108, s. 287).

I programmet bör också framgå vilka åtgärder som kan genomföras tillsammans med andra
elever samt vilket extrastöd som eleven behöver.

Rektor har det övergripande ansvaret för att åtgärdsprogram upprättas, samt att elever i
behov av särskilt stöd tilldelas resurser. Detta behöver inte innebära resurser i form av timmar
utan kan lika gärna handla om kunskap, kompetens eller engagemang. Elever i behov av särskilt
stöd har tidigare ansetts vara något som hör till speciallärarens ansvarsområde, men utifrån
ovanstående resonemang kan man säga att det har skett en förskjutning till den ordinarie
verksamheten, vad beträffar var åtgärden skall sättas in (SOU 1997:108).

Av Skolverket (2001) framgår det att åtgärdsprogram bör betraktas som hela skolans ansvar
och bör därför också påverka hela skolans arbete. Vid utformandet av stödet skall hänsyn tas till
hur skolans verksamhet påverkar elevens förutsättningar och behov av stöd. Kravet på upprättande
av åtgärdsprogram innefattar grundskolan och de fristående skolorna på denna nivå. Vid arbetet
med åtgärdsprogram framhålls att:

Elevens förutsättningar för lärande hänger samman med en rad faktorer. Det handlar
både om den enskilde elevens förutsättningar, om lärares kunskaper och kompetens
för att möta just den elevens behov, om skolan som institution kan skapa de
arbetsformer och den kultur som fungerar liksom om de förutsättningar och
begränsningar som de nationella och lokala styrinstrumenten skapar (Skolverket,
2001, s. 7).

En slutsats som Skolverket (2001) har dragit är att stödet ganska ofta sätts in för sent. Man
avvaktar från skolans sida under de första skolåren med att sätta in åtgärder kanske beroende på att
elevens prestationsprofil kan förändras. I undersökningar som är gjorda har det framgått att de barn
som var lågpresterande vid sex års ålder, var till 66 procent normalpresterande under senare skolår.

Att man som elev blir positivt bemött, samt erbjuds möjlighet att delta i framtagandet av ett
eventuellt åtgärdsprogram är av stor vikt för att åtgärdsstrukturen skall bli framgångsrik. Det är i
detta sammanhang viktigt att skolan på ett bra sätt balanserar elevens svårigheter och problem, med
dess styrkor och möjligheter för att, som tidigare nämnts, undvika att hamna i en fokusering på
enbart elevens brister.

Hos elever med funktionshinder finns enligt Skolverket (2001) ett missnöje med att inte fullt ut
få delta i skolans aktiviteter. Detta kan hämma deras utveckling på sikt vad beträffar framtida
möjligheter. Vikten av en god social miljö betonas som en grund för ett gott lärande. Eftersom alla
verksamheter präglas av en kultur är det viktigt att denna kultur görs synbar och kartläggs, samt att
kunskapen om denna vägs in i arbetet med åtgärdsprogram. Det som skapar denna ”kultur” vad
beträffar skolan är till exempel skolans historiska tradition, upptagningsområdets socioekonomiska
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struktur, värderingar och attityder vad gäller individers förutsättningar, personalens kompetens,
uppfattning om skolans uppdrag, kunskapssyn, människosyn, syn på lärande och så vidare. Det
framhålls att det är av stor vikt att skolans ledning har kunskaper när det gäller denna kultur så att
de kan utöva ett bra ledarskap och i förlängningen utarbeta och genomföra lämpliga åtgärder.

Enligt Skolverket (2001) så visar tidigare granskningar att skolan har problem med att
formulera mål som skall fokuseras i åtgärdsprogrammen, samt att det finns en risk att skolornas
åtgärder rutiniseras så att de ser likadana ut oavsett elevens individuella problematik. När det gäller
de lösningar som skolan erbjuder elever med funktionshinder så har dessa en tendens, enligt
skolverket, att vara stereotypa. Endera undervisning i storklass, eller i liten grupp. Med den följden
att storgruppen kan upplevas för stökig för ett barn med funktionshinder, medan den lilla gruppen
kanske erbjuder för liten social och intellektuell stimulans. Kring måluppfyllelse och likvärdighet
skriver Skolverket;

en god värdemätare på en skolas kvalitet är hur skolan lyckas med undervisningen för
elever som är i behov av särskilt stöd… …de skolor som från början vet och planerar
för att elever är olika, har olika förutsättningar och intressen och drar in elever,
föräldrar och omgivningen i arbetet, är på god väg (Skolverket, 2001, s.17).

Forskning om åtgärdsprogram i den svenska grundskolan

I en studie av Engström & Groth (1998) framgår att den mest rekommenderade åtgärden i
åtgärdsprogrammen var att "Arbeta mer" (c:a 38 %). Med detta menas att man arbetar mer på ett
traditionellt sätt, man läser på läxan mer, lägger ner mer tid på de uppgifter som hör till kursen.
Läraren fungerar här som handledare, men det är eleven som utför arbetet på ett traditionellt sätt,
på egen hand. Den kategori som kom på andra plats var "Extraundervisning" (c:a 27 %). Med
extraundervisning menas sådana åtgärder som extralektioner, att i mindre grupp få hjälp att träna
till ett prov. Vad det handlar om i denna kategori är att man får mer lektionstid att träna det man
bör kunna i ämnet/ämnena. Den kategori som kom på tredje plats var "Påminnelse om att göra
läxan" (c:a 11 %). I denna kategori handlar det om att påminna eleven att han/hon måste göra
läxan, att han/hon måste träna mer hemma och ta ansvar för sin läxläsning. Något som även
betonas i denna kategori är att eleven kommer att kontrolleras av skolan. På fjärde plats hade vi
tre kategorier "Hjälp med att klara proven", "Pedagogisk hjälp" samt "Föräldrasamverkan"
(vardera c:a 5 %). I kategorin "Hjälp med att klara proven", handlar det om att eleven får
möjlighet till fler tillfällen för examination, eller att göra om samma prov flera gånger. I denna
kategori ingår även en möjlighet för eleven att välja examinationsform, alltså en individanpassad
examinationsform. "Pedagogisk hjälp" är den enda kategori där man uttrycker en önskan att man
vill anpassa arbetssättet efter elevens förutsättningar/förmåga. Här handlar det om att hitta det
rätta arbetsmaterialet, de dataprogram som passar elevens inlärningsprofil samt det mest
lämpliga tillvägagångssättet att vägleda/handleda eleven. I kategorin "Föräldramedverkan"
betonar man från skolans sida vikten av att det finns en kanal mellan hemmet och skolan, att
hemmet kontrollerar att eleven gör det han ska göra. På femte plats hade vi kategorin "Påpekande
om ordning och reda" (c:a 4 %) här handlar det om en markering från skolans sida att man inte
accepterar elevens uppträdande eller förhållningssätt till skolan/skolarbetet. Det kan handla om
att eleven är slarvig och inte har med sig arbetsmaterial till lektionerna. Kategorin "Begränsat
studieprogram", kategori sex, (c:a 3 %) föreslås när man från skolans sida bedömer att eleven
inte klarar av kursen/ämnet i sin helhet, att det helt enkelt är för svårt för eleven. Den kategori
som kom på sjunde och sista plats var "Att skapa motivation hos eleven" (c:a 2 %). Här handlar
det om att försöka stärka elevens självförtroende/självbild, att försöka intala eleven att han
faktiskt klarar detta. I den aktuella kommunen var det enligt Pogulis, (1998) totalt 8,4% (44
elever) som inte uppnådde betyget Godkänd i svenska, engelska eller matematik från
grundskolan. Av dessa 44 elever var det 25% (11 elever) som inte uppnådde betyget Godkänd i
alla tre ämnena, 32% (14 elever) som inte uppnådde Godkänd i två av ämnena. 43% som inte
uppnådde Godkänd i ett av ämnena. Av de 44 eleverna var det 32% flickor och 68% pojkar som
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för övrigt stämmer väl överens enligt Skolverket (2003) med den könsfördelning som är rådande
i landet när det gäller stöd i grundskolan.

Av en enkätundersökning (Persson, 2002), som skickats ut till alla grundskolors
rektorsexpeditioner framgår det att åtgärdsprogram var ganska vanligt förekommande samt att de
elever som var i behov av särskilt stöd hade ett åtgärdsprogram. Initiativet till upprättande av
åtgärdsprogram kom vanligast från klasslärare/ämneslärare och specialpedagog, men i 1-9 skolor
och fristående skolor var det betydligt vanligare att initiativet kom från föräldrar och elever. I
dessa skolor var det också vanligast att klass/ämnes/speciallärare deltog aktivt i upprättandet av
åtgärdsprogram tillsammans med föräldrar och elev. Innehållet i åtgärdsprogrammen
dominerades till övervägande delen av svårigheter som till exempel att nå kunskapsmålen,
koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter. Utifrån undersökningen så framgår det att
testning och pedagogisk kartläggning oftast utgjorde underlag för utformande av
åtgärdsprogram. Med pedagogisk kartläggning menas en redogörelse för den pedagogiska miljön
där eleven ingår. Standardiserade mallar och test som underlag för åtgärdsprogram var enligt
Persson (2002) vanligare på de skolor där andelen specialpedagoger var hög. Detta förhållande
gällde även för den pedagogiska kartläggningen. Det var även vanligare med standardiserade
mallar och test i de lägre skolåren.

Inskaffande av information för den pedagogiska kartläggningen skedde enligt Persson (2002)
oftast genom intervju eller observation av interaktionsmönstret i klassrummet. Utifrån
undersökningen kan konstateras ett visst samband mellan förekomsten av åtgärdsprogram och
användandet av test och nationella prov som grund för pedagogisk kartläggning. Studien visar på
en skillnad i användandet av prov/test eller intervju/observation som underlag för åtgärdsprogram
mellan de kommunala - och de fristående skolorna. I de fristående skolorna använde man sig i
mindre omfattning av prov/test som grund för åtgärdsprogram än i de kommunala skolorna.
Observation av eleven och av lärarens verksamhet, som grund för åtgärder, var dubbelt så vanligt
i de fristående skolorna som i de kommunala.

Av Persson (2002) framgår att de vanligaste åtgärdsförslagen som åtgärdsprogrammen
innehöll var anpassning av arbetsformerna/arbetssätt, anpassande av läromedel samt
färdighetsträning. Det framgår vidare av studien att cirka 90 procent av skolorna angav
anpassning av arbetsformer och arbetssätt som mycket vanligt eller ganska vanligt. Detta innebär
enligt undersökningen ”att skolan tar på sig ansvaret att söka lägga tillrätta lärandemiljön så att
eleven kan får större utbyte av skolvistelsen” (Persson, 2002, s. 20-21). I undersökningen tolkas
detta svar som att lärare ”överväger alternativa sätt att bedriva sin undervisning” (Persson, 2002,
s. 21). I detta avseende skiljer sig resultaten i Engström & Groth (1998) och Persson (2002)
markant. I Persson (2002) framstår det som att skolan pedagogiskt och motivationsmässigt
försöker möta eleven med pedagogisk hjälp och att skapa motivation. I Engström & Groth (1998)
finns dessa åtgärdsförslag i liten och ganska liten omfattning. En orsak till denna skillnad kan vara
att det faktiskt skett en förändring av åtgärdsprogrammens föreslagna åtgärder mellan 1998 och
2001. Det kan också vara så att den kommun som Groth & Engström (1998) undersökt har sin
tyngdpunkt i de 10 procent av skolorna som avviker från merparten. Skillnaden kan även ligga i
själva tolkandet av de skrivna åtgärderna i åtgärdsprogrammen. I studien av Persson (2002) kan
intentionen med det skrivna kanske ha dominerat, medan det i Engström & Groth (1998) har varit
tolkningen av det formulerade som legat till grund för kategorierna.

Av Persson (2002) framgår det vidare att den föreslagna åtgärden att anpassa läromedlen var
vanligast i de lägre skolåren. När elevens problem ses som ett interaktionsproblem med krav på
förändring av grupp- eller klassammansättning så var denna åtgärd mer förekommande i mindre
skolor, och föreslogs i högre grad av elever, föräldrar och elevvårdspersonal än av pedagogisk
personal.

Det som även föreslogs som åtgärder i denna studie (Persson, 2002) var att åtgärda elevens
problem i liten grupp. Denna åtgärd var mer vanlig i de senare åren än i de tidigare.
Kompetensutveckling av personal angavs från var fjärde skola som en ganska eller mycket vanlig
åtgärd i åtgärdsprogram enligt Persson (2002), och var mer vanligt förekommande i fristående
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skolor än i kommunala. Som en sammanfattning av vilka åtgärder som föreslogs i
åtgärdsprogrammen så skriver Persson (2002) att det i första hand;

handlar om att fokusera skolans roll i samband med att elever får svårigheter i
skolarbetet… …Det andra handlar om att arbeta med elevens problem och att göra
detta i en mindre grupp. Det förefaller således som om åtgärdsprogrammen i
grundskolan numera söker lösningen på de uppkomna problemen på såväl
individnivå som grupp- och organisationsnivå (Persson, 2002, s. 22).

Enligt Persson (2002) dominerades åtgärdsprogrammen av det som kan relateras till elevens
individuella problematik. Lärarens undervisning, med det menas pedagogiskt upplägg
förhållningssätt och så vidare, var mer vanligt förekommande i åtgärdsprogram i de fristående
skolorna än i de kommunala. I undersökningen antyds det att skolor med hög andel
specialpedagoger var mindre benägna att fokusera på lärarens undervisning i åtgärdsprogrammen.

Syftet med fallstudierna i Skolverket (2003) var att undersöka faktorer bakom en framgångsrik
specialpedagogisk verksamhet med utgångspunkt i arbetet med åtgärdsprogram. Fallstudien utgick
ifrån de skolor som i Persson (2002) betraktade åtgärdsprogram ha en positiv betydelse.

Utifrån analysen av intervjuerna i Skolverket (2003) framgår att befattningshavare och
föräldrar var eniga om att arbetet med åtgärdsprogram var värdefullt och man betraktade dessa som
verktyg för uppföljning och utvärdering. Att åtgärdsprogrammen var ett bra instrument för
uppföljning och utvärdering betonades särskilt i de fristående skolorna. Värdet av ”att mötas” vid
dokumentationen och tillsammans diskutera elevens problematik betonades. Att eftersträva en
helhetsbild av elevens situation ansågs som viktigt vid upprättandet av åtgärdsprogram.
Dokumentationen uppgavs enligt studiens personalutsagor bli mer strukturerad och fokuserad om
föräldrarna gjordes delaktiga och medansvariga.

Hos de 29 elever som ingick i studien (Skolverket, 2003) var läs- och skrivsvårigheter samt
socioemotionella problem den huvudsakliga anledningen till att de fått åtgärdsprogram upprättade.
Av studien framgår att en diagnos inte var nödvändig för att få ett åtgärdsprogram. I de skolor där
man upprättade individuella planer för alla elever såg eleverna annorlunda på åtgärdsprogram.
Eftersom alla elever hade en utvecklingsplan betraktades detta med åtgärder som något naturligt.

Arbetsgången vid upprättandet av åtgärdsprogram var likartad i de studerade skolorna. Det
första var att man identifierade elever med problem genom tester eller på annat sätt. Detta ledde till
att man på den aktuella skolan hade ett internt möte där elevens svårigheter diskuterades. Det
handlade här om en diskussion med arbetslaget, specialpedagog, rektor och så vidare, där förslag
på åtgärdsprogram arbetades fram inför ett möte med vårdnadshavarna. Som ett tredje steg
anordnas ett möte med vårdnadshavaren där även, i vissa fall, eleven deltog. Som fjärde steg
färdigställdes åtgärdsprogrammet och skrevs under av de berörda.

Av studien framgår det att klassläraren, specialpedagogen och föräldrarna tillsammans
avgjorde hur målen skulle sättas i åtgärdsprogrammen, samt att de flesta bland personalen ansåg att
dessa mål är relevanta. Befattningshavarna i studien menade att alla elever som behövde stöd fick
detta, men inte i tillräcklig omfattning. Studien visar på att stödet i de studerade skolorna oftast
bestod av specialpedagogisk verksamhet, specialundervisning i mindre grupp eller med hjälp av
elevassistent. Merparten av de intervjuade föräldrarna var nöjda med det stöd som deras barn fått.
Även eleverna uppgav att de fick det stöd som de var i behov av. Några elever i studien hade
synpunkter på hur stödet var utformat och gav uttryck för att de inte var helt nöjda med att få hjälp
hos specialpedagog då det innebar att de var tvungna att gå ifrån den ordinarie undervisningen.

Vid upprättandet av åtgärdsprogram så förefaller det enligt studien som att skolorna
informerade föräldrar och elever om att det skulle upprättas ett åtgärdsprogram, inte i första hand
att de inbjöd till diskussion på jämbördigt sätt om den aktuella situationen. De i studien analyserade
åtgärdsprogrammen var 83 till antalet, 57 pojkar och 26 flickor. Denna könsfördelning speglar
enligt kartläggningen ganska väl den könsfördelning som är rådande när det gäller särskilt stöd i
grundskolan. Skolorna hade, enligt studien, upprättat egna modeller som de följde vid upprättandet
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av åtgärdsprogram. Några skolor upprättade handlingsplaner/utvecklingsplaner för alla elever som
de vid behov kunde utveckla till åtgärdsprogram. Målformuleringarna i åtgärdsprogrammen spände
både över en längre och kortare tidsperiod, de korta dominerade dock. Med kortsiktiga mål menas
att de på sin höjd sträckte sig över en termin. Målen kan sägas vara av två slag, dels de som handlar
om problem med skolans ämnen, dels de som berör elevers psykosociala eller socioemotionella
situation. I de lägre skolåren så dominerade läs- och skrivproblem kraftigt. I de senare åren så
återfanns även läs- och skrivproblematik där samt matematiksvårigheter, men det som till viss del
dominerade var de psykosociala och socioemotionella problemen. Om denna problemförskjutning
skrivs följande:

Det kan vara så att man från skolans sida egentligen redan tidigt identifierat fler
problem men att just lässvårigheterna fokuseras i det första åtgärdsprogrammet
eftersom detta sannolikt inte upplevs särskilt dramatiskt av föräldrarna. Man kan
emellertid fråga sig om de problem som upptäckts under hand i sig själva skulle ha
föranlett ett åtgärdsprogram eller om beskrivningen av dessa problem är en följd av
att eleven redan tidigt definierats som ett »problembarn« (Skolverket, 2003, s. 68).

Av de åtgärdsprogram som analyserats så var det endast en liten del som innefattade analys och
åtgärder på gruppnivå och inget som innehöll åtgärder på organisatorisk nivå. De åtgärder som
föräldrarna i åtgärdsprogrammen tog på sig var sådant som hjälp med läxläsning, lyssna på barnet
vid högläsning, förhöra multiplikationstabellen och så vidare. Elevernas åtagande kunde handla om
att inte skolka eller komma för sent, att sköta sitt skolarbete, att vara samarbetsvillig och så vidare.
Men i detta avseende så framhålls det i texten att skolorna skiljer sig åt när det gäller föräldrarnas
medverkan. Vissa skolor lade inget ansvar på föräldrarna utan endast vägledde dem i hur de bäst
kunde stötta sina barn. Överlag speglar åtgärderna i undersökningen, enligt studien, de enskilda
skolornas kultur, tradition samt intresseinriktning för den specialpedagogiska verksamheten på ett
tydligt sätt. Vad beträffar de fristående skolorna så var det där den pedagogiska grundideologin för
verksamheten som dominerade i åtgärdsprogrammen.

Övergripande kan även sägas att syftet med målen i åtgärdsprogrammen var att eleven skalle
lära sig hantera sina svårigheter. För barnen i de tidiga skolåren handlade det om att uppöva sina
läs- och skrivfärdigheter, för elever i de senare åren att erhålla godkända betyg i kärnämnena.
Utifrån undersökningen framgår att ambitionsnivån var hög hos personalen när det gällde att ge
hjälp, samtidigt som man försökte undvika att eleven utmärkte sig som en elev i behov av stöd.
Vissa skolor hade ambitionen att eleven i möjligaste mån skulle vara kvar i sin ordinarie grupp och
får sitt stöd där, medan andra skolor löste det med hjälp av smågrupper där eleven fick sitt stöd.

Enligt Fischbein & Österberg (2003) så måste åtgärdsprogram och dess användning betraktas
utifrån det faktum att skolan har en oförmåga att hantera variation. Vidare att vid den vanligaste
specialpedagogiska åtgärden, placering i liten grupp, så saknas där enligt forskarna mycket av
ambitionen att åtgärda elevens problem. Fischbein & Österberg ansluter sig till uppfattningen att
om man betraktar olikhet som möjlighet då blir inte det primära att göra gruppen homogen, så att
man kan arbeta på samma sätt, utan mer utifrån ett varierande arbetssätt som ger möjlighet till mer
lärande och stimulans.
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Specialpedagogisk verksamhet

Specialpedagogik ur ett svenskt perspektiv

I det följande kapitlet ges en inblick i hur den specialpedagogiska verksamheten har utvecklats,
och hur den ser ut i dag vad gäller inriktning och struktur.

Specialpedagogisk tillbakablick

I och med 1842 års skolstadga skulle alla svenska barn gå igenom det allmänna skolväsendet. De
elever som av olika anledningar hade svårigheter att klara skolgången ”tvingades, ofta med hjälp
av aga att tysta ’sitta av’ sin skoltid” (Maltén, 1985, s. 7). Enligt Maltén (1985) var möjligheterna
att hjälpa och stödja de elever som hade problem små eftersom klasserna var stora och lärarna ofta
bristfälligt utbildade, samt att det rådde brist på bra pedagogiskt material. Lösningen för många
elever med skolproblem blev helt enkelt att ”sitta kvar” en årskurs (Maltén 1985). Enligt
Ahlström, Emanuelsson och Wallin (1986) avgjorde den enskildes inlärningstakt ”hur snabbt han
passerade de olika nivåerna eller ’klasserna’” (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986, s. 17).
För ”svagt” begåvade och fattiga barn infördes redan 1842 en segregerande insats i form av
minikurser som var inriktad på grundläggande kunskaper i kristendomskunskap, modersmålet
samt räkning. År 1900 togs dessa minikurser bort i normalplanen. Man menade att det gick att
”differentiera genom kvarsittning och genom att införa hjälpklasser” (Ahlström, Emanuelsson och
Wallin, 1986, s 32) samt att ”beteckningen fattiga barn kunde sättas på de flesta av de dåtida
folkskolebarnen” (Nordström, 1968, s. 70), vilket gjorde att detta urskiljningsbegrepp inte var
relevant. När det gäller den ideologiska diskussionen om specialundervisning under 1800- talet så
menar Bladini (1990), att diskussionen främst handlade om huruvida man kunde tillgodose dessa
elevers behov i den vanliga klassen, alltså utifrån ett inkluderande perspektiv, eller om extra
insatser måste till utifrån ett mer segregerande eller integrerande förhållningssätt.

Den linje som kom att segra i denna ideologiska debatt var en linje som hade en segregerande
inriktning. Åtgärderna som kom att sättas in när en elev inte fungerade tillfredsställande i skolan
kom att bli av segregerande och differentierande art. Enligt Maltén (1985) så inrättades de första
hjälpklasserna i Norrköping 1879 och i Lund 1903. Det dröjde dock ända fram till 1942 innan
centrala bestämmelser om hjälpklassverksamhet utfärdades. Att differentiera genom att införa
hjälpklasser kritiserades redan vid införandet bland annat från lärarhåll. Sveriges allmänna
folkskollärarförening (SAF) menade att det kunde ske misstag när det gäller bedömning om
placering i hjälpklass. Vidare att det kunde uppstå ett socialt missnöje på grund av detta, samt att
”elever skulle förlora den stimulans som samlivet och samarbetet med begåvade kamrater
utgjorde” (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986, s. 33). Nordström (1968) framhåller att det
var endast från lärarhåll som man kunde erhålla övergripande relevanta synpunkter i debatten om
hjälpklasser. När det gäller förfaringssättet vid hjälpklassplacering i det tidiga 1900- talet så skulle
detta bedömas på ett allsidigt och sakkunnigt sätt av en läkare. Men eftersom det var både
kostsamt och det rådde brist på skolläkare så blev detta svårt att efterleva. Oftast gick det hela till
så att läraren gjorde en anmälan om en viss elev. Denna anmälan prövades sedan i skolnämnden
av endera en inspektör eller en överlärare eller hjälpklasslärare och ibland av dessa tillsammans. I
dessa bedömningar var risken stor att objektiviteten blev bristfällig och att en ”viss kollegialitet
kunde misstänkas” (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986, s. 38) samt att det togs för stor
hänsyn till vad läraren och vad de övriga eleverna tyckte. Enligt Bladini (1990) så blev
”hjälpklasserna en plats för elever som betraktades som avvikare i en rad olika avseenden,
intellektuellt, socialt och ofta även moraliskt” (Bladini, 1990, s. 13). Den verksamhet som riktade
sig mot, som man kallade, vanartiga pojkar, besvärliga elever och skolkare inrättades i de större
städerna mot slutet av 1800- talet. Det var enligt Nordström (1968) anstalter där elevernas
undervisning ibland omfattade folkskolans kurser, ibland endast dess minimikurs. Oftast var
verksamheten inriktad på slöjd och annat praktiskt kunnande. Vad beträffar praktiskt kunnande
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eller arbetsövning så hade detta ett högt timantal och prioritet (Bladini, 1990). På 1930- talet
inrättades den första observationsklassen i Uppsala. Detta på grund av barnavårdsnämndernas
tillkomst och den lagstiftning som uppmanade att skolan tog ansvara för dessa avvikande barn.
Maltén (1985) menar att den differentierade skolan därmed var en realitet, ”Man ’sanerade’ de
vanliga klasserna” (Maltén, 1985, s. 8). Det blev enligt 1955 års undervisningsplan fritt fram att
inrätta olika former av specialklasser för elever med olika former av handikapp (Maltén 1985).

Övergripande så kan det nog sägas att den elevsyn som var rådande under perioden 1842-1955
gick ut på att alla elever som avvek, vad gäller de uppsatta normerna för prestation och beteende,
skulle avskiljas och förvisas till en utifrån handikappet anpassad studiesituation. Olika former av
tester och bedömningsgrunder tillämpades för att på ett ”objektivt” sätt differentiera barnen.
Enligt Maltén så vilade det ”en differentialpsykologisk men också medicinsk anda över
specialundervisningen fram t o m 1960- talet” (Maltén, 1985, s. 9).

Enligt Vernersson (1995) så härskade under perioden 1930 till 1940 ett
utvecklingspsykologiskt synsätt över den specialpedagogiska verksamheten. Med det menas ”att
varje individ genomlöpte en individuell utveckling men att det samtidigt finns en bestämd
’normal’ utveckling som en form av medelvärde för alla individer” (Vernersson, 1995, s. 11). Det
handlade alltså om en ”långtgående differentiering i specialundervisningens organisation”
(Vernsersson, 1995, s. 11). Vad beträffar den metod som tillämpades i specialundervisningen så
handlade det om en ”hög konkretiseringsgrad, enkelt språk och god tid för eleverna att inhämta
kunskap” (Vernersson, 1995, s. 11). Under 1950- talet blev de specialpedagogiska insatserna mer
differentierade vad beträffar undervisningen. Det handlade till stora delar om att utveckla och
träna svagt utvecklade sidor hos eleven. Under den senare delen av 1950- talet kom de medicinska
aspekterna i fokus. Inlärningspsykologin kom att prägla den specialpedagogisk forskningen med
en utveckling av specialundervisningens betydelse och även speciallärarens roll som följd
(Vernersson, 1995). Intelligensprov tillämpades som komplement till lärar- och läkaromdömen
vid bedömning om placering i hjälpklass under denna period (Bladini, 1990).

I och med den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62) (Skolöverstyrelsen, 1962) så infördes
en ny form av specialundervisning som fick benämningen särskild specialundervisning. Detta
innebar att elever med särskilda behov fick gå ifrån den vanliga klassen till en kliniklärare där
eleven fick genomgå speciella övningsprogram. Denna verksamhet bytte så småningom namn till
samordnad specialundervisning och skedde till en början parallellt med de tidigare införda
specialskolorna och specialklasserna. Eftersom dessa verksamheter medförde negativa
konsekvenser i form av utstötning och ”stämpling”, ställdes kravet att så många elever som
möjligt skulle gå i en integrerad skola. I den integrerade skolan behövde inte avvikande elever
direkt utpekas som avvikare och speciallärarna kunde nu hjälpa fler elever eftersom det inte längre
arbetade i en fast grupp, utan i en verksamhet som mer utgick ifrån elevers behov. Maltén (1985)
skriver angående integrerad verksamhet att ”barnens självförtroende ökade även om detta att varje
vecka gå ifrån några timmar till kliniken också kunde verka utpekande om än i mindre
omfattning” (Maltén, 1985, s. 11).

Vernersson (1995) menar att inriktningen på den specialpedagogiska verksamheten under
1960- talet gick ut på att strukturera inlärningen. Orsaken till skolproblem ansågs bero på felaktig
inlärning. Det handlade om en sorts pedagogisk teknologi där specialkonstruerade undervisnings-
och åtgärdsprogram utgjorde stor del av specialundervisningens innehåll och arbetssätt
(Vernersson, 1995). I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) (Skolöverstyrelsen, 1969) så
betonades elevcentreringen kraftigt. I centrum för skolans verksamhet skulle den enskilde eleven
stå. I ett av supplementen behandlas specialundervisning och där står att ”en riktpunkt för
undervisningen av elever med skolsvårigheter är, att dessa elever så långt möjligt bör gå i den
vanliga klassen” ( Maltén, 1985, s. 13). Enligt Maltén (1985) så menades det i Lgr 69 att
specialundervisning skulle vara samordnad.

I den tidigare delen av 1970- talet uppmärksammades att skolan inte fungerade som det var
tänkt. ”Antalet konflikter mellan elever och skolpersonal ökade. Stress och vantrivsel
rapporterades från såväl elever som lärare. Skolk och mobbning blev allt vanligare” (Maltén,
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1985, s. 15). Detta gjorde att den så kallade SIA- utredningen (SOU 1974:53) tillsattes och antogs
1976. Inriktningen i denna utredning var att utforma ”en skola för alla”. Inriktningen när det gäller
elever med svårigheter, var att som tidigare nämnts, att dessa skulle integreras i den vanliga
klassen i så stor utsträckning som möjligt och där kompenseras för sina brister. Vad beträffar
inriktningen på den specialpedagogiska verksamheten under 1970- talet så handlade det enligt
Vernersson (1995) om att se elevens hela sociala situation. I den specialpedagogiska metodiken
hade gruppsamtalet en central roll, ”Gruppens och miljöns inverkan på inlärningssituationen
fokuserades av ett flertal forskare” (Vernersson, 1995, s. 12). Under slutet av 1970- talet kom ett
ekologiskt synsätt att prägla specialpedagogiken. Vikten skulle läggas på en god inlärningsmiljö
och inte på elevens defekter (Vernersson, 1995).

Att organisera den specialpedagogiska verksamheten i specialklasser upphörde nästan helt
under 1980- talet. Specialpedagogiskt arbete var något som alla lärare förväntades arbeta med
samt att i läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) betonas skolans ansvar för elever med
särskilda behov. För speciallärarnas del blev det nu stora förändringar. Tidigare hade dessa haft
sina egna klasser eller kliniker och nu skulle de ”ingå i ett arbetslag som samordnare, resursperson
och rådgivare” (Vernersson, 2002, s. 20). Synen på åtgärdsprogram var enligt Lgr 80 att dessa
skulle upprättas i samarbete mellan eleven, elevens föräldrar och skolans personal. Den defekt-
och anpassningsinriktade syn som tidigare, till stora delar, varit rådande när det gäller synen på
elever med skolproblem fick stå tillbaka för ett synsätt där elevens hela situation skulle tas i
beaktande (Vernersson, 2002). Den övergripande inriktningen i det specialpedagogiska arbetet var
att arbeta förebyggande, att motverka att svårigheter uppstod (Vernersson, 1995).

Enligt Bladini (1990) så har specialundervisningen i ett historiskt perspektiv varit nära
förknippad med skolutveckling. Specialläraren har under perioden 1921-1981 utvecklats från en
hjälpskollärare via en kliniklärare till att bli en förändringsagent. Av en förändringsagent krävs det
”en syntes av professionella egenskaper som intutition, erfarenhetsbaserad kunskap om individuella
elever, intresse för teori, samarbetsförmåga och kompetens att arbeta på en mer central
organisatorisk nivå än tidigare speciallärare” (Bladini, 1990, s. 338). De tre rollerna som
specialundervisningen har intagit kan sägas sammanhänga med både skolans och
specialundervisningens utveckling. Under sina första faser harmoniserade specialundervisningen
väl med den allmänna skolpolicyn. Vikten av sammanhållna klasser och individualisering fick inte
genomslag under perioden trots att det infördes under 1950-talet. Troliga orsaker till detta kan vara
att det ansågs svårt av pedagogiska skäl att införa en odifferentierad skola, samt att både utbildning
och verksamheten för speciallärare var en ganska isolerad verksamhet i förhållande till övrig skol-
och utbildningsverksamhet. Till detta hör att det under perioden rådde en liberal syn på inrättandet
av specialundervisning som fick till följd att det utnyttjades maximalt. Under perioden var
ambitionen att minska differentieringen bland de elever som var normal- och högpresterande,
medan det om svagpresterande inte pratades om differentiering utan om specialundervisning.
Eftersom specialundervisningen till vissa delar var skild från den ordinarie undervisningen på
grund av den administrativa uppdelningen inom skolöverstyrelsen, som kvarstod fram till slutet av
1970- talet, så ökade antalet skolmognadsklasser och hjälpklasser därav. Verksamheten bedrevs
främst utifrån de villkor som skolan dikterade.

Bladini (1990) skriver vidare att det var först i samband med SOU 1974:53 (SIA- utredningen),
som det skedde en förändring vad beträffar specialundervisningens isolering. Detta för att elever
med svårigheter där behandlades utifrån ett skolmiljöperspektiv. Denna förändring av
skolverksamhetens specialundervisning är enligt forskaren ett resultat av dolda krafter. Bladini
menar att specialundervisningen nog kan framstå som relativt konservativ i förhållande till den i
övrigt reforminriktade skolan men vill påminna om att:

Inom ramen för specialundervisningen initierades både pedagogiska innovationer och
psyksociala förnyelser av vital betydelse för elevvård och för attityder till elever med
skolproblem (Bladini, 1990, s. 343).
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Exempel på detta är enligt Bladini (1990) införandet av en undervisning anpassad till
förutsättningar, förberedande träning för läs- och skrivundervisning, ämnesövergripande studier
samt införandet av icke teoretiska inslag i undervisningen. Inom specialundervisningen har man
utvecklat och praktiskt provat nya pedagogiska idéer som sedan införts i den vanliga skolan men
Bladini (1990) menar också att specialpedagogiken till viss del medfört fördröjningar när det gäller
utvecklandet av nya idéer. En orsak till detta är att specialpedagogiken brottas med vissa
inneboende konflikter såsom synen på eleven, undervisningsmetoder, organisation och så vidare.

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och läroplanen för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94) framgår det att elever med svårigheter skall erhålla den hjälp de behöver.
Det yttersta ansvaret för detta läggs på rektor, och är formulerat enligt följande: ”undervisning,
elevvård- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta”
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 36). Som tidigare påpekats så skall elever enligt lagstiftaren
erhålla den hjälp som de är i behov av och detta stöd skall organiseras utifrån ett inkluderande
synsätt. En mycket viktig faktor enligt Vernersson (2002) är ”lärarens roll och förhållningssätt i
klassrummet… …Attityden hos läraren till elever i behov av stöd” (Vernersson, 2002, s. 23).
Enligt Vernersson (2002) är det på läraren det beror om eleven i realiteten inkluderas.

Det som enligt specialpedagogisk forskning (Vernersson, 2002) är det mest avgörande vad
beträffar elevens kunskapsinhämtning är elevens självuppfattning. Denna kan stimuleras i en
miljö där eleven befinner sig i en god social samvaro men hämmas i en miljö där eleven
segregeras. På grund av den ökade graden av diagnostisering så har det skett en ökning av elever i
behov av stöd. Detta gäller framför allt elever med läs- och skrivsvårigheter samt med
koncentrationssvårigheter (Vernersson, 2002).

När det gäller begreppen mångfald/olikhet så har de enligt Emanuelsson (1997) av tradition
förvandlats till avvikelse, med den följden att vissa elever har betraktats som riskfaktorer som
man velat bli av med. Emanuelsson (1997) konstaterar att den traditionella specialpedagogiska
verksamheten nog är en större angelägenhet för skolan, än för eleven i behov av stöd. På det sätt
som integration praktiserats så har den övergripande intentionen varit att sortera bort vissa barn,
ofta redan vid skolstarten, för att de har bedömts som för avvikande för att gå i vanliga klasser och
därför bör tillhöra speciella klasser eller skolor. Så snart dessa klasser blivit etablerade så blev de
en naturlig, men separerad del av skolsystemet, och deras existens betraktades sällan som
segregation. En orsak till detta var det uttalade målet att ge specialhjälp och stöd till ”elever i
behov av stöd”. Det andra syftet, vilket sällan uttrycks var att den ordinarie undervisningen skulle
bli fri från störande moment som kunde orsaka problem för lärarens planerade undervisning.
Denna segregerande process började ifrågasattes på allvar i Skandinavien under 1970- talet och
resulterade i en strävan att försöka föra dessa segregerade barn tillbaka till de ”vanliga” klasserna.
Denna process kom att kallas för integrering.

Specialpedagogik i dag

Utgångspunkten i grundskolans verksamhet är att utbildningen skall vara likvärdig. Detta
förutsätter att elever som har problem skall få den hjälp de behöver. Hur detta stöd skall ges och
organiseras är upp till den aktuella skolan att bedöma. Skolans resurser är här en viktig faktor. I
första hand bör detta stöd ges inom klassens ram, men om det anses nödvändigt får särskilda
undervisningsgrupper ordnas (Vernersson, 2002).

I diskussionen på skolorna om hur stöd skall utformas förekommer några olika begrepp,
nämligen ”integrering, segregering och inkludering” (Vernersson, 2002, s. 22). Integrering kan,
som tidigare nämnts, i skolan se mycket olika ut. Det kan handla om att eleven går i en vanlig
klass men får extra stöd enskilt eller i mindre grupp. Det kan också ses som en process som skall
leda fram till integration mellan handikappade och icke handikappade elever (Skolverket, 1998).
Vad beträffar segregering så innebär det oftast ett avskiljande från den ordinarie
studiegruppen/klassen, till en grupp som bedöms kunna tillgodose elevens aktuella behov
(Vernersson, 2002). Med inkludering menas att eleven går i sin ordinarie klass och får sitt stöd
där. Förespråkarna för inkludering menar att skillnaden mellan specialundervisning och vanlig
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undervisning blir liten. Den sociala gemenskapen och samvaron får hög prioritet och barns
olikheter accepteras och respekteras (Skolverket, 1998). Vernersson (2002) poängterar att lärarens
roll och attityd är av stor betydelse i det inkluderande perspektivet eftersom det är på
honom/henne som det i realiteten beror om eleven skall bli inkluderad. Lärarens förhållningssätt i
verksamheten är alltså avgörande enligt Vernersson (2002).

Den svenska inriktningen för specialundervisning formulerades som sagts på 1970- talet
(Haug, 1998). I SIA- utredningen (SOU 1974:53) framfördes behovet av ett inkluderande
perspektiv vad gäller specialundervisning. Integreringen skulle ses som ett medel att uppnå idealet
om bland annat demokratiskt deltagande. Haug (1998) menar vidare att Sverige, och även Norge,
gör tvärt emot den ursprungliga inriktningen. Svensk specialundervisning ligger ”närmare den
segregerande än den inkluderande integreringen” (Haug, 1998, s. 26). Anledningen till detta beror
i hög grad på att kompensationstanken är bärande. Det vill säga att skolan skall kompensera
eleven för sina brister så att han/hon kan ingå i samhällslivet, inte i första hand att integrera elever
med någon form av särskilt behov i ett demokratiskt deltagande.

Självuppfattning brukar enligt Vernersson (2002) inom specialpedagogisk forskning betonas
som avgörande för elevens kunskapsinhämtning. I en segregerad miljö kan elevens
kunskapsinhämtande hämmas på grund av bristande kompetens och stimulans. Om eleven
däremot integreras och därigenom får god samvaro och stimulans kan elevens självförtroende öka
och därigenom ökar också elevens kunskapsinhämtande. Det Ahlström, Emanelsson och Wallin
(1986) skriver överensstämmer med detta och de menar att studier har visat att placering i
specialklass inte genomgående kunnat påvisa fördelar vad gäller prestation. Snarare har det
påvisats att ”svagt begåvade elever som undervisas i vanlig klass har gjort bättre skolprestationer”
(Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986, s. 105). Skolverket (1998) lyfter också detta och
menar vidare att en minskad klasstorlek kan få effekt på inlärningen om läraren samtidigt
förändrar sitt arbetssätt. ”Pedagogisk uppläggning tycks vara viktigare än både klasstorlek och
skolämnen” (Skolverket, 1998, s. 49).

Enligt Venersson (2002) har det skett en ökning av elever i behov av stöd i den svenska skolan.
Det handlar framför allt om elever med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter.
Orsaken till denna ökning är enligt Vernersson (2002) den ökade diagnostiseringen av elever. Den
förändring som specialverksamheten i skolan har genomgått, övergången från
speciallärarverksamhet till specialpedagogverksamhet, har gjort att arbetsuppgifternas karaktär
har förändrats. Från att ha varit en verksamhet där fokus för speciallärarna varit att undervisa
enskilda elever och mindre grupper, handlar specialpedagogernas verksamhet mer om att vara
resurspersoner. När det gäller specialpedagogens uppgifter så skriver Persson (2004) att förutom
undervisande uppgifter skall specialpedagogen även ha handledande och rådgivande uppgifter.
Den specialpedagogiska verksamheten skall inte vara särskiljande utan utveckla all undervisning
mot förståelse och integration (Vernersson, 1995).

Specialpedagogisk forskning med avseende på verksamhet samt begreppen segregering,

integrering och inkludering

När det gäller handikapp och avvikelse så vill Rosenqvist (1995) understryka att det uppstår i och
med samspelet med omgivningen. Enligt Fischbein & Österberg (2003) så fokuserar det
specialpedagogiska kunskapsfältet på samspelet mellan personen och dennes omgivning. Vad
beträffar begreppen segregering, integrering och inkludering förknippas de enligt Emanuelsson
(1997) ofta med specialpedagogik, när de egentligen bör förstås som ”vanliga”
utbildningsbegrepp. ”The real meaning of integration as well as inclusion in such relations is best
understood as goals or aims based on ideology and meanings of democracy” (Emanuelsson, 1997,
s. 35). Emanuelsson menar vidare att mångfald normalt är rådande i grupper. Vissa olikheter är
värderade som positiva eller goda, andra negativa eller dåliga. När skillnader/olikheter/mångfald
diskuteras så blir detta inte sällan förknippat med den så kallade negativa delen av den normala
fördelningen. Den handlar enligt Emanuelsson (1997) till stora delar om hur mycket av den
normalt existerande mångfalden vi är beredda att acceptera i vanliga grupper och aktiviteter och
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hur den naturliga mångfalden i en grupp barn som kommer till en skola för alla kan lyftas på bästa
sätt. En relevant fråga enligt Emanuelsson (1997) är vilken/vilka roller speciallärare/pedagoger
antar eller accepterar som givna i skolan. Om skolan och pedagogerna tenderar att se elevens
problem enbart orienterat till individuella tillkortakommanden eller dåliga förutsättningar så leder
detta till segregation eller uteslutning.

Vid utbildning av barn i behov av stöd så går den officiella inriktningen ut på att eftersträva en
minskning av segregerande grupper (SOU 1998:66). Denna inriktning går för övrigt i linje men
internationella tendenser och överenskommelser (SOU 1997:108). Men enligt Westling Allodi
(2005) så finns det idag tendenser i den svenska skolan som pekar i motsatt riktning nämligen, mot
ökad segregering och utstötning av elever.

Utbildning bör enligt FN:s konvention betraktas som en rättighet, och angående barnets
rättigheter framgår det att ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning” (Skolverket,
1994 s. 76) samt ska med olika stöd göra utbildning möjlig. Grundläggande utbildning för alla
betraktas som en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle och denna utbildning skall vara
anpassad till varje barns bästa. Författarna Fischbein & Österberg (2003) relaterar till att flickor är
mer utvecklade än pojkar under hela uppväxten och att skillnaderna kulminerar under puberteten.
Författarna skriver att i ”årskurs 6 kan det skilja ca sju år i fysisk mognad mellan den tidigast
puberterande flickan, som kan vara en fullvuxen kvinna och den senast puberterande pojken som
fortfarande är ett barn i biologiskt avseende” (Fischbein & Österberg, 2003, s. 30). Enligt
författarna så har den fysiska mognaden till viss del ett samband med den mentala. Utifrån detta
undrar författarna om skolan kanske mer är till för flickor än för pojkar.

Westling Allodi (2005) menar att skolan i dag ställs inför utmaningen att anpassa sin
verksamhet så mycket som möjligt utan att skapa differentierade grupper. Att anpassa skolan till
elevernas olikheter blir en viktig ambition för att motivera olika elevgrupper till fortsatt utbildning
och delaktighet. Detta för att minimera risken att grupper av elever hamnar utanför skolans
kontroll. Westling Allodi menar vidare att:

en skola för alla är ett villkor för fostran till demokrati. Denna fråga är av intresse för
alla, och inte bara de grupper som riskerar att bli diskriminerade. Det öde som
grupper som riskerar att bli missgynnade i skolan möter, sänder ett budskap till alla
barn och ungdomar om vilka värderingar som faktiskt gäller i samhället, bortom ideal
och retorik (Westling Allodi, 2005, s. 2 och 3).

Av SOU 1997:108 framgår det att;

barn och ungdomar med behov av särskilt stöd i undervisningen (särskilda
pedagogiska behov) bör omfattas av de allmänna undervisningssystemet som byggts
upp för flertalet barn… …Skolor som utgår från barnet i centrum är dessutom en
utbildningsbas för ett människoorienterat samhälle som respekterar alla människor
såväl skillnader som värdighet (SOU 1997:108, s. 463).

Vidare framhåller man att en integrerad skolgång ”är det effektivaste sättet att bygga upp en
solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater” (SOU 1997:108, s. 465).

Haug (1998) menar att integrering i den svenska skolan, som tidigare nämnts, inte handlar om
en inkluderande integrering utan om en segregerande integrering. Haug delar upp begreppet
integrering i en segregerande och en inkluderande integrering detta för att precisera och nyansera
den situation som är rådande. Med segregerande integreringen menar Haug att eleven är placerad i
en mindre grupp under större eller mindre del av skoldagen/skoltiden. Vidare att det i den
segregerande synen på integrering finns en skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik
nämligen att specialpedagogiken har en mer professionell karaktär. Den segregerande integreringen
är enligt Haug specialundervisningens ursprung. Det centrala i denna inriktning är att man försöker
hitta den mest optimala inriktningen för varje barn och detta bestäms utifrån sakkunnig
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diagnostisering av vad som är det bästa för barnet. Med den inkluderande integreringen menar
Haug att barn med behov av stöd går i en ”vanlig” klass under hela sin skoltid. Argumentet för
denna inriktning är den sociala rättvisan, att alla skall ha lika rätt till deltagande utifrån
demokratiska värden. Vad beträffar begreppet ”särskilda behov” så är det enligt Haug en social
konstruktion i en skola som inte är konstruerad för att ta emot alla elever. Inriktningen på
verksamheten skall vara ”individuellt tillrättalagd undervisning för alla barn i samma skola och i
samma klassrum. … …Det skall ske utan att elever blir stigmatiserade eller utstötta” (Haug, 1998,
s. 22). Den inkluderande inriktning ser ingen skillnad mellan specialundervisning och undervisning
och därmed ingen skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik. Enligt Persson (1998) så visar
tidigare forskning att;

differentieringsfrågan har en intim koppling till elevers självuppfattning. Varje försök
att genomföra en uppdelning av elever med utgångspunkt i hur lärare och annan
personal uppskattar deras förmåga att kunna tillgodogöra sig undervisningen, innebär
att vissa elever kommer att hamna i grupper där förväntningarna blir lågt ställda
(Persson, 1998, s. 13).

Av Berglund (1998) framgår det att elever som haft specialpedagogiska insatser i språk och
matematik har en tendens att värdera sig själva lägre än de som inte haft specialpedagogiskt stöd.
De elever som hade en lägre självvärdering, i årskurs 3 och 6, var i åtnjutande av mer omfattande
specialpedagogiska insatser än övriga elever. Berglund har också kunnat konstatera att elever som
är i åtnjutande av specialpedagogiska insatser har en tendens att uppleva den psykosociala
situationen som sämre än de utan specialpedagogiska insatser, detta med avseende på oro, ängslan
och relationer till föräldrarna.

Persson (1998) konstaterar när det gäller den traditionella och ursprungliga formen av
specialpedagogiskt stöd att den är i form av organiserad differentiering där elever med likartad
problematik undervisas tillsammans. Denna form blev starkt begränsad under 1960-talet då
grundskolan infördes. Då skulle alla barn undervisas samtidigt i sammanhållna klasser vilket
gjorde att lärare ställdes inför en problematik som de varken var utbildade för eller hade
erfarenhet av. Denna form kom av organisatoriska och ideologiska skäl att ersättas av en
pedagogisk differentiering där inriktningen var att ”lärostoff och arbetsformer skulle anpassas till
vars och ens individualitet” (Persson, 1998, s. 3).

I den svenska skolan handlar det specialpedagogiska i stor utsträckning om någon form av
differentiering endera utifrån verksamhet eller inriktning. Övergripande när det gäller utbildning så
skriver Haug (1998) att alla elever skall ha lika villkor i skolan oavsett begåvning, anlag och
intressen. Utifrån denna sociala rättviseaspekt så menar Haug att det handlar om två
utgångspunkter, nämligen det kompensatoriska – eller det demokratiska deltagarperspektivet. Den
första utgångspunkten bygger på tanken att man ska sätta in resurser för att ”stärka upp” elevens
svaga sidor prestationsmässigt så att denne på sikt kan återgå till den ordinarie undervisningen i sin
klass. Enligt Haug så fungerar inte den kompensatoriska insatsen tillfredsställande för så många
barn. Detta för att de som regel hamnar i en ”stigmatiserad och marginaliserad position åtminstone
för resten av sin tid som elever, med de konsekvenser detta kan få, då och senare” (Haug, 1998, s.
16). Den andra utgångspunkten bygger på att människor är olika och att det är ”odemokratiskt att
använda prestationer som bas för värderingen i en obligatoriska utbildningen” (Haug, 1998, s. 17).
Variation ses som något naturligt och det handlar om att institutionen måste anpassas till denna.
Det handlar i detta synsätt alltså om ett inkluderande synsätt.

Persson (1998) skriver att det är svårt att kunna urskilja samhällets intentioner med den
specialpedagogiska verksamheten i grundskolans verksamhet som helhet. Han menar att det
tyngsta skälet till att vissa elever får specialpedagogiskt stöd har att göra med skolans kravbild
kontra elevers reaktion på denna. Skolans problem kan generellt sägas ligga i att den inte har
förmåga att hantera den naturliga variationen av olikheter hos elever när det gäller undervisning.
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Specialundervisningen får då i uppgift att lösa de svåraste differentierings-problemen
genom att ”ta hand om” de i relation till övriga elever svagaste i klassen och får
därmed en organisatoriskt differentierande funktion som komplement till den
pedagogiska differentieringen (eller individualiseringen). Det problematiska är att
skolan och lärarna därvid definierar en (alltför) stor andel elever i behov av
specialpedagogiskt stöd, vilket medför att de elever som har mycket uttalade
svårigheter berövas stöd av en omfattning som de skulle behöva och också bör ha rätt
till (Persson, 1998, s. 110).

Enligt Persson (1998) så skattade elever som fått specialpedagogiskt stöd sina skolprestationer som
lägre än övriga elever, flickor för övrigt lägre än pojkar. Ett undantag från detta var att flickor som
sysslar med estetisk verksamhet (bild och musik) skattar sig högt även om de erhöll
specialpedagogiskt stöd. Detta sistnämnda kan enligt Persson bero på att specialpedagogiken
fokuserar på basfärdigheter utifrån en akademisk utbildningssyn. Persson menar vidare att det är
lärarnas svårigheter att individualisera undervisningen som anses nödvändiggöra de
specialpedagogiska insatserna. Denna svårighet från lärarnas sida att tillgodose elevernas behov
kan ha sin grund i för stora klasser, då det blir mycket svårt att differentiera undervisningen.

Intervjumaterialet i Perssons undersökning (1997) visar på att speciallärarna hade att hantera
ett stort antal problemområden i grundskolan. Speciallärarna hade i sina uppgifter och åtgärder att
”förena behovet av att ge elever stöd, stimulans och en individuellt anpassad undervisning med att
befria klassen från störande inslag” (Persson, 1997, s. 137). Ett flertal av de intervjuade
speciallärarna uttryckte att deras arbete medförde att de hamnar i konflikter. Persson menar vidare
att specialläraren är i en utsatt position när det gäller att föreslå och vidta åtgärder. Detta för att
kollegialiteten kan äventyras om det i åtgärdsprogram eller på annat sätt framkommer att
undervisningen är bristfällig, att lärarnas arbete bör förändras eller kanske att organisationen i stort
bör ses över. Detta menar Persson (1997) är en konfliktsituation som kräver både kunskap och
kurage för att våga påtala. Denna konfliktsituation som specialläraren står inför kan vara en orsak
till den vid studiens genomförande ringa förekomsten av åtgärdsprogram.

I Persson (1997) framgår det att speciallärarnas arbete i första hand var inriktat på att åtgärda
problem på individnivå. Detta kan få som följd att de eventuella problem som skolans organisation
och verksamhet kan medföra, inte kommer i fokus. Persson menar vidare att ”elevens interaktion
med sin omgivning måste bli ett naturligt inslag i det specialpedagogiska arbetet och detta måste i
högre grad än i dag bli en hela skolans angelägenhet” (Persson, 1997, s. 140). Enligt de intervjuade
så användes specialpedagogiska resurser till mångahanda slag som kanske inte alltid handlade om
arbete med elevers svårigheter. Enligt Persson så kan det bero på att skolans relativt slutna
organisation kräver att det är någon som tar hand om det som den ordinarie verksamheten inte
förmår att bemästra. Undersökningen visade att speciallärarens vanligaste arbetsuppgift var att
hantera de elever som av den ordinarie verksamheten uppfattas som störande eller avvikande.
Uppfattningen att det är eleven som är problemet och som måste anpassas måste enligt Persson
analyseras mer i skolan samt att även lärarens agerande måste blir utsatt för granskning. Resultatet
tyder också på att rektors roll var av stor vikt för den specialpedagogiska verksamheten.
Verksamhetens kvalitet gynnas där rektor medverkade till att vidga verksamheten så att elevers
problem analyseras utifrån ett vidare perspektiv.

I min egen undersökning av rektorers uppfattningar om de riktade åtgärderna i grundskolan
(Groth, 1999) framkom det att en gemensam samsyn i stort saknades. De övergripande visionerna
saknades och styrfunktionerna var ibland diffusa och otydliga. Rektorerna uppfattade att det hos
personalen fanns en förståelse för att prioritera frågor som rör elever i behov av särskilt stöd, men
att det samtidigt fanns en tendens att vilja avskärma sig. Vad beträffar åtgärdsprogrammen i stort så
ansåg rektorerna att dessa är ”ganska bra”, men att de åtgärdsprogram där man kombinerar olika
åtgärder är mindre bra. Det som rektorerna menade skulle kunna förbättra situationen för elever i
behov av särskilt stöd är att, i stort, ”göra så mycket som möjligt för dessa elever”, att eftersträva
ett friare arbetssätt, att arbeta utifrån spårtanken (att eleverna följs åt under längre tid), att ”möta”
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eleverna på ett annat sätt samt att eftersträva ett bättre samspel mellan lärare och elev. Enligt
studien så handlade det mycket om ”att man tager vad man haver”, när det gäller åtgärdsstruktur.
Det som enligt Persson (1997) är nödvändigt för både rektors agerande och den specialpedagogiska
verksamheten är att specialläraren har kunskaper om bakomliggande orsaker till elevers svårigheter
samt att verksamheten är förankrad i kollegiet. Även om det finns en samsyn bland personalen
angående den specialpedagogiska verksamheten så behöver inte detta betyda att de harmoniserar
med samhällets intentioner och nationella styrdokument. Persson menar att en hög kompetens
bland annat om olika handikapp och metoder hos de som ska arbeta med elever som har problem
både är önskvärt och nödvändigt men dock inte tillräckligt. Specialläraren/pedagogen måste även
ha förmåga att se elevens problem i ett vidare skolperspektiv.

Resultaten i Persson (1997) tyder på att det fanns en diskrepans mellan den nedskrivna
uttryckta specialpedagogiska verksamheten och hur den faktiskt bedrivs. Testning och
diagnostisering var vanligt förekommande i den specialpedagogisk verksamheten på mellanstadiet,
detta då främst i svenska och matematik. Detta trots att läroplanen och kommentarmaterial pekar på
att dessa förfaringssätt är otillräckliga som utgångspunkt för en åtgärdsstruktur. Detta förfaringssätt
bygger på en föreställning om att ”man på ett objektivt sätt kan mäta förmågor hos eleven för att
med detta som utgångspunkt vidta lämpliga åtgärder” (Persson, 1997, s. 147). Resultaten visar
vidare på att om undervisningen i hög grad sker via läromedelstexter så är det stor risk att elever
med läs- och skrivproblem får problem som kan leda till att eleven blir en del av den
specialpedagogiska verksamheten.

Enligt Persson (1997) så är mycket av problemet med specialpedagogik att eleven under en tid
skall behandlas i den specialpedagogiska verksamheten för att komma ikapp de andra eleverna, de
andra eleverna är alltså måttstocken. De intervjuade i Perssons (1997) ger uttryck för att det
ställdes orimliga krav på den specialpedagogiska verksamheten utifrån denna föreställning. Persson
skriver vidare att forskning har visat att det är omöjligt för en elev som har svårigheter i skolarbetet
att med hjälp av specialpedagogiska insatser komma i kapp sina klasskamrater och åtgärda sina
kunskapsbrister. Enligt Persson så bör en viktig del av specialpedagogiskt arbete vara att hitta en
fungerande balans mellan en träning av kunskaper och färdigheter och att använda dessa i ett vidare
sammanhang.

Sammanfattningsvis kan man säga att Persson (1997) menar att när det gäller
specialpedagogisk verksamhet så måste den ges möjligheten att utvecklas något friare från
samhällsinstitutioner och rent nyttotänkande, samt att det blir en tydligare koppling mellan
specialpedagogisk forskning och den praktiska verksamheten. Persson konstaterar att det trots
genomgripande läroplansreformer och förändringar skett ganska lite vad gäller den
specialpedagogiska verksamheten. Han menar att resultatet tyder på att;

den specialpedagogiska verksamhetens många funktioner egentligen bara är en
konsekvens av de motsättningar som är inbyggda i grundskolan som en samhällelig
institution. Det kanske i själva verket är så att En skola för alla förutsätter något slag
av specialpedagogik för att fungera (Persson, 1997, s. 154).

Utifrån Ström (1999) så framgick det att speciallärarna upplevde en disharmoni mellan individens
problembild och den skolmässiga miljö som eleven var en del av. Miljön ansågs inte lämplig med
avseende på elevens problem. Därför blev det övergripande syftet med insatserna att minska denna
disharmoni. När det gäller den elevvårdande verksamheten så präglades den enligt studien av de
individinriktade åtgärderna. Den specialpedagogiska verksamhetens fokus var relaterad till en
absolut handikappsyn, alltså inte utifrån ett interaktionistiskt förhållningssätt. Elevernas problem
uppfattades inte som kontextbundna.

Ström (1999) skriver vidare att utifrån den relativa synen på skolsvårigheter ses elevers
problem som ett interaktionsproblem mellan individen och dess omgivning. Enligt detta synsätt är
det elevens inlärningsmiljö och sociala miljö som är fokus för den specialpedagogiska
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verksamheten. När det gäller relationen till klasslärarna så framgår det av studien att speciallärarna
var försiktiga med att uttala sig om klasslärarnas arbetssätt och undervisningsmetoder.
Speciallärarna betonade ”vikten att gå försiktigt fram” (Ström, 1999, s. 136) i de fall där de inte var
av samma åsikt. För att påverka verksamheten i positiv riktning använde sig speciallärarna av en
lobbystrategi, alltså att påverka ämneslärarna indirekt. Antagligen så kände sig nog speciallärarna i
studien maktlösa inför uppgiften att påverka undervisningen i klassen och klasslärarnas
undervisningsmetoder och valde därför att påverka verksamheten indirekt samt att arbeta
individinriktat.

Till detta kan anföras att av Myrberg (2001) framgår det att de resurser som påverkar
undervisningen i klassrummet får större inverkan än de som sätts in på skolnivå. Faktorer som är av
vikt är att lärare och elever samverkar, där man har gemensamma mål och där eleverna arbetar med
många elever i klassen. Läraren bör enligt Myrberg (2001) använda sig av ett diagnostiskt
arbetssätt. Detta innebär att ett kontinuerligt uppföljande av varje elevs resultat och svårigheter är
av vikt. Eleverna måste med andra ord få feedback på sitt skolarbete så att eventuella svårigheter
upptäcks så snabbt som möjligt. Målet med den bedrivna undervisningen skall inriktas mot att
eleverna utvecklar ett självständigt arbetssätt. Med detta menas att eleverna kan planera sitt arbete,
finna lösningar på sina inlärningsproblem samt själva bedöma resultatet av sitt arbete.

Enligt Ström (1999) arbetade inte speciallärarna i studien i någon större utsträckning med
planering av insatser på skolnivå. Merparten av speciallärarna arbetade med diagnostisering av
eleverna när det gäller läs- och skrivsvårigheter som sedan fungerade som underlag för urval till
den specialpedagogiska verksamheten. Vid planeringen av den specialpedagogiska verksamheten
tillsammans med skolledning och elevvårdsgrupp så verkade inte speciallärarna i studien ha någon
framträdande roll.

Speciallärarna i studien var i ringa grad inriktad på det omgivande samhället. I någon mån
samarbetade speciallärarna med de föräldrar vars barn de undervisade och detta samarbete var
enligt speciallärarna överlag positivt och hade utvecklingspotential. Vad beträffar professionella
kontakter, med det menas konsulterande eller koordinerande verksamhet, så var detta sparsamt
förekommande. Några speciallärare i studien ger uttryck för att skolan till exempel hade möjlighet
att konsultera en psykolog vid behov.

När det gällde speciallärarnas professionella kunskap, alltså undervisningsmetoder/modeller,
teorier och undervisningsmaterial, så kunde Ström i sin studie skönja två teman. Det ena temat var
att anpassa och individualisera verksamheten och det andra handlade om att ta det hela från
grunden. Att anpassa och individualisera gick till så att speciallärarna själva eller tillsammans med
den undervisande läraren valde ut det som kunde betraktas som basstoff. Individualiseringen gick
till så att specialläraren tillsammans med eleven anpassade, förenklade och konkretiserade detta
basstoff. Vad speciallärarna då gör är enligt Ström att de plockar ut svagpresterande elever och på
detta sätt hjälper till att differentiera undervisningen. Ström frågar sig om detta är en relevant
användning av specialpedagogiska resurser och menar att det finns risk att det specialpedagogiska
kunnandet inte kan utnyttjas i tillräckligt hög grad.

Vid det andra temat, ”att ta det från grunden”, använde sig speciallärarna av diagnostiska läs-
och skrivtester för att, som de sa, identifiera läs- och skrivsvårigheter hos elever. Enligt Ström
användes dessa tester som ett gallringsinstrument för den specialpedagogiska verksamheten, men
även i förebyggande syfte. Speciallärarna i studien uppgav sig ha god tillgång på material för läs-
och skrivträning som vanligen fungerade som en idebank. Material produceras för övrigt till en viss
del av speciallärarna själva. Speciallärarna i studien hade svårt att definiera den metod de använde
sig av vid undervisning och träning av elever med läs- och skrivsvårigheter och de fokuserade mer
på materialaspekten. Speciallärarna i studien hade även svårigheter med att kunna definiera en
kunskapsbas för den specialpedagogiska verksamheten. Den metodiska aspekten beskrevs i termer
av ”att ta det från grunden” (Ström, 1999, s. 148-149). Kunskapsbasen var en sammanflätning av
kunskap som utbildning och det erfarenhet gett. Däremot kunde speciallärarna uppge en
kunskapsbas för lågstadiets traditionella arbete på grund av speciallärarutbildningens
lågstadieinriktning.
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Speciallärarna i studien uttryckte att de var öppna för nytänkande men i grunden inte beredda att
förändra sin verksamhetsinriktning. Enligt Ström så verkar det som att speciallärarutbildningen
främst gett en metodisk kännedom, ”inte en beredskap att kritiskt analysera grunderna för den
specialpedagogiska verksamheten” (Ström, 1999, s. 151).

Speciallärarna i studien menade att kompanjonundervisningen, samarbetet med ämneslärarna,
inte fungerar och därför måste utvecklas. Speciallärarna verkade inte, i någon större utsträckning,
planera stödåtgärder tillsammans med ämneslärarna. Detta är enligt Ström (1999) nödvändigt för
att speciallärarens professionella kunskap skall komma till sin rätt. I annat fall riskerar
specialläraren att bli en hjälplärare åt ämnesläraren.

Planeringen av stödet för elever i behov av stödåtgärder gjordes till övervägande delen av
speciallärarna, alltså inte i någon större utsträckning tillsammans med ämneslärarna. Den planering
som skedde hade karaktären av informella samtal där syftet var att utbyta information. I de fall där
målet var att hålla jämna steg med klassundervisningen handlade informationen om den/de
kommande lektionerna. När det handlar om prov så framgår det av studien att eleverna ofta fick ha
muntliga prov/förhör i stället för skriftliga. De hade även möjlighet att göra proven hos
specialläraren med hjälp av denne. Enligt speciallärarna så fungerade stödet vid provsituationer bra
men att det på vissa skolor förväntas att specialläraren skulle åtgärda de kunskapsbrister som
framkommit ur provsituationen. Ström menar att det hos ämneslärarna fanns en benägenhet att
”skjuta över ansvaret för svagpresterande elever på speciallärarna, som förväntas åtgärda
problemet” (Ström, 1999, s. 156).

När det gällde bedömning av de elever som tillhör den specialpedagogiska verksamheten så
kunde det enligt speciallärarna i studien vara svårt att få sin röst hörd. Ämneslärarna har ju det
officiella bedömningsansvaret men, enligt Ström, så borde specialläraren också få en del av detta.
Ström menar vidare att specialläraren genom sin kännedom om eleven kan tillföra andra
dimensioner än den ämnescentrerade, vilket kan vara till fördel för verksamheten i skolan.

Den aktuella studien tyder på att de personliga relationerna är av stor vikt för samarbetet.
Följden av detta blev att speciallärarna i studien främst samarbetade med de ämneslärare som de
hade goda relationer till. Ström menar att man nog kan anta att de ämneslärare som specialläraren
hade goda relationer till hade en likartad syn på eleven och undervisning som specialläraren själv.

För det pedagogiska ledarskapet har rektor en viktig roll. Ström menar att ett ”välfungerande
pedagogiskt ledarskap är av stor betydelse för skolans klimat, för skolans utveckling och för
samarbete” (Ström, 1999, s. 167).

Stämpling och stigmatisering är följder som inte sällan nämns i debatten om elever i behov av
särskilt stöd i skolan. Karlsudd (1999) delar i sin studie av särskolebarn i integrerad
skolbarnsomsorg in stämplingen i en positiv och en negativ stämpling. Aktiviteter som mildrar
graden av stigmatisering benämns som positiv stämpling, och de aktiviteter som har särskiljande
konsekvenser benämns som negativ stämpling. Exempel på positiv stämpling är enligt Karlsudd
när barnet benämns/beskrivs i positiva ordalag som till exempel att barnet är underbart, en tillgång
samt att personalen är glada att få ha honom/henne i gruppen. Karlsudd skriver vidare att om:

klimatet i personalgruppen är positivt och pedagogernas förhållningssätt gentemot
särskolebarnet bygger på respekt och acceptans kommer barnet som ingår i gruppen
att stämplas positivt. Detta gäller även för klimatet i barngruppen. Om den särskilt
anställde har de kvalifikationer som krävs, leder detta till positivt stämplande
(Karlsudd, 1999, s. 181).

Karlsudd (1999) menar vidare att personalen som förebild är av stor betydelse. En personalgrupp
har stora möjligheter att påverka attityder och förhållningssätt till barnen om de åtnjuter förtroende
och respekt hos barn och föräldrar. Vidare att om begreppet ”normalt” hos personalen också
innefattar de normala avvikelser, som ett handikapp kan utgöra, och åtgärder vidtas i den
riktningen så blir följden en positiv stämpling och att barnet kommer att inkluderas i gruppen. Om
olikheter accepterades skulle en gynnsam integrering ha större möjlighet att förverkligas. Ett steg i
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denna riktning vore att det, bland personer som arbetade med handikapp, fanns ett förhållningssätt
som innefattade en vidare definition av normalitet som enligt Karlsudd skulle ha en mildrande
effekt på stigmatiserande förlopp. Karlsudd menar att uttalanden som lyfter fram det positiva i
olikheterna på sikt är effektivt, men att det krävs skicklighet och gott omdöme hos personalen för
att denna positiva stämpling skall bli fungerande:

Om ett samhälle på olika sätt prioriterar mellanmänskliga aktiviteter, och om en
tillåtande positiv syn på handikapp blir en norm, kommer fler människor att kunna
känna utbyte i relationen med handikappade (Karlsudd, 1999, s. 187).

Enligt Jakobsson (2002) så är kommunikation, relationer och samverkan av avgörande betydelse
för elevens delaktighet och lärande. Dessa relationer skapas genom kommunikation mellan olika
individer på olika nivåer i skolan, och knutna till skolan. Dessa är enligt Jakobsson av avgörande
betydelse för elevens möjlighet till delaktighet och lärande. När någon del av skolsituationen eller
miljöer kopplade till denna, inte fungerar får de konsekvenser för elevens skolsituation.
Kommunikationens betydelse är alltså central medan den medicinska orsaksdiagnosen är av
begränsad betydelse för den pedagogiska ledningen. Jakobsson skriver; ”fungerande
kommunikativa kontexter är ett villkor för skapandet av goda lärandemiljöer” (Jakobsson, 2002, s.
205). Alltså genom att utveckla kommunikationen mellan olika aktörer i skolan, bygga upp
relationer, och bana väg för samverkan kan skolsituationen utvecklas till en god lärandemiljö för
elever.

I studien har Jakobsson (2002) tittat på elever med syndromdiagnos, och ambitionen med
studien har varit att beskriva skolsituationen ur elevens perspektiv. Ambitionen var att få en så
heltäckande bild som möjligt. De specialpedagogiska frågeställningar som studien fokuserat på har
varit normalitet och avvikelse, integrering och segregering, delaktighet och lärande samt
specialpedagogiskt stöd.

När det gäller normalitet och avvikelse så menar Jakobsson att detta kan vara beroende på
skolform och klass som eleven ingår i. Vidare tyder studien på att lärarna uppfattade två olika
sorters normalitet. Den elev som gick i grundskolan betraktas normalt som normal, medan den elev
som gick i särskolan normalt betraktades som avvikande. Detta tyder enligt Jakobsson på att
normalitet är kontextbunden. Jakobsson hävdar vidare att en vidgning av normalitetsbegreppet är
av stor vikt för att nå målet om en inkluderande skola. Resultatet tyder också på att studiens
fokusgrupp både beskrevs som, och upplevde sig som, ensamma. Vidare att barnen i studien
ingenting annat önskade att vara delaktig i en gemenskap.

Jakobsson (2002) menar att man vid analys av skolsituationer bör beakta både delaktighet och
lärande. En slutsats som dras av studien är att det som är det grundläggande arbetssättet i klassen
har betydelse när det gäller möjligheten till deltagande och erhållande av stöd för eleven. Arbetar
eleven i egen takt med arbetsuppgifter blir det möjligt att ge stöd utifrån direkta upplevda behov
där eleven befinner sig utan att eleven lämnar den sociala gemenskapen i klassen. I ett
klasslärarstyrt system blir den elev som inte kan leva upp till de förväntningar som läraren ställer
på klassen ”antingen beroende av en vuxen som sitter bredvid och hjälper till eller hänvisade till
andra uppgifter eller arbete i ett annat rum med hjälp av assistent eller speciallärare” (Jakobsson,
2002, s. 195-196). Det senare var enligt Jakobsson vanligast förekommande i grundskolan. När det
är för stor diskrepans mellan lärarens förväntningar och elevens förmåga uppstår problem. När inte
eleven kunde leva upp till lärarens förväntningar placerades ofta eleven utanför klassrummet, för
att i egen takt arbeta med de aktuella uppgifterna eller med andra uppgifter. Detta ibland med en
assistent eller speciallärare med vars hjälp eleven mer eller mindre lotsades genom uppgiften. Detta
för att bli klar med uppgiften samtidigt som de övriga eleverna. De elever som inte fick den ”hjälp”
eller lotsning som de behövde för att klara uppgiften/uppgifterna fick ofta lämna arbetet oavslutat
med den följden att eleven uppfattade sig själv som avvikare. Enligt Jakobsson så krävs det en god
pedagogisk utbildning hos de personer som skall arbeta som assistenter så att eleven både kan
känna sig delaktig i sitt lärande samt i en arbetsgemenskap.
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I studien framkom även specialpedagogikens dubbla roll, dels att ge elever det stöd de är i behov
av men också att befria den vanliga undervisningen från problem. Jakobsson hänvisar också till
Haug (1998) och det kompensatoriska perspektivet som kan få den följden att det inte uppstår ett
pedagogiskt möte som leder till lärande eftersom eleven på grund av för svåra uppgifter och för
”kort om tid” måste lotsas för hårt. Jakobsson (2002) förvånas vidare över att assistenter som följer
en elev under hela dess skoldag i många skolformer inte deltar i planering och elevvårdsmöten.
Jakobsson skriver att dessa assistenter är kanske de enda vuxna som finns i närheten av eleven
under skoldagen, och därmed ser vad som försiggår. ”Varför använder man sig inte av denna
erfarenhet i större utsträckning, än vad som framgår i studien?” (Jakobsson, 2002, s. 198). När det
handlar om elever med koncentrationssvårigheter så gäller det enligt Jakobsson att inte ge stöd i
sådan omfattning att det dödar elevens initiativförmåga och möjlighet till deltagande. På frågan om
vilken som är den lämpligaste stödformen så menar Jakobsson att det utifrån resultatet är omöjligt
att säga. Bedömningen av vad som är det lämpligaste stödet måste göras utifrån elevens behov,
förutsättningar och förhållanden i skolmiljön samt att det är ”kvaliteten i det pedagogiska arbetet
som är avgörande” (Jakobsson, 2002, s. 199).

Elever som placeras i liten undervisningsgrupp på grund av att de har svårt att ingå i sociala
samspelssituationer kan på grund av denna åtgärd gå miste om erfarenheter och kunskap om just
sociala samspelssituationer eftersom de inte är närvarande när detta behandlas. Olika mål kan alltså
kollidera och följden kan bli att eleven upplever frustration när denne inser vad han/hon gått miste
om. Enligt Jakobsson visar studien på vikten av att stöd ges så att det fungerar utifrån eleven.
Kommunikation och samordning mellan lärare blir viktig då eleven vid vissa tillfällen måste lämna
klassen för den lilla undervisningsgruppen. När det gäller kompetens utifrån, så menar Jakobsson
att ju större beredskap personalen har när det gäller att hantera elevers olikheter ju mindre behov av
kompetens utifrån behövs för enskilda elever. Jakobsson (2002) skriver vidare att:

Om den pedagogiska verksamheten utvecklas till att inbegripa elevers olikheter på ett
sätt som motverkar att svårigheter uppkommer, kan behovet av specialpedagogiska
åtgärder i former som innebär att elever måste lämna klassens gemenskap minska
(Jakobsson, 2002, s. 200).

Enligt Jakobsson (2002) så måste en diagnos, om den skall vägleda det pedagogiska arbetet, ge
fingervisningar om vilka konsekvenser som den aktuella diagnosen medför vad beträffar
svårigheter i skolan, men även hur dessa kan motverkas. Den aktuella studien visar att det var i
vanliga grundskoleklasser, vid diffusa problem, som till exempel koncentrationssvårigheter och
avvikande beteende, som diagnosen hade störst betydelse. Som jag tolkar Jakobsson, beror detta på
resurstilldelning och i viss mån även på verksamhetens fokusering. Jakobsson konstaterar även att
stöd till skolpersonal kanske många gånger är viktigare än stöd till enskilda elever när det gäller
elevers möjligheter till deltagande och lärande (Jakobsson, 2002).

Ett begrepp som introducerats internationellt för att uttrycka att elever med någon form av
funktionshinder tas emot av den allmänna skolan är Inclusion. Med det menas att;

skolan anpassas för att ta emot alla elever, och att skolan uppskattar olikheter. Inclusion
förutsätter att pedagogiska praktiker utgår från att alla människor är unika och att man
uppskattar heterogeniteten. Därmed är det inte eleven som är integrerad, utan det är skolan
som är inkluderande och är det i förhållande till alla barn. (Westling Allodi, 2005, s. 4).

Enligt Westling Allodi (2002) så kan skolan anpassa sig till elevers erfarenheter, eller, som jag
förstår det, försöka anpassa och påverka denna erfarenhet. ”School may appreciate the child and
his/her way of being or may consider him/her as troublesome, blame parents, consider only the
economic costs” (Westling Allodi, 2002, s. 86).

Skolan kan acceptera dessa barn som en självklar och naturlig del av vårt samhälle
(inclusion), eller den kan marginalisera dem. Det föregående innebär att kompetensen att arbeta
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med annorlunda förmågor och erfarenheter är spridd bland många personer i skolan. Det senare,
det differentierade alternativet, handlar om en koncentrering av erfarenhet och kunskap till en
begränsad grupp av experter där specialiserade grupper är fastställda.

I den inkluderande modellen är heterogenitet erkänt och värderad; i den differentierade
modellen är homogenitet en förutsättning och ett måtto. I den första modellen startar aktiviteter
och innehåll med en analys av den utbildande situationen, med de aktuella barnen, medan det i
den andra modellen handlar om att tonvikten ligger på ”standardutförande” när det gäller
åtgärdsstruktur (Westling Allodi, 2002).

Emanuelsson (1997) menar att inclusion i många stycken kan ses som en efterföljare till
integration. Detta som en konsekvens av att begreppet missbrukats som en beteckning för att göra
något helt eller smälta något samman. Emanuelsson menar att användandet av begreppet inclusion
i Skandinavien inte är självklar på grund av språkliga aspekter. Inkluderande undervisning låter
enligt Emanuelsson inte bra när man säger det.

Med utgångspunkt i debatten om inkludering skriver Skrtic (1997) om det största problemet
med det specialpedagogiska systemet i den industrialiserade världen: ”That is, by stigmatizing
students, limiting their exposure to general education peers and curriculum, and lowering
expectations of self and others, these systems place students at risk of being disabled by the
experience of schooling” (Skrtic, 1997, s. 50). I detta sammanhang skriver Westling Allodi (2002)
att utifrån sina studier så verkade inte specialundervisningsstöd från en erfaren och tränad
speciallärare vara negativt för elevers akademiska self-concept. Resultet är enligt Westling Allodi
intressanta därför att ”traditionell” specialundervisning har kritiserats för att bidraga till en negativ
identitet. Insatserna från speciallärarna tycks inte leda till denna i riktning. Denna effekt kan enligt
Westling Allodi ha att göra med den nya utbildning för speciallärare/pedagoger där fokus inte
enbart ligger på individuella svårigheter utan mer på komplexiteten i utbildningssituationen.

Enligt Westling Allodi (2002) så känner sig människor i vanliga situationer ignorerade av att
det förväntas att de skall vara som alla andra när de inte är det. I en differentierad situation kan
skillnaden bli att personen blir igenkänd och uppmärksammad vilket tillfredsställer ett mycket
grundläggande behov. Men uppmärksammandet i en differentierad situation har ett pris. Detta för
att det inbegriper att eleven blir definierad som tillhörande en grupp av annorlunda individer som
kan få som följd att de exkluderas från gemenskapen med andra och fråntas möjligheten till
utbildning och utveckling i framtiden. Detta kan innebära en stereotypisk och utarmad identitet
och kanske i förlängningen en utfattig identitet (Westling Allodi, 2002). Vidare har elever som
erhållit stöd i skolan ofta haft ett lägre självförtroende i förhållande till skolämnen, läsning och
stavning, än andra elever. Men att dessa ”children had a higher self-concept in relation to friends
and peers at school” (Westling Allodi, 2002, s. 80). Det är möjligt att de kompenserar det låga
självförtroendet i förhållande till skolämnen med att satsa på relationer som i förlängningen ger en
stärkt självbild när det gäller relationer.

Skolans traditionella uppgifter att socialisera och sortera individer kan enligt Westling Allodi
(2005) vara problematiska om den ena målsättningen får dominera på bekostnad av den andra.
Det kan alltså uppstå en motsättning mellan funktionerna. Westling Allodi menar vidare att om
skolans sorterande uppgift leder till att vissa barn blir exkluderade och därmed får sämre
möjligheter till utbildning och i förlängningen arbetsmarknad så motarbetar det skolans mål vad
gäller ”demokratisk utbildning, solidaritet, uppskattning av olikheter” (Westling Allodi, 2005, s.
8). I läroplanen (Lpo 94) så handlar dessa mål om att ”överföra vissa grundläggande värden och
förmedla kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7).

Verksamhetsstrukturen i den svenska skolan kan enligt Westling Allodi (2005) delas in i en
inkluderande skolsyn och en differentierande skolsyn. Den inkluderande synen utgår ifrån en
dynamisk syn på människans utvecklingsmöjligheter och kompetens. Den värdesätter olika typer
av kunskap och kompetens samt att övergripande pedagogiska – och sociala målsättningar är
centrala för verksamheten. Den differentierade skolsynen ”utgår från en dualistisk människo- och
kunskapsyn, prioriterar teoretiska kunskaper, och ser kompetens som något som inte kan
förändras nämnvärt” (Westling Allodi, 2005, s. 15).
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Westling Allodi menar vidare att risken i en differentierad skola är stor att eleven, som tidigare
nämnts, blir kategoriserad som tillhörande en särskild grupp individer men också ignorerad av den
”vanliga” gruppen. Det finns även i en differentierad grupp risk för överbeskydd och
understimulans. Risken är stor att eleven blir avskild från en gemenskap och hänvisad till en
”annan” grupp. Skolan i ett differentierat system får svårt att leva upp till både kunskaps- och
socialiseringsmålet. En differentierad skola ”karakteriseras av mindre kommunikation, mer
begränsade erfarenheter och ett mindre tillfredsställande socialt klimat” (Westling Allodi, 2005, s.
16).

Enligt Westling Allodi (2005) har studier i klassrumsklimat visat att klimatet i
undervisningssituationen är en viktig förmedlare av värderingar attityder och normer. Läraren,
med sitt agerande, bildar en modell för relationerna i gruppen/klassen. Vidare befrämjas
utvecklingen av en demokratisk identitet i en miljö som präglas av intellektuell frihet, delaktighet
samt där elever integrerar med varandra utifrån en heterogen gruppsammansättning.

Inom den kommunala skolverksamheten finns det ett flertal organisatoriska lösningar för de
elever som bedöms vara i behov av stöd, eller är i behov av stöd. Det finns särskilda
undervisningsgrupper, särskoleklasser, träningsskoleklasser, skolans eget inrättade särskilda
grupper och så vidare. När det gäller särskoleverksamheten så är samverkan med de ordinarie
grundskoleklasserna i allmänhet minimal. Utifrån undersökning (Westling Allodi, 2005) framgår
det att de olika klasserna/grupperna skilde sig åt när det gällde hur kreativ undervisningsmiljön
var, samt hur man tillfredsställde behov och förmedlade positiv självuppfattning.

Även när det gäller graden av upplevt samarbete, graden av kontroll och trygghet i
gruppen (…) likaså när det gäller möjligheterna till delaktighet och inflytande.
Skillnaderna mellan klasserna i den upplevda graden av ansvar i klassen är däremot
marginell (Westling Allodi, 2005, s. 44).

Enligt Westling Allodi (2005) är elever i behov av stöd i vanliga klasser och skolor en tillgång för
verksamheten då de bidrar med en livskunskap om människors olikhet och lika rättigheter. En
ökning av de differentierade grupperna i den svenska skolan är riskabelt. Detta skulle leda till en
ökad specialisering, och en minskad specialpedagogisk kompetens för övriga elever. Skolorna
måste ”i så stor utsträckning som möjligt” (Westling Allodi, 2005, s. 53) ge sitt stöd inom ramen
för den ordinarie verksamheten. När det gäller placering i differentierade grupper så menar
Westling Allodi att detta skall vara frivilligt och inte upplevas som ett tvång av föräldrar och
elever. Vidare ska utbildningen kunna accepteras av elever och föräldrar. En sådan placering kan
endast accepteras om den är i överensstämmelse med barnets och dess vårdnadshavares vilja och
får aldrig tvingas fram.

Westling Allodi (2005) menar att det centrala stödet till den specialpedagogiska
verksamheten bör stärkas och breddas. När det gäller undervisningsgruppens storlek så framgår
det att elever som går i grupper med färre elever presterar bättre eller får högre betyg. Detta gäller
främst elever som vistats i landet en kortare tid men även elever som kommer från miljöer som
saknar studietradition. När det gäller klassrumsklimat så visar hennes studier på att det finns
skillnader. Vissa klasser har en god inlärningsmiljö medan andra är mer eller mindre bristfälliga.

Det är av stor vikt att skolan utvecklar en positiv arbetsmiljö som förebygger stress och
psykisk ohälsa, där var och en upplever att man tillhör en gemenskap, där det finns regler
och där man kan påverka och ha inflytande. Det bör finnas en balans mellan
individorienterad målsättningar och grupporienterade målsättningar, medan den ekonomiska
styrningen inte får bli det dominerande intresset. (Westling Allodi, 2005, s. 65).

Westling Allodi (2005) varnar dock för en ökning av de specialiserade grupperna om det innebär
en specialisering av kompetens och en differentiering av verksamheten. Det kan leda till en
utarmning av den reguljära verksamheten vad beträffar resurser, kompetens och den naturliga
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mångfalden, menar hon. Konsekvensen av detta är att den ”vanliga” verksamheten får svårare att
anpassa sig till den naturliga variationen i elevgrupper.

Som avslutning så vill jag här tillföra att enligt Westling Allodi (2002) så erfar barn med stöd
mindre influenser i sina klasser än de utan stöd. Detta kan indikera att deras behov, men också
deras uppfattningar och förslag, är för lite uppmärksammade i utbildningssystemet, ”This may
indicate that their needs, but also their opinions and proposals, are too little noticed in the
educational system” (Westling Allodi, 2002, s. 80). Barns synsätt är enligt Westling Allodi viktiga
att beakta för att notera aspekter av skolan som vuxna har en tendens att överse. Vidare så
uppfattar barn till största delen skolan som en plats för sociala relationer, för att möta andra
människor. Beträffande barns uppfattning om skolan och deras erfarenheter i skolan, har Westling
Allodi funnit stor variation. Barn tenderade att ta i beaktande deras egna erfarenheter som centrala
i skolan. Barn med behov av stöd är igen heterogen grupp. Utifrån studien (Westling Allodi,
2002) framkom ur barnens texter teman som rättvisa, rättigheter samt dimensioner av kontroll och
av etisk karaktär. ”This indicates that these children feel too little noticed, or sometimes that they
are badly treated” (Westling Allodi, 2002, s. 81). En del av dessa barn fick stå ut med obekväma
situationer, såsom ett högt arbetstempo, aktiviteter som inte var anpassade till deras
förutsättningar eller psykiska förmåga samt att de tvingas att anpassa sig till en lärandemiljö som
inte alltid var förenlig med deras förutsättningar och behov. Detta leder tanken till hur den
specialpedagogiska verksamheten då skall organisera i skolan. Enligt Westling Allodi (2005) så
bör verksamhet organiseras utifrån en medvetenhet om den specialpedagogiska verksamhetens
eventuella negativa effekter. Som en utgångspunkt för ett reform- och förändringsarbete av
pedagogiska och specialpedagogiska verksamheter så föreslå Skrtic (1997) följande punkter som
en guide:

1. Student disability is an organizational pathology.
2. Differential diagnosis is subjective and harmful to students and to public

education as a whole.
3. Special education is a nonrational and uncoordinated system of services that

benefits school organizations.
4. Progress in special education is a nonrational undertaking, a revolutionary

process of fundamentally replacing conventional models and practices (Skrtic,
1997, s. 51).
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Självbild och lärande

Teoretiska utgångspunkter utifrån ett till övervägande delen socialt

interaktionistiskt perspektiv

Jag inleder dessa teoretiska utgångspunkter för studiens fokus på uppfattningar om de
specialpedagogiska insatserna med Rogers (2003) resonemang om den mänskliga existensen.
Enligt Rogers så existerar människan i en ständigt föränderlig värld som hon uppfattar sig som
centrum av. När det gäller en individs känslor och upplevelser så är dessa subjektiva. Det är bara
individen som har insikt i hur erfarenheterna upplevs och kan förstå komplexiteten i sina
upplevelser på ett ingående sätt. Eftersom det är den erfarna upplevelsen som är verkligheten för
individen så blir därmed upplevelsen av världen olika för olika personer. Individen reagerar på
erfarenheter kroppsligt. Det betyder att förändringar utifrån erfarenheter påverkar hela individen.
Personens erfarenheter är avgörande för hur personen kommer att uppföra sig. Uppförande har sin
primära grund och uppgift i att möta nu- situationen. I mötet men nu- situationen så färgas denna
av tidigare erfarenheter, och därmed påverkas individens reaktioner och tolkningar i nuet av
tidigare erfarenheter. En persons beteende måste förstås genom personens uppfattningar om sig
själv och sitt beteende. Det är självbilden som till stor del styr vårt beteende och beteendet är
sprunget ur självbilden och måste vara förenligt med denna för att accepteras av individen rent
kroppsligt. Självuppfattningen har nästan uteslutande sin grund i omgivningens värdering av
individen. Att accepteras av andra är ett grundläggande behov hos individen likväl som
upplevelsen av att nå mål är det.

Symbolisk interaktionism

En teori som jag betraktar vara av central betydelse när det gäller hur elever i behov av stöd
uppfattar sig själva samt hur de ser på utveckling och lärande, är den symboliska interaktionismen.
Den ger, utifrån ett sociologiskt perspektiv, en förklaring till hur den socialt konstruerade individen
blir till.

Enligt Egidius (1995) så handlar den symboliska interaktionismen om gesters förvandling till
symboler genom att de ges en för alla gemensam innebörd som i förlängningen väcker samma
föreställningar hos de inblandade. Enligt Egidius så uppstår detta symbolspråk utifrån den sociala
interaktionen som betraktas som ett samspel runt symboler där individerna blir ”delaktiga i en
gemensam betydelsevärld; de börjar ta andras roller, så att de ser sig själva med deras ögon”
(Egidius, 1995, s. 267). En persons upplevelse av sitt ”själv” är alltså en social konstruktion, där
individens medvetande och jaguppfattning skapas utifrån den sociala interaktionen. I denna process
är språket av central betydelse (Boglind, 1975). Denna sociala konstruktion ses som personens
andra jag, den socialt genererade andre. Detta andra jag konstruerar jagets tänkande, dess känslo-
och attitydstruktur och i princip individens hela agerande. Utifrån detta resonemang kan man
generellt säga att en elev i skolan kommer att betrakta sig själv som andra i skolan, lärare och
elever betraktar individen i fråga.

Enligt Cuff & Payne (1996) så är den symboliska interaktionismen inte något enhetligt
perspektiv ”därför att det inte består av en gemensam uppsättning antaganden och begrepp som
accepteras av alla som arbetar utifrån det här synsättet” (Cuff & Payne, 1996, s. 124). Enligt dessa
så är den symboliska interaktionismen en i grunden amerikansk produkt där George Hebert Mead
står som grundare och idégivare till inriktningen. Enligt Cuff & Payne så menar Mead att det
mänskliga medvetandet är något specifikt för den mänskliga rasen. Det som även är specifikt är
att människan har ett ”Jag”, samt kan se sig som både subjekt och objekt. Människan är inte
bunden till ett stimulus och responsförhållande utan kan reagera olika i till synes identiska
situationer, människan kan ”forma sina handlingar utifrån förväntningar om vad som ska ske”
(Cuff & Payne, 1996, s. 125). Detta får som följd att det som styr människans beteende inte bara
handlar om individen och situationen, utan också om individens förväntningar på till exempel
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framgång eller misslyckande, glädje och sorg, gemenskap eller utfrysning och så vidare. För
människan är det alltså, utifrån detta synsätt, hennes erfarenheter som formar handlandet. När det
gäller elever i skolan är det alltså utifrån erfarenheterna, skolrelaterade och icke skolrelaterade,
som förväntningarna om framgång eller misslyckanden växer fram och dessa förväntningar styr
till stora delar beteendet i skolsituationen. Detta beror på att människan har förmågan att
reflektera över sig själv i förhållande till situationen och andra.

Som ovan nämnts så ses George Herbert Mead som grundare och idégivare till inriktningen.
När det gäller en persons jag, så är dess tillblivelse en social konstruktion enligt Mead (1967, 1976)
där även tänkandet är sprunget ur en social process. Människans individualitet har sin grund i den
kommunikativa intersubjektiviteten människor emellan. Om detta skriver von Wright (2000). ”Det
sociala är det som sker mellan människor och utgör källan till meningsskapandet, och människors
subjektivitet förstås som förändring, som en subjektivitet i varande (von Wright, 2000 s. 49). Detta
tolkar jag som att den sociala tillblivelseprocessen av människans Jag är en dynamisk process som
under hela människans liv är under påverkan. Det är en ständigt pågående process och inget statiskt
tillstånd. Detta måste få som följd att hur du ser på dig själv som individ förändras succesivt under
livets gång.

Enligt Mead (1967, 1976) har människan ett självmedvetande, det vill säga att kunna se sig
själv som andra uppfattar en. Det betyder att individen kan anta samma attityd till sig själv som
andra har. Denna företeelse kallas för ”den generaliserade andre”. Med det menas att vi till
exempel inte alltid handlar utifrån interaktionen i en aktuell situation utan utifrån en generalisering
av hur andra ser på oss. Individen blir medveten om andras attityder utifrån interaktionen. Med
interaktionen menas dialogen med andra utifrån symboler och gester som är den sociala
situationens uttryck. Utifrån detta så konstrueras alltså den generaliserade andre. Detta betyder att
för en elev i den specialpedagogiska verksamheten så konstrueras dennes ”generaliserade andre”
utifrån de attityder som denne möter från sin omgivning, till exempel från föräldrar, lärare och
elever i skolan.

Mead (1967, 1976) menar vidare att individen måste vara medlem av ett samhälle för att vara
ett Jag. Individen måste ha tagit till sig den generaliserade andres attityd, alltså den attityd som
finns i gruppen eller i förlängningen i det samhälle som individen ingår i. Förutsättningen för att
en individ skall kunna tänka är att han/hon har antagit den generaliserade andres attityd, alltså de
attityder som gruppen är bärare av.

I von Wrights (2000) uttolkning av Meads teorier så blir den generaliserade andre inte bara en
växelverkan mellan jaget och det tänkta självet utan något tredje, det vill säga resultatet av den
process som individen är en del av, en sammanjämkning av olika perspektiv, roller och attityder.
Med andra ord är det först när individen har övertagit samhällets ”anda”, (Mead, 1967, 1976) som
han/hon är en del av den. Detta läser jag som att när individen har accepterat samhällsstrukturen,
och funnit sin socialt konstruerade roll i den, då är han/hon en del av samhällsstrukturen och i och
med detta är individen ett Jag.

När det gäller utvecklingen av en persons jag och i förlängningen personens självbild så är
begreppet spegeljag (Cooley, 2003) av central betydelse:

As we see our face, figure, and dress in the glass, and are interested in them because
they are ours, and pleased or otherwise with them according as they do or do not
answer to what we should like them to be; so in imagination we perceive in another´s
mind some thought of our appearance, manner, aims, deeds, character, friends, and so
on, and are variously affected by it (Cooley, 2003 s. 184).

Cooley skriver vidare: “We always imagine, and in imagining share, the judgments of the other
mind” (Cooley, 2003 s. 184). Man kan här tolka det som att spegeljaget består av tre
huvudingredienser nämligen, hur andra betraktar oss, hur vi bedöms av andra och kanske det
viktigaste, den känsla som detta förmedlar till oss i forma av stolthet, skam och så vidare. Vi delar
med andra ord den andre personens bedömning i vår fantasi, och därmed påverkas vår självbild av
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andras värderingar. Detta betyder att vi som individer inte bara uppfattar, i vår fantasi, hur andra
betraktar eller ser på oss, utan vi blir även bärare av den känsla som detta betraktelsesätt för med
sig.

Enligt Cooley (2003) så är människan till hela sitt väsen är en social varelse. Detta betyder att
individens inre inte har någon separat existens i förhållandet till samhället utan det handlar om en
sammanflätad relation. Konsekvensen av att människan till hela sitt väsen är social är att när
individen befinner sig i ensamhet så övergår den sociala interaktionen till att bli en interaktion i
fantasin där dialogen med andra fortsätter. Detta blir särskilt tydligt när man betraktar ett barn
som ensamt leker, där leken nästan uteslutande har karaktären av ett interaktionistiskt spel.
Tänkandet och handlandet blir enligt Cooley liksom två sidor av samma sak nämligen social
interaktion. Det är den sociala helheten som är utgångspunkten, individen är en aspekt av denna
helhet medan det kollektiva är en annan. Det som ger aspekterna sin meningsfullhet är helheten.
Detta betyder att vi aldrig kan skaka av oss vårt sociala ”ok” utan vi bär det med oss vart vi än
går.

Enligt Mead (1967, 1976) så är jaget hos en individ inte något enhetligt i alla situationer utan
förändras och påverkas utifrån den aktuella sociala situationen. Med andra ord så delar vi upp oss
själva i olika jag beroende på situation. De olika deljagen är sammansmälta i ett totalt jag som är
en spegelbild av den totala sociala process som individen är en del av. Denna sammansmältning
skapar grogrunden för individens beteendestruktur. Enligt Mead så bygger den sociala
kommunikationsprocessen på gester eller stimuli. Utgångspunkten är att gesten skapar samma
mening hos mottagaren som hos givaren, och det som ger processen dess mening är responsen hos
den andre. Tänkandet bygger på samma princip, att den symbol som skickas ut framkallar samma
respons hos mottagare som hos tänkaren. Detta förhållande är för övrigt nödvändigt för att det
skall uppstå en kommunikation. Det är denna process, som jag uppfattar det, som framkallar det
meningsbyggande innehållet i en interaktion med omgivningen till exempel för en elev i den
specialpedagogiska verksamheten.

När det gäller barns rolltagande och inträdande i roller så uttrycker Mead det på följande sätt.
”When a child does assume a rôle he has in himself the stimuli which call out that particular
response or group of responses” (Mead, 1967 s. 150). I till exempel leken så plockar barnet fram
de stimuli som behövs för den aktuella situationen och bygger upp en gestalt, barnet blir alltså
något annat inför sig själv. Detta organiserande av gestalter ligger till grund för barnet
rolltagande. För att ett barn skall kunna fungera i den sociala gemenskapen måste de ha
organiserat sitt rolltagande till en helhet. Detta får som följd, som jag förstår det, att de barn som
av olika orsaker inte förmår att organisera sitt rolltagande så att det sker ett möte utifrån stimuli
med andra får svårt att tas upp i den sociala gemenskapen.

Under barnets utveckling (Mead, 1967, 1976) så går det ut och in i olika sociala situationer,
barnet är alltså delaktigt i ett sorts socialt spel, där det bedömer sig själv i förhållande till gruppen.
Denna process är av stor vikt för barnets utveckling mot att bli en medveten individ av sitt
samhälle. Språket är i denna process och utveckling av avgörande betydelse eftersom språket är
den viktigaste gesten i samhällsstrukturen. Skolan kan här ses som en arena för detta sociala spel,
där eleverna möter andra elever och grupper av elever som de bedömer sig själva i förhållande till
och blir bedömda utifrån på gott och ont.

Att vara självmedveten är enligt Mead att ta eller ha förmåga att känna den andres attityd i
förhållande till sig själv, att kunna bli ett objekt för sig själv utifrån den sociala situationen. En
persons medvetande är alltså enligt Mead en produkt av personens sociala interaktion och denna
är unik för varje individ. Eftersom varje individ har en individuell erfarenhet utifrån sin
plats/position och ställning så framträder hos varje individ därmed en unik individuell tolkning av
detta. Självmedvetenheten hos en individ är med andra ord en produkt av den sociala
interaktionen. Det betyder att en elevs självmedvetenhet är en produkt av den generaliserade andre
eller spegeljaget, alltså den sociala interaktionen.

Vad får nu dessa interaktionistiska ståndpunkter för konsekvenser för elevernas skolsituation?
Enligt von Wright (2000) har i Meads teori begreppen vem och vad en central betydelse.
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Begreppet ”vem” står för det socialt relationella förhållningssättet, medan ”vad” står för den
punktuella informationen, i huvudsak den bedömda utvecklingspotentialen. Utifrån ett punktuellt
betraktelsesätt uppfattas individen som ett objekt. I skolans värld får denna utgångspunkt till följd
att det fästs mycket stor vikt vid bedömning. Läraren bedömer elevens starka och svaga sidor och
försöker åtgärda de svaga sidorna med åtgärder, så att eleven kan lever upp till de krav som skolan
ställer på eleven. Utifrån det relationella förhållningssättet eftersträvar läraren att bilda sig en
uppfattning om vem eleven är som individ, och utifrån detta bygga sin relation och det
pedagogiska arbetet. När det gäller pedagogisk verksamhet utifrån ett interaktionistiskt
förhållningssätt skriver von Wright:

Den pedagogiska förväxlingen mellan vad och vem har emellertid resulterat i en vana
där läraren ges tolkningsföreträde att definiera eleven. Ibland kallar man det
missvisande för >>individualisering>>eller >>personorientering>>. Jag menar att så
länge vi letar bland punktuell information erhåller vi endast kunskap som svarar på
frågan vad, men den efterlängtade frågan lyder vem- och den kan vi endast närma oss
relationellt (von Wright, 2000, s. 205).

Von Wright (2000) menar att utifrån ett relationellt perspektiv så handlar det inte om information,
utan om ett medvetet problematiserande av den undervisande situationen. Det praktiskt tillämpade
intersubjektivistiska perspektivet förändrar synen på undervisning och hur vi hanterar denna. En
lyckad pedagogik måste ta sin utgångspunkt i den sociala människan, undervisning måste handla
om möten i form av mänskliga möten, möten med erfarenheter, möten med färdigheter,
kunskaper, tankar, känslor, förhoppningar och så vidare. För att göra det möjligt att möta eleven
måste läraren hålla sig tillbaka och respektera eleven. Detta handlar till stor del om moral. Det
relationella perspektivet är alltså enligt von Wright (2000) det mest interaktionistiskt riktiga. Om
man utifrån von Wrights terminologi utgår från det punktuella perspektivet som lärare och som
skola kan det få följden att den elev som inte lever upp till kraven blir stämplad som avvikare i en
negativ bemärkelse.

Stämplingsteorin

Enligt stämplingsteorin (Leissner, 1975) så är avvikande beteende det beteende som en grupp
människor benämner som sådant. När en individ har blivit stämplad som avvikare så har personen
en tendens att utifrån ett interaktionistiskt betraktelsesätt ikläda sig rollen som avvikare. Detta
betyder att individen förr eller senare kommer att visa tecken på det avvikande beteendet,
personen visar med andra ord tecken på stigmatisering. Den stämplande är i de flesta fall en
representant för en organisation eller samhället i stort. Processen runt stämpling har ofta sin grund
i värderingar som är av grundläggande karaktär för vad som betraktas som ett sunt samhälle, med
andra ord kulturellt förknippat. För att stämplingen skall ge resultat måste den symbol eller etikett
som den stämplade tilldelas betyda samma sak för alla inblandade. Processen runt stämpling pågår
tills den stämplade personen accepter rollen som avvikare, det vill säga att personen identifierar
sig med den grupp som är bärare av den aktuella avvikelsen.

Hill & Rabe (1994) har utifrån sina resultat kunnat konstatera att när det gäller
utvecklingsstörda barn så var stämpling vanligt förekommande. Det betyder i detta fall att de
utvecklingsstörda barnen tillskrevs olika negativa egenskaper och beteenden samt att de möttes
med avståndstagande. De övriga barnen visade ingen empati för de utvecklingsstörda barnen i
studien eftersom de till stora delar sågs som avvikare.

Social konstruktionism

Den sociala konstruktionismen handlar enligt Berger & Luckmann (1979) om det vardagliga
livets verklighet eller det dagliga livets värld. Vardagslivet framträder för människan som en
subjektivt tolkad verklighet, som har inre sammanhang och är meningsfull för individen.
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Vardagsvärlden tas inte bara för given som verklighet av de vanliga
samhällsmedlemmarna under det subjektivt meningsfulla liv de lever. Det är en värld
som har sitt ursprung i deras tankar och handlingar, och som vidmakthålls som
verklig genom dessa (Berger & Luckman, 1979, s. 31).

Enligt Berger & Luckman (1979) sker i det dagliga livet en objektivering av de mänskliga
subjektiva processerna varigenom den intersubjektiva commonsense-världen konstrueras.
Medvetandet är alltid inriktat på något objekt och objekten framträder i medvetandet som olika
områden av verkligheten.

Enligt Berger & Luckman finns det många verkligheter som till exempel drömmens
verklighet, lekens, konstens, musikens, spelens och så vidare. Vardagslivets verklighet är för
människan den mest framträdande och betydelsefulla och kan därför sägas vara den dominerande
verkligheten, den som individen hela tiden måste återvända till. Att den vardagliga verkligheten
är den viktigaste gör att människan är mest uppmärksam i denna. Karaktären på detta vardagliga
liv uppfattas, enligt författarna, av människan som en ordnad verklighet av objekt. Språket
hjälper individen att objektifiera verkligheten i den ordning som den har mening för individen.
Vardagslivet upplevs i varierande grad utifrån närhet och distans där det dagliga livet är
påverkbart för individen rent fysiskt. Uppmärksamheten i den vardagliga verkligheten bestäms av
”vad jag gör, har gjort eller planerar att göra i den” (Berger & Luckmann, 1979, s. 34). Individen
är alltså mest fokuserad på och intresserad av de objekt som tillhör dennes dagliga sysselsättning.
Vardagslivets verklighet ter sig för individen som en intersubjektiv värd. Det betyder i detta
sammanhang att individen inte kan existera i denna vardagsvärld utan att kommunicera och
interagera med andra. Attityden som aktörerna har i denna vardagsvärld bygger på
commonsense-medvetande och commonsense-kunskap och är således ett delat medvetande och
en delad kunskap. Detta betyder att för en skolelev så kommer skolan och det eleven erfar där att
bidra på ett påtagligt sätt till elevens vardagsvärld, och kommer därmed påverka vad eleven gör
och kommer att göra.

I vardagslivets verklighet så upplever vi andra ”ansikte mot ansikte” (Berger & Luckmann,
1979, s. 41), och detta är grunden för den sociala interaktionen. Enligt författarna så upplever
individen den andres subjektivitet genom dennes uttryck, vilka givetvis också kan feltolkas, men
här handlar det om en intersubjektivitet där den andre är påtagligt verklig och påverkande och
därigenom starkt knuten till vardagsvärdens objektivitet i nuet. I denna ”ansikte mot ansikte”
situation så kan man säga att den andre är mer påtaglig och verklig än personen själv, detta
genom sin nära påverkan. I vardagslivets verklighet och i ”ansikte mot ansikte” situationen
uppfattas den andre utifrån typifieringscheman, alltså som en man, en kvinna, en lärare, en rektor
och så vidare, detta påverkar interaktionen med den andre och vise versa. Vardagslivets sociala
verklighet uppfattas alltså utifrån typifieringar av olika vikt beroende på närhet och distans.
Totalsumman av alla typifieringar och interaktionsmönster, både historiska, nutida och tänkta
framtida, bildar den sociala strukturen för individen som är grunden för personens upplevelse av
verkligheten. Man kan i detta sammanhang säga att i och med att den andre, i form av typifiering,
blir mer verklig för individen än individen själv så kommer denna den andre att påverka personen
i mycket hög grad när det gäller dennes aktivitet i vardagsvärlden.

I den gemensamma världen är det inte bara genom ”ansikte till ansikte” som uttryck och
känslor manifesteras utan även genom artefakter som människan konstruerat där även
skriftspråket ingår (Berger & Luckman, 1979, Wertsch, 1998, Säljö, 2000). Gränsen mellan att
använda dessa artefakter som instrument eller som tecken och symboler är enligt Berger &
Luckmann, 1979, relativt flytande. Det vill säga att en artefakt kan användas för olika syften
beroende på vad den/de kan tänkas symbolisera. Språket är enligt Berger & Luckman det
viktigaste teckensystemet för människan och det mänskliga samhället. I språket finns det
mänskliga sociala livet inrymt och möjligt att bearbeta och problematisera. ”Det sociala
kunskapsförrådet indelar verkligheten efter hur förtrogna vi är med den” (Berger & Luckmann,
1979, s. 57). Detta betyder att den verksamhet som individen är mest inblandad i, det kan vara
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sitt yrke, den mest förekommande dagliga sysselsättningen, om man är en elev i skolan så blir
elevsituationen den viktigaste sysselsättningen med allt vad det innebär. Denna individens
viktigaste sysselsättning skapar, förutom alla slags sociala erfarenheter, en viktig grund för de
typifieringsscheman som individen sedan strukturerar sitt sociala liv efter. Dessa
typifieringsscheman är av ”tillsvidare karaktär”, det betyder att de fungerar för individen så länge
som de klarar av att hantera situationer i det dagliga sociala livet, och lösa de problem som
individen stöter på i sitt vardagliga liv. Detta gör att för att kunna fungera i det sociala livet så är
det önskvärt att individen har så bred erfarenhet som möjligt av det sociala livet och andras
sociala kunskapsförråd. Det betyder att eleven i skolan bör delta i så många interaktioner som
möjligt.

Individens egna och andras typifierade handlingar ligger till grund för våra institutioner och
vår institutionella ordning. Strukturer av handlingar typifieras i den institutionella ordningen så
att handlingen kan utföras av vem som helst. Handlingen ses med andra ord som självklar i en
viss situation, och kan därför utövas utan att någon ser det som speciellt anmärkningsvärt,
huvudsaken är att den ses som en accepterad mönsterhandling i situationen. Dessa socialt
objektivt accepterade handlingar kan utföras med stor inlevelse utan att man, som jag uppfattar
författarna, fäster så stor vikt vid eventuella konsekvenser utan de blir typifierade handlingar som
är socialt accepterade. En individ har en hel uppsättning av socialt accepterade handlingar som i
förlängningen bildar grunden för individens sociala jag, individens ”Me” enligt Mead (1967,
1976), detta ”sociala jag” upplevs som subjektivt av individen. Det sociala jaget ligger sedan till
grund för de ”roller” som individen ikläder sig. ”Genom att spela roller deltar individen i en
social värld. Genom att han internaliserar dessa roller blir samma värld subjektivt verklig för
honom” (Berger & Luckmann, 1979, s. 91). Dessa roller eller rolltagandet bildar grunden för vår
institutionella ordning och dess fortlevnad. Dessa sociala accepterade handlingar gäller även
skolan som institution, där åtgärder för elever i behov av stöd innefattas. Dessa är socialt
accepterade och tillämpas, kanske i stor utsträckning, utan att man fäster så stor vikt vid resultatet
och konsekvenserna av dessa.

Gergen (1994) ansluter sig även han till ståndpunkten att en individs uppfattning om sig
själv är ett resultat av interaktionen med andra. Vidare menar han att språket växer fram genom
en coordinering av den sociala relationen. Språket gör det möjligt för individen att framstå på ett
begripligt sätt för andra, och detta skapar mening för individen i det sociala livet. Som jag förstår
det så är det inte individen som är det centrala i det sociala livet utan relationen. Gergen skriver:
”Relationship thus replace the individual as the fundamental unit of social life” (Gergen, 1994, s.
253). Utifrån relationen växer mening fram. Mening uppstår, som jag tolkar det, när individen
genom språket tangerar gemensamma befintliga tankemönster och tankestrukturer. Det kan få
som följd att de elever i skolan vars sociala relationer begränsas upplever mindre mening i sin
skolmässiga vardagsvärld som fallet ofta är med elever i behov av särskilt stöd.

Utifrån den sociala interaktionen växer självbilden och självkänslan fram och där är som
ovan redovisats den ”generaliserade andre” av central betydelse. Som jag tolkar den sociala
konstruktionismen, så konstruerar den generaliserade andre, på gott och ont, individens
själuppfattning och detta får följder för hur vi känner inför oss själva. Det betyder att en elev i
behov av särskilt stöd konstrueras utifrån den sociala interaktionen och det får konsekvenser för
elevens självbild och självvärde. I detta sammanhang menar Gergen & Gergen (1991) att ”people
who are low in feelings of being loved are also low in self-esteem” (Gergen & Gergen, 1991, s.
81). De ser således en koppling mellan självvärdet och hur vi uppfattar att andra tycker om oss
som individer.

Det som även påverkar oss som individer, i alla fall för stunden, är hur saker sägs till oss.
Om man enligt Gergen (1999) säger en sak med kärlek och värme så har mottagaren lättare att ta
emot det budskapet även om det innehåller kritik av personen i fråga. Det betyder att om en elev i
skolan bemöts med värme, kärlek och respekt så har den eleven en större beredskap och tolerans
för olika uttryck och intryck än den elev som bemöts med avståndstagande och negativa attityder.
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Detta är enligt min uppfattning särskilt viktigt när det gäller barns självbild, självvärde och
lärande.



53

Övergripande om självidentitet

När det gäller självidentitet så menar Giddens (2002) att denna rutinmässigt nyskapas och bevaras
genom reflexiva handlingar. Uppfattningen om vilka vi är har sin grund i hur vi uppfattar vår
historia samt våra livsmål. Känslan av självidentitet är enligt Giddens relativt bräcklig eftersom
vår uppfattning av vår utveckling, vår historia, bara är en av många möjliga historier om hur vi
blivit dom vi är. Att utvecklas till en socialt fungerande individ innebär att utifrån den
intersubjektiva processen förfina sina kropps- och ansiktsuttryck så att de fungerar på ett
ändamålsenligt sätt. En rutiniserad kroppskontroll är av stor vikt när det gäller att skydda
självbilden i interaktionen med andra, i processen att blir accepterad, litad på, sedd som en
kompetent person.

Motivation bör enligt Giddens ses som ett underliggande känslotillstånd som också är bräckligt
till sin natur. Upplevelse av till exempel skam, är negativt för motivationen då det är starkt knuten
till otillräcklighet och mindervärdighet. Med hjälp av vårt självmedvetande så försöker vi alltså
förverkliga vårt jag. För att det skall bli möjligt måste vårt Jag, som tidigare nämnts, accepteras
och respekteras av andra. Om individen i denna process utsätts för en för hög anspänning på
grund av att inte individen accepteras eller hålls utanför umgänge med andra individer, kan den
sociala kontrollen som är en produkt av den sociala interaktionen, sättas ur spel. Följden av detta
blir att individen inte kan upprätthålla sin självkontroll och kommer därför att uppträda
okontrollerat.

Enligt Giddens (2002) är det viktigt för människan att ha en förtrogenhet med vad vi sysslar
med och varför vi gör det. Människans praktiska vetskap är grunden för känslan av ontologisk
trygghet. Med ontologisk trygghet menas att individen på ett intuitivt sätt har svaren på de
grundläggande existentiella frågorna. Verklighetsuppfattningen växer fram hos individen utifrån
de upplevelser som framkommer i relationen mellan det uppväxande barnet och dess
omsorgspersoner. När det gäller individens tillit till andra personer så grundläggs och utvecklas
den utifrån kärleksfull uppmärksamhet från tidiga omsorgspersoner. Denna tillit skapas under
normala förhållanden till omsorgspersoner, vårdnadshavare och i förlängningen som jag ser det
även till lärare och pedagoger, en sorts skyddshinna mot den existentiella ångesten som vid
omsorgssvikt kan ta överhand och undergräva personens självidentitet. Enligt Giddens (2002) så
är kärleksfull omsorg av stor vikt för att skydda personen mot framtida faror och hot mot den
ontologiska tryggheten. Den grundläggande tilliten utestänger de negativa alternativen till förmån
för positiv inställning och kreativitet. Kreativitet handlar här om innovativ förmåga. Kreativitet är
enligt Giddens av stor vikt för att individen skall erhålla en känslan av självaktning vid
uppbyggandet av självidentiteten. Självidentiteten tar enligt Giddens (2002 sin början i ett
accepterande av världen som den är. Kunskapen om världen erhåller vi genom de skillnader som
vi uppfattar i den dagliga praktiken. Det är endast genom grundläggande tillit, den ontologiska
tryggheten, som individen kan uppleva sitt själv i relation till världen omkring. Som tidigare
nämnts är ångesten hotet mot självets utveckling och den ontologiska tryggheten. Ångest är,
generellt sett, något naturligt för individen, så länge den håller sig inom vissa gränser, men är till
stor skada om den tar överhanden. Enligt Giddens så ligger grunden till ångesten i barnaåren i
rädslan för att separeras från den primära omsorgspersonen.

Sammanfattningsvis kan sägas att den grundläggande tilliten, nyttiga rutiner samt ett
tillmötesgående uppträdande, ”Civil indifference represents an implicit contract of mutual
acknowledgement and protection drawn up by participants in the public settings of modern social
life” (Giddens, 1991, s. 47), skapar förutsättningar för en god utveckling av självet och i
förlängningen en god självuppfattning. Den existentiella ångesten hålls på avstånd och
kreativiteten får möjlighet att verka inom individen. Upplevelser av kontinuitet, sammanhang och
att världen går att lita på, etablerar grundläggande tillit hos individen.

Dessa teoretiska utgångspunkter som presenterats i avsnittet har starkt bidragit till min
förståelsehorisont vid analysfasen av det insamlade resultatet. Det vill säga att de även legat till
grund för den teoretiska modell som återfinns på sidan 65 i studien.
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Självbild och självuppfattning

Generellt om självbild och självuppfattning

Enligt Rosenberg (1979) så är en persons självuppfattning produkten av personens tankar och
känslor i förhållande till sig själv. Självuppfattningen påverkar i sin tur personens tankar, känslor
och uppförande. Det är i de tidiga åren som självuppfattningen träder fram, utvecklas och
utkristalliseras, men den är påverkningsbar under personens hela liv. Fundamentala förändringar i
en persons självuppfattning kan ske högt upp i åren. Barn och vuxnas självuppfattning utvecklas
utifrån samma principer men inte alltid utifrån samma influenser. Detta betyder att olika påverkan
får olika konsekvenser i olika skeden av livet. Exempel på sådant som generellt påverkar en
persons självuppfattning negativt är erfarenhet av motvilja och avoghet, diskriminering,
segregation och ibland fattigdom.

Självbilden är enligt Rosenberg (1979) inte personens riktiga jag, utan så att säga en
spegelbild av personens jag. Utifrån begreppet självbild kan utrönas tre utgångspunkter. Hur
personen ser sig själv, hur han/hon vill se sig själv och hur han/hon visar sig själv för andra. När
en person betraktar sin självbild så menar Rosenberg att det är fyra delar som kan
uppmärksammas. Det första är det som självet innehåller, det vill säga delarna, självbildens
element. Det andra är strukturen, förhållandet mellan delarna. Det tredje är hur man kan förklara
delarna och helheten och det fjärde är hur personens ”ego” är beskaffat. Delarna eller självbildens
element består huvudsakligen av sociala egenskapselement, ingredienser utifrån personens
läggning och karaktär samt fysiska karaktärsdrag. Den sociala identiteten utifrån kön och ställning
i samhället påverkar också självbilden och därmed hur personen ser på sig själv, hur han/hon vill
se sig själv samt hur personen vill framstå i förhållande till andra. Enligt Rosenberg så tycks
social identitet, förutom personens tankar, känslor och önskningar, även betyda en social
klassificering där personen sätts in i en kategori som personen anses passa i. Personen kan sägas
vara en produkt av den sociala struktur som denne ingår i.

I samhället i stort värderas individen inte så mycket utifrån vem han/hon är utan mer utifrån
den kategori som personen anses tillhöra. Enligt Rosenberg så har inte individen något val utan får
lov att acceptera den grupptillhörighet som samhället bestämmer. Den roll som personen
samhälleligt får sig tilldelad i form av status och förväntat beteende kommer att fungera som
utgångspunkt för individens egen självvärdering, och i förlängningen hur personer kommer att
uppfatta sig själv.

Enligt Rosenberg så utvecklas en persons självuppfattning primärt utifrån sociala
erfarenheter. När det gäller självuppfattningens struktur är det komponenterna som måste
betraktas, vilka komponenter som är i förgrunden och vilka som är mer tillbakadragna. Det är
denna struktur som bildar den existerande självbilden. Om personen respekterar sig själv till vissa
delar då kommer personen också att respektera sig själv i största allmänhet.

If he thinks he is smart, attractive, likeable, moral, interesting, and so on, then he
thinks well of himself in general. Alternatively, if he does not feel he lives up to these
characteristics, he thinks poorly of himself (Rosenberg, 1979 s. 18).

Personer som till exempel misslyckats med sin skolgång kan som en följd av detta få en låg
självkänsla. Misslyckandena kombinerat med negativ spegling från andra kan skapa en känsla av
mindervärdighet. Enligt Skaalvik (1994) är det hur personen uppfattar att han blir värderad av
andra som blir det viktiga för personen, inte andras reella värderingar. Det är först när andras
värderingar av personen sammanfaller över tid, samt att fler personer i dennes omgivning värderar
personen på likartat sätt, som det kan få konsekvenser för personens självvärdering. Eftersom vi
inte kan se på oss själva som andra ser på oss (Rosenberg, 1979) så kommer våra liv därmed, till
stor del, att styras utifrån overifierbara antaganden.

Självförtroende handlar enligt Rosenberg (1979) om en förväntan om att klara av saker, eller
mer generellt om tron på att man kan få saker att hända i överensstämmelse med inre önskningar.
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Självvärde handlar om känslan av självacceptans och självrespekt. En person som har hög
självvärdering är i grunden nöjd med den person han/hon är och kan därigenom på ett positivt sätt
ta itu med sina fel och brister. Självförtroende kan ses som ett inre självvärde (Rosenberg ,1979).

Inte bara den biologiska personen relateras till självet utan även familj, personliga ägodelar
osv. Dessa ses som en utvidgning av personens själv. Till detta utvidgade själv hör bland annat
skola och skolprestationer. Därför får skolmisslyckanden negativa konsekvenser för en ung
människas självbild och misslyckanderna inverkar även negativt på personens hela
självuppfattning. Det som generellt är framsprunget ur våra ansträngningar är av central betydelse
för vårt själv och vår självuppfattning. Distinktionen mellan jag och vi är mer diffus i tidiga år än
senare i livet. Därför är benägenheten att införliva yttre element i självet mer framträdande i de
tidiga stadierna i självföreställningens utveckling.

Enligt Rosenberg (1979) handlar en person utifrån det han/hon tror att han är. Om man ser på
sig själv som svag så utsätter man sig inte för att lyfta tunga bördor. När det gäller umgänge med
andra så har individer en tendens till att välja att umgås med personer som värderar denne positivt,
och som värderar i överensstämmelse med individens egen värdering av sig själv. ”People tend to
like those who think well of them and to select friends or groups whose views of them correspond
to there own” (Rosenberg 1979, s. 262).

Elevers värdering av sig själv i skolan handlar enligt Taube (1995) om relationen mellan
ideal- jaget, hur duktig individen vill vara, social- jaget, värderingar från betydelsefulla andra
personer och real- jaget, individens reella prestationer. Hur relationen ser ut mellan dessa skapar
grunden för självbildens. En positiv självbild är viktig när det gäller prestationer därför att negativ
självbild har den inverkan att det påverkar individens användning av sina strategier negativt.

När det gäller individens dagliga erfarenhet av sina skolprestationer, i detta fall läs- och
skrivprestationer, är det enligt Taube (1995) värderingar från betydelsefulla andra, lärare,
klasskamrater och vårdnadshavare, samt den dagliga erfarenheten av sina prestationer som
påverkar självbilden. Självbilden påverkar i sin tur beteendet i inlärningssituationen. Självbild är
ett i många stycken mångdimensionellt begrepp. Det finns enligt Taube en stark koppling mellan
elevens totala, globala, självbild och de betyg som eleven har. Det är vidare ”inte alltför ovanligt
att elever med god självbild är lågpresterande, men nästan ingen med mycket negativ självbild är
högpresterande” (Taube, 1995, s. 72). Taube frågar sig om det är självbilden som påverkar
skolprestationerna eller om det är skolprestationerna som påverkar självbilden. Det mest rimliga
är att dessa påverkar varandra.

När det då gäller självbilden i förhållande till läs- och skrivprestationer så menar Taube
(1995) att en elev kan komma in i onda eller goda cirklar. Dessa kan karaktäriseras som
självuppfyllande profetior. De betydelsefulla andra uppfattar barnets/elevens prestationer som
leder till förväntan hos dessa om framtida likartade prestationer. Individen tolkar budskapet och
införlivar detta i sin tolkning av sig själv. Detta får som följd att självbilden endera stärks eller
sjunker. I de fall där elevens självbild sjunker får detta som följd att eleven lägger ner mindre
energi på uppgiften. Detta som en följd av att en för stor del av elevens kapacitet ägnas åt oro
inför hur kommande förväntade misslyckanden kommer att påverka hans/hennes självförtroende.
Konsekvenserna av detta blir att eleven inte kan använda sina naturliga strategier för inlärning, på
grund av avskärmning och blockering. Detta leder i sin tur till sänkta förväntningar från
betydelsefulla andra som hos individen ytterligare sänker självförtroendet. På grund av sitt sänkta
självförtroende upplever individen osäkerhet inför nya inlärningssituationer som gör att han/hon
blockerar- och avskärmar sig och därmed bli misslyckandet ett faktum, och en ond cirkel har
uppstått. En negativ självbild på ett viktigt område sprider sig lätt till andra områden och kan i
värsta fall ge upphov till en negativ global självbild hos individen. Vid goda inlärningscirklar så
blir effekten den motsatta, och i förlängningen en stärkt global självbild.

Enligt Taube så har de högpresterande eleverna generellt sett en relativt hög uppfattning om
sig själv när det gäller deras värde och presstationsförmåga. Medan däremot lågpresterande elever
generellt sett har en mer negativ syn på sig själva samt känslor av otillräcklighet.
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Self-concept, self-esteem, self-efficacy, olika aspekter av självbild

I det följande redovisas olika aspekter av självbild och självuppfattning utifrån begreppen self-
concept, self-esteem och self-efficacy. Jag har valt att behålla de engelska begreppen i min
framställning så att det inte uppstår betydelseförskjutningar mellan begreppen.

När det gäller självbild och självuppfattning så menar Skaalvik (1994) att självuppfattning
måste ses som ett begrepp som betecknar olika aspekter av en individs uppfattning om sig själv.
En individ har olika självbild utifrån sina olika roller i livet, en social självbild, en emotionell, en
moralisk och så vidare. En individ har även en intellektuell uppfattning om sig själv och det är
enligt Skaalvik detsamma som den akademiska självbilden. Personer som har en positiv
självuppfattning har mindre av depressioner, mag- och sömnproblem och så vidare.

Inom självbildsforskningen så finns det olika begrepp som utifrån något olika infallsvinklar
studerar och analyserar fenomenet. Enligt Rosenberg (1979) definieras begreppet Self-concept
som självbild, ”the totality of the individual’s thoughts and feelings having reference to himself

as a object” (Rosenberg, 1979 s. 7). Att begreppet definieras som självbild instämmer även
Hörnqvist, (1999) i. Enligt Bandura (1997) handlar en persons self-concept om personens
sammanfattade betraktelse av sig själv. Denna är antagligen formad utifrån erfarenheter och
bedömningar från ”signifikanta” andra. Detta överensstämmer med vad Bong & Skaalvik (2003)
skriver kring en persons self-concept. De menar att den formas utifrån erfarenheter, miljömässiga
förstärkningar samt från signifikanta andra. Det handlar alltså enligt dem om en multidimensionell
uppfattning av sig själv, där jämförelsen med andra är den viktigaste informationskällan. Enligt
Rosenberg (1979) så tenderar individer, utifrån en huvuddel av forskningen inom området, att
betrakta sig själva som andra ser på dem. När det enligt Bong & Skaalvik (2003) gäller
begåvningshandikappade elever så gör en majoritet av dessa spontant jämförelsen med ”vanliga
elever” när de relaterade till deras self- concept.

Begreppet self-esteem är mer inriktat på personens värdering av sig själv och definieras enligt
Skaalvik (1994) som självacceptans. Enligt Bong & Skaalvik (2003) handlar det om ”emotional
attitudes toward the self - called self- esteem” (Bong & Skaalvik, 2003, s. 11). Även självrespekt
eller självvärdering (Rosenberg, 1979: Hörnqvist, 1999) samt personens bedömning runt sitt
självvärde (Bandura, 1997) är definitioner av self-esteem. Som jag uppfattar begreppet blir nog
den bästa svenska översättningen självvärdering, de värderande känslor som en individ har i
förhållande till sig själv.

Begreppet self-efficacy handlar om personens ”judgments of personal capability” (Bandura,
1997 s. 11). ”Self-efficacy theory provides explicit guidelines on how to enable people to exercise
some influence over how they live their lives” (Bandura,1997, s. 10). Denna tradition har enligt
Skaalvik (1994) sin tyngdpunkt på det kognitiva området och lägger vikten vid
orsakssammanhang och kontroll. Begreppet handlar alltså om en persons syn på sin kapacitet eller
effektivitet när det gäller att utföra uppgifter generellt och inom bestämda domäner eller områden.
Övergripande så handlar det, som jag förstår det, om personens förmåga att ha inflytande över sitt
liv.

Framgång stärker enligt Bong & Skaalvik (2003) personens self-efficacy, medan upprepade
misslyckanden underminerar det. Begreppet efficacy handlar om vad individen tror att han/hon
kan uträtta med de färdigheter och förmågor de äger. När det gäller upprättandet av sin self-
efficacy så har personens uppfattningar och erfarenheter utifrån andra ”liknande” personers
prestationer betydelse. Detta betyder att om personen tycker sig likna en annan person, så har den
personens prestation och kapacitet ett större inflytande än de personer som är till synes olik
personen, när det gäller individens formande av sin syn på sin egen kapacitet. När det handlar om
att stärka en persons self-efficacy så fungerar det bäst om personen som framför informationen är
kunnig, välunderrättad och trovärdig samt att den framförda informationen kan betraktas som
realistisk av individen. Vad gäller psykologiska reaktioner såsom svettningar, hjärtklappning,
trötthet utmattning, värk, smärta, humörsvängningar och så vidare sänder de ut signaler till
människor som påverkar deras efficacy-värdering av personen. Elever skattar för övrigt primärt
deras efficacy-uppfattning på basis av jämförelse med andra.
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Enligt Skaalvik (1994) så definieras self-efficancy-traditionen, som ovan antytts, som en individs
bedömning av sina möjligheter att planlägga och utföra handlingar i syfte att klara av bestämda
uppgifter. Enligt denna tradition framgår det att den som tvivlar på sig själv inte blir tillförlitlig i
sitt analytiska tänkande. Kvaliteten på det analytiska tänkandet inverkar på prestationerna. Den
som har hög self-efficacy tolkar situationen utifrån förväntan om framgång och detta fungerar
som ett positivt rättesnöre på prestationerna. Den som värderar sig själv som inkompetent, är mer
benägen att tolka situationen som hotande och kommer därigenom att underminera prestationen. I
stället för att vara upptagen av att lösa problemet så kommer personen att ”gräva ner sig” i att det
hela kommer att gå fel. En individ som har låg self-efficacy har mindre uthållighet i förhållande
till problem som uppstår, medan en person som har hög self-efficacy lägger all kraft på att lösa
problemen.

Skaalvik (1994) menar att en persons self-efficacy utvecklas utifrån tidigare interaktion
mellan individen och miljön. Det är speciellt miljöns, i detta fall omgivningens, reaktion på det
lilla spädbarnets handlingar som är den kritiska faktorn i utvecklingen av uppfattningen om sig
själv, och om världen omkring sig. Genom interaktion med miljön börjar spädbarnet att påverka
miljön och förstå orsakssammanhangen. Det börjar förstå att genom att handla kan det påverka
miljön. Det är kvaliteten i den enskildes interaktion med sin miljö, speciellt då möjligheten att
delta i aktiviteter, som ger kompetens.

Den egna värderingen av den insats som till exempel en elev i skolan investerat för att lösa en
uppgift är av avgörande betydelse för bedömningen av den egna kompetensen. Framgång som
uppnås med minimal ansträngning/insats, styrker self-efficiacy, medan liknande prestation
uppnådd genom stor insats till viss del undergräver tron på den egna förmågan och kommer därför
att ha en försvagande inverkan på self-efficacy. För svagt presterande elever har klasskamraterna
en stor inverkan när det gäller individens self-efficacy, större än lärarens inverkan. Vidare att de
elever som väljer att i för stor utsträckning fästa sig vid de negativa aspekterna av sina resultat
tenderar att på sikt undervärdera sin kompetens (Skaalvik, 1994).

Om detta ovan förda resonemang översätts till skolans värld så kommer skolprestationerna
sannolikt att väga tungt när eleven bedömer sin kapacitet. Vidare får den grupp eller klass som
eleven tillhör även betydelse när eleven gör sina bedömningar av förmåga att klara av situationer.
Lärarens agerande kan inte utifrån detta resonemang underskattas utifrån sin roll som auktoritet
och bedömare av elevens prestationer och förutsättning. Läraren har i sin roll den stora
möjligheten att kunna underlätta elevens uppbyggnad av sitt self-efficacy genom att medvetet
avdramatisera eventuella avvikelser för att möjliggöra en positiv utveckling. Man kan nog säga att
skolans inverkan, hur skolan hanterar sitt byggande av fungerande individer, är av central
betydelse för elevens self-efficacy.

När det gäller skillnader och likheter mellan self-concept och self-efficacy så är båda
begreppen olika aspekter av självuppfattning. Self- concept och self- efficacy har enligt Bong &
Skalvik (2003) många påverkansfaktorer gemensamt som tidigare erfarenheter, jämförelse med
andra, och förstärkning från signifikanta andra. De har även mycket gemensamt vad gäller
konsekvenser på kognitiv-, känslomässig-, uppförande- och fungerandenivå. Men när det gäller
skillnader utifrån begreppen så skriver författarna:

While self- concept represents one´s general perceptions of the self in given domains
of functioning, self- efficacy represents individuals´ expectations and convictions of
what they can accomplish in given situations” (Bong & Skaalvik, 2003, s. 5).

Enligt författarna så handlar self- concept om personens iakttagelser av självet som är orienterat i
det förflutna, medan self- efficacy representerar relativt formbara och framtids orienterade
föreställningar om självet och dess potential. Self-concept är enligt Skaalvik (1994) mer inriktat
mot affektiva förhållningssätt som till exempel värdering av sin självvärdering och känslan av att
vara duktig generellt. Self-efficacy är mer inriktat mot kognitiva förhållningssätt om förväntningar
om att kunna klara av vissa aktiviteter eller uppgifter. Self-concept traditionen fokuserar på en
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värdering av hur duktig individen är, medan self-efficacy traditionen fokuserar på en värdering av
hur individen klara bestämda uppgifter. Båda traditionerna har betydelse för motivation och
förmågan att klara av uppgifter och ha uthållighet. Inom self-concept- traditionen läggs det som
tidigare nämnts stor vikt vid affektiva förhållningssätt. Behovet av att värdesätta sig själv högt och
att bli positivt värderad av andra, ”fØrer til at individet unngår situasjoner som kan true dets
selvvurdering” (Skaalvik, 1994 s. 64). Försvar av självuppfattningen blir viktigt i denna tradition
och självuppfattningens betydelse för motivationen och bemästrandet av situationer kan förstås
som ett resultat av försvar. I self-efficacy traditionen har man varit mindre upptagen av försvaret
av självet, även om ett lågt self-efficacy antas öka ångestnivån (Skaalvik, 1994).

Enligt Skaalvik (1994) är, som tidigare nämnts, andras värderingar en viktig påverkansfaktor i
utvecklingen av självvärderingen i self-concept- traditionen. Genom att registrera andras
reaktioner får individen en uppfattning om sig själv. Positiv värdering från andra får en förhöjande
effekt på självvärderingen, medan negativ värdering har en tendens att sänka självvärderingen. I
self-efficacy-traditionen är inte andras värderingar enligt Skaalvik specifikt nämnt som
påverkansfaktor, men det är naturligt att andras värderingar i många sammanhang går in som en
medverkande faktor för att en individ skall känna sig ha kunskap och kompetens. I self-concept-
traditionen är den ”signifikante andre” nödvändig för jämförelsen med andra som ju ses som en
viktig påverkansfaktor för självvärdering. I self-efficacy-traditionen fungerar den signifikante
andres prestationer som exempel/modeller på strategier som i förlängningen blir
påverkansfaktorer på self-efficacy när det gäller förväntningar om att klara av uppgifter.

Jämförelsen med andra nämns inte som påverkansfaktor enligt Skaalvik (1994) i self-
efficacy-traditionen men däremot ses denna som en viktig faktor i valet av strategi för att klara
uppgifter. I self-efficacy-traditionen nämns, som tidigare sagts, också verbal övertalning och
fysiska och emotionella reaktioner som påverkan på self-efficacy. Detta beror på att fysiska och
emotionella reaktioner ses som ett resultat av att självvärdet blivit skadat. I self-concept-
traditionen framhålls det att attributionsmönstren, i betydelsen en persons uttryckssätt, påverkar
självuppfattningen och att självuppfattningen påverkar attributionsmönstret. Self-efficacy-
traditionen menar att attributionsmönstret påverkar förväntningarna om att bemästra situationer,
och att förväntningarna har betydelse för hur resultaten attribueras.

Enligt Bandura (1997) så kan self-efficacy, känslan av kontroll över situationen, förbättra
prestationen och påverka resultaten i en lärandesituation. Detta förklaras med att känslan av
kontroll över sin situation gör att personen försöker längre och på ett mer ingående sätt samt att
personen inte ger upp lika lätt. Bandura skriver också om en sorts kollektiv Self-efficacy som kan
framkallas av/utifrån lärarens agerande. Denna kollektiva påverkan kan vara av positiv eller
negativ art. Den kan också kommuniceras av organisationer. Ett exempel på detta är till exempel
placering av elever i behov av stöd i en egen grupp, detta kan signalera låga förväntningar.

När det då enligt Bandura (1997) handlar om att skilja self-efficacy och self-esteem åt så
menar han att ”Perceived self-efficacy is concerned with judgments of personal capability,
whereas self-esteem is concerned with judgements of self-worth” (Bandura, 1997, s. 11). När det
gäller barns självvärdering (self-esteem) så menar Bandura att de barn som uppvisade en hög
självvärdering hade föräldrar som var accepterande, som satte upp tydliga uppnåeliga mål, som
både gav stöd och handlingsfrihet när det gäller förvärvandet av kompetenser och färdigheter.
Detta sistnämnda bör rimligtvis även gälla lärare på alla stadier, men i synnerhet lärare i
grundskolan och de som har med elever i behov av stöd att göra.

Självacceptans betyder enligt Skaalvik, 1994 att individen har en trygghet och tro på sig själv
så att personen kan se sina starka och svaga sidor samt att man inte är helt beroende av hur andra
ser på en. Individens självacceptans är ett resultat av självvärdering på konkreta
erfarenhetsområden, både av positiv eller negativ art. För individen betyder vissa områden mer än
andra och detta skiljer sig från person till person. Men när det gäller självbild så menar Skaalvik
att individen har en viss frihet i valet av självbild.

Självet är enligt Bandura (1997) socialt beskaffat, men genom självinflytande kan individen
påverka vad han/hon kommer att bli och göra. Självinfluens har ett deterministiskt inflytande på
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individens uppförande på samma sätt som yttre influenser har. Personer som har stor förmåga att
påverka sin egen motivation och uppförande har större möjlighet att få saker att hända, än de som
har begränsad förmåga till personligt påverkanskraft. Graden av ändamålsenlighet påverkar alltså
graden av effektivitet. I korthet innebär detta att människors uppförande enligt Bandura är
determinerat, men det är determinerat delvis av individen snarare än endast av miljön.

När det enligt Bandura (1997) gäller människans aktivitetsinriktning så gör människor sådana
saker, och utvecklar sådana områden, som ger dem självtillfredsställelse och en känsla av
självvärde. De avhåller sig från att uppträda på sådana sätt som kränker deras personliga integritet.
Människor tenderar att vilja anpassa sig till sin omgivningen till den grad att de erhåller
självaktning från till exempel sitt arbete, familjeliv, samhälle samt sociala nätverk. Detta bör även
rimligtvis gälla elever i skolan, att syftet med uppförande och anpassning är att erhålla
självaktning från sina skolkamrater och lärare om detta synes möjligt.

När det gäller skolan och skolprestationer så har den akademiska självbilden en stor inverkan.
Bong & Skalalvik (2003) skriver följande när gäller strukturen på denna:

academic self- concept refers to individuals´ knowledge and perceptions about
themselves in achievement situations… …Academic self- efficacy refer to
individuals´ convictions that they can cussfully perform given academic tasks at
designated levels (Bong & Skaalvik, 2003, s. 6).

Akademisk self- concept är enligt Bong & Skaalvik mer relaterat till speciella skolämnen, medan
”self-efficacy” mycket ofta relaterar till speciella uppgifter. Båda begreppen är sålunda nära
knutna till akademiska innehållsliga områden. Elever baserar sin akademiska self- concept i ett
särskilt ämne inte bara på hur deras förmåga är i jämförelse med andra elever men också på hur
deras förmåga är inom området jämfört med deras förmåga inom andra områden. Elevers
slutsatser om dem själva är, som tidigare nämnts, också påverkade av hur andra uppfattar dem.
Elever har en tendens att forma sin akademiska self- concept, till vissa delar, utifrån intryck av hur
föräldrar, lärare och kamrater uppskattar deras akademiska förmåga. I kontrast till detta är en
känsla av akademisk self- efficacy mycket starkt påverkad av ens tidigare möten med samma eller
liknande områden (Bong & Skaalvik, 2003)

Starkt self-efficacy och positivt self-concept leder enligt Bong & Skaalvik (2003) elever till
att anta utmaningar som tidigare inte varit uppnåeliga för dem. De känner sig mindre ängsliga i
prestationssituationer och uppskattar sitt skolarbete bättre. De framhärdar även längre i svåra
uppgiftssituationer, och känner sig generellt bättre inför sig själv som person och elev.

Bedömning av sin kapacitet utifrån jämförelse med andra är enligt författarna troligast den
mest kända och dokumenterade kognitiva process, som visat sig påverka det akademiska self-
concept formandet. Det har visat sig att om man har kamrater med lägre prestationskapacitet så
förstärks ens self-concept inom ett område. Utifrån detta menar författarna att vi ”cannot sacrifice
the self-concepts of relatively low-achieving students in an attempt to provide more favorable
comparison frames to other students” (Bong & Skaalvik, 2003, s. 33).

När det enligt forskarna handlar om att stärka elevers self-concept så handlar det inte i första
hand om att förändra elevernas föreställning om sig själva, utan snarare att få dem att vara mindre
upptagna av jämförelse med andra. Forskning har enligt Bong & Skaalvik visat att när det gäller
inriktningen på elevers prestationsmål så var de starkt influerade av vad deras skola, lärare, och
föräldrar tycktes värdera. Därför måste lärare bli bättre på att stärka elevers uppmärksamhet runt
sina egna prestationer, särskilt när det primära målet är att förbättra deras omedelbara och
framtida prestationskapacitet. Det handlar om att skapa miljöer som reducerar elevers upptagenhet
vid kapacitet i jämförelse med andra, och att förebygga så att inte svaga skolprestationer även ger
dem en negativ självbild generellt. När det enligt författarna handlar om att höja elevers
akademiska self-concept, så kräver det betydligt större insatser i form av tid och ansträngning än
när det handlar om att stärka deras self-efficacy. Det är alltså relativt sett enklare att höja elevers
efficacy uppfattning i förhållande till skolrelaterade uppgifter. Höjandet av self-efficacy handlar
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generellt om att få eleven att anta en högre målsättning, att lägga ner mer ansträngning och
envishet och att tillskansa sig en effektivare strategi i skolarbetet.

Skaalvik (1994) delar upp den akademiska självbilden i en generell- och en specifik. Den
generella akademiska självbilden handlar om skolprestationer i stort, medan den specifika
akademiska självbilden gäller vissa delar eller aktiviteter. Förutom skolprestationer så påverkas
individens akademiska självbild av lärarens värdering av eleven samt den samlade
klasskamratsvärderingen. Marsh (1987) menar att elever som går i lågpresterande skolor och
därmed jämför sig med mindre duktiga elever får den följden att de erhåller en högre akademisk
självbild än om de skulle jämföra sig med högre presterande elever. Elever i lågpresterande skolor
förvärvar högre” nivå” än lika duktiga elever i högpresterande skolor, och detta bidrar till att de
får en högre akademisk självbild. Detta ovan förda resonemang överensstämmer med Bong &
Skaalvik (2003) angående self-concept formandet. Barn med olika självbild (Bong & Skaalvik,
2003) uppvisar olika nivåer av kognitiv, social och emotionellt engagemang i skolan. Detta för att
skolrelaterade erfarenheter upptar en stor del av barns liv och formar deras tidiga vägar till viktiga
livsmöjligheter .

Självvärdering handlar om en cirkulerande process där självvärdering och attributionsmönster
påverkar varandra ömsesidigt. Negativ självvärdering på ett bestämt område kan medföra låg
självacceptering för en individ, men inte för en annan. Det är den värderande individen som
bestämmer de områden som är av betydelse. Nederlagsupplevelser speciellt på områden som är
högt värdesatta av individen själv och miljön/kulturen kan påverka självaccepteringen i negativ
riktning. När individen upplever att självaktningen är skadad uppstår behov av att stärka och
bevara en positiv självaktning. (Skaalvik, 1994).

När det handlar om självbild i förhållande till skolprestationer så skriver Skaalvik (1994) att
klassen i skolan ses generellt av eleven som sin medlemsgrupp och blir därmed elevens
tillgängliga tillhörandegrupp. Eleven väljer utifrån sin tillhörandegrupp vem han/hon vill ty sig till
och prestationskapacitet kan nog ses som ett viktigt kriterium i detta val. I en heterogen klass är
det större möjlighet att företa selektivt val av tillhörandegrupp än i en homogen klass. Eftersom
spridning vad gäller prestation generellt är större i en heterogen klass/grupp. När det då gäller
prestationsnivå är det den relativa prestationsnivån innanför klassens ram som har störst betydelse
för elevens självvärdering. Klasskamraternas prestationer är mer påtagliga än elevers prestationer
i andra klasser. Elever med låg självuppfattning förväntar sig ofta att misslyckas med uppgifter de
företar sig, medan elever/person med hög självuppfattning ofta förväntar sig att lyckas.

Negativa förväntningar har enligt Skaalvik (1994) en tendens att bli självuppfyllande. Detta
gäller nog särskilt elever med låg självuppfattning. För att undvika ett misslyckande kan eleven
sätta nivån så lågt att det inte går att misslyckas, som ett sätt att undgå nederlag. Enligt Skaalvik
kan en inlärd hjälplöshet även vara ett sätt att skydda självaktningen. När eleven slutar att arbeta
kan detta tolkas som ett tecken på att denne har gett upp att prova. Efter ett antal misslyckanden så
ser inte individen längre någon förbindelse mellan egen handling och resultat, och har därför inga
förväntningar om att lyckas om de arbetar. Inlärd hjälplöshet har även kallats de tillstånd som en
person kan komma i efter det att han/hon varit utsatt för situationer som man inte har någon
kontroll över.

Sammanfattningsvis kan sägas att en persons självuppfattning påverkas både av andras
värderingar och av det sociala sammanhang som personen är en del av. Det är tolkningen av
situationen som påverkar självuppfattningen. Enligt Skaalvik (1994) har undersökningar visat att
elever som har ett självbeskyddande attributionsmönster, alltså upparbetat ett skydd av sin
personlighet, har en högre akademisk självvärdering än elever som inte har det. En möjlig
tolkning kan vara att elever som har ett självbeskyddande attributionsmönster verkar uppnå en
viss grad av skydd av sin akademiska självvärdering. Detta kan relateras till Giddens (1991) och
hans resonemang om förutsättningar för en god utveckling av självet.
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Viljan och lusten för lärande

I det följande belyses några olika aspekter av motivation att lära, samt självbildens koppling till
upplevelsen av motivation. Kopplingen mellan motivation och självbild är enligt mitt sätt att se av
stor betydelse för eleven när det gäller att uppleva skolan som meningsfull och viktig. Motivation
och självbild står för centrala ingredienser i en skolmässig diskurs som syftar till att skapa ett
meningsfullt och stimulerande lärande. Detta är särskilt viktigt för gruppen elever i behov av stöd
som i större utsträckning än andra elever har problem med sitt lärande och därför kanske har låg
grad av motivation.

Enligt Bandura (1997) så är individens reflektioner runt strategier för att förbereda sig för
olika uppgifter av stor vikt. Detta skapar en beredskap för att möta framtida utmaningar.
Oförmåga att utöva inflytande över saker som i synnerhet påverkar ens liv negativt bäddar för
farhågor, apati eller hopplöshet. Desto mer inflytande individen har över sitt liv, desto mer kan
han/hon forma det enligt sina önskningar.

Människors grad av motivation, handlingskraft och påverkansmöjlighet är till största delen
baserad på deras trosuppfattning om sig själva. Människors tro på sin
effektivitet/ändamålsenlighet får konsekvenser för deras livssituation, genom att det påverkar
ansatsen och nivån av ansträngning. Det vill säga hur länge de framhärdar, deras
återhämtningsförmåga vid motgångar, huruvida deras tankemönster är hindrande eller hjälpande,
hur mycket tryck och missmod de erfar när det gäller krav och så vidare. Tron på personlig
påverkansförmåga (efficacy) utgör nyckelfaktorn för mänsklig påverkan. Om en människa tror att
hon inte har någon förmåga att producera resultat, så kommer inte personen att kunna uträtta
något heller.

Bandura (1997) skriver att den mesta mänskliga motivationen är kognitivt genererad.
Människor motiverar sig själva och styr sina handlingar genom planering/beräkning. Utifrån
trosuppfattningar om vad som är möjligt att åstadkomma gör individen antaganden om
sannolikheten vad gäller positiva eller negativa resultat av olika insatser. Utifrån detta sätter
individen upp mål för sig själv och planerar inriktningen på handlingar i syfte att uppnå positiva
värden och avstyra negativa sådana. ”Efficacy beliefs play a central role in the cognitive
regulation of motivation” (Bandura, 1997, s. 122).

Enligt Nicholls (1983) så finns det tre typer av motivering. Det finns den yttre motiveringen
som innebär att lärandet bara är ett sätt att uppnå ett mål utifrån yttre motivationsfaktorer. Sedan
finns det den motivationen som bygger på att lärandet är ett mål i sig. Det tredje är enligt Nicholls
det jag- fixerade sättet som innebär att eleven är upptagen av sig själv i lärandesituationen och inte
av lärostoffet eller problemet som framläggs. Den jag- fixerade eleven är alltså upptagen av hur
han/hon framstår, hur han/hon uppfattas av andra. För en elev som är jag- fixerad blir det viktiga
hur denne framstår i förhållande till andra. Kompetens blir en fråga om vad man har och inte har,
en kapacitet som i första hand inte går att fås genom arbetsinsats. För personen blir det därför
viktigare att demonstrera kompetens än att förvärva kompetens, att demonstrera högre kunskap än
andra.

När en jag- fixerad elev misslyckas med en uppgift så upplevs det enligt Nicholls som en
brist, eller en brist på kompetens. Som en följd av detta aktiveras ett behov hos eleven att försvara
sitt ego, och att demonstrera kompetens. Det handlar alltså om att återupprätta ett skadat jag
kanske till nästan vilket pris som helst. Dessa typer av motivering finns mer eller mindre hos alla
elever. Men utifrån personligheten så kommer någon av dessa motivationstyper att dominera
individens/elevens personlighet.

Nicholls (1983) menar vidare att man kan förvänta sig att jag- fixering utvecklas hos elever i
skolsituationer med liten grad av differentiering, alltså att alla elever arbetar med samma stoff och
att resultaten för varje elev blir synligt till exempel genom läxförhör, högläsning och annonsering
av prestationsresultat.

Nicholls (1989) vill sätta ett likhetstecken mellan känslan av att ha åstadkommit något utifrån
sina ansträngningar och känslan av kompetens. Som jag förstår det så handlar det i båda fallen om
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en positiv självstärkande känsla som är av likartad karaktär i båda fallen. Nicholls har studerat
anledningar till elevers ansträngningar utifrån ovan nämnda utgångspunkter kategoriserat dessa i
tre kategorier. Nämligen den uppgiftsorienterade eleven, den jag- upptagna eleven och den
akademiskt likgiltiga eleven som nog måste förstås som i avsaknad av motivation. Här följer nu
några exempel ur kategorierna, fritt översatt, för att förtydliga dem innehållsligt. När det gäller
uppgiftsorientering så kan följande citat illustrera detta. ”Jag känner mig mest framgångsrik, i
skolan, om jag får en ny ide om hur saker fungerar. jag känner mig mest framgångsrik om något
jag lärt mig får mig att vilja upptäcka mer”. Exempel på ego- orienterad inriktning var: ”Jag
känner mig mest framgångsrik om jag kan utmärka mig som smartare än andra elever; jag känner
mig mest framgångsrik om jag gör mitt arbete bättre än andra elever”. Exempel från den
arbetsundvikande eller den akademisk likgiltiga kategorin var: ”Jag känner mig mest
framgångsrik om jag kommer undan arbete; Jag känner mig mest framgångsrik om jag strular runt
och kommer undan med det. Jag känner mig mest framgångsrik om allt arbetet var enkelt”
(Nicholls, 1989).

När det gäller de två första inriktningarna så menar Nicholls att man inte kan dra någon skarp
åtskillnad mellan dessa samt att de inte existerar isolerade från varandra. Vad beträffar
distinktionen mellan uppgiftsorientering och jag- fixering så manifesterades den i elevers
anledningar för deras egna ansträngningar. Utifrån dessa utgångspunkter har undersökningar visat
en högre grad av jag- upptagenhet hos elever som erhöll betyg som indikerade hur de stod i
förhållande till andra. Vidare visade resultaten på en högre grad av uppgiftsinvolvering hos elever
som endast fick uppgiftsfokuserade kommentarer vad beträffar det de gjort bra och hur de kan
förbättras/utvecklas.

Av Nicholls (1989) kan man uttolka att stolthet och självkänsla och sinne för utförande och
fullbordan av uppgifter var starkare utifrån icke- konkurrerande förhållanden och svagare utifrån
konkurrerande förhållanden. Dessa rön indikerar att fokus tenderade att ligga mer på ansträngning
i icke konkurrerande förhållanden och på kapacitet i konkurrerande förhållanden. De senare
förhållandet indikerade även, enligt Nicholls, att konkurrens som drivkraft skapar mindre intresse
för vidare lärande. Icke- konkurrerande förhållanden skapar större intresse för problemlösning, än
situationer där problemlösning sades vara en intelligenstest. Studenterna uppvisade i detta fall
alltså större intresse för problemlösning utifrån icke- konkurrerad prestation, än utifrån
konkurrerad framgång. Nöjet/glädjen i ordet problemlösning minskade när man talade om för
studenterna att deras prestation skulle bedömas relativt i förhållande till andra, men inte när en
fastställd norm för utvärdering/värdering påtalades. Man har även kunnat finna lägre
inneboende/reell aktivitet (flow) i aktiviteter där mellanmänskliga konkurrens betonades. Elever
som mottog betyg visade lägre intresse för fortsatt arbete med uppgiften. Studenter som önskar att
avsluta sina studier var mindre benägna än andra att tro att hårt studiearbete leder till framgång i
skolan.

Utifrån detta resonemang kan man nog dra den slutsatsen att studier och skolverksamhet
generellt blir mer stimulerande för eleven om de utgår ifrån ett icke- konkurrerande
förhållningssätt. Eleven känner mer kreativitet och lust inför skolarbetet och det bygger för ett
fortsatt intresse att lära och utforska. Detta måste nog ses som generellt för allas lärande men i
synnerhet för de elever som på ett eller annat sätt har problem med sitt skolmässiga lärande och
därför inte kan prestera som övriga elever. Enligt Nicholls (1989) så är känslan av motivation,
kompetens och talang även möjligt att uppleva för de elever som erfar att de är klart under
genomsnittet när det gäller förmåga och kapacitet. Detta för att lärande och utövande av våra
färdigheter i sig är tillfredsställande, utan att vi behöver jämföra oss med andra. I detta
sammanhang så menar Greene och Miller (1996) att tron på sin förmåga att lära, samt att ha ett
mål för sitt lärande överskuggar tillfredsställelsen i att konkurrera prestationsmässigt med andra.
Detta indikerar att det är av stor vikt för elevers motivation för skolrelaterade uppgifter, att de har
en tro på sin egen kapacitet att lära samt att de har ett mål för sitt lärande. Dessa rön är särskilt
viktiga när det gäller elever i behov av särskilt stöds skolprestationer därför att denna grupp
generellt sett presterar lägre skolmässigt än andra elever. Att dessa elever kan uppleva sitt lärande
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som lika värdefullt och rikt som högpresterande elever kan uppleva sitt lärande är viktigt att ha i
åtanke när det handlar om åtgärder för elever i behov av särskilt stöd.

Skolkultur med avseende på lusten att lära

Ryan, Conell och Deci (1985) ansluter sig till dem som menar att utbildning och utveckling är en
inifrån kommande process som stimulerats utifrån. De menar att ett mer holistiskt synsätt på
utbildning och elevens lärande skulle gynna den inifrån kommande bildningsprocessen. Detta
betraktelsesätt kan nog harmonisera med von Wright (2000) i det avseendet att eleven bör
betraktas som ett vem och inte ett vad och det ser jag som en holistisk utgångspunkt. När det
gäller lärares syn på undervisning så menar Corno & Rohrkemper (1985) att lärare verkar anpassa
utbildningsnivån till elevgruppen utifrån hur läraren bedömer gruppens förutsättningar för
lärande. Forskarna menar att för en del elever måste skolverksamheten var organiserad på ett
sådant sätt att det finns en uppbackning av tillexempel social karaktär med i bilden. Detta för att,
som jag tolkar det, inte nivån ska blir för låg på lärandet i gruppen på grund av socialt relaterad
problematik som det sannolikt kan bli när läraren skall försöka anpassa sin verksamhet till en
elevsituation som starkt präglas av social problematik. Weisz & Cameron (1985) menar att
mycket talar för att skillnader i prestation och motivation sannolikt är kopplad till individens
fysiska mognad. När det gäller problemen runt utagerande elever och elever med en inlärd
hjälplöshet så kan även där skillnader i mottaglighet och känslighet ha sin grund i individuella
skillnader i mognadsgrad. I detta sammanhang kan inflikas att enligt (Fischbein & Österberg,
2003) så verkar den mentala mognaden vara starkt kopplad med den fysiska mognaden samt att
det i en högstadieklass kan skilja upp till sju år i fysisk mognad. Detta måste betyda att det i en
högstadieklass är svårt för en lärare att hitta en ”lämplig” undervisningsnivå eftersom den av vissa
elever endera uppfattas som för hög eller som för låg. Denna situation får mycket troligt
konsekvenser för motivationen och i förlängningen elevernas lärande.

Brophy (1985) lyfte fram problemen med självuppfyllande profetior och menade att dessa
uppkommer utifrån tidigare erfarenheter och påverkar individens förväntningar, motivation och i
förlängningen individens handlingar. Detta ställningstagande är för övrigt i överensstämmande
med stämplingsteorin (Leissner, 1975). När det gäller elevers framgång eller misslyckande i
skolarbetet menar Brophy (1985) att lärares trosuppfattning påverkar elevens uppförande i
lärandesituationen och att de är de icke önskvärda negativa attityderna som är dominerande över
de mer önskvärda effekterna. Som jag förstår Brophy så är det alltså de negativa faktorerna i ett
betraktelsesätt som har en tendens att dominera över de mer positiva och att det får konsekvenser
för elevens motivation i endera positiv eller negativ riktning. Studier som Tesser & Campbell
(1985) har gjort utifrån ett relationellt perspektiv, visar att elever som lyckades bra i skolan
benämndes i högre grad som vän än de elever som lyckas mindre bra. ”students who did well in
school were more likely to be named as friends than students who did less well” (Tesser &
Campbel, 1985 s. 245). Detta kan betyda att elever som enligt skolan bedöms ha en skolrelaterad
problematik kan på grund av detta få färre kamratrelationer som i förlängningen sannolikt har en
dämpande effekt på deras motivationen för lärande. Därför att studier tyder på (Johanson &
Johanson, 1985) att lärandet hämtar mycket av sin näring ur den sociala interaktionen. Johanson
& Johanson (1985) vill framhålla att utifrån ett cooperativt/samverkande lärande skapas
motivation, förväntan om framgång och ett intresse i att lära samt en nyfikenhet hos eleven.

In other words, cooperative learning situations, compared with competitive and
individualistic ones, tend to promote greater intrinsic motivation, higher expectations
for success, greater incentive for achievement, greater epistemic curiosity and
continuing motivation to learn, more commitment to learning, and greater task
persistence (Johanson & Johanson, 1985 s. 276).

Detta ovan anförda tyder på att lärande hämtar sin näring ur den sociala interaktionen med
andra i form av motivation och nyfikenhet. De elever som fråntas möjligheten till
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interaktion med andra blir även fråntagna en inspirationskälla för deras motivation. Till
detta kan anföras utifrån Good & Tom (1985) att om lärare erhåller större insikter om sin
pedagogiska verksamhet och om elevers motivationsbehov så kan de på ett bättre sätt
förebygga skolrelaterade problem och på ett djupare plan tolka elevens behov

Fischbein & Österberg (2003) framhåller att lärarpersonalens agerande påverkar barns
självkänsla och tänkande i stor utsträckning. I de grupper där läraren uppmuntrar till
”konkurrens och utslagning så ökar också rädslan för att avvika, vilket får konsekvenser
både för kreativt tänkande och självförtroende” (Fischbein & Österberg, 2003, s. 19).
Vidare att i de klasser där läraren påverkar i riktning mot konkurrens och tävlan så leder
detta enligt författarna ofta till liten samhörighet och dåligt klimat, medan en utgångspunkt
i sammanhållning ofta befrämjar det motsatta. Detta överensstämmer med Nicholls (1989)
förda resonemang angående konkurrensens negativa inverkan på motivationen och
kreativiteten.
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Sammanfattning över bakgrunden

Den modell (Figur 1) som jag till största delen utgått ifrån vid analysen av den insamlade empirin
har sin grund i min sammanställda bakgrund, alltså den är en sammanfattning av det jag belyst i
min bakgrund som kan relateras till ett socialt interaktionistiskt perspektiv som är studiens
teoretiska utgångspunkt. När det gäller bakgrundens beskrivning av skolsituationer för elever i
behov av särskilt stöd så har jag valt att inte fokusera på vissa specifika skolproblem utan att
betraktat deras problem som skolrelaterad problematik. Detta för att avsikten med studien har
varit att studera hur elever i behov av särskilt stöd upplever sin situation utifrån det angivna syftet,
och inte utifrån någon upprättad diagnos eller specifik problembild.

Figuren nedan visar på vilka följder som den specialpedagogiska verksamhet kan få för
eleven utifrån ett interaktionistiskt konsekvensperspektiv. Pilarna visar på konsekvensernas
riktning ur ett teoretiskt perspektiv. Eftersom elevens självbild och självvärde enligt Mead (1967,
1976) och Cooley (2003) till stora delar härrör ur den sociala interaktionen samt att elevens
lärande är starkt kopplat till elevens självbild så kan modellen ses som en sammanfattning över
bakgrunden. Integrering, acceptans och social samvaro påverkar elevens självbild, självvärde och
lärande i positiv riktning medan segregering, stigmatisering/stämpling och utanförskap har en
tendens att ge en motsatt effekt.

Demokratiskt
deltagande
identite

Positiv
Inkluderande

Utanförskap Stigmatisering
Stämpling

Segregering Eleven Integrering Acceptans Social
samvaro

Segregerande
Negativ

Icke deltagande,
stereotypisk,
utarmad identitet

Figur 1. Teoretisk modell över konsekvenser av olika specialpedagogiska åtgärdsstrukturer som
influerar elevens självbild, självvärde och lärande.

Den teoretiska modellen tar sin utgångspunkt i begreppen segregering, integrering och
inkludering. Begreppet segregering betyder som tidigare nämnts oftast att eleven avskiljs från sin
ordinarie klass till en grupp som bedöms kunna tillgodose elevens aktuella problem/störning på ett
bättre sätt. Integrering handlar oftast om att eleven tillhör sin ordinarie klass men får extra stöd
enskilt eller i mindre grupp. Med begreppet inkludering så menas att eleven får sitt stöd i sin
ordinarie klass (Vernersson, 2002). Enligt Emanuelsson (1997) så förknippas begreppen
segregering, integrering och inkludering oftast med specialpedagogik när de egentligen bör
betraktas som vanliga utbildningsbegrepp där integrering och inkludering är nära förknippade
med demokratiska mål av ideologisk karaktär. Den aktuella studien tar sin utgångspunkt i en
integrerad verksamhet eller den segregerande integrerade verksamheten enligt Haugh (1998).
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Det specialpedagogiska kunskapsfältet fokuserar enligt Rosenqvist (1995), Fischbein & Österberg
(2003) på samspelet mellan individen och dennes omgivning. I grupper generellt så är mångfald
rådande. Vissa skillnader kommer dock att å ena sidan att värderas som positiva/goda andra som
negativa/dåliga (Emanuelsson, 1997).

I skolans värld kan åtgärder som riktas mot elever som är i behov av stöd och hjälp utgå
endera från ett inkluderande perspektiv eller ett segregerande perspektiv. Det segregerande
perspektivet, i form av en segregerande integrering, har varit och är nog fortfarande det som ligger
till grund för de flesta åtgärderna i den svenska skolan. Det inkluderande perspektivet är det som
utifrån forskning, styrdokument och riktlinjer för skolan rekommenderas. Detta för att det
segregerande perspektivet kan medföra sådana stigmatiserande följder som, i värsta fall, kan leda
till utanförskap. Den integrerande åtgärdsstrukturen leder, i bästa fall enligt teori, till acceptans
och social samvaronivå som ses som grundläggande för lärandet och mänsklig utveckling
generellt. Denna integrering kan enligt Haug (1998) vara av en inkluderande- eller segregerande
art. Följden av den inkluderande integreringen kan bli att den leder till acceptans och social
samvaro medan den segregerande integreringen, som har sin grund i kompensationsambitioner, i
värsta fall, leder i motsatt riktning. Vad beträffar stigmatiseringen eller stämplingen så kan den
enligt Karlsudd (1999) vara av en positiv eller negativ art där den positiva stämplingen, när det
gäller särskolebarn, kan ha en positiv effekt och leda till acceptans och kanske integrering.
Eftersom skolans övergripande mål är att medverka till att den demokratiska deltagande
identiteten utvecklas hos ”alla elever” så är det i högsta grad angeläget att de åtgärder som riktas
mot elever i behov av stöd är av en art att de leder till inkludering och social samvaro.

Skolans kontext

Den svenska skolan, ”en skola för alla” har utvecklats under lång tid utifrån många influenser och
påverkansfaktorer. Detta gör att man kan säga att dess verksamhet och struktur till stora delar är
diskurs- kontext- och paradigmknuten. Följden av detta blir att skolan inte är så lätt att förändra.
För att spetsa till det kan man säga att det kanske måste uppstå en paradigmell revolution för att få
till stånd väsentliga förändringar om detta nu är önskvärt.

Diskurs handlar enligt Egidius (1995) om det sätt på vilket vi tänker inom ett visst område
eller disciplin. Alltså den tankestruktur som ligger bakom en viss disciplin inom ett visst område.
Ett verksamhetsfält kan alltså betraktas utifrån olika diskurser beroende på personernas erfarenhet
och kunnande inom det aktuella området. Detta gör att det för olika personer framträder delvis
olika fokus när detta område diskuteras eller bearbetas. Enligt Foucault (1993) så är ett samhälles
diskursproduktion en till många delar kontrollerad verksamhet. Diskursen bestämmer i ett
samhälle och en tid det som anses som relevant eller inte relevant, samt att diskurserna till viss del
kontrollerar sig själva. Det som då uttalas eller utföres och som inte anses som relevant utifrån
den gällande diskursen, riskerar att nonchaleras och förkastas av omgivningen. Sanning har enligt
Foucault sin diskursiella grund, det vill säga att våra lagar måste ha och tolkas utifrån en
sanningsdiskurs. I samhället finns det texter och berättelser av olika slag som hålls vid liv, det kan
vara religiösa, juridiska, litterära och även vetenskapliga texter. Dessa bildar en sorts samhällelig
diskurs vars uppgift är att strukturera det samhälleliga livet. Alla diskurser som omger oss har
dock inte en sammanhängande struktur utan kan mer ses som fragment som lever upp en tid och
sedan försvinner eller lever kvar med en till vissa delar obegriplig struktur.

Enligt Foucault (2002) så verkar diskurserna sida vid sida med olika styrka och
påverkanskraftkraft på sin samtid. De diskurser som är rådande för ett visst objekt, till exempel en
elev i behov av stöd, består i ”samspelet mellan de regler som under en given period tillåter
objekten att framträda:” (Foucault, 2002, s. 49). Det är som jag tolkar det i gränslandet mellan de
tangerande diskurserna som objektet eller företeelsen konstrueras. Det som gör det möjligt att
”konstruera” en elev i behov av stöd är inte det faktum att elever i större eller mindre utsträckning
är i behov av hjälp och stöd i sitt skolarbete utan de till den svenska skolan knutna diskurserna. De
diskurser som jag här främst syftar på är internationell- nationell och kommunal skolpolitik,
ekonomisk styrning av skolan, synen på normalitet utifrån medicinsk och psykologisk diskurs och
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så vidare. I Foucault (1993) diskuteras runt de diskursiva disciplinerna i ett historiskt perspektiv
och tar som exempel läkarvetenskapen som liksom andra discipliner består av ”såväl sanningar
som misstag. Dessa misstag, som varken är överblivet skräp eller något främmande för en
disciplin, har positiva funktioner, är historiskt verksamma och spelar en roll som ofta är
oskiljaktig från sanningarnas” (Foucault, 1993. s. 22-23). Detta tolkar jag som att de discipliner
som den skolmässiga verksamheten utgår ifrån har utvecklats under lång tid. Dess utveckling har
utmynnat i sanningar och misstag där jag med sanningar menar det som är bra för människan, det
som leder oss på bästa sätt i världen (James, 2003), med misstag menar jag det som leder i motsatt
riktning. Dessa båda, den diskursiva utvecklingens beståndsdelar, har fungerat och fungerar som
sammanfogande och drivande mekanismer för den verksamma disciplinen. Dessa båda
beståndsdelar sammansmälter under disciplinens utveckling och blir den antites som är
disciplinens styrande struktur. Det som enligt Foucault (1993) bidrar till att bevara diskurserna är
de ritualer som omger dem och som avgör vem som anses ha rätt att tala och agera. Detta gör att
alla inte har tillgång till att inträda i diskursen.

Kontext handlar enligt Egidius (1995) om det sammanhang som en situation eller ett fenomen
är en del av. Det kan när det gäller skolans värld tillexempel handla om den utifrån centrala- och
lokala styrdokument, kursplaner och dylikt utformade skolverksamheten. Med det menar jag
skolarkitektur och artefakter kopplade till denna samt den praktiskt organiserade
skolverksamheten som till exempel en elev i behov av stöd är en del av. Molander (1988) skriver
om kontexten som omgivningen, situationen och att en överenskommelse eller uppgörelse även
ses som en del av en kontext. Det kan även definieras som det sammanhang som en företeelse är
en del av till exempel ett språkligt sammanhang (FØllesdal, WallØe, Elster, 2001). Som en följd av
detta bör ett åtgärdsprogram i grundskolan vara en kontextbunden företeelse eftersom det är en del
av en verksamhet samt att det även är skrivet utifrån denna verksamhet.

Enligt Säljö (2000) så är begreppet kontext svårt att precisera. Ordagrant betyder det ”`det
som omger´” (Säljö, 2000, s. 129). Säljö menar att kontext måste kopplas till mänskliga praktiker.
Det handlar alltså om situationen och hur den är beskaffad och utifrån situationen så beter vi oss
på olika sätt. Situationen är kontextbunden, alltså bunden till ett kontext som innebär att den har
vissa ”förväntningar” på oss som individer. Dessa kontext eller praktiker ”andas” en sorts ”tyst
kunskap” som innebär att det inom kontexten, bland de inblandade finns givna uppfattningar om
hur man gör och hur man uppträder i olika situationer. Även prestationer kan ses som
kontextbundna, vi kan prestera mer eller mindre utifrån den kontextuella situationen beroende på
vilken betydelse handlingen och förståelsen av handlingen är förknippat med kontexten. Detta för
att våra handlingar är en del av kontexten. Säljö menar att det finns fysiska, kognitiva,
kommunikativa och historiska kontext och det antyder var situationen utspelar sig. Skolan är ett
”exempel på en historisk kontext med en lång kommunikativ tradition och där det många gånger
kan vara svårt att ändra mönster för hur man interagerar” (Säljö, 2000, s. 137). Detta får som följd
att mönster för hur man reagerar, uppför sig, förhåller sig utifrån olika variabler kan så att säga
befästas, och därför vara svåra att bryta. I detta sammanhang kan nämnas att även metoder för att
tillägna sig kunskaper är kontextbundet liksom pedagogiska modeller och accepterade
lärandestrukturer. Utifrån detta resonemang så blir det väl logiskt att säga att även en
intervjusituation utförd i en skolan är kontextbunden och påverkar situationen och utfallet. Man
kan fråga sig om resultatet av en elevintervju skulle bli annorlunda om den genomfördes på en
neutral plats som inte kunde förknippas med skola? Utifrån resonemanget ovan är det förmodligen
så.

Paradigm är enligt en viss betydelse de antaganden och de metoder som är knutna till en viss
vetenskaplig disciplin. Dessa metoder och antaganden är enligt paradigmet allmänt accepterade
och bildar därmed utgångspunkten för den bedrivna forskningen (Egidius, 1995). Enligt Kuhn
(1992) så sker det då och då vetenskapliga revolutioner. Detta beror på att paradigmet utsätts för
anomalier, en anhopning av angrepp på paradigmets grundstruktur, som gör att paradigmet
ifrågasätts i sin grund och som leder till att ett nytt paradigm börjar växa fram. Ett paradigm
innehåller en stor uppsättning diskurser som verkar över en längre tid.
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När det gäller vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi så menar Kuhn, (1992), FØllesdal,
WallØe, Elster, (1990) och Hartman, (1998) att forskning och forskarvärlden är underordnad det
övergripande paradigm som är gällande. Som jag förstår paradigm så handlar det enligt Kuhn
(1992) om ett övergripande tankestrukturs- och handlingsförhållningsätt där mönster för vad som
är riktigt, rätt, fel, värdefullt och så vidare ingår. Detta paradigm enligt Kuhn (1992) styr oss, inte
bara i forskningen, utan även i våra tankar och handlingar. Enligt Kuhn så blir pratet om en
objektiv verklighet meningslös eftersom vi redan utifrån paradigmet är subjektiva. När det sedan
gäller den struktur som styr paradigmisiteten så handlar det om revolutioner, och vad som utlöser
dessa är anomaliernas anhopning och angrepp på paradigmets grundstruktur.

Kuhn (1992) menar att en effektiv forskning inte kan bedrivas om inte svar på de ontologiska
frågorna accepterats av paradigmet. Världsbilden är alltså central för paradigmet.
Normalvetenskapen utgår uteslutande ifrån paradigmets ontologiska, metodologiska och
teoretiska antaganden. Enligt Kuhn har den ontologiska grunden i ett paradigm den konsekvensen
att den inte enbart talar om vad som accepteras utan också vad som inte accepteras. Detta gör,
enligt mitt sätt att se det att paradigmet får en konserverande effekt på forskning, och även har en
tendens att tvinga in forskning och forskare inom de befintliga ramarna som paradigmet tillåter.

Sammanfattningsvis som tidigare antytts så ser jag skolan, ”en skola för alla” som både
paradigmellt- kontextuellt- och diskursellt knuten. Det betyder att det som i det stora hela
bestämmer ramarna för skolverksamheten är kulturellt och traditionellt knutet utifrån tidsandans
ontologiska grundantaganden. Även forskningen och denna avhandling är som jag tolkar Kuhn
(1992) knuten till kulturellt relaterade ramar. Detta får som följd, enligt detta avsnitts
utgångspunkter, att skolverksamheten är bunden till strukturer av ”lagbundenhetskaraktär” som
gör att skolverksamheten så att säga lever sitt eget liv och därmed som tidigare antytts inte så lätt
att påverka och förändra. Men det kan också innebära att uppfattningar knutna till skolmässig
verksamhet kan ha en överföringsbarhet till andra liknande skolmässiga verksamheter på grund av
sin diskurs-, paradigm och kontextbundna natur.
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Struktur och inriktning

Jag belyser alltså uppfattningar om tre områden med anknytning till den specialpedagogiska
verksamheten, självbild, självvärdering och lärande. Eleverna är sex till antalet och speciallärarna
är tre. Elevunderlaget sträcker sig från årskurs 5 till årskurs 9 enligt tabell 1. Studien utgår ifrån
ett elevperspektiv där speciallärarnas uppfattningar har karaktären av läraromdömen och redovisar
intentionsambitioner eftersom de är elevernas speciallärare. Nedan visas en figur som beskriver
hur jag ser på verksamheten i stort för elever i behov av stöd figur 2.

Figur 2. Övergripande åtgärdsstruktur.
A, är eleven som är i behov av stöd och hjälp eller i någon form av svårigheter.
B, är den åtgärdsstruktur som eleven ingår i.
C, är den speciallärare eller specialpedagog som ansvarar för åtgärdsstrukturen.
D, är den specialpedagogiska verksamheten på den aktuella skolan.
E, är den syn och inriktning som man har i den aktuella kommunen när det gäller den

specialpedagogiska verksamheten.
F, är den övergripande inriktningen på den specialpedagogiska verksamheten i riket i

stort.

Utifrån figur 2 så behandlar min empiri A, B, C och till viss del D alltså eleven, elevens
åtgärdsstruktur och elevens speciallärare. När det gäller hur ambitionsstrukturen ser ut vad
beträffar insats, och reaktion på insats, så tänker jag mig det hela enligt figur 3.

Figur 3. Ambitionsstruktur vad gäller insats och respons på insats.

F
E
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Special-
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Med figur 3 vill jag visa hur jag ser på ambitionsstrukturen när det gäller insats och respons på
insats. Specialläraren eller specialpedagogen konstruerar insatsen utifrån ett bedömt behov, sitt
specialpedagogiska kunnande, kommunens/skolans policy för verksamheten, den övergripande
inriktningen för den specialpedagogiska verksamheten i riket samt sina kunskaper om eleven
utifrån prestationer, hemförhållanden, eventuella diagnoser och tester av olika slag. Den samlade
kunskap som specialläraren/specialpedagogen har, bildar underlag och utgångspunkt för ett
åtgärdsprogram som upprättas för eleven i fråga. När de planerade åtgärderna presenteras för
eleven så kan man säga att det sker ett konkret ”möte” mellan den specialpedagogiska
verksamheten och eleven och dennes vårdnadshavare. Detta möte sker oftast i form av en dialog
mellan special- läraren/pedagogen kanske rektor och eleven och dennes vårdnadshavare. När
denna dialog är avklarad och eleven och vårdnadshavaren har accepterat den planerade insatsen
startar det specialpedagogiska arbetet på allvar. Det handlar om en pedagogisk interaktion mellan
eleven och dennes åtgärdsprogram samt mellan eleven och special- läraren/pedagogen. Denna
interaktion pågår under hela den tid som eleven är i åtgärder. Här nedan följer en presentation av
studiens fokusgrupp och dess struktur enligt tabell 1.

Tabell 1. Studiens fokusgrupp
Kommun A.
Skola 1

Speciallärare 1
Inga

Elev 1 a
Elev 1 b

Årskurs 5
Årskurs 6

Ida
Ingemar

Kommun B.
Skola 2

Speciallärare 2
Mona

Elev 2 a
Elev 2 b

Årskurs 9
Årskurs 9

Maria
Magnus

Kommun C.
Skola 3

Speciallärare 3
Sonja

Elev 3 a
Elev 3 b

Årskurs 9
Årskurs 9

Sonny
Stefan

Tabellen visar att det rör sig om tre kommuner. Det är norrbottniska kommuner av lite varierande
storlek. I varje kommun har jag valt ut en speciallärare och två av dennes elever. Jag har
eftersträvat att erhålla en spridning vad gäller ålder och kön men inte fullt ut lyckats med detta.
Vad beträffar resultatet så kommer det där att framgå vem som säger vad enligt tabell 1.
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Metod

En vetenskaplig metod är inom forskning ett sätt med vilken man kan betrakta en företeelse eller
ett objekt. En metod konstrueras, eller ”designas” så att den på bästa sätt kan undersöka denna
specifika företeelse eller objekt. Att överta eller kopiera en redan befintlig metod i sin helhet kan
vara svårt på grund av att alla undersökningar till sin karaktär är unika. Det som har legat till
grund för konstruerandet av den vetenskapliga metoden i detta arbete är att den skall vara ett
verktyg för att utröna människors uppfattningar om olika objekt och företeelser.

Den teoretiska utgångspunkten för studien vilar i den kvalitativa forskningstraditionen. Detta
för att det handlar om att utröna kvalitativa data, alltså objektets beskaffenhet. Dessa objekt eller
företeelser ser jag som integrerade i en helhet. Denna helhet sammanfattas, som jag tolkar det, på
ett bra sätt i begreppet livsvärld, och den forskning som är inspirerad av denna utgångspunkt.

Ett vetenskapligt arbete innefattar även ett teoretiskt perspektiv. Detta blir så att säga en del
av den vetenskapliga metoden i betraktandet av empirin. Med detta menar jag att det teoretiska
perspektivet är de ”glasögon” som jag betraktar resultatet genom vid analysen. Det som bidragit
till merparten av mitt teoretiska perspektiv är hämtat från sociologin. Framför allt genom den
symboliska interaktionismen och den sociala konstruktionismen, men även genom en del
influenser från den psykologiska traditionen. Jag har i första hand valt att utgå ifrån den
symboliska interaktionismen och den sociala kunstruktionismen för studiens teoretiska perspektiv.
Detta för att jag betraktar mänskliga uppfattningar som till största delen socialt relaterade och att
de konstrueras i och med interaktionen med omgivningen.

Begreppen diskurs, kontext och paradigm är som jag ser det viktiga i detta sammanhang
därför att betydelsen av dessa begrepp ger oss en uppfattning om att allt kanske inte är möjligt i en
tid att tänka och uttrycka i olika situationer. Förståelsehorisonten ser olika ut i olika tider och
utifrån olika discipliner och detta får konsekvenser på all områden i det sociala livet. Begreppen är
alltså starkt kopplade till den grundsyn vi har och de möjligheter och begränsningar som den
medför.

Begreppet förståelsehorisont är ett hermeneutiskt begrepp som står för vår grundläggande
reflekterade förförståelse. I denna studie har hermeneutiken varit det tolkningsverktyg som jag
använt mig av vid bearbetningen av resultatet. För att utröna det meningsskapande i
speciallärarnas och elevernas uppfattningar om de riktade åtgärderna. Med meningsskapande
menar jag det som har mening för individen, det som har betydelse, det som har betydelse för
deras uppfattning om sig själv i förhållande till de riktade åtgärderna. Hermeneutiken
karaktäriseras enligt min uppfattning av en öppenhet inför tolkningsobjektet samt en strävan att
ifrågasätta den egna förståelsen och de egna fördomarna. Detta att vara öppen och ifrågasättande
inför de uppfattningar som framkommit har varit en viktig utgångspunkt för mig i
analysprocessen av resultatet.

Alltså, en vetenskaplig utgångspunkt för att studera en företeelse är en konstruktion inspirerad
av flera vetenskapliga riktningar. Man kan kanske säga att man komponerar teori och
analysverktyg. Min ambition har varit, och min förhoppning är, att denna min konstruktion har
bidragit till att analysera fram tillförlitlig kunskap om företeelsen. Eftersom detta är forskning
inom den vetenskapliga disciplinen pedagogik så är även min förhoppning att mina rön skall
sprida ljus över processer som har att göra med undervisning, utbildning och lärande.

Kvalitativ metod

Enligt Egidius (1995) innebär kvalitativ forskning och kvalitativ metod i forskning ”att man
undersöker hur olika typer av företeelser och händelser är beskaffade, hur man ska förstå
innebörden i skillnaderna mellan dem (hermeneutiskt) eller hur de inverkar på varandra (kausalt)”
(Egidius, 1995, s. 149). Detta betyder att det inte handlar om mängder eller mätning av olika
företeelser vilket benämns som kvantitativ forskning. Detta betyder inte att min forskning inte
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innehåller någon form av kvantitet eller mängd. I och med att jag har gjort åtta lärarintervjuer och
elva elevintervjuer i studien totalt så handlar det om kvantitet, mängd. Men eftersom min studies
syfte har varit att utröna uppfattningar om åtgärder i den svenska skolan, alltså att utröna kvalitet,
eller mer precist mening, så är studien till sin karaktär en kvalitativ studie.

Starrin (1994) menar att allt som vi upplever är i sin grundkaraktär kvalitativt, vi förnimmer
och tolkar kvalitéer utifrån det vi upplever. ”Kvalitet är den väsentliga karaktären eller
egenskapen hos någonting; kvantitet är mängden av denna karaktär eller egenskap. Termen
kvalitet har att göra med beskaffenhet” (Starrin, 1994, s. 21). Starrin menar att alla empiriska
fenomen har en kvalitativ beskaffenhet och att det är denna beskaffenhet som bör vara
utgångspunkten för den kvalitativa analysen. Det handlar alltså om att i kvalitativa studier
undersöka hur ett fenomen är beskaffat. I mitt fall har det handlat om att undersöka hur elever och
lärare uppfattar åtgärder. Åtgärden har då varit fenomenet, och beskaffenheten har jag undersökt
genom att göra kvalitativa intervjuer. Genom att fokusera på individernas uppfattningar så har min
ambition varit att upptäcka nyanser, variationer i tankestrukturer och lärandeprocesser utifrån det
jag uppfattat som meningsskapande i individernas uppfattningar.

Livsvärlden

Livsvärlden är den självklara världen där vi lever våra liv och möter andra människor. Den är
utgångspunkten för vårt känsloliv och våra upplevelser, erfarenheter och uppfattningar samt hur vi
förstår saker och objekt. Livsvärlden är även enligt Husserl (1992) utgångspunkten för det
vetenskapliga utforskandet av världen.

The retrogression to the world of experience is a retrogression to the “life-world,”

i.e., to the world in which we are always already living and which furnishes the
ground for all cognitive performance and all scientific determination (Husserl, 1992,
s. 41).

Denna livsvärld som vi som individer befinner oss i upplever vi enligt Merleau-Ponty (1997) med
våra kroppar. Det är genom våra kroppar och vårt medvetande som uppfattningarna om oss själva
tar form. Själva personlighetens tillblivelse är en kroppslig process eftersom alla våra intryck
medvetandegörs genom våra kroppar. Kroppen är vår förankring i världen, vår förutsättning för
att kunna förnimma världen. När det gäller att uppleva förståelse så är det ”att uppleva
överensstämmelsen mellan det vi avser och det som är givet, mellan intentionen och utförandet”
(Merleau-Ponty, 1997, s. 108) och kroppen är där vår förankring i tiden och rummet, kroppen
”bebor rummet och tiden” (Merleau-Ponty, 1997, s. 102). När det gäller förhållandet individ och
värld så sätter jag i detta sammanhang likhetstecken mellan värld, natur och livsvärld. Detta
förhållande beskriver Merleau-Ponty som att vi är inkastade i en värld av objekt som samtidigt är
vår subjektiva värld. ”I AM thrown into a nature , and that nature appears not only as outside me,
in objects devoid of history, but it is also discernible at the centre of subjectivity” (Merleau-Ponty,
1962, s. 346). Detta ser jag som en viktig utgångspunkt när det handlar om individ kontra
situation. Individen bebor situationen med allt vad det innebär i form av påverkan, bedömning och
så vidare och eftersträvar utifrån detta att klara av och förstå den situation som han/hon är en del
av.

Begreppet uppfattning

Denna studie har fokuserat på elevers och speciallärares uppfattningar om de specialpedagogiska
riktade åtgärderna i grundskolan. Ambitionen har varit att genom informanternas uppfattningar
komma åt deras mer eller mindre reflekterade erfarenheter samt den meningsskapande innebörd
som de lägger in i de specialpedagogiska insatserna. När Uljens (1989) beskriver begreppet
uppfattning menar han att vi antingen har fokus på uppfattningar av ett objekt/en företeelse eller
att vi har fokus på uppfattningen om något. I första fallet handlar det om att man bildar sig en
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grundläggande förståelse för objektet/företeelsen i fråga medan det i det andra fallet handlar om
en uppfattning förenad med en värdering av det aktuella objektet eller företeelsen. Alexandersson
(1994a) skriver om uppfattningar på följande sätt: ”`Uppfattningar´, d v s vilket innehåll
människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden” (Alexandersson, 1994a, s.
117). Vidare om uppfattning skrivs följande: ”`uppfattningen som tankeprodukt är den innebörd
som tillskrivs ett kunskapsobjekt genom en meningsskapande aktivitet och som ett resultat av en
interaktion med objektet´” (Alexandersson, 1994a, s. 117).

Genom att fokusera på elevers och speciallärares uppfattningar kan jag dels erhålla
information om vilket innehåll de lägger i de riktade åtgärderna men även vilken innebörd eller
mening de förknippar med företeelsen. För att en individ skall kunna uttrycka innehåll, innebörd
och mening så förutsätter det, enligt min tolkning, att det föregåtts av någon form av reflektion.
Denna reflektion kan enligt Alexanderson (1994b) ske på olika sätt och på skilda nivåer, från en
mer grundläggande vardaglig nivå till en fördjupad nivå som medför att en ny förståelse växer
fram. Min ambition har varit att utifrån intervjupersonernas uppfattningar få fram deras
reflekterade erfarenheter kring de riktade åtgärderna, för att på ett så nyanserat sätt som möjligt
erhålla en förståelse för hur personerna uppfattar företeelsen. För att utröna dessa uppfattningar så
har jag använt mig av den kvalitativa forskningsintervjun som redovisas enligt följande.

Kvalitativ intervju

Enligt Kvale (1999) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att erhålla beskrivningar om
en persons livsvärld. Enligt Kvale så finns det två kontrasterande utgångspunkter för
intervjuforskning. Den ena utgår ifrån malmletarmetaforen som menar att kunskapen finns i
personens inre, och det är intervjuarens uppgift att ”hämta upp information” ur detta inre utan att
förvränga den och sedan överföra kunskapen/informationen från tal till skrift. Den andra
utgångspunkten är resenärmetaforen som innebär att intervjuaren med hjälp av konversationen
utröner kunskap om den intervjuades livsvärld. Enligt Kvale så förknippas denna senare varianten
mer med humanvetenskaperna, och den förra med humanteknologin som menar att kunskapen är
given. När det gäller utgångspunkten för intervjuundersökningen i denna studie så har jag utgått
ifrån resenärmetaforen för att kunskap och uppfattningar där mer betraktas utifrån ett socialt
interaktionistiskt perspektiv.

Föreställningen om kunskap som verklighetens spegel håller på att ersättas av en
föreställning om verklighetens sociala konstruktion, där fokus ligger på tolkning av
och förhandling om den sociala världens mening (Kvale, 1999, s. 60).

Kvale (1999) menar vidare att samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade är av central vikt
i den kvalitativa intervjun. Det meningsbärande kommer så att säga fram ”mellan personerna”.
Som intervjuare handlar det därför om att tona ner sig själv så att detta ”mellan” kan utvecklas.
Den kunskap som erhålls ur intervjun är en intersubjektiv kunskap. Med det menas att kunskapen
växer fram mellan de två subjekten utifrån interaktionen.

Den kvalitativa forskningsintervjun handlar, som tidigare nämnts, om att erhålla beskrivningar
om en individs livsvärld. Men det handlar inte om beskrivningar om livsvärlden i stort, utan om en
viss företeelse i livsvärlden. Detta gör att intervjun måste styras och fokuseras mot detta objekt.
Denna styrning från intervjuarens sida är nödvändig, men får för den skull inte leda till att
intervjupersonen förleds att säga det han/hon tror att intervjuaren vill höra. När det gäller
frågandets karaktär i den kvalitativa intervjun menar Kvale (1999) att farhågan runt ledande frågor
har ägnas allt för stor uppmärksamhet. Detta anser jag är en viktigt aspekt eftersom intervjun syftar
mot att utröna något, i mitt fall då uppfattningar om riktade åtgärder. Mitt agerande som intervjuare
har som syfte att frambringa det som är meningsskapande för personen i fråga, att personen skall
kunna ”föda fram” det meningsskapande med min hjälp som intervjuare. Detta kräver ett aktivt
deltagande från min sida som intervjuare. I denna förlösningsprocess är det ”goda samtalet” såväl
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som det aktiva ingripandet en självklar grund för intervjun. Här handlar det om att ha klart för sig
vad som är syftet med ingripandet. Att det handlar om att förlösa det meningsskapande hos
individen, inte att få personen att säga det han tror att intervjuaren vill höra. Det är viktigt att man
som intervjuaren är medveten om denna problematik och har syftet med intervjun klart för sig. I
mitt fall att utröna vad som upplevs som meningsskapande av den andre. Frågan om ledande och
icke ledande frågor blir, enligt min uppfattning, av underordnad betydelse om jag ser att
lyssnandet, frågandet och agerandet växer fram på ett naturligt och konstruktivt sätt under
intervjun. Kvale (1999) uttrycker det på följande sätt:

I ett konstruktionistiskt perspektiv är intervjun ett samtal där data framkommer i ett
mellanmänskligt förhållande mellan intervjuare och intervjuperson. Det centrala är
alltså inte huruvida intervjufrågorna är ledande eller inte ledande, utan vart frågorna
leder och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny,
vederhäftig, intressant och värdefull kunskap (Kvale, 1999, s. 64).

Intervjun är en social konstruktion som genom den språkliga interaktionen skapar mening.
”Intervjuaren är medskapare och medförfattare av den resulterande intervjutexten” (Kvale, 1999, s.
67). I och med den kulturriktning som växte fram under 1980- och 1990-talet, med inriktning mot
mångfald och reflexivitet, den så kallade postmoderna eran, kom kunskap, enligt den kvalitativa
traditionen, att ses som en social konstruktion av ”verkligheten”. Sanning skapas utifrån en dialog
och objektivitet ses som enligt följande:

`Objektiv´ kan betyda att det studerade objektets natur speglas, att objektet får
komma till tals, att vara adekvat för objektet, att det undersökta objektets verkliga
natur kommer till uttryck… …När vi uppfattar människan som en samtalande varelse
och den mänskliga verkligheten som en samtalsvärld kan forskningsintervjun
frambringa objektiv kunskap. Genom att `objekten´ - intervjupersonerna – ger uttryck
åt sin uppfattning om världen får intervjuforskaren den privilegierade möjligheten att
frambringa objektiv och intersubjektiv kunskap om en mänsklig samtalsvärld (Kvale,
1999, s. 69).

I forskning så har begreppen validitet, frågan om vi har undersökt det vi avsåg att undersöka, och
reliabilitet, om huruvida vi har gjort undersökningen på ett tillförlitligt sätt, en central betydelse.
Dessa grundläggande krav på vetenskaplig forskning är oberoende av inriktning eller typ av
forskning När det gäller den kvalitativa intervjuns validitet, alltså hur giltig den mening som
analyserats fram i intervjun är, menar Kvale (1999) att man bör betrakta detta enligt följande:

Kommunikativ validitet innebär att kunskapsanspråkens validitet prövas i en dialog.
Valid kunskap konstitueras när konkurrerande kunskapsanspråk dryftas i en dialog:
observationens validitet avgörs genom argumentering mellan deltagarna i en diskurs
(Kvale, 1999, s. 70).

Enligt Kvale (1999) så är det alltså utifrån dialogen som validiteten i intervjun prövas. I min egen
undersökning har Kvales validitetstolkning att validiteten prövats genom att jag förvissat mig om
att jag har förstått vad intervjupersonen menar, att jag har kunnat tolka detta i personliga reaktioner
och utstrålning och att vi enligt min tolkning har nått ett samförstånd. Utifrån en hermeneutisk
diskurs skulle man kunna säga att det skett en horisontsammansmältning, alltså att jag förstår
intervjupersonen i fråga utifrån syfte och inriktning för studien.

När jag samlat in min empiri så har jag använt mig av en kvalitativ vägledd intervju eller
konversation. Det som varit min ambition är att ”utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten
eller egenskapen hos någonting” (Starrin & Renck, 1996, s. 53), och i detta fall uppfattningar om
de riktade åtgärderna. Kvalitativa intervjuer är, som tidigare antytts ”medel för den forskning som
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har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder” (Starrin & Renck, 1996, s. 55). I
denna studie så har jag, som tidigare nämnts, eftersträvat att utröna innebörder. Jag har vidare
eftersträvat att det i intervjuerna skall uppstår en reflektion hos den intervjuade så att personen
utifrån reflektionen, på ett djupare sätt, kan förklara hur han/hon uppfattar de riktade åtgärderna i
skolan.

Under intervjuns gång har min ambition varit att vägleda den intervjuade med hjälp av en
grovstruktur av öppna frågor (bilaga 1 och 2) och styrbegrepp, mot huvudfrågan för intervjun.
Intervjun har inletts med att jag på ett tydligt sätt har försökt förklara för den intervjuade vad
intervjun ska handla om, och syftet med undersökningen. Sedan har resonemanget kretsat runt
studiens syfte, men färgats och förskjutits med hjälp av de öppna frågorna och styrbegreppen.
Intervjun har varit inriktad mot intervjupersonens fördjupade/reflekterade uppfattning när det
gäller hur de uppfattade fenomenet. Jag hade inte i förväg formulerat frågor exakt, utan haft öppna
frågor, eftersom jag velat ställa frågorna på ett sådant sätt som jag kände passade in i situationen,
och på bästa sätt tjänade syftet. Intervjusituationen har alltså haft en öppen karaktär, detta för att
få den intervjuade att fördjupa sitt resonemang så mycket som möjligt. För att undvika att de olika
intervjutillfällena ändrade karaktär/struktur, har jag hållit mig till en intervjumall av öppna frågor.
För speciallärarna/specialpedagogerna bilaga 1, för eleverna bilaga 2, så att intervjuerna
innehållsmässigt har strukturerats på ett likartat sätt för att underlätta analysförfarandet. Det har
getts stort utrymme för den intervjuade att relativt fritt uttala sig om huvudfrågan utifrån de öppna
frågorna. I intervjuerna har det varit viktigt att inte ta något för givet, utan att hela tiden uppmana
den intervjuade att förtydliga sig, berätta mer och gärna ge exempel utifrån huvudfrågan. Det har i
stora drag handlat om att försöka förstå intervjupersonens livsvärld .

För att erhålla en så bra ”bild” som möjligt av de intervjuades uppfattningar har jag gjort ett
nedslag i nuet i förhållande till historia och framtid. Detta för att erhålla ett perspektiv på de
uppfattningar intervjupersonerna uttrycker och därmed enligt min uppfattning en djupare
förståelse av intervjupersonernas livsvärld. Särskild uppmärksamhet har jag eftersträvat att rikta
mot graden av träffsäkerhet när det gäller de riktade insatser som skolan erbjuder. Till stora delar
har det handlat om att förstå bakomliggande orsaker till att situationen är som den är, och vilka
konsekvenser det kan få för dagsläget och morgondagen.

Genom att studera special- lärares/pedagogers och elevers uppfattning och tolkning av
situationen i skolan kanske det blir möjligt att förstå mer av den process som försiggår när det
handlar om deltagande i fostrans- och kunskapsprocesser. Övergripande så har det handlar om att
försöka förstå vad som sker i det som synes ske, att försöka tränga in i de uppfattningar och
föreställningar som eleverna och lärarna har och utifrån detta reflektera över möjligheter och
begränsningar.

Utgångspunkten för intervjuerna har varit ”Det goda samtalet”. Under den stund som vi hade
till förfogande för intervjun eftersträvade jag att det skulle råda en bra stämning, så att
intervjupersonerna kunde känna sig trygg i situationen så att de på ett bra sätt kunde uttrycka sina
uppfattningar. Att på ett bra sätt vägleda en kvalitativ intervju är både krävande och inte alltid så
lätt. När det gäller intervjuerna med speciallärarna/specialpedagogerna och eleverna så har jag,
som tidigare nämnts, väglett den intervjuade mot syftet för studien med hjälp av öppna frågor och
styrfrågor/begrepp. Exempel på sådana styrfrågor för speciallärarna och specialpedagogerna var:
Hur uppfattar du………?, Hur erfar du……..?, Hur tänker du………?, Hur förstår du……..?, Hur
ser du på……….?, och så vidare. När det gäller elevintervjuerna så var min ambition, förutom att
eleven skall känna sig trygga, att de också skall känna sig respekterade. När det gäller
elevintervjuerna så har styrfrågorna varit: Hur tycker du………?, Hur ser du på……….?, Hur
känner du inför………?, Vad skiljer dig……………?, och så vidare.

Intervjuunderlag

Totalt har det i studien handlat om 19 kvalitativa intervjuer som renderat sammanlagt cirka 25
timmar intervjutid. Intervjuernas längd har varierat mellan cirka 35 minuter till två timmar där den
genomsnittliga tiden har legat på cirka 1,25 timmar. Elevintervjuerna var 11 till antalet och
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genomförda med elever som enligt skolan hade ett stort stödbehov. Det betyder att merparten av
dessa elevers skoltid bedrevs inom den specialpedagogiska verksamheten, alltså till stora delar
segregerade från den ordinarie skolverksamheten med den ordinarie klassen. Tre intervjuer är
gjorda med de speciallärare som är knutna till dessa 11 elever, alltså elevernas speciallärare.
Ytterligare tre intervjuer är gjorda med dessa speciallärare med utgångspunkt i de aktuella
elevernas åtgärdsprogram, alltså om eleverna med utgångspunkt i deras åtgärdsprogram. Detta för
att erhålla en bild av speciallärarnas uppfattning om eleverna och åtgärdstrukturen. Sammantaget
har jag alltså gjort sex intervjuer med de speciallärare som var knutna till de 11 eleverna. Två
intervjuer är gjorda med en speciallärare där det inte finns någon koppling till elever i studien.
Denna speciallärare kom av denna orsak inte att ingå i studiens fokusgrupp (tabell 1). Av de 11
elevintervjuerna så valde jag ut sex intervjuer, två elever till varje speciallärare, kriteriet för
urvalet var intervjuernas uttrycksfullhet och nyansrikedom. För ytterligare information om
urvalsförfarandet hänvisas till avsnittet om analys och tolkning samt diskussionskapitlet.

Utskrift av intervju

Intervjuerna har spelats in på band och sedan skrivits ut ordagrant. Pauser har införts med cirka en
sekund per punkt, vidare att skratt, harklingar och andra uttryck införts i kursiv stil i utskrifterna.
Kvale (1997) betonar att det är viktigt att utskriften av intervjun förblir vad den är, nämligen ett
”medel, redskap, för tolkning av vad som sades under intervjun” (Kvale, 1997, s. 166). Kvale
varnar för det facto att den utskrivna intervjun kan tappa sin förankring i den ursprungliga
intervjusituationen och, så att säga, leva sitt eget liv. För att undvika att denna situation skall
dyker upp så bör man ställa sig frågan. ”Hur analyserar jag vad mina intervjupersoner berättar

för mig för att berika och fördjupa meningen i vad de sagt” (Kvale, 1997, s. 166). För att få till
stånd en så levande resultatbeskrivning som möjligt av de inblandade, har jag både använt mig av
de inspelade intervjuerna samt utskrifterna. Eftersom utskrifterna var tidsnoterade och kodade så
var det möjlig att enkelt följa båda källorna parallellt vid sammanställningen av resultatet.
Resultatet av denna process mynnade ut i en form av ”porträtt” av de inblandade, där jag utifrån
kategori försökt att göra deras berättelse rättvisa.

Utgångspunkter för tolkning

Som jag tidigare nämnt så har jag utgått ifrån hermeneutiken när jag har tolkat mina intervjuer. I
första hand har det handlat om tolkning av de utskrivna intervjuerna. Vad jag för övrigt har haft
att tillgå vid tolkningen är inspelningarna av intervjuerna, samt mina minnesbilder av
intervjusituationen. När jag analyserat intervjuerna så har jag gjort det mot bakgrund av mina
erfarenheter och mitt kunnande. I mitt fall så består detta i att jag har en lång erfarenhet av
läraryrket. Vidare att jag har kunskaper i lärandeprocesser och förutsättningar för lärande när det
gäller fokusgruppen i stort. Denna erfarenhet och kunskap är en förutsättning och en tillgång för
mitt tolkande, men också en begränsning så till vida att jag enbart har mig själv att tillgå vid
tolkningsprocessen. Det betyder att det blir en subjektiv tolkning, eftersom tolkningen kommer
till, konstrueras, i mig själv. Eftersom min uppfattning är att vi människor är tänkande och
kännande varelser på ungefär samma sätt oberoende av ålder, kön och etnisk bakgrund är min tro
att jag kan ge en sanningsenlig bild av den intervjuade.

Som jag uppfattar rättfärdigande inom hermeneutiken handlar det om att låta detaljerna bilda
grund för helheten och att helheten skapar förståelse för detaljerna. Att komma fram till detta
kräver en process i form av en cirkel eller en spiral. Rent praktiskt så ser jag processen på
följande sätt. Utifrån det insamlade materialets utsagor i form av olika uttalanden tar
bearbetningen av materialet sin början. Ett sådant uttalande kan till exempel vara att en
intervjuperson säger att ”Jag har varit mobbad under hela min skoltid”. Detta uttalande tolkar jag
utifrån min erfarenhet och söker samtidigt vidare efter mer information som kan ge mig
ytterligare fakta om vad detta uttalande kan innebära för personen i fråga och vad det kan betyda.
Är det så att eleven under sin skoltid har haft oturen att ha ”elaka” skolkamrater eller handlar det
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om skolans organisering av lärandet för eleven? Kanske handlar det om elevens erfarenhet av
lärare som har bidragit till att eleven upplever sig själv som mobbad. Det kanske handlar om en
elev med mycket svag självbild som inte kan hävda sig i skolarbetet och därför uppfattas av
kamraterna som en avvikare. Det kan bero på hemmiljön, fritid och kamrater, upplevelsen av att
vara annorlunda och så vidare. Alla dessa frågor, och många fler, vilka härstammar ur mitt
kunnande och min erfarenhet, fungerar som sökmotorer för ett fortsatt sökande efter förståelse av
den intervjuade personen. Det handlar alltså om en process där sökandet efter förståelse av en
individ sker genom att informationen blir ifrågasatt av min erfarenhet, som enligt Gadamer
(2004; 1997) benämns som förförståelse eller fördomar. Denna process måste fortgå tills jag
upplever att min förståelse av personen i fråga är i överensstämmelse med personens förståelse av
sig själv. Detta kallas sammansmältning (Hartman, 1998), och är målet för det hermeneutiska
tolkningsförfarandet.

Hermeneutik

Hermeneutik betyder enligt Egidius (1995) tolkningslära. Tolkningen av andra människors
livssituation görs mot bakgrund av vår förståelse av vår egen situation. Denna inlevelse i en annan
persons livsvärld gör att vi även kan berika vår egen självförståelse. Denna förståelse av den
andres livsvärld som jag genom hermeneutiken erhåller är en till sin karaktär subjektiv förståelse.
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) så har hermeneutiken sina rötter i renässansen, dels i den
protestantiska bibeltolkningen men även i studiet av de antika klassikerna. Det bärande temat i
hermeneutiken har från första början varit att ”mening hos en del endast kan förstås om det sätts i

samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 115). Detta framskrivs av Gadamer
(2004) som menar att hermeneutik handlar om att ”we must understand the whole in terms of the
detail and the detail in terms of the whole” (Gadamer, 2004, s. 291). Det handlar alltså om att
väga detaljerna i till exempel en text, personernas uttalanden och ståndpunkter, mot helheten, det
totala resonemanget som personen för utifrån den aktuella frågeställningen eller det aktuella
området och vice versa. Alltså delarna bestämmer den helhet som de själva är en del av. För att
uppnå en förståelse så måste enligt Gadamer riktningen på enskildheterna överensstämma med
helheten, annars uppstår uppenbara svagheter i den framarbetade förståelsebilden. Då uppstår inte
det samförstånd mellan del och helhet som är en grundläggande utgångspunkt inom
hermeneutiken.

Förförståelsen är enligt Gadamer (2004) en hermeneutisk förutsättning. Denna växer fram ur
vår erfarenhet av objektet eller företeelsen. Det är denna förförståelse som skapar förutsättningen
för den framväxande meningen. Det handlar alltså inom hermeneutiken om att vinna tillträde till
den tradition som objektet förmedlar genom språket. Det sant hermeneutiska utspelar sig

in regard to what has been said: the language in which the text addresses us, the story
that it tells us… …it is the play between the traditionary text´s strangeness and
familiarity to us, between being a historically intended, distanced object and
belonging to a tradition. The true locus of hermeneutics is this in-between (Gadamer,
2004, s. 295).

Det handlar här om att det som sägs måste tolkas utifrån ett historiskt och socialt kontext och att
det är i detta spänningsfält som mening kan utrönas och förståelse kan uppstå, i en mellanställning
mellan tradition och utsaga. Rent konkret i mitt fall så innebär traditionsförtrogenheten att studien
har utförts i nutid, att jag har en relativt stor erfarenhet av det kontext som det hela utspelas i samt
att jag genom studier av området erhållit en viss historisk och kulturell förtrogenhet. Att
uttolkandet av intervjuerna har skett i ganska nära anslutning till intervjutillfället behöver inte
innebära någon naturlig fördel för uttolkandet. Det kan enligt Gadamer (2004, 1997) till och med
vara en nackdel eftersom samtidens fördomars påverkan inte är möjliga att reflektera över på
distans och därför kan missförstånd uppstå.
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Vad som även är viktigt för ett hermeneutiskt förhållningssätt enligt Gadamer (2004, 1997) är att
vara verkningshistoriskt medveten, det vill säga medveten om förståelsens väsen. Detta tolkar jag
som att det handlar om historiens och traditionens påverkan på den aktuella företeelsen eller det
aktuella objektet, men även om forskningens bidrag till förståelse kring objektet. Såväl tradition
som historia och vetenskap påverkar genom sin färgning av objektet i nutid den studie man gör.
Det är denna verkningshistoria som skapar förutsättningarna för hur vi betraktar och tänker om ett
objekt eller en företeelse innan vi börjar studera det. Detta betyder att även våra forskningsfrågor
har sin grund i vårt verkningshistoriska medvetande. Det som ytterligare betonas av Gadamer är
att man som forskare bör skaffa sig rätt horisont för det man studerar så att man inte är begränsad
till det närliggande när man reflekterar runt objektet utan kan reflektera på ett djupare plan runt
det som framträder. Horisonten kan betraktas som något som vi omger oss med, ett sorts
”glasögon” som vi betraktar genom. För att förstå en situation, en tradition så krävs det att man
försätter sig, utifrån den historiska horisonten, i en situation som gör det möjligt att betrakta
objektet utifrån sin verkningshistoriska utgångspunkt. När det gäller mina egna intervjuer och den
verkningshistoriska utgångspunkten så tolkar jag det som ett möte mellan traditionen, där den
historiska horisonten ingår, och en fokusering på företeelsen, det vill säga uppfattningar om
riktade åtgärder.

När det gäller tolkningssituationen så menar Gadamer (2004, 1997) att det gäller att hålla sig
tillbaka, och inte för snabbt bilda sig en uppfattning.

We are always affected, in hope and fear, by what is nearest to us, and hence we
approach the testimony of the past under its influence. Thus it is constantly necessary
to guard against overhastily assimilating the past to our own expectations of meaning.
Only then can we listen to tradition in a way that permits it to make its own meaning
heard (Gadamer, 2004, s. 304).

Den hermeneutiska tolkningen utgår ifrån den förförståelse som vi är bärare av. Det är denna
förförståelsens horisont som traditionen tolkas utifrån. Våra fördomar och i förlängningen vår
förförståelse är under ständig påverkan av de intryck som vi får. Detta gör att det uppstår en
spännig mellan förförståelsen och de intryck som attackerar den. I processen strävar, som jag
uppfattar det, detta spänningsförhållande mellan intrycken, fördomarna och den historiska
horisonten mot en försoning och det är i denna horisontsammansmältning (Gadamer, 2004, 1997)
som den verkliga förståelsen sker. Ur denna sammansmältning talar traditionen till oss, och det är
den rösten som blir den hermeneutiska processens resultat.

Hermeneutical experience is concerned with tradition. This is what is to be
experienced. But tradition is not simply a process that experience teaches us to know
and govern; it is language-i.e., it expresses itself like Thou. A Thou is not an object
(Gadamer,2004, s. 352).

Det handlar alltså om att utifrån ett reflexivt förhållningssätt låta detta Du, traditionens du, tala till
en och att genom hela analysarbetet försätta sig själv i ett sådant tillstånd som möjliggör att kunna
lyssna till detta kulturens Du, enligt Gadamer (2004, 1997)

Den hermeneutiska cirkeln

Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen är hermeneutiken i praktisk tillämpning och syftar som
hermeneutiken till att ge en fördjupad förståelse av till exempel en persons livsvärld. Genom att
studera detaljer erhålls en ”bättre överblick samtidigt som överblicken ger detaljerna ny mening i
en fortskridande process” (Egidius, 1995, s. 98). Enligt Ödman (1979) så handlar den
hermenutiska tolknings- och förståelseprocessen om ett sorts pusselläggande där helheten och
förståelsen av helheten från början består av, till synes, obegripliga bitar eller detaljer. Det är först
när detaljerna har satts ihop till en helhet som ”bilden” framträder. Den hermeneutiska cirkeln tar
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ofta sin början i ett ganska planlöst sökande där man konstruerar små helheter som tillsammans
växer till större helheter. Det handlar alltså om att, som tidigare nämnts, gå från ”del till helhet
och från helhet till del” (Ödman, 1979, s. 78).

Det råder enligt Ödman (1979) ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan del/delarna och
helheten. För att processen skall kunna fortskrida på ett meningsfullt sätt har, som tidigare
nämnts, tolkarens förförståelse en avgörande betydelse. Det är som sagt emot förförståelsen som
denna ”del-helhet-process” fortgår och som skapar den förståelse som den hermeneutiska cirkeln
skall utmynna i. Det handlar alltså om en interaktion mellan den tolkande och det tolkade och
detta sker inom den hermeneutiska cirkeln. När det gäller den förståelsen som utvecklas är den till
sin karaktär överskridande och utvecklas mot den historiska förståelsehorisont som den tolkande
är bärare av. Enligt Gadamer (2004, 1979) så uppstår det en sammanflätning mellan tradition och
den tolkade processen i sig och det är denna process som frambringar den utifrån kontexten
”objektiva” meningen.

Konkret i denna studie så har den hermeneutiska processen eller cirkeln handlat om att jag har
eftersträvat att ingå i en interaktion med eleverna och speciallärarna för att utröna den mening
som de lägger in i de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Med
meningen menar jag den betydelse som de förknippar med de specialpedagogiska åtgärderna.
Processen att utröna denna mening har gått till så att jag har byggt ett pussel, som Ödman (1979)
uttrycker det, av de uppfattningar som intervjupersonerna uttrycker så att en bild har börjat
framträda. När jag har börjat se ett mönster i intervjupersonernas berättelser så har jag påbörjat
processen ”detalj mot helhet och helhet mot detalj”. Konkret så har det inneburit att jag till
exempel när det gäller hur eleverna i studien har uppfattat hur det är att går till den
specialpedagogiska resursgruppen, så har jag vägt de uppfattningar som personen uttrycker mot
det framkomna mönstret så att en ”bild” har framträtt. Med en ”bild” menar jag här en
meningsbärande uppfattning som är framsprungen ur tolkning och vägning av olika uttalanden
mot varandra. Denna process har fått sin mening utifrån att den reflekterats, under processens
gång, mot min förståelsehorisont som är en sammanflätning av mina teoretiska kunskaper inom
området, mina erfarenheter, den traditionella grund som vår kultur vilar på som jag är bärare av
och som innehåller grundläggande klassiska uppfattningar. Med klassiska uppfattningar menar jag
de grundläggande kulturella värden som till exempel stil, smak, etik och moral och så vidare. Det
är alltså utifrån den hermeneutiska processen där min diskursuella förståelsehorisont möter
intervjupersonens diskursuella förståelsehorisont som meningen om de riktade åtgärderna blir
möjlig att uppfatta. Med andra ord, det har varit ur horisontsammansmältningen,
förståelsehorisonternas möte, som det meningsbärande har framsprungit.

Analys och tolkning

Struktur

Eftersom hela intervjumaterialet är inspelat på band och sedan utskrivet ordagrant startade hela
analys- och tolkningsproceduren med att jag gjorde utskrifter av det utskrivna materialet i
liggande A4 tabellformat med två kolumner där textmassan fanns i den vänstra kolumnen och den
högra var tom för noteringar (Wikgren, 2005).

Steg 1: Det första steget i tolkningsprocessen handlade om att jag lyssnade igenom den totala
mängden av nitton intervjuer. Därefter bildade jag mig en uppfattning om vad intervjupersonerna
tryckte speciellt på utifrån intensitet i röstläget, positiva, negativa eller likgiltiga uttryck och så
vidare. Jag försökte öppna mig så mycket som möjligt för den känsla som deras uttryck väckte
hos mig för att den vägen, förutsättningslöst, få en första övergripande känsla för vad som var den
mening som de uttryckte. I denna första fas gjordes även ett urval av de elevintervjuer som skulle
kopplas till respektive speciallärare utifrån hur uttrycksfulla och nyansrika som elevintervjuerna
var. Eftersom eleverna i studien enligt min tolkning uttryckte kongruenta uppfattningar om de
specialpedagogiska åtgärderna så kom urvalskriteriet endast att bestå i hur uttrycksfulla och
nyansrika intervjuerna var. På detta sätt kom den totalt mängden respondenter att bli nio. Dessa
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nio respondenter kom att bilda studiens fokusgrupp, tre speciallärare och sex elever enligt tabell 1.
Jag eftersträvade även att ha en så jämn könsfördelning och stadierepresentation som möjligt vid
urvalet av elever. Men detta visade sig inte möjligt att uppnå på grund av studiens elevunderlag.

Steg 2: Det andra steget gick ut på att jag utifrån studiens fokusgrupp, intervju för intervju,
tolkade utskrifterna med avseende på studiens övergripande syftet. Detta för att analysera fram
vilken mening de uttryckte, och på ett så rikt sätt som möjligt återge detta med hänvisningar till
citat som förtydligade den mening som de uttryckte.

Steg 3: I det tredje steget utgick jag ifrån den text som analyserats fram i steg 2 av
analysarbetet. Med denna analys som utgångspunkt gjorde jag ånyo för varje respondent tre
analyser utifrån studiens tre kategorier självbild, självvärde och lärande och återgav den mening
som jag uppfattade att respondenterna förmedlade. Min ambition var här att dessa resultattexter
skulle vara så ”målande” som möjligt eftersom de till stora delar skulle utgör studiens resultat.

Steg 4: I det fjärde steget gjordes en tolkning av de olika respondenterna i fokusgruppen med
avseende på det som uttryckts i de föregående stegen i förhållande till varandra. Vad
överensstämmer och vad överensstämmer inte mellan lärare och elever, mellan elever med samma
lärare, lärare emellan, elevgrupper emellan och elever generellt emellan. Detta för att upptäcka
eventuella samband med avseende på mening.

Analys

Utifrån den ovan givna strukturen skedde analysförfarandet från steg 3 enligt följande. Texten
lästes upprepade gånger. Under varje genomläsning så gjorde jag understrykningar i texten med
kommentarer. För varje kategori hade jag en ny utskrift att göra understrykningar och anteckna i,
där det tydligt framgick med vilka ”glasögon” jag läst texten, alltså utifrån vilken kategori. Helhet
vägdes mot del utifrån kategori och syfte. Analysförfarandet avbröts när jag uppfattade att jag
erhållit en ”god gestalt” (Kvale, 1997, s. 51). Därefter sammanställde jag resultatet av analysen i
datatext med citat som jag tyckte på ett bra sätt styrkte det jag framskrev. Det fjärde steget i
analysen utgick ifrån de tolkningar som skrivits ut i datatext i steg 2 och 3.

Tolkning

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är det genom språket som man kan förstå livsvärlden och nå
den hermeneutiska meningen. Det handlar om att ha en dialog med texten och att lyssna till den,
inte genom ett passivt lyssnande, utan genom att aktivt ställa frågor till texten så att den ges
möjlighet att ”svara”. Syfte och kategorier, och i de fall det finns forskningsfrågor, fungerar här,
enligt mitt sätt att se det, som utgångspunkter för frågandet och för dialogen med texten.

Det handlar om att ställa frågor till texten ungefär som att ”knacka på en dörr till dess den
slutligen öppnas” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 137) och sedan lyssna noga till det texten
förmedlar. Författarna menar att dialogen med texten måste pågå under hela analysfasen, även om
svaren kan var nästan ohörbara och obegripliga så handlar det om att utifrån texten bygga
meningsskapandet rad för rad. Den hermeneutiska metoden förutsätter att det föreligger en
meningssamstämmighet. Så kanske inte alltid är fallet, samt att det kan föreligga flera frågor och
flera svar i texten så att meningen därför är svår att utröna eller skönja. I de berättelser som denna
studies lärare och elever uttrycker finns flera diskurser samtidigt som härrör ur olika kontext. Det
kan till exempel handla om en läroplansdiskurs, specialpedagogisk diskurs, en diskurs som
handlar om att ha varit förälder under 1970-talet, att personen är fostrad utifrån en
medelklassdiskurs och så vidare. Dylika diskurser kan alltså vara närvarande, eller rättare sagt är
närvarande, i intervjupersonernas berättelser samtidig. Detta kan göra att den mening som uttrycks
kan bestå av flera ”meningar”, som kanske motsäger varandra, och på grund av detta blir den
samstämmiga meningen nästan ”ohörbar”.

I en hermeneutisk tolkningsprocess är enligt Alvesson och Sköldberg (1994) metaforen en
viktig utgångspunkt där tolkaren kan göra bedömningar av hur värdefull eller meningsskapande en
företeelse är. När det gäller överensstämmelsen så menar forskarna:
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Överensstämmande egenskaper kan vara ljuvhet, skönhet, väldoft etc. Samtidigt
skiljer sig naturligtvis de båda lika mycket som flora och fauna. På så sätt anger alltså
metaforen en identitet mellan olikartade fenomen. Ju bättre metafor, desto mer
träffande och överraskande överensstämmelse (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 141).

Alvesson & Sköldberg menar vidare att orden omger sig med ett antal bilder som vi har att utgå
ifrån när vi bildar våra metaforer, en sorts språkets poesi. Valet av metafor är en subjektiv process
men valmöjligheten av metafor för individen är inte obegränsad, ”det finns `objektiva´
frihetsgrader som beror på egenskaperna hos de båda jämförda företeelserna” (Alvesson &
Sköldberg, 1994, s. 141-142). Detta gör att man kan dra slutsatser av elevers och lärares liknelser
och metaforer när det gäller vilken mening de lägger i en företeelse. Genom metaforbildande kan
till exempel ett barn ge en annan bild av något objekt, att se det som något, som tillsammans med
objektet ger en rikare information än att ”bara”, som tolkare, fokusera på företeelsen i sig.
Metaforen kan ses som ett komplement i den hermeneutiska tolkningsprocessen. Alvesson &
Sköldberg skriver även att den hermeneutiska tolkningen måste sättas in i ett samhälleligt kontext.
Detta betyder att företeelsen i skolan måste ses ur en skolpolitisk diskurs där den samhälleliga
styrningen och inriktningen av skolan finns med som en av många ingredienser i tolkningen.

Enligt Ödman (1979) så betyder tolkning att tyda tecken, att gör betydelseangivningar
angående hur vi uppfattar något. När något framträder för oss som vi inte riktigt förstår så måste
vi tolka. Tolkningsprocessens riktning är mot att förstå, ”vi vill förstå för att kunna orientera oss”
(Ödman, 1979, s. 45). Vi både frilägger mening och tilldelar mening utifrån två inriktningar mot
det förgångna, och mot framtiden. Här förutsätter nog Ödman att nuet är utgångspunkten för de
två inriktningarna. När det gäller min egen studie så var utgångspunkten för tolkningsakten att
själv få en förståelse för hur dessa lärare och elever uppfattar åtgärdernas inriktning och samtidigt
utröna vilken mening de fäster vid den situation som åtgärdsstrukturen leder till i ett dåtids och
framtidsperspektiv. Det handlar inte om att analysera personerna ur ett psykologiskt perspektiv
(Ödman, 1979), utan att förstå hur lärare och elever uppfattar åtgärderna som det visar sig utifrån
intervjuerna. Det är ”med hjälp av `betydelser´, `värden´ och `mål´” (Ricoeur, 1988, s. 43), som
denna avpsykologisering av tolkningen skall ske, samt att det är ”ett `själv´ och `den andre´…
…som tolkningen stävar efter. Tolkningen söker ständigt efter en reproduktion en Nachbildung,
av livserfarenheter” (Ricoeur, 1988, s. 43).

Ödman (1979) menar vidare att förståelsen av det som uttrycks bygger på att det tolkas mot
det som inte uttrycks. Detta förstår jag som att det är i brännpunkten mellan det som uttrycks i
intervjuerna, och det som utelämnas, som tolkningen får sin näring. I detta sammanhang är det
nog på sin plats att poängtera att det är utifrån en utvecklad teori (Ödman, 1979) som man som
tolkare har möjlighet att vetenskapligt väga det sagda mot det inte sagda. Den vetenskapliga
tolkningen sker mellan det sagda och relevanta teorier och vetenskapliga rön inom området.
Genom en växling och pendling mellan ”förflutet , samtid och framtid… … mellan specifikt och
allmänt (Ödman, 1979, s. 52). Detta är av stor vikt för att uppnå god tolkning, enligt Ödman
(1979), något som även Alvesson & Sköldberg (1994) instämmer i. Enligt Kvale (1997) är den
hermeneutiska tolkningens syfte att ”vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening”
(Kvale, 1997, s. 49). Att inte enbart ha som fokus att återge det någon uttrycker utifrån ett visst
syfte eller forskningsfråga utan att också utvinna mening har jag sett som en mycket inspirerande
utmaning. Dels för att den hermeneutiska cirkelns process på ett inspirerande sätt inbjuder till
vidare, djupare och mer ”färgstark” tolkning men också för att processen inbjuder till en mer
intensiv tolkningsprocess där jag använder mig mer av mig själv och min kapacitet som resurs.

Kvale (1997) menar vidare att den hermeneutiska forskningsintervjun är ett samtal om
människans livsvärld där en muntlig diskurs förvandlas till en text som sedan skall tolkas.

Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att kasta
ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att
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klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som
en dialog eller ett samtal med texten (Kvale, 1997, s. 49).

Att den hermeneutiska intervjun är ett samtal om människans livsvärld ansluter jag mig till. Med
livsvärld menar jag då ”den värld som vi alla upplever och i vilken vi umgås med varandra sådan
som den framstår för våra sinnen, vårt förstånd och vårt känsloliv” (Egidius, 1995, s. 156). När
elever eller lärare uttalar sina uppfattningar, i detta fall om åtgärder för elever i behov av stöd, så är
det utifrån deras livsvärld. Uppfattningen om en specifik företeelse har sin grund i personens
livsvärld och den erfarenhet som företeelsen har givit i livsvärlden. Upplevelsen och i
förlängningen uppfattningen är givetvis ”färgad” av personens andra upplevelser i livsvärlden.
Uppgiften för mig som uttolkare har varit att försöka upptäcka och beskriva de meningsbärande
strukturerna i materialet. För att det skulle bli möjligt så har jag sett den hermeneutiska dialogen
med texten som en framkomlig väg. Växlandet mellan helhet och del, den hermeneutiska cirkeln,
är egentligen, enligt min uppfattning, det vi dagligen gör när vi orienterar oss i livsvärden och som
också är något naturligt för oss. Eftersom den hermeneutiska cirkeln eller spiralen har känts så
självklar att använda som utgångspunkt har risken funnits att tolkningsprocessen gått in på invanda
oreflekterade banor som kunnat leda i en felaktig riktning. Det har därför för mig handlat om att
vara på min vakt så att detta inte skulle ske.

Kvale (1997) tar upp att det är skillnader med avseende på hermeneutisk tolkning mellan
litterära texter och intervjutexter. De litterära texterna är avslutade texter medan intervjutexterna är
ett underlag för tolkning och konstruktion.

Intervjuarna bidrar till att skapa de texter som de tolkar och de kan förhandla med
intervjupersonerna om sin tolkning. Intervjutexten är således inte en given litterär text utan
framträder samtidigt som den tolkas; den omfattar både skapandet och den framförhandlade
tolkningen av texten (Kvale, 1997, s. 50).

Intervjutexten är alltså inte någon litterär text, den är kan man säga en text ”under påverkan”.
Processen med att utröna textens mening är en process som inte bara handlar om texten och
uttolkaren, utan till vissa delar även det som intervjuaren erfarit av intervjusituationen samt de
intentioner som intervjuaren har färgats av under forskningsprocessens gång. Med det menar jag
att, som i mitt fall, jag har varit konstruktör av strukturen på intervjun, intervjuare, utskrivare av
intervjun samt uttolkare. Detta gör att det har skett en färgning av de texter som jag tolkat, som har
sin grund i processen runt designen av forskningen. Detta är inget unikt för processen i denna
studie eftersom all forskning, kan man säga, till sin karaktär är konstruktioner. Det som gör det
extra känsligt är den dubbla ”subjektiva” rollen, att både vara konstruktör och uttolkare. I detta
ligger en fara att man som forskare i analysförfarandet omedvetet betonar vissa aspekter på
bekostnad av andra. Det handlar på något sätt om att komma in rätt i analysförfarandet.

För att kunna motverka de farhågor som jag presenterat ovan så har jag åter inspirerats av
Kvale (1997). Han skriver när det gäller den hermeneutiska cirkeln att i ”den hermeneutiska
traditionen betraktas denna cirkularitet inte som en ond cirkel utan snarare som en fruktbar cirkel,
eller spiral, som anger möjligheten av en allt djupare förståelse av meningen” (Kvale, 1997, s. 51).
Kvale menar att problemet inte är cirkeln i sig utan att komma in i den på rätt sätt, och med ”rätt”
menas växlingen mellan helhet och del. Förutom denna problematik skulle jag också vilja fästa
uppmärksamheten vid ett annat problem, nämligen mitt ”eget” förhållningssätt i tillämpningen av
cirkeln. Som jag ser det så kan även detta med forskarens förförståelsen eller fördomar vara ett
problem. Med det menar jag att det inte bara sker en pendling mellan helhet och del utifrån
intervjuunderlaget, utan även en pendling inom forskaren själv mellan objektet och den historiska
horisonten (Gadamer, 1997) där förförståelsen eller fördomarna fungerar som ett sorts filter. Om
detta filter är för oreflekterat och därigenom fungerar som ett hinder för pendlingen mellan objektet
och den historiska horisonten, som jag ser som central när det gäller hermeneutisk tolkning, och
även tolkning generellt, så blir förståelsen begränsad av detta. Därför har jag eftersträvat i
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analysförfarandet att ha kontroll över min förförståelse och hållit den tillbaka (Gadamer, 2004,
1997) så att intervjupersonernas uppfattningar har kunnat reflekteras mot den historiska horisonten
eller traditionen i så stor utsträckning som möjligt.

Eftersom tolkning utifrån den hermeneutiska processen är något som kan pågå i princip hur
länge som helst, måste man själv därför bestämma när tolkningsprocessen ska avslutas och det gör
man enligt Kvale (1997) när man erhållit en god gestalt, eller enligt Gadamer (2004, 1997) när det
skett en horisontsammansmältining. I båda fallen så handlar det om att empirin är mättad, alltså att
man inte kan hitta något mer som kan sprida ljus över den meningsskapande processen. Att
analysera fram en god gestalt tolkar jag som att man har kunnat levandegöra objektet så att det
framträder ur texten. När det gäller horisontsammansmältningen så handlar det om att jag som
uttolkare har försonat mig med det objekt som jag studerar, att jag kan se mig själv i objektet, att
jag förstår objektet. Kvale (1997) nämner också att textens tolkning kan prövas ”mot andra texter
av samme författare” (Kvale, 1997, s. 51). Detta resonemang tycker jag är jämförbart med mitt eget
förfarande när jag i steg 1 gjorde ett urval av de elever som skulle ingå i fokusgruppen. I denna
process så gjorde jag inte bara ett urval utan även en jämförelse, en analys av vad som förenade
respondenterna och vad som skilde dem åt. Helt enkelt en analys av hela intervjumaterialet som
ledde fram till att jag uppfattade deras berättelser som till stora delar kongruenta. Kvale (1997)
betonar vidare att ”man ska uttolka vad texten själv säger om ett tema” (Kvale, 1997, s. 51). Detta
har jag i denna studies resultatpresentation utgått ifrån. Med det menar jag att resultatet består av en
växling av sammanfattande text och citat och där min ambition har varit att intervjupersonerna
utifrån kategori skall framträda ut texten på sina egna villkor.

Utifrån dessa reflektioner kring analys och tolkning tycker jag att det framstår ganska klart att
de vetenskapliga rönen konstrueras utifrån den vetenskapliga processen, att resultat växer fram.
Min ambition har varit att konstruera ”sann kunskap” ur ett hermeneutiskt perspektiv. Sann
kunskap är som jag tolkar det enligt hermeneutiken när det skett en horisontsammansmältning
(Gadamer, 2004, 1997) mellan det studerade och mig som uttolkare, att jag som uttolkare har
förstått de uppfattningar som framträtt utifrån sina egna villkor. Avslutningsvis skulle man kunna
säga att tolkningsförfarandet handlar om att eftersträva att förstå intervjupersonen bättre än han/hon
själv gjort.

Genomförande

Genomförandestruktur

För att erhålla en förståelse för min intervjuundersökning, hos de inblandade, skickades
informationsbrev ut där information om syftet med studien klargjordes, samt lite om
tillvägagångssätt och konfidentialitet. Detta för att enligt Kvale (1997) intervjupersonerna och
övriga inblandade skall bli informerade ”om intervjuns syfte och själva intervjuförfarandet”
(Kvale 1997, s. 142). Det första brevet skickades ut 2002 04 22, och var riktat till rektorer för de
skolor där jag planerat att göra intervjuer med speciallärare (bilaga 3), kriterierna för urvalet av
kommuner framgår av diskussionsavsnittet. Efter cirka en vecka tog jag telefonledes kontakt med
de berörda rektorerna, som då hade tagit del av informationen i breven, och i alla fallen var man
positiva till den planerade studien. Namn på lämpliga speciallärare/specialpedagoger utifrån vissa
ställda kriterier såsom utbildning, år som speciallärare/specialpedagog, kön och så vidare
framfördes. Jag tog sedan telefonledes kontakt med dessa och ett informationsbrev skickades ut
2002 04 27 (bilaga 4). Alla speciallärare som kontaktades visade sig vara intresserade av att delta
i studien. Intervjuserien planerades och genomfördes under våren 2002.

Den andra intervjuserien planerades och genomfördes under våren 2003. Denna gång med
elever till de speciallärare/specialpedagoger som intervjuades under 2002. Informationsbrev
skickades ut 2003 04 16 till rektorer, speciallärare och specialpedagoger där jag åter igen
redogjorde för projektet samt bad de berörda speciallärarna och specialpedagogerna att föreslå
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elever utifrån några uppställda kriterier (Bilaga 5). De berörda var även denna gång positiva till
studien. När speciallärarna genomfört urvalet av, som de tyckte, lämpliga elever för studien, och
föräldrarna informerats och givit sitt medgivande till att deras barns åtgärdsprogram ingick i
studien, genomförde jag med utgångspunkt i elevernas åtgärdsprogram en förnyad intervju med
de berörda specialpedagogerna och speciallärarna. Syftet med denna intervju var att erhålla en
”bild” av eleverna utifrån speciallärarnas, specialpedagogernas utgångspunkt. I en av dessa
intervjuer framförde personen inledningsvis att denne inte lyckats få fram några elever som var
villiga att delta i studien. Varvid vi beslöt att det aktuella rektorsområdet och den aktuella skolan
skulle utgå ur studien.

Under samtalen med speciallärarna/specialpedagogerna, kring elevernas åtgärdsprogram,
började det framstå för mig som att det vore intressant med en spridning av eleverna över
årskurserna, anledningen till detta tas upp i diskussionsavsnittet. Detta medförde att ett av kriteriet
(Bilaga 5), att eleven bör gå i åk. 9, tonades ner, till förmån för en elevspridning från årskurs 5 till
årskurs 9. Utifrån den nya inriktningen vad gäller elevunderlag så ombesörjde
speciallärarna/specialpedagogerna att berörda elever och föräldrar blev informerade, och även
denna gång och gav de sitt medgivande till att delta i studien. Eftersom eleverna blivit
informerade av speciallärarna/specialpedagogerna om det som intervjun skulle behandla,
behövdes vid intervjutillfället bara en kortare inledning angående syftet med intervjun för att
uppnå en samstämmighet i vad som vi skulle samtala om vid intervjutillfället.

Etiska utgångspunkter

I lagen om etisk prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) framgår det att den
eller de personer som skall ingå i forskningen skall informeras om detta. Det handlar inte enbart
om att försökspersonerna skall ges information om den del eller de moment som de skall
medverka i utan det handlar om att försökspersonen/försökspersonerna skall ges information om
hela forskningsprojektets struktur, eller övergripande planering. Informationen skall vara
utformad på ett sådant sätt att personen eller personerna i fråga förstår vad de ger sig in i. Vidare
bör det ges information om att deltagande i forskningen är frivillig, och att det är tillåtet att
avbryta när man så önskar.

Det framgår även att personen/personerna i de flesta fall måste samtycka till att delta i den
aktuella forskningen. Vissa undantag kan dock göras om personen ifråga lider av någon störning,
eller på grund av sjukdom är försvagad så att personen därför inte kan ge sitt medgivande. Detta
är förutsatt att den aktuella forskningen är till nytta för försökspersonen, eller att forskningen i
stort bedöms ge en sådan kunskap som vore omöjlig att få med samtycke. Utifrån lagstiftningen
kan man konstatera att detta med att bedriva forskning, som avser människor, utan dessas
samtycke måste vara i undantagsfall och till stora delar nog bör vara en marginell företeelse.

När det gäller forskningspersoner som ännu inte fyllt 18 år, då skall i dess fall alltid
vårdnadshavaren informeras. Om personen är mellan 15 och 18 år så skall denne själv även
informeras och ge sitt medgivande, om han/hon är i stånd att förstå informationen. Är personen
under 15 år och bedöms förstå vad det innebär för hans eller hennes del skall personen ge sitt
medgivande (SFS 2003:460).

Överenskommelse i samband med intervju

Som jag ovan nämnt skickades ett informationsbrev ut till de berörda personerna. Anledningen till
detta var att jag ville uppfylla kravet om Informerat samtycke. Utgångspunkten för det
informerade samtycket är enligt Forsman (1997), att ”skydda människor och låta dem bestämma
själva” (Forsman, 1997, s. 44). I de brev som inför båda intervjutillfällena skickades ut var
avsikten att ge en övergripande information om studiens syfte. Detta betyder att jag i brevet skrev
om vad jag skulle undersöka, hur undersökningen skulle genomföras, vad vi skulle samtala om
under intervjuerna, hur lång tid intervjuerna beräknades ta samt att deras medverkan skulle
behandlas konfidentiellt. I den bemärkelsen att man i studiens resultat inte ska kunna utläsa vem
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som sagt vad. Om detta skriver Oliver (2003) ”Various methods can be used to anonymize a
research report. One can remove all names and simply refer to respondents by numbers or letters,”
(Oliver, 2003, s. 78). I mitt fall har jag tyckt att enbart en siffra eller en bokstav har känts en aning
torftigt. Därför har jag i stället använt fingerade namn, men sådana namn som jag tycker passar in
på personen och är i överensstämmelse med ”ethnic background and culture of the respondents”
(Oliver, 2003, s. 79). Syftet med breven (bilaga 3,4 och 5) var även att de personer som
planerades ingå i studien skulle kunna göra en bedömning huruvida de var villiga att delta i
studien. Dessa brev var i stora drag utformade enligt brevet om ”Överenskommelse i samband
med intervju” (Forsman, 2002, s.11). Det som inte nämndes i denna skriftliga information var hur
överklagande skulle hanteras, om detta nu skulle bli aktuellt. Jag gjorde i detta fall bedömningen
att det utifrån studiens syfte och karaktär inte var nödvändigt eller eftersträvansvärt, eftersom det
respondenterna bidrog med till studien inte med säkerhet skulle kunna spåras till sin källa. Att föra
detta med överklagande på tal kunde i värsta fall skapa en oro inför att delta som inte var
önskvärd. Muntligen informerade jag de berörda att intervjuerna skulle spelas in på band.

Informerat samtycke när det gäller intervjuer med barn

När det handlar om att genomföra intervjuer med barn, och i mitt fall då barn i svårigheter, så kan
detta medföra vissa problem av etisk karaktär när det gäller det informerade medgivandet.
Lagstiftningen menar att det är vårdnadshavaren ensam som skall ge sitt medgivande då personen
är under femton år. Men i de fall där försökspersonen är under femton år och inser vad det innebär
för hans eller hennes del (SFS 2003:460), och därför motsätter sig, får inte den aktuella
forskningen genomföras. Om man rent etiskt skall följa detta med informerat samtycke så kan det
uppstå problem utifrån aspekten ”vem som förstår och inte förstår”. Vi kan kanske inte sådär utan
vidare anta att föräldern har förstått vad det hela handlar om, bara för att de informerats om det.
När det gäller barn under femton år så kan de, enligt lagstiftningen, motsätta sig om de ”inse vad
det innebär” för deras del. Frågan blir då vem som bedömer när barnen i fråga ”inser eller inte
inser”. Som jag ser det måste det handla om en bedömning eller som Forsman (1997) uttrycker
det ”grannlaga avvägningar” (Forsman, 1997, s.44).

Informerat samtycke och intervjusituationen

När det gäller intervjusituationen så är det enligt Oliver (2003) viktigt att intervjuaren i början av
intervjun lovar ”the interviewees that they can withdraw at any time, but it is important for this
safeguard to work, that the interviewees have the confidence actually to articulate their feelings”
(Oliver, 2003 s.55). Jag har i denna studie försökt vara noga med att poängtera att det går bra för
den intervjuade att avbryta när han/hon så önskar. Vad jag kan se när jag nu betraktar det så här i
efterhand är att jag kanske inte har varit så tydlig med att den intervjuade kan avbryta intervjun av
känslomässiga skäl. Jag har försökt vara så uppmärksam som möjligt, eller som Oliver (2003)
uttrycker det; ”as sensitive as possible” (Oliver, 2003, s.55), på eventuella negativa uttryck eller
negativa antydningar hos de intervjuade men har inte vid något tillfälle under intervjuerna upplevt
att de signalerat att de uppfattat situationen som påfrestande eller att de har velat avbryta
intervjun. Ett problem med denna ”känslighet” kan vara att man som intervjuare inte tar tag i
kritiska frågor nog ingående bara för att man är rädd att den intervjuade ska vilja avbryta
intervjun. Följden av detta kan bli att hela intervjun blir ”uddlös” på grund av undfallenhet. I mitt
eget fall tycker jag inte att jag har hamnat i den fällan, men det är klart att jag i vissa frågor hade
kunnat gå djupare i mitt utrönande.

Informerat samtycke vid intervjudokumentation

När det handlar om att dokumentera intervjuer så menar Forsman (1997) att det är viktigt att detta
inte blir ett störande moment. Valet av dokumentationsteknik måste, enligt mitt sätt att se det,
anpassas till både den intervjuade och intervjuaren. Anledningen till detta är att jag måste hitta en
dokumentationsteknik som gör att den intervjuade inte blir störd eller att uppmärksamheten hos
den intervjuade riktas mot arrangemanget för dokumentation. Som intervjuare har jag känt att jag,
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i så stor utsträckning som möjligt, måste kunna ”gå upp i situationen” och kunna vara totalt
närvarande under intervjun för att kunna känna, uppleva och reflektera så mycket som möjligt. Jag
har i mina studier valt att använda mig av två bandspelare. Detta för att jag tycker att
bandinspelning ger den största friheten utifrån ovan nämnda anledningar. Anledningen till att jag
använder mig av två bandspelare återkommer jag till längre fram i min text.

När det handlar om att använda sig av bandspelare för att dokumentera så säger Oliver (2003)
att: ”The first thing to be said about tape recording is that the informed consent of the participants
shold be obtained. The researcher should explain to participants the reason for wishing to tape
record the interview, (Oliver, 2003, s. 45). Det har för min del varit en självklarhet att innan
intervjun inletts förklara syftet med hela situationen och även förklara varför jag använder
bandspelare. När denna inledning var avklarad och det var tid att gå in på själva intervjun
avslutade jag alltid den inledande informationen med att fråga om den intervjuade hade något att
invända, samt om det gick bra att jag bandade intervjun. Vid båda mina intervjuserier är det ingen
som har haft något att invända när det har handlat om att använda bandspelare för att dokumentera
intervjun. När denna inledande information var avklarad gjorde jag alltid ett ”test” för att jag
skulle veta hur bandspelarna skulle placeras så att den bästa ljudåtergivningen skulle uppnås.
Denna ”test ” hade även ett annat syfte och det var att avdramatisera detta med att dokumentera
med bandspelare. Att stilla den största nyfikenheten för i första hand barn, men även vuxna, när
det gäller hur personen låter på bandet, samt hur man bör prata för att det man säger skall höras
och så vidare.

Forsman (1997) skriver att gamla människor många gånger är rädda för bandspelaren. Detta
kan nog också vara fallet för mycket små barn . Men för lite äldre barn, och kanske även vuxna, är
det nog snarare så att de till viss del är nyfikna på bandspelaren. När det gäller mina egna
intervjuer använde jag två bandspelare, en på var sin sida om den intervjuade. Detta gjorde jag av
två anledningar. För det första ville jag förvissa mig om att jag i så stor utsträckning som möjligt
skulle kunna uppfatta allt som sades på bandet. Många människor har för vana att röra på huvudet
när de pratar och detta kan få som följd att de råkar tala i en sådan riktning att bandspelaren inte
kan registrera det de säger. Genom att sätta bandspelare på båda sidorna av den intervjuade, på ett
avstånd av cirka trettio centimeter, minskade risken att delar av vad den intervjuade sade skulle
falla bort och orsaka att helhetsuppfattningen utifrån intervjun gick förlorad. Om så blir fallet kan
man inte garantera de personer som ingår i undersökningen en rättvis behandling, eller bedömning
(Oliver, 2003).

Den andra orsaken till att jag placerade bandspelarna som jag gjorde var att de skulle vara
inom räckhåll för den intervjuade så att den intervjuade skulle kunna slå av bandspelarna eller
vänd dem bort om de så önskade. Oliver (2003) skriver ”A useful strategy is to place the tape or
disc recorder within easy reach of the interviewee, and to explain to them before the interview
starts that they may use the pause botton at any time.” (Oliver, 2003 s. 46). Ett annat sätt är även
att ge den intervjuade möjlighet att efter intervjuns slut lyssna igenom det inspelade. Detta kan
även vara ett sätt att ge den intervjuade ”control over the recording process” (Oliver, 2003, s. 46).
Att ge den intervjuade möjlighet att stänga av bandspelaren när han/hon så önskar och också
lyssna igenom det inspelade efter det att intervjun är avslutad är ett sätt att uppträda respektfullt
mot den intervjuade. Däremot anser jag att detta att ”nästan uppmana” den intervjuade att använda
pausknappen ”at any time”, som Oliver (2003) gör kan vara till mer skada än nytta. Det kan hos
den intervjuade skapa oro, och en känsla av att jag som respondent faktiskt måste kontrollera det
jag sagt. Vidare att det kan skapa en oro för hur det hela i slutänden kommer att tolkas. Det kan
sätta igång en process som slutar med att den intervjuade vill stryka större eller mindre delar av
intervjun, och blir detta fallet kan helheten i intervjun gå förlorad.
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Perspektivval

Mina intervjuer har analyserats utifrån ett elevperspektiv. Med det menar jag att jag medvetet
ställt in mig på att betrakta den insamlade empirin utifrån elevens perspektiv så långt det har varit
möjligt. Eftersom det har handlat om att studera andra människors erfarenheter, där även mina
egna erfarenheter har spelat in Eliasson (1995), ser jag det som viktigt att perspektivvalet är
medvetet. Ett medvetet perspektivtagande har, enligt min uppfattning, hjälpt mig att fokusera min
”forskarblick” på ett sådant sätt att jag blivit extra observant på mig själv som intervjuare och i
analysförfarandet. Med det menar jag att i och med att jag haft ett medvetet elevperspektiv så har
det hjälpt mig att ha elevens situation i fokus, men även att det hjälpt mig att hålla mig till syftet
eftersom syftet har ett naturligt elevperspektiv.

Jag har vidare sett det som extra viktigt att jag har perspektivet helt klart för mig när det som i
detta fallet handlar om att studera ”parter som har svårare än andra att göra sig hörda” (Eliasson,
1995, s. 29). Detta faktum gör att man kanske inte kan räkna med att dessa elever, som har varit
studiens huvudfokus, skall reagera offentligt om de känner att det redovisas en bild av dem som
de inte känner igen. Som jag ser det så har det inte handlat om att redovisa någon heltäckande bild
av intervjupersonernas uppfattning av sin situation. Utan det har snarare handlat om ”hur
människan uppfattar eller erfar avgränsade aspekter i världen” (Alexandersson, 1994, s. 69).

Ett forskningsmässigt perspektivtagande innebär också ett moraliskt perspektivtagande
eftersom det till stora delar handlar om att utifrån flera olika perspektiv välja ett som man
bearbetar. Eftersom studiens huvudfokus har handlat om elever i behov av särskilt stöd, och deras
uppfattningar om sin skolsituation med avseende på självbild, självvärdering och lärande, så har
det fallit sig naturligt för mig att ansluta mig till den moraliska princip som säger att vi i samhället
skall värna om de svaga. Denna moraliska princip belyser Juul Jensen (1991) och menar att vi
måste ta ansvar för de svaga i samhället därför att vi är beroende av varandra. Att vi är beroende
av varandra är även en viktig utgångspunkt i Løgstrups etik där han enligt Bengtsson (1998)
menar att ”Utgångspunkten är människornas ömsesidiga beroende av varandra i världen”
(Bengtsson, 1998, s. 204). Juul Jensen (1991) menar vidare att moralen i samhället kan anta två
ansikten, ”moralen kan vara ett medel att försvara maktmissbruk. Men moralen har också ett annat
ansikte: den kan vara ett medel att avslöja maktmissbruk och på så sätt vara ett skydd för de svaga
och sårbara” (Juul Jensen, 1991, s. 12). Jag har i denna studie utgått ifrån andemeningen i den
sistnämnda moraliska principen eftersom den harmoniserar med det demokratiska samhällets
grundprincip, och i förlängningen den svenska skolans värdegrund (Utbildningsdepartementet,
1994). Övergripande kan man nog sammanfatta Juul Jensens resonemang om det moraliska
ansvaret som att det ”är en följd av vår samhälleliga samverkan och samvaro” (Juul Jensen, 1991,
s. 15).

Dessa perspektivmässiga utgångspunkter samt de teoretiska antagandena har legat till grund
när jag har betraktar det insamlade materialet. Det etiska perspektivets utgångspunkter har varit en
ingrediens i det vetenskapliga betraktelsesättet som jag betraktat min empiri igenom. Eliasson
(1995) skriver att det är väldigt viktigt att vi kritiskt granskar vår forskningspraktik för att bli
medvetna om de värden som vi styrs av. ”Först då kan vi bedöma och värdera forskningen ur
realistisk och moralisk synpunkt” (Eliasson, 1995, s. 81).
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Resultat

Resultatpresentationen består av tre delar. Den första delen är en presentation av respondenterna
av informativ karaktär. Den andra delen är en resultatpresentation utifrån kategori som är
inspirerad av den hermeneutiska cirkeln. Min ambition med resultatpresentationen har varit att ge
en så bra och ”levande” beskrivning som möjligt av hur jag uppfattat personerna utifrån deras
berättelser. Resultatpresentationerna varierar något i omfång som en följd av graden av
komplexitet i personernas berättelser. Den tredje delen är en diskussion av jämförande karaktär
med utgångspunkt i elevernas och lärarnas berättelser, och till viss del i den andemening som
framstått när jag arbetat med analysprocessen. Resultatet presenteras skola för skola och efter
varje skolpresentation så följer den jämförande diskussionen. Det perspektiv som jag utgått ifrån
vid analysen av materialet är ett till övervägande delen socialt interaktionistiskt.

Presentation av respondenterna

Presentationen av eleverna är utifrån speciallärarnas perspektiv samt det som framskrivs i elevens
åtgärdsprogram.

Ida

Ida går i årskurs 6. Hon har enligt sin speciallärare Inga läs- och skrivsvårigheter. Hon har som
jag tolkar hennes åtgärdsprogram haft specialpedagogiskt stöd under årskurs 4, 5 och 6. Enligt vad
som framskrivs så fungerar hon socialt bra och har kompisar både i skolan och på fritiden. Detta
motsägs av hennes speciallärare Inga som menar att hon saknar kompisar, och upplever sig som
mobbad. När det gäller sociala relationer så menar Inga att Ida har komplicerade kompisrelationer
som gör att hon mest umgås med yngre barn. Hon är lite ojämn prestationsmässigt och kan bete
sig lite omoget. Hon är enligt Inga en kreativ person som gör fina slöjdarbeten men är något av ett
”bräckligt kort”. Av detta framgår att det som skrivs om hennes sociala situation i
åtgärdsprogrammet till viss del motsägs av hennes speciallärare.

Ingemar

Ingemar går i årskurs 6. Han har enligt Inga, sin speciallärare, haft specialundervisning under hela
sin skoltid samt även gått om en årskurs. Anledningen till detta är främst att han har läs- och
skrivsvårigheter. Till sin karaktär är Ingemar enligt Inga en person som är något ojämn, både
prestationsmässigt och socialt. Han har problem med att minnas saker och att kunna fokusera på
vad han ska göra, men han har ingen diagnos fastställd. Han bor enligt Inga i ett gott hem där han
haft en speciellt god relation till sin farfar.

Maria

Maria går i årskurs 9. Hon har enligt sin speciallärare Mona haft en ganska traumatisk barndom.
Bor i dagsläget i fosterhem och har under veckosluten kontakt med den ene av sina föräldrar. Hon
har enligt sin speciallärare haft lite svårt med att kunna uppföra sig på ett socialt acceptabelt sätt.
Mona menar att Maria har varit, och till viss del fortfarande är, ”ett naturbarn”. Hon är till sin
karaktär plikttrogen och arbetar med sina uppgifter på ett systematiskt sätt. Hon har enligt Mona
bra relationer till sina kamrater i sin studiegrupp och har även ett bra stöd från sitt fosterhem.

Magnus

Magnus går i årskurs 9. Enligt sin speciallärare Mona har Magnus svår att fokusera på sina
uppgifter. Han fungerar bra i skolan men är enligt Mona lite speciell. På grund av sina
koncentrationssvårigheter så har Magnus inte presterat så mycket under sin skoltid. När han är
intresserad av något upplever Mona att han kan koncentrera sig förvånansvärt bra. Han vill enligt
Mona ha trygghet i arbetsformerna, det betyder att han vill känna till hur han kommer att arbeta
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under lektionerna, alltså inga överraskningar vad gäller skolrelaterade uppgifter. Om
förutsättningarna för lektionen är dom rätta så kan Magnus arbeta ganska strukturerat med
skolarbete, fast under ganska korta pass. Magnus saknar enligt Mona kompisar i sin ordinarie
klass men brukar vara tillsammans med Maria från den lilla gruppen både i skolan och på fritiden.
Han är till sin karaktär enligt Mona konstnärligt lagd, kreativ och duktig på att måla och rita.
Magnus problematik ligger enligt Mona i att han har problem med motivation och koncentration,
samt att han även kan ha läs- och skrivsvårigheter, vilket inte är helt säkerställt. Magnus är en
person som nog kommer att klara sig bra i livet enligt sin speciallärare, förutsatt att han kommer
på rätt plats. Han bor i en ”vanlig” familj där han får hjälpa till mycket. Monas uppfattning är att
föräldrarna nog ”kör” med honom. Mona upplever att hans föräldrar nog inte ser, eller har
förmåga att se, hans begåvning. Hon syftar då på hans konstnärliga förmåga.

Sonny

Sonny gå i årskurs 9 och har diagnosen Damp med autistiska drag. Han är till sättet oftast glad,
men ganska lättstörd och i behov av hjälp med struktur i skolarbetet i ganska omfattande
utsträckning. Han har även problem med minnesfunktionen och är i behov av pedagogisk hjälp för
detta. Han har till sin karaktär en god social förmåga men är ganska känslomässig och saknar till
viss del gränser. Sonny har elevassistent under hela skoldagen samt undervisning i
specialpedagogisk resursgrupp cirka 14 timmar per vecka i kärnämnena samt språktillval. Sonny
har inga större problem med att läsa, men dock med läsförståelse och stavning. Han behöver god
tid på sig för att fullgöra ett arbete.

Stefan

Stefan går i årskurs 9. Han har anpassad skolgång vilket innebär att han endast är i skolan två
dagar per vecka, då mestadels i liten grupp. Resterande tid är förlagd till en arbetsplats. Enligt
åtgärdsprogrammet har Stefan koncentrationssvårigheter men bedöms trots detta vara duktig. Han
saknar motivation för skolarbetet och har en hög frånvara till största delen beroende på skolk.
Stefan är enligt sin speciallärare Sonja trevlig och är lätt att ha att göra med men är känslig för
nyanser i bemötanden. Han är ganska ombytlig och kan bli väldigt arg och otrevlig om han
upplever sig illa bemött. Han är en krävande person som har problem med att finna
grupptillhörighet i skolan, till största delen beroende på omognad och ett stort behov av
bekräftelse.

Mitt generella intryck av eleverna är att de är verbala och lätta att prata med, samt att de ger ett
ärligt och rakt intryck ifrån sig.

Speciallärarna

Inga

Inga har arbetat i 38 år som lärare. Hon utexaminerades som lågstadielärare år 1964. Under de
första åren, fram till år 1968 arbetade Inga som lågstadielärare och även mellanstadielärare vid
olika skolor i kommunen. År 1968 tillträdde Inga en tjänst som lärare i en hjälpklass. Detta
upplevde hon som ”lite omtumlande och svårt, men jag lärde mig mycket, det jag kan det känns ju
som det är där som jag lärde mig det” (Inga). Arbetet som lärare i hjälpklass karaktäriserades av
att det var stor åldersspridning på eleverna, samt en samling elever med olikartade problem och
svårigheter. Detta arbetade Inga med fram till år 1975 då hon gick speciallärarutbildning under ett
år och blev därmed speciallärare. Anledningen till att Inga kom att utbilda sig till speciallärare,
och sedermera att arbeta som sådan, var erfarenheterna från åren som lärare i hjälpklass men även
att hon hade ett intresse för att hjälpa och stötta barn med problem. ”Men i grunden, när jag
tänker, så är ju jag en sån som ömmar för dom som har det svårt” (Inga). Inga påbörjade även en
utbildning till sjuksköterska före det hon gick sin lärarutbildning så detta med
omvårdnadsintresset menar hon ligger henne varmt om hjärtat. De första åren som lärare i klass
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har starkt bidragit till hennes intresse för och inriktning på specialundervisning. Hon uttrycker det
på följande sätt:

Och jag vet ju att jag tyckte då när jag hade klass att, hur gör man, och när ska man
liksom hinna med att ta hand om dom här som inte hinner med. Så jag kände väl att
där är problemet, och där är utmaningen att vara lärare. För de andra är ju lite, ganska
självgående på ett sätt (Inga).

Inga kände alltså att hon ville lära sig mer om hur man arbetar med elever i behov av stöd, och
beslöt sig därmed för att söka mer kunskap som sedermera ledde till speciallärarutbildning.

Mona

Mona har arbetat som lärare sedan år 1971, och som speciallärare och specialpedagog sedan 1987.
Hon är i grunden mellanstadielärare med vidareutbildning i pedagogik på 60 poäng, samt utbildad
speciallärare och specialpedagog.
Kombinerat med sitt arbete som lärare så har hon under en period även haft ett uppdrag som
demonstrationslärare på mellanstadiet. Mona kom in på den specialpedagogiska banan genom att
hon började vikariera som speciallärare som senare ledde till att hon utbildade sig först till
speciallärare och sedan specialpedagog.
Enligt Mona så var det demonstrationslärarjobbet som var den viktigaste bidragande orsaken till
att hon kom in på speciallärarbanan. Detta uppdrag ledde till 60 poängutbildningen i pedagogik
och efter det specialpedagogisk utbildning. Hon uttrycker sig på följande sätt om sin väg in i
specialpedagogiken, ”och sen provade jag bara på att jobba med det här och tyckte att det passade
mig, och sen gick jag utbildningen både den gamla och den nya speciallärarutbildningen” (Mona),
alltså speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning.

Sonja

Sonja är mellanstadielärare och speciallärare. Hon har arbetat som lärare sedan år 1972 med ett
uppehåll för studier till speciallärare år1981 samt ett års utlandsstudier. Anledningen till att Sonja
började arbeta med specialundervisning var att det omorganiserades på den skola hon då arbetade
på. Följden av denna omorganisation blev att det behövdes fler lärare för specialundervisning,
och Sonja blev tillfrågad om inte hon skulle vara villig att ta på sig att arbeta med en sådan grupp.
”Jag tänkte jag kan ju alltid ta det ett år får vi se. För då var det så att jag hade inte följt någon
klass som jag skulle behöva lämna. För det var därför dom frågade också och tyckte det var
lämpligt eftersom jag hade lämnat en sexa” (Sonja). Erfarenheterna av arbetet som speciallärare
ledde till att hon gick speciallärarutbildningen år 1981 och har allt sedan dess arbetat som
speciallärare.
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Självbild

Under denna kategori redovisas det som i elevernas och speciallärarnas berättelser kan härledas
till självbild, en persons betraktelse av sig själv utifrån erfarenheter och bedömningar från andra
(Rosenberg, 1979).

Skola 1

Ida

Ida tycker inledningsvis att det känns bra att få gå till en specialpedagogisk grupp där det är ett
mindre antal elever som går. Hon uttrycker det enligt följande:

Det känns lite som lättande. För i stora gruppen, i klassen, så känns det typ, ja, att
man, det känns som att man är så liten så man hör inte till klassen. Så det är bättre att
man går till den andra gruppen så man känner sig lite bättre. Man lär sig lite mer och
det är inte lika pinsamt (Ida).

Anledningen till att Ida känner sig liten i den ordinarie klassen och upplever det som pinsamt är
att hon uppfattar att hon kan så mycket mindre än de andra eleverna. ”För att dom andra i klassen
dom kan mycket, och jag kan inte så mycket, lika mycket som dom. Och dom kan mycket, dom
har en annan mattebok än jag, och jag har en annan som är trean, tvåan eller nåt sånt där” (Ida)
och detta verkar hon uppfatta som nedsättande. Ida uppger att hon upplever det som befriande att
få går till en mindre grupp och arbeta med ”det som jag har svårt för” (Ida) och inte behöva utstå
kommentarer från sina klasskamrater, som hon uppfattar det, av ifrågasättande karaktär och som
antyder ett annorlundaskap.

En möjlig förklaring till detta kan ligga i hennes upplevda lärandeproblematik som på grund
av den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen förstoras för henne, samt även blir påtaglig för andra.
Det kan handla om att hon i interaktionen med omgivningen påverkas av den ”generaliserade
andre” (Mead, 1967, 1976), och även den signifikante andre (Skaalvik, 1994). Att hon utifrån
interaktionen med andra blir bärare av de symboler och gester som hon uppfattar hos den
generaliserade andre, de attityder som gruppen är bärare av (Mead, 1967, 1976). Eftersom detta
utspelar sig i vardagsvärlden där skolan är hennes viktigaste sysselsättning (Berger & Luckmann,
1979), så är dessa attityder extra känsliga för henne. På grund av sin bedömda lärandeproblematik
så är hon tvungen att arbeta i läroböcker som är för lägre årskurser och detta verkar hon som sagts
uppleva som nedsättande.

Som jag tolkar Ida så verkar det som att även andra elever i hennes klass skulle vilja gå till en
mindre grupp och arbeta, men ”det får dom inte, då säger lärarna till, det är bara jag för jag har
speciellt” (Ida). Detta ger upphov till frågor från de övriga eleverna varför Ida får gå iväg till en
specialpedagogisk grupp. Om detta säger hon följande: ”Nä dom bara frågar var man ska gå, jag
säger ingenting bara att jag ska gå till en annan grupp, dom vet ju inte vad det är för en grupp
egentligen” (Ida).

I Idas fall så verkar inte det kritiska bestå i att Ida får hjälp med sitt skolarbete i en mindre
grupp. Utan det kritiska verkar ligga i särskiljningen och att det bara handlar om en elev, eftersom
denna möjlighet inte verkar finns för de övriga eleverna. Hennes berättelse kan tyda på att hon
förknippar avskiljandet med att inte var kompetent, och därmed upplever sig som att vara negativt
särskiljd, eftersom hon verkar förknippa elever i specialpedagogisk verksamhet som mindre
kunniga elever. Hon uttrycker det på följande sätt: Att elever i specialpedagogiska åtgärder ”har
mindre kunskap än dom andra, för man behöver mer hjälp för att kunna hinna ifatt dom andra”
(Ida). Det kan relateras till Emanuelsson (1997) som menar att utifrån den naturliga mångfalden i
grupper så kommer vissa skillnader att värderas som positiva och andra som negativa. Vidare att
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enligt Haug (1998) så hamnar barn som erhåller specialpedagogiskt stöd ofta i en stigmatiserad
och marginaliserad position som i princip räcker under hela deras skoltid.

Hennes situation verkar leda till att hon funderar mycket, och som jag tolkar det funderar hon
mycket runt att hon inte upplever sig som andra. ”Ja jag ligger och funderar så där då vad som har
hänt, varför det har blivit så här, men jag kan inte få fram vad det är. Det känns som att varför går
jag hit, varför kan jag inte, varför kan jag inte få räkna med dom andra, varför är jag inte som
dom” (Ida). Vad Ida menar med att hon inte är som andra uttrycker hon på följande sätt: ”Ja för
jag vet ju att jag ligger efter och det är ju så här. Det känns så konstigt att jag ligger efter, det
känns så, ja, det känns så, ja, annorlunda så jag vill egentligen inte ligga efter, men jag ligger efter
ändå” (Ida). Hon uppger att det påverkar henne på följande sätt: ”Ja, jag vet inte riktigt, känns
liksom konstigt. För jag kan inte vara mig själv riktigt utan då när jag är mig själv, å typ, ja, som
jag är typ, då känns det som att andra hör vad jag säger och kan börja reta mig för det” (Ida).

Att Ida verkar uppleva sig som annorlunda på detta sätt kan tyda på att den
specialpedagogiska åtgärdsstrukturen bidrar till att hon uppfattar sig själv som annorlunda andra
barn, annorlunda i en negativ bemärkelse. Det som här talar för att just åtgärdsstrukturen skulle ha
negativ inverkan på hennes självbild är att hon verkar koppla ihop att hon ligger efter, arbetar i en
bok för lägre årskurs, med upplägget av hennes specialpedagogiska stöd samt att hon tror att hon
blir retad om hon är sig själv.

Hennes berättelse verkar tyda på att hon måste hålla sig tillbaka och inte riktigt vågar leva ut i
umgänget med jämnåriga. Att hon inte riktigt vågar leva ut och därmed upprätta relationer med
jämnåriga kan ha sin grund i mindervärdighetskänslor som en följd av interaktionen med övriga
elever på hennes skola och i första hand i hennes ordinarie klass. Detta kan förstås utifrån Cooley
(2003) på så sätt att speglingen av jaget förmedlar underlägsenhetskänslor till henne som får
konsekvenser för henne i interaktionen med omgivningen.

När Ida beskriver hur det kännas att gå till den specialpedagogiska gruppen uttrycker hon det
på följande sätt: ”Ja det känns som att, ja, nästan som vanligt att man fick, Ja att man tycker att
man inte kan så mycket, man känner sig så korkad, man känner sig så dum” (Ida). Detta kan tyda
på att Ida påverkas negativt av att gå till denna grupp. Det som däremot kan tala för att
åtgärdsstrukturen påverkar henne i positiv riktning är att hon inledningsvis uppger att hon
upplever det som befriande att få gå till en mindre grupp där hon inte behöver utstå attityder som
antyder ett annorlundaskap från sina klasskamrater, samt att hon kan uppleva det som ett
privilegium. Jag syftar här på att andra elever nog också skulle vilja gå till den specialpedagogiska
gruppen om de fick möjligheten. Vidare att hon upplever det som att hon lär sig mer, kan tala för
att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen påverkar henne i positiv riktning. Det som då å
andra sidan kan tyda på att åtgärdsstrukturen påverkar henne i negativ riktning är att hon får utstå
kommentarer av ifrågasättande karaktär från sina klasskamrater.

Sammantaget så kan resultatet tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen påverkar
hennes självbild i något negativ bemärkelse genom att hon blir stämplad som en avvikare utifrån
Leissner (1975). Som nämnts så framgår det av resultatet att Ida upplever det som positivt att gå
till den specialpedagogiska resursgruppen samt att hon upplever stödet som positivt. Det kan tyda
på att stödet i sig är positivt för hennes självbild och därmed, till en del, motverkar det negativa
som interaktionen med omgivningen verkar medföra.

Ingemar

Ingemar uppger att han inte känner sig som andra elever, utan som en avvikare. ”Man känner sig
inte riktigt som alla andra” (Ingemar). Vidare så uppger han sig få utstå kommentarer av negativ
karaktär, som en följd av den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen. Han uttrycker det som att
”dom frågar du är i den där gruppen och sådana saker” (Ingemar), och det upplever han som
tråkigt. I Ingemars fall så kan det tyda på stämpling (Leissner, 1975), men att förloppet kanske
inte lett till att han blivit bärare av avvikelse eftersom han inte ger något direkt uttryck för detta.
Det som kan konstateras är att han upplever det som tråkigt och det kan vara ett tecken på att
gesterna från den generaliserade andre (Mead, 1967, 1976), påverkar honom känslomässigt som
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kan förstås genom speglingen av hans jag (Cooley, 2003). Ingemar tycker vidare att det känns
besvärligt att gå till den specialpedagogiska resursgruppen. Skälen kan vara flera. Han kanske
helt enkelt tycker att det är besvärligt att behöva bryta upp från gemenskapen i sin ordinarie klass
och gå iväg till en liten resursgrupp där det ställs krav på honom att han ska prestera hela tiden,
det kan nog upplevas som jobbigt. Men det som kan tyda på att det inte bara är besvärligt i största
allmänhet, är att han uppger sig känna sig som en avvikare, att han får utstå kommentarer och att
han upplever det som tråkigt. Han får dessutom höra frågor som utifrån hans berättelse kan tyda
på att de är av nedvärderande karaktär. Jag syftar på att ”dom frågar du är i den där gruppen”
(Ingemar). Som jag tolkar det han säger tillsammans med uttrycket så får jag en stark känsla av att
de andra eleverna, eller vissa elever, har en nedvärderande attityd till den specialpedagogiska
resursgruppen. Men å andra sidan så kan det tråkiga stå för att han helt enkelt tycker att det är
tråkigt att behöva svara på dessa frågor som ställs till honom från de övriga eleverna i hans klass.

Inga

Det som specialläraren Inga upplever som negativt med den tidigare hjälpklassverksamhet är att
eleverna blev utpekade som mindre värda i andra elevers ögon. Uttryck som ”där kommer `toka´”
(Inga) var inte ovanligt. I dag menar Inga att eleverna i den specialpedagogiska verksamheten inte
är lika utpekade, utanförskapet är inte lika påtagligt. Inga menar att hon inte vill ha tillbaka den tid
då hjälpklassen var den organisatoriska lösningen på problemet med avvikande barn i någon form.
Hon uttrycker det enligt följande; ”jag vill inte att hjälpklassen ska komma tillbaks, om jag säger
så. Men det var mycket som var bra som man gjorde för dom, men alltså det är ju en stor bit det här
med kamrater och sociala livet ändå. Så att jag skulle inte i dag plädera för att hjälpklassen ska
komma tillbaka” (Inga).

Det som i speciallärarens resonemang kan relateras till självbild är att hon uppger sig vara
medveten om att elever som har specialpedagogiskt stöd nog känner sig mindre värda än övriga
elever, men att det nog är i mindre grad i dag i jämförelse med den tidigare
hjälpklassverksamheten. ”ja, dom är ju inte en grupp nu, för nu är dom ju utspridda i klasserna.
Men nog känner dom ju sig i dag också mindre värda” (Inga). Hon menar vidare att den sociala
träningen för dessa elever är av stor vikt, så att de kan uppföra sig på ett socialt accepterat sätt så att
de i förlängningen kan tas in i den sociala gemenskapen och trivas tillsammans med andra. Detta
gäller inte bara de elever som är i åtgärder utan generellt, så därför går Inga in i klasserna på sin
skola där det är problem och där eleverna inte uppför sig på ett acceptabelt sätt.

Jag säger det att vissa sådana saker måste man lära sig för att man ska fungera i
samhället. Och jag går in i klasser, och vi har ju en klass här som jag tycker inte
fungerar bra. Nu har vi tagit hjälp av skolkurator också för vi, ja det är en grupp som
liksom inte beter sig. Det går liksom inte att få någon lugn och ro i klassen å så där.
Så den biten tycker ju jag är oerhört viktig. Dom måste fungera och trivas. Jag menar
att alla har ju rätt att trivas (Inga).

Det kan relateras till Giddens (1991) som betonar vikten av upptränandet av nyttiga rutiner och ett
fördelaktigt uppförande. Även Rosenqvist (1991) är inne på att det i vissa situationer är viktigt att
göra eleven medveten om nödvändigheten av att uppträda på ett trevligt sätt. Inga har i sin
verksamhet en ambition att eleverna skall få social träning. Enligt Mead, (1967, 1976) och den
symboliska interaktionismen så är det av stor vikt för barnets utveckling att det får riklig erfarenhet
av social interaktion. Inga menar att det är viktigt att elever som går i specialpedagogisk
resursgrupp bereds möjlighet att arbeta i grupp för att utveckla tankar och idéer tillsammans med
andra och i interaktion med andra.

Målet är ju att dom ska sitta och diskutera och komma fram, dom får ju hjälpas åt och
lösa uppgifter då och sådär även om jag har bara fyran så får dom ju hjälpas åt att lösa



95

vissa saker. För att jag vill att dom ska lära sig att diskutera och komma fram till
saker (Inga).

Denna ambition kan ses som ett led i att eleven erbjuds att delta i det sociala rolltagandet som
enligt Berger & Luckmann (1979) gör individen delaktig i den sociala världen. Den
specialpedagogiska verksamheten handlar enligt Inga om att träna grundligare, ”tränar dom på
varje sak grundligare” (Inga). Man förvissar sig om att dom är alldeles säkra på ett moment till
exempel när det gäller ”ominlärning på läsning” (Inga). Enligt Inga så är det viktigt vid
”ominlärning” av läsning att eleverna inte tvekar på någon bokstav. När de skall läsa så är det av
stor vikt att de inte ”får för svåra texter för fort” (Inga). Detta förutsätter enligt Inga att man arbetar
med barnet/barnen under en kortare eller längre tid utifrån en genomtänkt struktur enskilt eller i en
mindre grupp och det förutsätter att elever lämnar sin ordinarie grupp, under förutsättning att
föräldrarna ger sitt medgivande.

Detta överensstämmer med Ström (1999) som skriver att speciallärarnas metod gick ut på ” `att
ta det från grunden´ ” (Ström, 1999, s. 148-149). Det centrala som de specialpedagogiska
insatserna skall syfta till enligt Inga när det gäller byggandet av en elevs självbild, är att eleven blir
sedd, att kraven är realistiska utifrån förutsättningarna samt att skolan upplevs som positiv och
meningsskapande. ”Ja det är viktigt att alla blir sedda och utifrån sina förutsättningar att ribban är
lagomt högt, för det är ju det läget där alla mår bäst. Så att skolan är en positiv upplevelse och att
man går till skolan med glädje” (Inga).

Att eleven tränas socialt på olika sätt är enligt ovan betydelsefullt ur självbildshänseende. Men
det som kan ses som ett hinder i byggandet av elevens självbild kan vara det som Haug (1998)
påtalar att den aktuella specialpedagogiska strukturen har en stigmatiserande och marginaliserande
effekt som kan leda till att specialpedagogiskt stöd förknippas med negativ avvikelse. Av Ingas
berättelse framgår det inte några tankegångar runt detta. Utan snarare så företräder hon en
specialpedagogisk verksamhet som förutsätter att elever med skolrelaterad problematik plockas ut
från sin tillhörandegrupp och som enligt Haug (1998) oftast leder i en stigmatiserande riktning.

Diskussion och jämförelser självbild skola 1

I båda fallen så verkar eleverna uppleva att de är annorlunda och avvikande i förhållande till övriga
elever. Det kan möjligen tyda på att den specialpedagogiska struktur som är rådande vid
skolenheten, den segregerande integrerande åtgärdsstrukturen, påverkar elever negativt genom sin
stigmatiserande och marginaliserande inverkan (Haug, 1998). Det som enligt Haug (1998) gör att
åtgärdsstrukturen får dessa följder är att den bygger på kompensationstanken, att eleven skall
kompenseras för sina brister.

Den kompensatoriska specialpedagogiken har visat sig få mycket negativa konsekvenser för
individen, även långt upp i vuxen ålder, enligt Skaalvik (1994). En tänkbar orsak till detta kan vara
att inte bara följderna av specialpedagogisk verksamhet kan ha negativa konsekvenser, utan även
att specialpedagogik i sig kan vara negativt laddad. Jag anknyter här till Ingas resonemang om den
tidigare hjälpklassverksamheten.

Om specialpedagogisk verksamhet förknippas med negativ avvikelse, så skulle det kunna ge en
förklaring till varför avskiljandet upplevs så negativt. Att det kanske inte i första hand är att eleven
får hjälp individuellt som framkallar upplevelsen av utanförskap. Det jag här stöder mig på är att
utifrån Idas resonemang kan man utröna att andra elever i hennes klass nog skulle vilja gå iväg till
en resursgrupp om de bara fick möjligheten, samt att de nog inte riktigt är medvetna om vad det
innebär enligt Ida. En rimlig gissning här kan vara att i och med att de andra eleverna inte verkar
vara medvetna om vad det innebär att gå till en specialpedagogisk resursgrupp så upplevs det som
varken positivt eller negativt. Det som resultatet tyder på i framförallt Idas fall, är att Ida är
medveten om att åtgärdsstrukturen innebär att man avskiljs från sina kamrater samt att avskiljandet
är ett tecken på en skolrelaterad problematik, eller att man är en svagpresterande elev i något
hänseende. I Ingemars fall så framgår inte kopplingen till skolrelaterad problematik lika tydligt.
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Ur självbildsperspektivet kan således resultatet tyda på att den specialpedagogiska verksamheten
för dessa elever kan innebär något negativt, som kan förklaras utifrån sociala processer runt
avvikelse (Leissner, 1975). Trots att Inga har ambitionen att motverka en eventuell negativ
stämpling så verkar elevernas berättande tyda på att den sociala konstruktionen utifrån den
symboliska interaktionismen (Mead, 1967, 1976) väger tyngre som en följd av åtgärdsstrukturen.

Skola 2

Maria

Hur Maria ser på sig själv kommer hon in på när hon pratar om att hon har ett åtgärdsprogram. Vi
samtalar om hur hon uppfattar att det är att ha ett åtgärdsprogram och om hon upplever det som
något annorlunda i förhållande till de som inte har ett åtgärdsprogram. Om det säger hon följande:

Nä egentligen inte för att för mig blir det som lättare, mot dom andra dom får det ju
lite svårare att arbeta. Och jag får mer stöd än dom andra. Så egentligen tycker jag
inte att det är något annorlunda, men det kan väl kännas att man är så här speciell
(Maria).

Som jag förstår henne så tycker hon inte att det är något konstigt eller annorlunda att ha ett
åtgärdsprogram. Det handlar enligt henne bara om att hon får lite mer hjälp. Men samtidigt så
upplever hon det som lite speciellt att, man är lite speciell. Med speciell tycks hon mena att hon
inte riktigt är som andra och att hon inte klarar av att lära sig på samma sätt som andra. Hon
uttrycker det enligt följande: ”Ja att man, är inte. Man klarar inte av vissa saker som dom andra kan
klara av, utan man behöver mera stöd” (Maria). Att hon lägger in ”är inte” tolkar jag som att hon
vill säga att hon inte är som andra

Maria uppger att hon känner ett utanförskap i förhållande till de övriga eleverna i sin
ordinarie klass på grund av att hon har specialpedagogiskt stöd.

Det är så här, jag menar så här att om man vet att man behöver hjälp och andra elever
som inte behöver den här hjälpen, behöver inte ta den här hjälpen men då känner man
sig utanför för att man måste just ta den här hjälpen. Det är som nästan så det är, Det
tycker jag inte är så roligt alla gånger (Maria).

Av citatet framgår att det är känslan av utanförskap som gör att hon upplever det som jobbigt att få
specialpedagogiskt stöd. Och att hon känner inom sig att hon skulle vilja försöka att klara av
skoluppgifterna så att hon slipper gå iväg till den specialpedagogiska lilla gruppen. Men att det är
tudelat, för samtidigt upplever hon att det som positivt att få den specialpedagogiska hjälpen.

Orsaken till att det känns jobbigt för henne verkar ha att göra med att hon är i den
specialpedagogiska lilla gruppen, och att det framkallar mindervärdighetskänslor. En tänkbar följd
kan bli att hennes upplevda lärandeproblematik förvandlas till ett, som hon upplever det,
utanförskap. Att hon inte upplever sig som andra.

Jag tycker att det är jobbigt att, det är så här, att man måste jobba i en specialgrupp.
För, ja, att man inte är, bra, på alla sätt. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt
utan det är som jag tycker att det känns. Det känns kanske ibland lite jobbigt men
ändå är det skönt att det är så (Maria).

Det framgår vidare i hennes resonemang att det känns bra att komma till den specialpedagogiska
gruppen för att hennes erfarenhet av att arbeta i den ordinarie klassen är att hon där hade svårt att
koncentrera sig. Men det framgår inte av hennes resonemang vad som är anledningen till att hon
hade svårt att koncentrera sig.
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För Maria så kan hennes berättelse tyda på att interaktionen med omgivningen (Mead, 1967, 1976)
får den konsekvensen att hon uppfattar sig som en avvikare. Vidare så uppger hon att anledningen
till att hon uppfattar sig som en avvikare är att hon upplever att hon inte kan lära sig som andra
elever. Det kan relateras till Bong & Skaalvik (2003) som menar att den ”vanlige” eleven är en
viktig utgångspunkt för individen vid bedömning av sin självbild. Som jag tolkar henne så får
interaktionen med omgivningen den följden att hennes självbild påverkas i negativ riktning. Det
som även här kan ha en betydelse i sammanhanget är att hon ingår i en integrerad segregerad
verksamhet, där kompensationstanken är den rådande (Haug, 1998) och där hennes problematik
tydliggörs för henne och även för omgivningen. Det som då kan tala emot denna tolkning är att hon
uppger att det känns bra och skönt att komma till den specialpedagogiska gruppen och att hon inte
vill ha det på något annat sätt. Denna dubbelhet i hennes berättelse kan tyda på att hon tycker bra
om hjälpen, men inte på det sätt som den ges. En möjlig tolkning kan vara att hon upplever
stödinsatserna som positiva men de interaktionistiska konsekvenserna som negativa.

Magnus

Magnus betraktar sig själv som mobbad för att han har specialpedagogiskt stöd, men menar att han
nog har vant sig vid att han blir retad för detta, om det nu är det han egentligen blir retad för. Det
största problemet som han ser med att han blir retad är att han som han uttrycker det ”kan bli
utstött” (Magnus). Just här framgår det inte om han själv har upplevt att han blivit utstött och inte
fått vara tillsammans med de andra eleverna, eller om det är något som han har hört kan hända om
man blir mobbad och dylikt.

Ja man blir ju van efter ett tag men i början kan det ju vara såhär väldigt, vad heter
det nu, jobbigt man kan bli utstött. I fall man är ute och kanske vill vara, ja man kan
bli utstött och så där. Ja, det är, man blir van efter ett tag. Ja, jag tycker inte att det har
blivit så mycket i nian (Magnus).

När vi lite mer ingående kommer in på hur Magnus själv har upplevt att han blivit retad så framgår
det att under perioden till och med årskurs 6 så var trakasserierna som mest intensiva, men i och
med att han började på högstadiet så avtog detta betydligt för att han hade skaffat sig äldre
kamrater på skolan som så att säga kunde skydda honom. Han uttrycker sig så här om att han
upplever sig ha blivit mobbad: ”Jaa, nä inte så mycket. Men den mesta mobbningen går ju från
sexårs till sexan. Eftersom jag är sent född så blev jag ju kortväxt och det är därför som jag blev
retad” (Magnus).

Här byter Magnus något förklaringsmodell till varför han blivit retad. Men det kan också vara
så att han har växlat fokus under sitt berättande utan att det har framgått så tydligt. Men vad som
trots allt ändå har framgått är att han uppger sig blivit retad med ordet ”spec” och det måste tolkas
som relaterat till att han är en elev inom den specialpedagogiska verksamheten och därmed blivit
trakasserad därför. Det Magnus uppfattar som negativt med att vara i en specialpedagogisk grupp
beskriver han som följer:

Ja det är ju det där med mobbningen som jag tycker är det största negativa problemet.
Man, Ja, från storgruppen hör man, det är som om man blir utestängd dom pratar just
aldrig med en eller. I fall det är något så vill dom bara fråga, men dom ställer som
aldrig upp och säger hej, pratar å sånt (Magnus).

Som jag tolkar det så behandlas Magnus ”som luft” av eleverna i den ordinarie klassen. Men man
måste här ta i beaktande att Magnus faktiskt bara har några få lektioner per vecka i sin ordinarie
klass, och haft så under hela högstadiet. Följden av detta kan vara att eleverna i den ordinarie
klassen inte har någon relation till honom och att han inte betraktas som en i klassen egentligen. En
relevant fråga i detta sammanhang är om det istället är den lilla gruppen, den specialpedagogiska
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gruppen, som är hans egentliga klass och tillhörandegrupp? Han uttrycker sig vidare om eleverna i
den ordinarie klassen på följande sätt:

Får knappt kontakt med dom. Men, men det är ju bara det. Ibland så sitter jag bara
och typ lyssnar, när vi är på idrott eller nått sånt då sitter jag bara när vi ska vänta och
hör vad resten säger. Jag har knappt några kompisar från stora gruppen, det är bara
från lilla (Magnus).

Att Magnus uppger att han ”knappt har några kompisar från stora gruppen” är lite förvirrande. Som
jag har förstått honom så har han inte några kompisar i sin ordinarie klass. Den gemenskap som
han inte får i den stora gruppen menar han att han får i den lilla gruppen. Han säger: ” Jo där, då
sitter vi typ ute i korridoren och bladdrar (Magnus).

I Magnus fall så kan resultatet tyda på att han är stämplad som avvikare på grund av att han
upplever att de övriga eleverna i hans klass tar avstånd ifrån honom. Att gruppen tar avstånd från
individen och tillmäter denne negativa egenskaper är enligt Hill & Rabe (1994) ett tecken på
stämpling. Det som Magnus uppfattar som mobbning kan just vara negativa egenskaper. Vad som
något talar emot denna tolkning är att Magnus ger en lite otydlig bild av orsakerna till att han
upplever sig som mobbad. En möjlig tolkning kan vara att förloppet runt hans upplevda mobbning
är komplicerat och innehåller många ingredienser. Han uppger att trakasserierna verkar ha avtagit
under högstadiet, de trakasserier som han menar kan leda till att han kan bli utstött. Att bilden av
hans situation är något diffus kan bero på att Magnus vant sig vid att vara utstött. Vad som i
Magnus fall kan relateras till åtgärdsstrukturen eller andra faktorer är svårt att säga. Enligt Magnus
själv så blir han retad med ordet ”spec” och det bör väl rimligtvis kopplas till specialpedagogisk
verksamhet. En rimlig tolkning bör vara att den specialpedagogiska strukturen finns med som en
bidragande faktor till att han upplever sig som mobbad.

Mona

Den specialpedagogiska verksamheten under 1950 och 1960-talet, hjälpklassverksamheten, var
enligt specialläraren Mona utpekande i negativ bemärkelse av eleven. Hon uttrycker sig på följande
sätt:

Ja med dom där hjälpklasserna det var väl det att det var utpekande. Jag pratade med
en mamma till en elev som jag har i min lilla resursklass. Hon tog upp att hon hade
gått i en hjälpklass här och att dom hade känt sig väldigt utpekade och att dom blev
packade någonstans bara för att dom inte kunde vara i klassen (Mona).

Mamman säger detta som en kontrast till den specialpedagogiska verksamhet som hennes dotter
nu är i åtnjutande av. Mona uppger att mamman säger att hon upplevde sin skoltid i hjälpklassen
som negativt ”till skillnad då mot det arbetssättet som hennes dotter har även om hon då går i en
liten grupp i dag” (Mona). Jag tolkar här Mona som att hon vill säga att skillnaden mellan den
tidigare hjälpklassverksamheten och verksamheten i dag ligger i hur den bedrivs, betraktas och så
vidare. Med arbetssätt menar Mona här den specialpedagogiska verksamheten.

Orsaken till att hjälpklassverksamheten fick en så dålig klang och att eleverna upplevde sig
som utpekade beror enligt Mona mycket på ”okunskap från kamrater och från kamraters
föräldrar” (Mona). Att omgivningen helt enkelt har svårt att förstå situationen. Mona ”tror att det
har blivit bättre med det, det har blivit mer öppet i dag” (Mona). Mona antyder att när hon själv
kom ut som nyutbildad lärare på 1970-talet så reflekterade hon inte särskilt mycket över att
elever fick gå till en läsklinik, och att det skulle innebära något negativt för dem. Hon uttrycker
det på följande sätt:

Det var ju som så vedertaget det här att vissa elever som inte klarade av skulle bara
gå till läskliniken till, och det här att man, man synliggjorde det inte utan dom blev
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bara ditplockade. Och man pratade inte med klasskamraterna heller om det utan, det
var som något konstigt man bara skicka ut dom här eleverna och dom andra
klasskamraterna kanske inte riktigt visste vad som hände med dom (Mona).

Som jag tolkar Mona här så var det inte bara okunskap och omedvetenhet från elever och föräldrar
som var orsaken till att dessa elever utpekades som avvikare, utan det handlade sannolikt även om
en okunskap från lärarhåll. Mona själv uppger att hon kände det som ”något konstigt” som hon
inte riktigt kunde få något grepp om, något självklart men ändå något fel.

Det som Mona tycker har varit det positiva när hon tittar tillbaks på sin tid som speciallärare är
att hon, och till viss del hennes kollegor, eftersträvat att synliggöra specialundervisningen på ett
positivt sätt. Hon har eftersträvat att vara en lärare ”vilken som helst” (Mona). Med det menar
Mona att hon har varit klassföreståndare och undervisat i klass parallellt med speciallärarjobbet där
hon mer har arbetat individinriktat. För att avdramatisera detta med att gå hos speciallärare så har
Mona och hennes kollegor i klasserna försökt att ta fram det naturliga i att vi människor är olika,
och att detta i högsta grad är positivt. ”Vi har tagit upp detta i klasserna mycket just att, att man är
bra på olika saker. Att det inte är mer konstigt att inte kunna stava än att, ja, att man inte är så
duktig i fotboll” (Mona). Synsättet att vi alla är olika och att det är naturligt har enligt Mona nog
alltid funnits ”men jag tror att man kanske inte varit lika medveten om det här tidigare” (Mona).

På Monas skola måste eleverna och deras föräldrar göra ett aktivt val i fall de vill tillhöra den
specialpedagogiska resursgruppen. De elever som väljer att ha sina teoretiska ämnen i mindre
grupp har sina praktiska ämnen tillsammans med sin tillhörande klass, för samhörighetens skull.
”Varför det har blivit så det är då att, man skulle ju kunna ha alla ämnen i den lilla klassen. Men det
är ju då för att dom skall ha en tillhörighet i skolan, och förhoppningsvis inte känna sig så
utpekade” (Mona).

Det som även gjorts för att eleverna inte skall känna sig utpekade, är att de elever som går i
den specialpedagogiska resursgruppen i största möjliga utsträckning skall använda samma
läromedel som eleverna i den ordinarie klassen. Det betyder att elever som till exempel går i
årskurs 7 använder samma läromedel som övriga elever i årskurs 7. ”Dom har samma
grundmaterial som klassen har så det gör att dom känner att dom är en årskurs sju, till exempel i
matematik (Mona).

När de specialpedagogiska insatserna skall ske i klass, tillsammans med ordinarie lärare, så
kräver situationen att hon även hjälpa andra elever i klassen vid behov. Vidare att när eleven är i
sin klass så har han/hon en massa roller som måste levas upp till, som gör att mycket av
koncentrationen tas bort från det lärande objektet. Hon säger vidare om sin roll som speciallärare i
klass enligt följande. ”För att det skall fungera så måste ju jag vara väldigt känd i klassen, och jag
måste nästan göra så att jag hjälper även andra som inte har dom här svårigheterna, för att kunna
hjälpa dom här eleverna som jag verkligen är där för” (Mona). Med det menar Mona att hon inte
enbart kan hjälpa de elever som har en skolrelaterad problematik utan måste på grund av att inte
eleven skall pekas ut även hjälpa andra.

När Mona arbetar specialpedagogiskt individuellt upplever hon att eleven kan slappna av bättre
och koncentrera sig på lärandet bättre än om insatsen sker i klass. Följden blir att eleven kan arbeta
i lugn och ro. Hon uttrycker det på följande sätt. ”Och skillnaden är ju den att när han, den här
eleven sen kommer till mig då behöver han ju inte ha alla dom här rollerna som han har i
klassrummet utan då kan han ju blottlägga sig mer. Och vi kan jobba i lugn och ro (Mona).

För att motverka att specialundervisning skall uppfattas som något konstigt så eftersträvar
Mona att samarbeta med klasslärarna vilket även får den följden att hon kan hjälpa fler elever med
problem än de som är i åtgärder.

Ja vi jobbar mycket tillsammans med en mattelärare. Och vi går in alltså från första
dag som två likvärdiga lärare i klassen. Och vi till och med gör så att hon tar ut till
exempel vid prov elever och sitter med dom och jag sitter med klassen och tvärt om.
Och sedan så är jag då i klassen och arbetar. Då kan jag hjälpa fler än om jag bara
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skulle plocka ut en eller två. För att ofta är det ju också så att när eleven kanske bara
kan hålla uppmärksamheten en kortare stund, så är det kanske lika bra att jag hjälper
honom en kvart i klassrummet som att han kommer till mig en hel timme. Och då
hinner jag hjälpa många fler nu när vi har för lite resurser (Mona).

Enligt Mona så går det bra att ta ut eleven och hjälpa denne individuellt så länge som eleven vill
det själv. ”Ja det är bra så länge den här eleven känner att, ja det spelar ingen roll om jag går ut och
jobbar med Mona alltså, då är det ju bra, men alltså om det är så att, att han känner sig utpekad då
är det inte bra” (Mona). Som jag tolkar det så menar hon att om eleven känner sig utpekad av att ha
specialpedagogiskt stöd då är det till nackdel för eleven och även för åtgärderna generellt.

Övergripande så menar Mona att den specialpedagogiska verksamheten i sig kan ge negativa
konsekvenser och att det för vissa elever kanske skulle ha varit bättre om de aldrig haft
specialpedagogiskt stöd enskilt. Hon uttrycker det enligt följande:

Ja, det har väl att göra det här med, med attityden till specialundervisningen. Och när
jag tänker på den här eleven så var naturligtvis det här bara en liten del av det hela.
Det fanns så många andra delar som också gjorde att han, han trivdes inte i skolan.
Men det här var en del av det hela. Att han blev så arg på samhället och skolan och
allt. Och det är väl, ja det har någonting att göra med det här med utanförskap och det
är ju den absolut viktigaste saken vi har att arbeta med, just att, att det ska inte vara
mera konstigt att ha läs och skrivsvårigheter än att ha glasögon (Mona).

Som jag tolkar Mona kan de specialpedagogiska insatserna bidra till att en elev känner eller
upplever ett utanförskap. I det specifika fall som redovisats ovan handlar det om att de
specialpedagogiska insatserna i kombination med annan problematik kan öka på en i grunden
närvarande problematik. Men jag uppfattar inte Mona som att hon menar att specialpedagogiska
insatser i sig skapar utanförskap utan det är i kombination med annan problematik som gör att till
exempel utanförskap blir en realitet. Mona håller det inte för osannolikt att elever kan uppleva ett
utanförskap i förhållande till eleverna i sin ordinarie klass på grund av att de har
specialpedagogiska insatser. Hon ger här ett exempel: ”Ja det kan ju ha varit det att, att den här
pojken till exempel att han kände sig väldigt utpekad när han fick gå ut ur klassrummet, eller något
annat” (Mona). Mona menar att även detta med diagnostiseringar av elever kan bidra till att elever
känner sig utpekade i negativ riktning och upplever ett utanförskap. Angående diagnostiseringens
negativa inverkan uttrycker hon följande: ”Ja det kan, ja nog kan det ju hända att det kan finnas där
också. Men att det är ju klart man vet ju aldrig det kan ju vara några utav dom här som har blivit
diagnostiserad så här mycket som kanske skulle ha klarat sig i alla fall, men det är ju svårt att ta
risken” (Mona).

Diskussion och jämförelser självbild skola 2

För både Maria och Magnus så kan resultatet tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen
kan ha bidragit till att de upplever negativa konsekvenser på grund av interaktionistiska orsaker på
liknande sätt som i skola 1. Exempel på sådana konsekvenser är utanförskap, att de upplever sig
vara speciella i negativ bemärkelse, att de blir retade och till viss del marginaliserade. Enligt Mead
(1967, 1976) kan detta påverka elevens självbild negativt. I förlängningen kan det handla om att
eleven ikläder sig en roll (Berger & Luckmann, 1979) med negativa förtecken. Resultatet kan
också tyda på att eleverna är utsatta för negativ stämpling i synnerhet Magnus men i vilken grad är
svårt att uttala sig om.

I Monas verksamhet finns sådant som tyder på att hon har en interaktionistisk ambition med
sin verksamhet som ovan redovisats samt att hon försöker motverka negativ stämpling som i Ingas
fall i skola 1. Det som då å andra sidan kan utläsas i elevernas berättelser kan tyda på att
åtgärdsstrukturen utifrån ett socialt interaktionistiskt perspektiv kan bidra till att påverka elevernas
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själbild negativt, även här av liknade orsak som i skola1, men i vilken grad är som tidigare nämnts
svårt att uttala sig om. En möjlig tolkning kan vara att det som framstår som positivt i elevernas
berättelse om den specialpedagogiska verksamheten kan relateras till speciallärarens verksamhet
och ambitioner att stärka elevens självbild. Maria berättar till exempel att hon inte skulle vilja ha
det på något annat sätt. Det negativa som framgår av elevernas berättelser verkar till övervägande
delen ha sin grund i följder av den sociala interaktionen. Det kan möjligen förklaras utifrån Haug
(1998) som beroende av den specialpedagogiska verksamhetens stigmatiserande följder.

Skola 3

Sonny

Sonny uppger inledningsvis att han aldrig hör att de övriga eleverna i den ordinarie klassen
kommenterar att han går iväg till den specialpedagogiska resursgruppen. Han uttrycker det enligt
följande; ”nä, dom vet att vi går till en annan liten grupp så att det spelar inte så stor roll” (Sonny).
Eftersom det här handlar om elever som går i årskurs 9, så förstår de nog ganska väl vad det
innebär att en elev går iväg till en resursgrupp, detta gör att de kanske inte fäster någon större
notis vid det.

Sonny menar att det nog inte är så stor skillnad mellan de elever som har specialpedagogiskt
stöd och de som inte har det. Som jag förstår honom så tycks han mena att individer är olika i
grunden och att det inte är någon specifik skillnad mellan de som går i specialpedagogisk
resursgrupp och de som inte gör det. ”Jag vet inte, jag tror inte i alla fall att det är något som
skiljer sig, så att det skiljer sig ordentligt. Men det är ju beroende på person till person. Vissa kan ju
jobba i stökig miljö, vissa kan inte jobba i stökig miljö” (Sonny).

Hans synsätt, att det är från individ till individ, går även igen när det gäller andra elevers
möjlighet att få komma till en mindre grupp och få stöd och hjälp.

Jag vet inte riktigt, för vissa skulle jag nog kunna tro att det skulle vara bättre för jag
har sett vissas betyg och det såg inte lovande ut, men jag vet inte riktigt. Fast det kan
ju bero på också vad klassen tycker och sånt där. För vissa vill ju ha uppmärksamhet
och vissa vill ju helst att, till exempel om, vad heter det, helt plötsligt någon skulle
också börja gå iväg till någon annan grupp då skulle det ju bli mycket prat om det
där. Men jag har ju gått iväg till min lilla grupp nästan varje dag (Sonny)

Vad som här framkommer är att Sonny nog betraktar det specialpedagogiska stödet som en god
hjälp för lärandet och för prestationerna, jag syftar här på hans resonemang om ”vissas betyg”. Jag
tolkar honom som att han uppfattar den specialpedagogiska resursgruppens verksamhet som bra för
lärandet och bra för allas lärande. Det som till viss del motverkar detta positiva är de övriga
elevernas reaktioner, som jag tolkar det. Hur skulle de andra reagera om någon eller några fler ”helt
plötsligt” skulle börja gå iväg till den specialpedagogiska resursgruppen?

När Sonny och någon fler från klassen första gången skulle gå till den specialpedagogiska
resursgruppen så blev det mycket prat om det bland de övriga eleverna i hans klass. ”Jo, det var ju
mycket prat till exempel första gången när vi skulle gå iväg till vår lilla grupp då vart det ju också
prat, varför går dom iväg och sånt där” (Sonny). Vilken karaktär det var på de andra elevernas
resonemang, om det var av nedvärderande karaktär, eller om det präglades av avundssjuka eller
kanske bara ren nyfikenhet har Sonny inte någon direkt uppfattning om.

Ja det vet jag inte riktigt, jag brukar inte sitta och diskutera med klassen men dom
skulle nog antagligen börja undra varför någon annan helt plötsligt också börjar gå
iväg. Jag brydde mig inte så himla mycket. Jag har ju den stil som jag tycker om och
det är ju mycket prat om det men jag bryr ju mig inte om det (Sonny).
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Som jag tolkar Sonny hade han redan innan han började gå i specialpedagogisk resursgrupp antagit
rollen av en avvikare, genom att ha en egen stil. Hans egna stil kan till viss del ha haft en
avskärmande effekt mot de känslor som kommentarerna förmedlade. Han var med andra ord redan
en avvikare, så att han skulle gå i specialpedagogisk resursgrupp gjorde kanske varken till eller
ifrån. Han upplevde ändå det som att ”det var något fel” (Sonny) på honom och han frågade sig
”varför ska jag gå iväg till någon grupp om ingen annan verkar göra det” (Sonny). Strukturen på
åtgärden medförde, som jag tolkar honom, att det var negativt för hans självbild.

Det som Sonny framhåller som ytterligare en fördel med att gå till den specialpedagogiska
resursgruppen är att det där är färre personer. Sonny uppger i detta sammanhang att han inte trivs i
stora folksamlingar.

Ja jag gillar ju helst inte att vara i stora folkmängder så det är rätt så skönt att gå iväg
till den där lilla gruppen för då är det ändå inte så mycket folk där. Det är ju väldigt
mycket folk i klassen så det är ju kanske därför det inte känns så himla kul att vara i
klassen så himla mycket (Sonny).

Det som framgår av detta citat är att ett starkt vägande skäl till att han tycker att den
specialpedagogiska resursgruppen känns bra, är att det är en liten grupp. Han uppger att han i den
stora gruppen inte känner sig säker. Han uttrycker det på följande sätt: ”Det är nästan en obehaglig
känsla att vara där det är mycket folk över allt” (Sonny). Denna känsla av att inte känna sig säker
leder till att han i dessa sammanhang försöker göra så litet väsen av sig själv som möjligt. ”Ja då
försöker jag ju helst bara sitta där och vara tyst, att inte kommentera något, att vara så tyst som
möjligt så att ingen ska behöva, vad heter det, klaga över mig eller något sånt” (Sonny). Detta kan
betyda att den specialpedagogiska resursgruppen blir den plats i skolan där Sonny kan slappna av
och vara sig själv. Som jag ser det kan det också vara så att den specialpedagogiska
resursstrukturen, med eventuell stämpling som följd, har gjort att den specialpedagogiska
resursgruppen är den enda fredade platsen som återstår för honom i skolan.

Vad som har bidragit mest till hans obehagskänsla av att vistas i större folksamlingar, om det
är interaktionistiska konsekvenser som har en koppling till åtgärdsstrukturen, personlighetsdrag
eller andra orsaker av social karaktär är svårt att utifrån hans berättelse utröna. Eftersom det inte
bara är i skolan som Sonny känner sig osäker i stora folksamlingar så kan det väl luta åt att det är
en kombination av orsaker som ligger till grund för fenomenet. ”Jag har ju varit väldigt sällan på
stan och sånt där. Jag håller ju mig mest hemma på så vis. Men jag tycker ju ändå om att komma ut
så där till folk jag känner men, men som folk jag inte känner då känns det en annan sak” (Sonny).
Av detta framgår att det är viktigt för Sonny att han känner de personer som är i hans omgivning
för att han ska känna sig trygg. I den specialpedagogiska gruppen känner han alla relativt väl,
därför kan han säkerligen känna sig trygg där.

Sonny har, som tidigare nämnts, en diagnos. Om denna säger han själv: ”Jag har ju ett
funktionshinder också så att, vad heter det, jag har haft svårt att koncentrera mig också i stora
rörelser och sånt där” (Sonny). Denna diagnos som är Damp med autistiska drag påverkar honom
säkerligen till stora delar i hans dagliga liv, dels genom den specifika problematiken som hör ihop
med diagnosen men även genom vad han vet om sin diagnos. Själv tycker han inte att hans diagnos
har inneburit något hinder för honom. Han säger på följande sätt: ”Ja det har ju inte precis stört mig
för jag vet ju inte hur det är att vara `vanlig´ så att säga. Så det stör ju inte mig på något större sätt”
(Sonny).

Sonny tycker att han har ganska bra relationer till jämnåriga, men att hans stil, som han själv
trivs med, för det negativa med sig att han blir retad för den. Han uttrycker det enligt följande: ”Ja,
ganska bra relation, fast jag har ju en annan stil så på så sätt blir det ju nästan lite frånstötande från
dom i min ålder” (Sonny). Sonnys stil, som bör betecknas som en avvikares stil, kan tyda på att han
är stämplad som avvikare som en följd av att han går i en specialpedagogisk resursgrupp. Tecken
på detta kan vara att han blir retad och att han inte tas in i gemenskapen bland de övriga eleverna
på skolan. Detta ”retande” vill han till viss del beteckna som en sorts mobbning. Han uttrycker det
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enligt följande: ”Ja jag vet inte riktigt, mobbing kan jag väl inte kalla det men, vad heter det, dom
ropar småsaker i korridoren, även om jag inte bryr mig så himla mycket ändå så” (Sonny). Sonny
försöker bemöta denna ”mobbning” genom att försöka stå över den enligt min tolkning. Detta gör
han utifrån förvissningen om att de övriga eleverna i hans klass och på hans skola retar honom
därför att de vill ha uppmärksamhet. Han säger: ”Jag tycker inte att jag bryr mig så himla mycket.
Jag vet varför dom gör det, dom vill ju ha uppmärksamhet och sånt där” (Sonny). Att de retar
honom för att de vill få uppmärksamhet verkar var något som han tagit till sig eftersom han
bemöter det genom att visa att han står över det. Det skulle också kunna vara så att han kanske inte
vågar reagera på annat sätt av någon orsak.

Sonny upplever att han har en bra relation till vuxna. ”Ja jag kan ju diskutera lite lättare med
dom, som vi diskuterar nu, det går ju väldigt lätt och så” (Sonny). Detta kan jag även intyga, Sonny
är mycket lätt att prata med och han är även intresserad av en dialog. Han upplever det inte som
lika lätt att prata och ha dialog med jämnåriga, därför att som han uttrycker det: ”När man pratar
med kompisar så då snackar man ju mer om andra saker, då snackar man inte så mycket om
allvarliga saker och sånt” (Sonny). Men han tycker att det går väldigt bra att ha en relation till
yngre kamrater, och som jag tolkar honom så verkar barn och yngre tycka bra om att vara
tillsammans med Sonny. Han uttrycker det på följande sätt:

Ja jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker om barn också så. Jag har ju väldigt många
småkusiner också och dom tycker ju väldigt bra om mig. Jag kan ju svamla och sånt
där med dom och dom förstår ju ganska mycket. När dom har små problem och sånt
där då brukar jag hjälpa dom med sånt (Sonny).

Som jag tolkar Sonny får han ut mest av umgänget med vuxna och i synnerhet små barn. Med barn
så uppfattar jag att han får leva ut lite av en borttappad barndom som på grund av hans utanförskap
avskärmat honom från kompisar i hans egen ålder under uppväxten.

Det som i Sonnys berättelse kan relaterat till åtgärdsstrukturen är att han i början upplevde att
det pratades mycket i klassen om att han gick till den specialpedagogiska resursgruppen, samt att
han på grund av att han skulle gå till den specialpedagogiska resursgruppen upplevde det som det
var något fel på honom. En tolkning kan vara att hans spegeljag (Cooley, 2003) utifrån
interaktionen med andra (Mead, 1967, 1976) förmedlar en känsla av att han inte är som andra, utan
att det är något fel på honom. Men resultatet kan möjligen också tyda på, som en konsekvens av
ovan nämnda, att åtgärdsstrukturen bidragit till någon del till att han har svårt att vistas i större
folksamlingar, umgås med personer som han inte känner väl samt har större utbyte av umgänget
med vuxna och yngre än med jämnåriga. Enligt self- conceptraditionen så påverkar
självuppfattningen och personens beteende varandra (Rosenberg, 1979). Att Sonny inte finner
någon större samhörighet med jämnåriga kan ha sin grund i självbilden och att han upplever att han
inte är som andra. Till detta kan läggas att enligt Tesser & Campbell (1985) så har studier visat att
elever med skolproblem har färre kamratrelationer än andra elever.

Det som då talat emot denna tolkning att åtgärdsstrukturen skulle medföra att han upplever sig
som annorlunda i negativ bemärkelse, är att han uppger att det inte är någon stor skillnad på de
elever som har specialpedagogiskt stöd och de som inte har det. Det kan tyda på att han inte fäster
någon större vikt vid att vara en elev i den specialpedagogiska verksamheten. Till detta bör läggas
att han faktiskt säger att det inte spelar någon roll. Det som även till en viss del kan tala emot att
resursstrukturen skulle påverka hans självbild negativt är att elevernas pratande när han första
gången skulle gå till resursgruppen kanske var av neutral karaktär, eller på grund av nyfikenhet.
Men å andra sidan så kan det tyda på att han har en tendens till att avskärma sig i och med att han
uppger att han inte vet vad det var för karaktär på elevernas pratande. Det som även kan tala emot
att den specialpedagogiska strukturen skulle påverka honom negativt är att han redan innan han
börja de gå i den specialpedagogiska resursgruppen hade antagit sin avvikande roll. Sonny hade å
andra sidan haft specialpedagogiskt stöd långt innan han började i den lilla resursgruppen. Den
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avvikande roll som Sonny har kan möjligen förstås utifrån att han på grund av stämpling har iklätt
sig en avvikande roll (Leissner, 1975).
Det som i hans berättelse verkar vara det starkaste skälet för att den specialpedagogiska strukturen
skulle ha en positiv inverkan på honom, är att han upplever det som tryggt och skönt att få tillhöra
en liten studiegrupp. Men det kan också ha sin grund i att han då inte behöver uppleva eventuella
negativa attityder från de övriga eleverna som jag tolkar antyds i hans berättelse. Det som även kan
tala emot att åtgärdsstrukturen skulle medföra negativa konsekvenser för hans självbild är att det
inte bara är i skolan som han känner sig osäker i stora folksamlingar utan att det mer kan ses som
en generell problematik. Men att det lika väl kan ha en grund i negativ avskiljning som en följd av
den segregerade integrerade åtgärdsstrukturen (Haug, 1998).

Sammantaget så verkar hans berättelse tyda på att åtgärdsstrukturen påverkat hans självbild i
negativ riktning. Jag syftar här främst på att han upplevde att det var något fel på honom och att
detta kan kopplas till att han började i den specialpedagogiska resursgruppen. Resultatet kan också
tyda på att vistelsen i sig i resursgruppen är positivt för honom som även kan uttolkas i de tidigare
elevernas berättelser.

Stefan

Att Stefan avviker från sin ordinarie klass och går till sin specialpedagogiska resursgrupp har
aldrig enligt honom gett upphov till några kommentarer från de övriga eleverna i hans ordinarie
klass. En möjlig tolkning av varför det är så kan ha sin grund i Stefans problematik som är en
överdriven känslighet för attityder från andra, koncentrationsproblem, ett häftigt humör och ett
behov av bekräftelse. Det kan ha fått som följd att Stefan av de andra eleverna uppfattas som
jobbig och besvärlig, alltså som ett problem som de gärna vill bli av med. Dessutom har de på
grund av hans ringa närvaro i skolan inte någon direkt relation till honom.

När vårt samtal kommer in på likheter och olikheter vad gäller människor och i synnerhet om
det eventuellt är någon skillnad mellan de som går i den specialpedagogiska resursgruppen och
eleverna i den ordinarie klassen, så verkar inte Stefan ha någon uppfattning om det, han verkar inte
ens ha reflekterat över det. Han uppger på ett informellt sätt att eleverna i den ordinarie klassen
”sitter i stor grupp, man kan koncentrera sig bättre om man är i mindre” (Stefan).

När Stefan kommer in på hur han ser på sig själv i förhållande till andra som inte har
specialpedagogiska åtgärder så uppger han att: ”det spelar ingen roll, vi går ju i samma skola, vi
kanske går på lite olika villkor men bägge måste ju gå ut skolan” (Stefan). I detta avseende så
skiljer sig Stefan från de övriga eleverna med specialpedagogiskt stöd. Han verkar inte fästa
någon vikt vid att han är en elev med anpassad studiegång och specialpedagogiskt stöd i
resursgrupp. När det gäller hans syn på den ordinarie klassen och de elever som går där så
uttrycker han sig på följande sätt:

Jag har inte umgåtts så mycket med dom som går i den riktiga klassen … … jag
tycker inte om dom därifrån... …nog känner jag ju dom men, brukar inte umgås med
dom på fritiden, skolan kan jag umgås med dom, inte på fritiden… … nog tycker jag
väl om dom väl men jag tycker inte att det är nå kul att umgås med dom bara
(Stefan).

En möjlig tolkning är att Stefan inte har någon riktig relation till eleverna i sin ordinarie klass. Det
kan kanske bero på, som jag tidigare nämnts, att han är där så begränsad tid. Stefan beskriver en
kluven känsla till eleverna i den ordinarie klassen. Han uppger sig inte tycka om dem samtidigt
som han tycker om dem, han kan tänka sig att umgås med dem under skoldagen men inte på
fritiden. Han uppger även att han inte finner någon glädje i umgänget med eleverna i sin ordinarie
klass. En möjlig tolkning kan vara att Stefan inte är accepterad av eleverna i den ordinarie klassen.
Detta tycker jag att han signalerar genom sin kluvenhet inför dem samt som han tidigare i intervjun
framfört att han oftast kommer i bråk när han är i den ordinarie klassen, vilket delvis, som han
uppger, beror på honom själv. ”Nä, det blir alltid bara slagsmål och bråk, alla skriker, och så
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skriker man själv och så blir läraren sur på mig, jag har väl börjat skrika först eller något sånt där”
(Stefan). Som hans speciallärare Sonja informerat om så är Stefan känslig för bemötande, och i
synnerhet av negativ karaktär. En möjlig tolkning kan vara att Stefan inte accepterar att bli
behandlad som en avvikare med allt vad det innebär av marginalisering, utstötning och negativa
kommentarer. Stefan verkar, som jag tolkar det, vara en sådan person som inte tyst accepterar ett
sådant bemötande utan istället reagerar genom att vara bråkig och störande

Att Stefan blir bråkig, provocerande och skrikig som han själv uppger sig vara i sin ordinarie
klass, kan vara ett tecken på negativ särskiljning som han vägrar acceptera. Detta framskymtar,
som jag tolkar det, i hans förhållningssätt till sin omgivning. Han säger enligt följande; ”jag
behandlar andra som folk behandlar mig” (Stefan). Det kan tolkas som att han behandlar andra
som han generellt blir behandlad. Det kan betyda att han utgår ifrån en personlighet som är
stämplad som avvikare och reagerar utifrån den. Det kan även betyda att han intar en
försvarsställning i mötet med andra, är beredd på att attackeras så att han är tvungen att försvara
sig.

Stefan har, i princip, samma förhållningssätt till vuxna som han har till jämnåriga men han har
liksom en omvänd attityd. Han uppger; ”är jag trevlig mot dom så är dom trevlig mot mig, det är
samma sak där. Nog har jag bra relation till vuxna” (Stefan). Som jag förstår honom så innebär
relationer en kamp för honom, en kamp som har sin grund i att ”Jag får vad jag förtjänar”, ”jag ger
utifrån hur jag blir bemött”. Han uttrycker det som: ”Jag bedömer ju själv hur jag vill bedöma folk,
är jag otrevlig med någon så är jag otrevlig” (Stefan). Hans utgångspunkt i relationen med andra
kan sammanfattas i det klassiska begreppet ”öga för öga tand för tand”, varken mer eller mindre.
Men han medger att han vill att vuxna ska vara ”trevliga, ärliga” (Stefan) mot honom.

Sammantaget med stöd av andemeningen i hans berättelse så kan Stefans utagerande sätt vara
ett tecken på utanförskap som kan ha sin grund i negativ särskiljning (Leissner, 1975), som han
vägrar att acceptera. Det utagerande beteendet kan vara ett sätt för Stefan att försvara sin självbild
(Skaalvik, 1994). Det som då kan tala emot denna tolkning är att han faktiskt uppger att han på
intet sätt upplever sig som annorlunda på grund av att han har specialpedagogiskt stöd och
anpassad studiegång.

Sonja

Specialläraren Sonja har i sin verksamhet en tydlig utgångspunkt för sitt arbete i elevens självbild
och självvärde. Hon uttrycker det på följande sätt:

Och det är ju självförtroendet det mesta bygger på. Dom tror inte dom klarar av det,
dom misslyckas hela tiden. Och de blir ju svårare och svårare om man inte kan fånga
upp det (Sonja).

Enligt Sonja så har ett gott självförtroende och en positiv självbild en avgörande betydelse för hur
man som elev klarar av skolrelaterade uppgifter och ser på lärandet i stort.

När Sonja tittar tillbaka på den specialpedagogiska verksamheten som hon har erfarenhet av så
menar hon att det tidigare fanns olika former av specialpedagogiska åtgärdsstrukturer men att
inriktningen nog var att elever i behov av stöd inte skulle tas ut från sin ordinarie klass.

Det var det här klinik, som man kallade det för. Och det var då ofta dom här eleverna
som kanske hade lite svårt att anpassa sig i klassrummet, behövde mycket lugn och ro.
Kanske var ganska svaga prestationsmässigt och behövde kanske läsa en helt annan typ
av kurs och så vidare, läs och skrivsvårigheter. Och dom kunde gå ut och så gick dom
till kliniken. Sen så fanns det ju då vi som jobbade i klassen, som en resursperson då,
och naturligtvis så tänkte man ju då på dom elever som man visste hade problemen.
Men man var som en resurs för hela klassen. Det var ju det här att man skulle inte
plocka ut dom, det var ju dom strömningarna lite grann att dom inte skulle pekas ut.
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Och vi var då faktiskt så pass många så vi hade möjlighet att göra så att man kunde
schemalägga och gå in (Sonja).

Av detta framgår att den specialpedagogiska verksamheten till stora delar enligt Sonja har sitt
ursprung i en struktur där elever med olika former av skolrelaterad problematik segregeras, allt
ifrån uppförande och disciplinproblematik till begåvningshandikapp trots att strömningarna var att
de inte skulle tas ut från sin ordinarie klass. Sonja menar också att elever med skolrelaterad
problematik nog fick mer hjälp tidigare än i dag. På grund av att speciallärarna var fler kunde
elever i behov av stöd vara kvar i sin klass och få sitt stöd där, eleven behövde alltså inte utpekas
mer än nödvändigt som en elev med stödbehov.

Ja, resurserna alltså att det fanns tid att kunna ägna sig åt många av dom här eleverna
som jag känner det då man gick i klasserna som resursperson. Man kunde ju hjälpa
det där lilla för att lyfta dom så att dom klarade utav, och fick självförtroende och ha
det kvar och inte behövde misslyckas därför att det fanns någon som kunde hjälpa
dom. Ibland kan det behövas lite för att hjälpa dom. Nu kan det ju hända att det
rasar(Sonja).

Här framgår att när det fanns mer resurser för den specialpedagogiska verksamheten så kunde
elever få stödinsatser i klassen som gjorde att de inte utvecklade en skolrelaterad problematik som
krävde mer omfattande stödinsatser av segregerande utpekande karaktär. Det kan tyda på, eller
tolkas som, att åtgärdsstrukturen hade en mer inkluderande karaktär tidigare, att
specialpedagogiken kanske kunde betraktas som en naturlig del i undervisningen (Haug, 1998).
Den tidigare klinikverksamhet var enligt Sonja bra för de elever som kände sig lite otrygga.

Dom här klinikerna var bra just för dom här som kände sig lite rädda och lite dåliga.
Dom fick som en liten oas som dom kunde komma till, någon brydde sig om dom
jättemycket och dom fick den här uppmärksamheten. Sen fanns det ju saker som var
mindre bra naturligtvis (Sonja).

Citatet ovan kan ses utifrån Taube (1995) som menar att oro i lärandesituationen är negativt för
självförtroendet. Om då trygghet och uppmärksammande kan uppnås i en differentierad situation så
tillfredställer det enligt Westling Allodi (2002) ett grundläggande behov hos individen, men att det
har ett pris nämligen att individen definieras som tillhörande en grupp av annorlunda individer.
Sonja menar i anknytning till detta att det som var mindre bra med klinikverksamheten var att
”hade man väl hamnat där så blev man kvar där” (Sonja). Med det menar Sonja att man tidigare
inte arbetade lika hårt på att återanpassa eleverna till klassen. Sonja tror vidare att detta var i bästa
välmening ”man tänkte så att man skulle skydda dom på något sätt. Man kanske inte såg att det var
lika viktigt att dom blev en del i skolan och klassen (Sonja).

Den verksamhet som Sonja är en del av fokuserar i dag till största delen på att bygga upp
elevernas självbild. Hon menar att man i dag jämfört med tidigare ” bygger väldigt mycket mer på
självbilden och självförtroendet” (Sonja). Detta betyder att Sonja i sin verksamhet fokuserar på
elevens starka sidor, för att den vägen hjälpa dem med de svårigheter som de är bärare av. Konkret
så utgår hon ifrån ”det dom är duktiga på och att lära dom då att komma över det som är
svårigheten” (Sonja). Det handlar alltså om att stärka elevernas själbild utifrån elevens starka sidor.

När det handlar om att träna dessa elever för att fungera i samhället så ”jobbar vi ju med att
dom ska få det självförtroende och den självkänslan så att dom törs ta del av vad samhället
erbjuder” (Sonja). Och detta görs på lite olika sätt bland annat genom ”att gå ut i samhället”
(Sonja). Här framgår det tydligt i hennes resonemang att det är stärkandet av självbilden, som är
den viktigaste inriktningen när det skall byggas för fungerande i det samhälleliga livet. Det som
enligt Sonja är meningsskapande för dessa barn är att stärka deras självförtroende genom att träna
dem i social samvaro. Det handlar mycket om att ”ge dom styrkan att testa ytterligare ett steg på
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vägen,,, ,,,att dom är ute på prao i veckor, går på en arbetsplats,,, ,,,klarar av att handla, att få
pengar tillbaks så att det stämmer” (Sonja).
Att i sin verksamhet inrikta sig på att höja elevernas självbild leder enligt Sonja till att eleverna blir
flexiblare i sitt tänkande samt erhåller en större beredskap i hur man tar sig an uppgifter, ”att dom
ser andra ingångar och så vidare” (Sonja). När eleven saknar en god självbild så är de ofta ”väldigt
strikta, håller sig inom sin linje på något sätt, tar inte in så mycket” (Sonja). Självbilden kan enligt
Sonja även avläsas i elevernas kroppsspråk. Vid arbetet med att höja elevens självbild så återfår
eleven ”glädjen, man ser det ju i ögonen och i uppträdandet över huvud taget” (Sonja). Hon menar
att om man stärker elevernas självbild så får det den följden att eleverna återfår intresset för att lära
och att lärandet blir lustfyllt.

När det gäller på vilket sätt de specialpedagogiska insatserna hjälper elever i behov av stöd
så menar Sonja att insatserna stärker självförtroendet, är stärkande för dem själva samt att de
förstår; ”att dom har kraft och kapacitet att klara saker och ting. Mycket den här inre bilden som
man pratar om och deras förmåga (Sonja).

Som jag uppfattar Sonja så menar hon att det som är meningsskapande i den
specialpedagogiska verksamheten är att bygga elevernas självförtroende och självbild genom att
på ett individuellt sätt stötta eleverna och hjälpa dem med sina akuta lärandeproblem. I grunden
så eftersträvar hon, som jag tolkar det, att dessa elever skall erhålla en positiv självbild genom att
de på ett positivt sätt får förklaringar på sina lärandeproblem. Och att det förhoppningsvis leder
till att de får motivation, kraft och koncentration att på egen hand gå vidare

Sonja menar att hon i den specialpedagogisk verksamhet kan bygga på positiva sidor hos
eleven som inte lyfts fram i den ordinarie verksamheten. Till exempel att eleven är snäll och vänlig,
att han/hon är pålitlig. Hon ger här ett exempel på en elev som hon haft där de specialpedagogiska
insatserna enligt henne har varit framgångsrika:

Sen kom han också rent kontaktmässigt en del också till oss. Och det förde med sig
då bland annat att han fick en trea i något utav no-ämnena, i svenska och så vidare,
och lyckades jättebra på grund av att han fick den här styrkan. Då tordes han börja på
gymnasiet med öppna ögon och gick på någon sån här bageriutbildning och fick börja
jobba redan under den perioden han gick på gymnasiet, på grund av hans sätt över
huvud taget. Att han var pålitlig och hade fått den här självkännedomen och styrkan
så han blev ju eftersökt som bagare redan innan han hade gått ut. Han var väldigt
omtänksam och fick veta att han var så bra och hos oss var han så bra för han var så
snäll med alla dom andra barnen. Att han hade sådan styrka, sådana kvaliteter som
inte gick att sätta på pappret, att vi där då, de måste jag nog säga var våran förtjänst
att den pojken, annars tror jag nog att det hade kunnat bli något annat (Sonja).

Sonja vill här mena att om man i sin specialpedagogiska verksamhet kan få eleven att förstå att
han/hon har positiva och starka sidor så bidrar det till en positiv utveckling för eleven vad
beträffande dennes lärande och sociala utveckling. Vidare så spetsar hon till det hela genom att
göra följande uttalande; ”vi har lyckats hindra dom från att hamna i kriminalsvängen i
missbrukssvängen på grund av att dom inte riktigt har självförtroendet och självbilden” (Sonja).

Sammantaget som jag tolkar Sonja så eftersträvar hon att stärka elevens generella självbild
genom interaktionserfarenheter med omgivningen, med en förhoppning om att eleven skall uppleva
sig positivt värderad, som är viktigt för vår självuppfattning (Skaalvik, 1994). Eleven erhåller då en
större tro på sin egen förmåga (Bandura, 1997; Skaalvik, 1994; Bong & Skaalvik, 2003).

Diskussion och jämförelser självbild skola 3

I både Sonnys och Stefans berättelser så uttrycker de sådant som kan tolkas som att de är bärare av
en negativ stämpling som till någon del kan ha sin på grund i den specialpedagogiska
åtgärdsstrukturen, på liknande sätt som i de övriga elevernas berättelser. I Sonnys fall så upplevde
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han att det var något fel på honom i och med att han skulle gå till resursgruppen samt att han inte
känner någon större samhörighet med eleverna i sin ordinarie klass. I Stefans fall kan hans
utagerande sätt vara ett tecken på ett utanförskap i förhållande till sin ordinarie klass.

Vad Sonjas specialpedagogiska verksamhet beträffar så framgår det av hennes berättelse att det
är stärkandet av elevens självbild som är det övergripande syftet med hennes verksamhet. Att
eleverna skall erhålla en självbild och ett självförtroende så att de törs ta del av det som samhället
erbjuder. Hennes elever uppger att vistelsen i resursgruppen upplevs som positiv (Sonny). För
Stefans del att han inte upplever sig som annorlunda för att han har specialpedagogiskt stöd. Det
finns inget i elevernas berättelser som direkt tyder på att det skulle finnas något samband mellan
specialpedagogens pedagogiska ambition och dessa elevuttalanden. Men en rimlig gissning är att
det gör det. Vad jag stöder mig på här är andemeningen i elevernas berättelse.

Sonja uppger att den specialpedagogiska verksamheten strukturmässigt till stora delar har sitt
ursprung i en segregering av elever med olika former av skolrelaterad problematik, allt ifrån
uppförande och disciplinproblematik till begåvningshandikapp och att hon antyder att den
verksamheten hade och har en utpekande tendens. En möjlig tolkning, som jag tidigare antytt, kan
vara att denna negativa förknippning överförs genom den sociala interaktionen med övriga elever
och får därmed negativa följder för elever i behov av särskilt stöd. Det som talar för detta är att
speciallärarna i alla fallen uttrycker, på lite olika sätt, att specialpedagogisk verksamhet har varit
och är till vissa delar fortfarande negativt utpekande. Inga uttrycker det genom att säga att eleverna
inte känner sig lika mycket värda. I Monas fall att den tidigare hjälpklassverksamheten utan tvekan
var utpekande i negativ riktning men att det inte är på riktigt samma sätt i dag. I Sonjas fall antyds
en negativ förknippning. I elevernas berättelser finns tecken, som ovan angetts, som kan tyda på att
verksamheten i sig är negativt utpekande och att detta överförs till eleverna genom den sociala
interaktionen. Därmed inte sagt att de specialpedagogiska åtgärderna påverkar elevens självbild i
negativ riktning, utan snarare det motsatta. Exempel på det kan vara att eleverna upplever det som
positivt att vara i den specialpedagogiska resursgruppen, att de trivs bra där, att der går bättre att
koncentrera sig och arbeta där och så vidare. Det kan tyda på att de specialpedagogiska insatserna i
sig är positivt för eleverna självbild.
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Självvärdering

Under denna kategori redovisas det som i elevernas och speciallärarnas berättelse kan relateras till
självvärde. Det handlar här om de emotionella känslor som en person har angående sin
självvärdering eller självrespekt (Bong & Skaalvik, 2003), personens bedömning runt sitt
självvärde (Bandura, 1997).

Skola 1

Ida

Vad som i Idas fall kan kopplas till hennes syn på sitt eget värde är att hon generellt sett känner sig
liten i förhållande till jämnåriga. Hon uttrycker det på följande sätt: ”För i stora gruppen, i klassen,
så känns det typ, ja, att man, det känns som att man är så liten så man hör inte till klassen (Ida). Det
tolkar jag som att det handlar om en känslomässig litenhet i förhållande till sina klasskamrater
eftersom Ida inte bör betraktas som någon liten person i jämförelse med sina klasskamrater. Att det
kan handla om en känslomässig litenhet kan förklaras genom att utgå ifrån speglingen av henne jag
(Cooley, 2003) där den känslomässiga följden av hur andra betraktar henne, hur andra bedömer
henne leder till en känslomässig litenhet. Hennes litenhet kan även ses som en följd av
misslyckanden på lärandeområdet. Jag tänker främst på hennes erfarenheter av matematiklärandet,
som tidigare nämnts, där hon arbetar i en bok för lägre stadium, och som säkerligen har en negativ
inverkan på hennes syn på sig själv som lärande individ. Det kan relateras till Rosenberg (1979)
som skriver att skolmässiga misslyckanden skapar låg självkänsla, samt mindervärdighetskänslor.
Vidare att Ida underskattar sitt eget kunnande i förhållande till jämnåriga. Hon säger: ”För att dom
andra i klassen dom kan mycket, och jag kan inte så mycket, lika mycket som dom” (Ida). Detta
kan tyda på att hon har en låg akademisk självbild som en följd av jämförelsen med andra elever
och utifrån andras uppfattningar (Bong & Skaalvik, 2003), samt att hon även uppfattar elever i
specialpedagogiska åtgärder som mindre kunniga människor. Hon uttrycker det som att de ”har
mindre kunskap än dom andra” (Ida). Att dessa elever generellt sätt har en lägre förmåga att nå
avsedda resultat (Bandura,1997). Detta sammantaget kan tyda på att hon nog bedömer sitt
självvärde som lägre än jämnårigas. Det kan ha bidragit till att hon inte riktigt vågar umgås med
jämnåriga som inte är i specialpedagogiska åtgärder. ”För jämnåriga vill kanske lära sig mera, och
kanske frågar mig nått som jag inte kan och försöker fel å” (Ida). Hela denna situation bidrar till att
hon funderar och grubblar. ”Ja jag ligger och funderar ibland så där då och då vad som har hänt,
vad som har hänt varför det har blivit så här, men jag kan inte få fram vad det är” (Ida).
Grubblerierna kan ha sin grund i mindervärdighetskänslor som en följd av lågt självvärde. Det kan
relateras till Taube (1995) som menar att när självbilden sjunker så ger det upphov till oro.

Ingemar

I Ingemars fall så uppger han att han upplever det som ”tråkigt fast det är olika ganska ledsen
också” (Ingemar) när han måste gå till den specialpedagogiska resursgruppen. Det kan tyda på att
hans självvärde blir påverkad i negativ riktning i och med att han har specialpedagogiska åtgärder.
Han uppger vidare att om det framöver skulle bli tal om att ha specialpedagogiska åtgärder så
skulle han protestera mot detta. Han uttrycker det enligt följande: ”Men om jag ska börja i en
grupp när jag blir äldre då kommer jag att protestera, därför att jag ska försöka bättra mig då”
(Ingemar). Det kan tyda på att åtgärdsstrukturen och/eller åtgärderna är förknippade med något
hos honom som framkallar negativa känslor. En tänkbar tolkning är att i och med att Ingemar
tillhör den specialpedagogiska verksamheten, så blir han bärare den typifiering (Berger &
Luckmann, 1979) som omgivningen tillskriver en elev i åtgärder och därmed de attityder som
omgivningen (Mead, 1967, 1976) attitydmässigt förknippar med rollen. Utifrån denna
förklaringsmodell blir Ingemar bärare av det som förknippas med att vara en elev i behov av
särskilt stöd och det verkar göra honom ledsen, och vara något som han helst vill slippa. En



110

tänkbar förklaring är att rollen är förknippad med negativ avvikelse i och med att det handlar om
en segregerad integrerad (Haug, 1998) specialpedagogisk verksamhet. Som enligt Westling Allodi
(2002) får den följden att individen ses som tillhörande en grupp av avvikande individer. Det som
även bör tilläggas är att Ingemar ger ett diffust intryck ifrån sig när det gäller hans syn på
anledningen till varför han är i specialpedagogiska åtgärder men att denna diffushet förbyts när vi
i samtalet kommer in på åtgärdsstrukturen konkret. Det kan tala för att åtgärdsstrukturen är
förknippad med känslor som upprör honom.

Inga

Det som i Ingas berättelse kan relateras till specialpedagogiska insatser med inriktning mot
elevens självvärde eller självrespekt kan sägas vara enligt följande.

En av orsakerna till att Inga kom att utbilda sig till speciallärare och sedan att arbeta som
speciallärare var att hon uppger sig ha ett djupt intresse av att hjälpa och stötta barn med problem.
”Men i grunden, när jag tänker, så är ju jag en sån som ömmar för dom som har det svårt” (Inga).
Som jag tolkar hennes resonemang så var omvårdnadstanken en starkt bidragande orsak till att
Inga kom att ägna sig åt speciallärarjobbet, att värna om de som har problem och har det svårt,
och i förlängningen kunna hjälpa dessa elever. Denna Ingas ambition, den omvårdande och
hjälpande inriktningen, tolkar jag utifrån hennes berättelse som att hon betraktar som gynnsam för
elevers självvärde.

Den hjälpklassverksamheten som Inga bedrev förr var enligt henne bra för de barn som gick
där, därför att hon kunde lägga upp det pedagogiska arbetet med barnen utifrån den nivå som hon
ansåg relevant. Det medförde att barnen i hjälpklassen ”slapp ju allt det här som dom inte har
någon nytta av, som bara förvirrar” (Inga). Hon menar att barn i dag, och i synnerhet de som är i
specialpedagogisk verksamhet i skolan ska ta in så mycket kunskap och information av skilda slag
och engagera sig i så mycket att de blir helt förvirrade och följden blir att de inte förstår, och detta
är förödande för deras självvärde. ”Det känns som dom tänker så här, att jag förstår ingenting. Och
det tycker jag är ett väldigt olyckligt läge” (Inga).

Som jag förstår Inga så menar hon att barnen måste känna att de lär sig någonting i skolan för
att det ska vara meningsskapande och positivt för deras självvärde. Om de inte upplever att de lär
sig något, alltså inte förstår, då blir lärandet förvirrat. Följden blir enligt Inga är att de lär sig att de
inte förstår och detta är frustrerande för barnen.

Inga menar att en del ämneslärare och klasslärare var, och fortfarande är svåra att samarbeta
med. Att det finns de lärare som är oengagerade och bara kör på i gamla invanda spår och som
egentligen inte vet hur svårt vissa elever har det. Av den anledningen började Inga med att ta över
klassen och låta klassläraren sitta och arbeta med någon elev i behov av stöd för att de skulle få
erfara de svårigheter som dessa elever genomlider och i förlängningen skapa en större förståelse
hos dessa lärare för dessa barns problem ”Så därför har jag ju då börja jag med att, jo men jag har
gruppen, läs med den här eleven du. Och då säger dom men å, inte visste dom att dom hade så
svårt, för i mängden flyter dom ju lite med” (Inga). I den verksamhet där Inga kombinerade sitt
speciallärarjobb med att gå in i klasserna kunde hon upptäcka elever som egentligen, som hon
bedömde det, behövde individuell hjälp för sin skolrelaterade problematik.

Så det erbjöd jag, vill du, och det var ju aldrig, dom ville ju, alla små barn dom ville
ju hemskt gärna komma. Dom tyckte ju att det var jätte roligt att komma till kliniken.
Och jag hade ju ett rum som var, jamen litet och fullt och allting. Men jag minns
aldrig att det var någon som inte ville komma, dom stod ju på tur, det var ju mera att
dom ville komma. Där är det aldrig det problemet att det är nåt skämmigt på nåt sätt,
utan dom vill, dom tycker att det är roligt att gå. Så då har det aldrig blivit det här att
dom ska skämmas. Utan tvärt om det var lite status att få komma (Inga).

Anledningen till att eleverna var så positiva till att följa henne till kliniken tror Inga berodde på att
hon hade varit med barnen i klassen, hon var en känd person för dem, så när hon frågade om de
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ville följa henne till hennes rum så följde de gärna med. Detta skulle också som jag ser det kunna
bero på att kliniken för dessa barn inte hunnit bli förknippad med lärandeproblematik och
prestationsproblematik. Med det menar jag att den generaliserade andre (Mead, 1967, 1976) inte
var konstruerad hos dessa barn i förhållande till att gå till kliniken, inte heller den typifieringen
(Berger & Luckmann, 1979) som en elev i behov av särskilt stöd står för var konstruerad. Eleverna
var på grund av deras ålder inte präglade så starkt av den sociala världens konstruktioner.

I den specialpedagogiska verksamheten i dag så är den individuella handledningen och hjälpen
det som Inga utrycker som mest meningsskapande, som jag uppfattar det. Att som speciallärare
kunna sitta med en elev i ett enskilt rum i lugn och ro och hjälpa eleven med det eleven har
problem med. Detta kan relateras till ansikte mot ansikte relationen i vardagsvärlden (Berger &
Luckmann, 1979) där den andre, i detta fall Inga, är starkt påverkande samt att interaktionen runt
det lärande objektet blir starkt fokuserat. Denna ”nära” relation kan för eleven även innebära att
denne fråntas möjligheten till den för lärandet viktiga reflektionen. Detta eftersom ansikte mot
ansikte relationen (Berger & Luckmann, 1979) kan göra att den andre invaderar eleven med sin
påverkan, eftersom den andre blir under längre tid mer verklig för eleven än eleven själv.

Inga menar vidare att barn är olika, och måste ses utifrån olika situationer. Ibland så tänker hon
att de kanske är så att vi i skolan värdesätter fel saker. Många elever kan väldigt mycket
tillexempel om fåglar men det liksom räknas inte menar hon.

Så att huvudmålet, det är tycker jag är att dom bör inte lämna skolan som att det var
ett rent helvete, nästa generation får ju det också. Så att vi måste vända det här, på
något vis, att dom kan känna att den var meningsfull för mig också och att skolan var
bra. För det ser man ju, nu har jag varit med så länge, att dom som haft svårt i skolan
deras barn har en fel bild från början så att det blir generation efter generation tror
jag, om vi inte börjat tänka på ett annat sätt (Inga).

Enligt Inga måste det meningsskapande i skolan vara att eleverna efter sin skoltid kan känna att
skolan har varit meningsfull för dem, att det varit uppbyggande för dem, att skolan har underlättat
deras personliga utveckling. Det menar hon är väldigt viktigt för att skolerfarenheter enligt henne
går i arv från generation till genration. Skolan måste enligt henne ha varit en positiv erfarenhet för
barnet och barnets utveckling. Detta med att skolerfarenheter går i arv och hur man kan försöka
motverka denna negativa överföring mellan förälder och barn exemplifierar Inga på följande sätt:

Dom har den bilden att dom kan inte lära sig. Mamma kunde inte läsa, och jag kan
heller inte lära mig att läsa. Och pappa han var dålig i matte och det är därför. Dom
har orsaken till varför dom är dåliga. Så att när jag hade klass, dom här tre
omgångarna klasser, då sa jag varje gång när jag satt med barnen och föräldrarna att,
å vad din son är duktig där och där! Nää sa hon det trodde hon då inte för jag kunde
då inte. Men förstår du han är inte alls lik dej då, hade du det sådär svårt i skolan som
du nu säger så är han långt ifrån lik dej, för du vet det går så bra (Inga).

Man kan väl säga här att Inga försöker motverka överförandet av en negativt präglad självvärdering
från föräldern till barnet. Man kan även säga att det handlar om att försöka motverka negativa
trender inom familjer i förhållande till skolrelaterad verksamhet. Detta kan ses som en ambition att
förebygga sänkt självvärde, efter som vi betraktar oss själva som andra ser oss (Rosenberg, 1979).

Inga menar vidare att det är väldigt viktigt att dessa barn som har en skolrelaterad problematik
blir sedda som individer. Hon menar vidare att det för en del elever handlar om att vara kroppsligt
närvarande hos dem, ”jag är mera kroppsligt närvarande för dom som har svårast… …Och jag
brukar skoja och säga att det går inte om inte jag sitter lår mot lår” (Inga). Inga menar att närheten
för dessa barn är i högsta grad meningsskapande för dem på det personliga planet.

Inga uppger att hon endast arbetar med det hon tror på, samt att det är väldigt viktigt att man
som speciallärare inte blir uppgiven och ger upp för detta påverkar barns självvärde. Inga menar
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också att det inte får bli för stora kunskapsområden i början och att hon upplever det som att
alldeles för många barn har överkrav på sig. De första åren i skolan skall enligt Inga präglas av att
eleverna tränar den sociala kompetensen. Vidare att skolan ser till att inte de första stegen in i
kunskapens värld blir ett misslyckande. Om eleverna misslyckas med till exempel läsinlärning så
”är det mer förödande än vad man kan tro… …För det är ju mycket svårare att liksom få dom att
lära sig att läsa när dom har ett misslyckande i ryggen” (Inga).

Konsekvenserna av tidiga misslyckanden tror Inga sätter djupa spår i personligheten. Hon tror
vidare att det kommer att finnas med i individens personlighet genom i princip hela livet. ”Så om
det blir svårigheter högre upp då tror jag att dom går tillbaka, det beror på att jag hade svårt att lära
mig att läsa” (Inga). Uppgiften för skolan/specialpedagogen blir då att starta upp läsinlärningen
igen samtidigt som man försöker bygga upp självförtroendet, ”dom har fått en knäck i självkänslan
så då gäller det att bygga upp den” (Inga).

Generellt sett så menar Inga att skolan inte får misslyckas med att lära barn läsa därför att ett
sådant misslyckande påverkar barnets självvärde i mycket negativ riktning. Det kan relateras till
Taube (1995) som menar att elever kan komma in i onda cirklar som gör att självbilden sjunker,
med oro som följd. Till detta kan även tillföras att misslyckanden inom skolrelaterade områden kan
få som följd att självvärdet sjunker (Rosenberg, 1979). Läsinlärningen skall enligt Inga ”vara
väldigt individualiserad så att dom lär sig i sin egen takt” (Inga). Inga menar vidare att det liksom
är en ”psykologi i det här med läsning, för man får inte misslyckas med läsning” (Inga).

Att liksom en sjuåring ska komma hem och säga att jag kan inte lära mig att läsa, och
ska var så ängslig för att dom inte kan lära sig att läsa. Då skriker det i hjärtat
någonstans, då tycker jag att vi är illa ute. Och då tycker jag att där ska resurserna
satsas väldigt mycket, och där pratar vi om att vi ska satsa tidigt (Inga).

Inga menar med detta att den resursmässiga satsningen på insatser för att förebygga skolrelaterad
problematik måste sätta in tidigt i en människas liv. Med detta vill hon säga att hon är lite kritisk
till alla satsningar som görs i samhället på att höja vuxna människors kunskapsnivå när det är tidigt
de måste sättas in. Att satsa tidigt på att förebygga misslyckanden är som Inga tidigare påpekat
viktigt därför att misslyckanden går lätt i arv. Inriktningen skall vara att fokus i skolan skall ligga
på ”saker som dom är duktiga på” (Inga). Det sista tolkar jag som att Inga menar generellt för alla
elever och inte bara elever som har en skolrelaterad problematik.

Inga tror vidare att konsekvenserna av tidiga misslyckanden inom framförallt läsinlärningen
ger ett skadat självvärde som gör att de senare i livet inte antar utmaningar i lika hög grad som de
som inte har dessa negativa erfarenheter. Inga uppger även att dessa elever ofta uttrycker att ”jag är
inte så intelligent” och att detta är mer förekommande i dag än det var tidigare. ”och så pratar dom,
han är intelligent, jag tycker att dom pratar mer om det där nu än förr” (Inga).

Som avslutning på detta avsnitt om Ingas intentioner med de specialpedagogiska insatserna
som kan relateras till elevens självvärde kommer här ett exempel på när de specialpedagogiska
insatserna har lyckats vända en trend enligt Inga.

En solskenshistoria det var, det var en kille som var duktig i matte men hade väldigt,
väldigt svårt att läsa. Och han ville inte titta åt mig för han var så rädd att nu ska jag
gå till den här och sitta i den där kliniken och träna på det där som jag har så svårt
med. Så att jag började inte för än på vårterminen i femman, men hade stöttat i
klassen väldigt mycket i matte, han blev ju jätteduktig i matte. Och sexan då ville han
komma, och då med föräldrars hjälp så blev han en läsare och, jag menar en läsare så
att han klarar sig och han har klarat sig bra. Han har hög position inom bankvärlden i
dag. Så att det gäller att ha is i magen och avpassa tiden, det tror jag är viktigt (Inga).
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Diskussion och jämförelser självvärdering skola 1

I Ingas verksamhet som hon framställer den så finns det, som jag tolkar det, många ambitioner
och ingredienser, förutsatt hur de bedrivs, som pekar i riktning mot ett stärkande av elevernas
självvärde. Som exempel kan nämnas att hon utgår från ett omvårdnadsperspektiv, att
undervisningen skall var anpassad till elevens nivå så de upplever att de lär sig, att motverka en
negativ överföring från föräldrarna samt att förmedla till eleverna att hon tror på dem. I barnens
berättelse är det dock svår att se några direkta följder av Ingas ambition. Det verkar som att
eleverna i sina berättelser inte väljer lyfta fram något som kan direkt kopplas till Ingas ambitioner,
eller också ser de dem som självklara, eller att de inte uppfattar dem. Men det som kan vara av
vikt att säga i detta sammanhang är att båda hennes elever inte verkar utstråla någon särdeles lågt
självvärde, eller självbild. De ger snarare ett ärligt intryck ifrån sig samt att de är förvånansvärt
verbala. De vågar uttrycka vad de känner och tycker på ett i mitt tycke målande sätt, fast det de
uttrycker är till sin karaktär åt det negativa hållet. En möjlig gissning kan vara att speciallärarens
ambition visar sig mer i vad eleverna utstrålar än det de säger. De uppfattningar som eleverna
främst lyfter fram som kan relateras till självvärde, och som till någon del kan kopplas till den
specialpedagogiska verksamheten är i Idas fall att hon upplever en känslomässig litenhet. Jag
menar här att denna litenhet, till viss del, kan ses som kopplad till åtgärdernas fokusering på
lärandeproblemen. Det jag främst syftar på är att hon måste arbeta i en matematikbok för lägre
stadium och att det verkar få den följden att hon upplever sig som mindre kunnig och mindre
duktig i jämförelse med övriga elever. Samt att hon generell sett betraktar elever i åtgärder som
mindre kunnig individer, inbegripet henne själv. I Ingemars fall så tycker han att det är både
tråkigt och ledsamt att gå till den specialpedagogiska gruppen, och att han i framtiden kommer att
protestera mot eventuella åtgärder om det skulle komma på tal. Det som i viss mån kan bidra till
ovan nämnda uppfattningar och ha sin grund i Ingas individinriktade specialpedagogik är att
elevens svagare sidor kommer i fokus på bekostnads av de starkare. Det kan få som följd att
eleven upplever det som tråkigt, ledsamt samt en känslomässig litenhet och i förlängningen kan få
den följden att elevens självvärde sjunker i stället för att stärkas. Förutom de eventuella negativa
följderna av den individinriktade specialpedagogiken som nämnts så ser jag det inte som omöjligt
att det kan ske en överföring från självbilden till självvärdet enligt Cooley (2003). Att det eleverna
uttrycker som kan relateras till självvärdering har sin grund i interaktionistiska följder. Vad som
styrker mig i denna uppfattning är att det som eleverna uppger som kan tolkas som att
självkänslan sjunker verkar endera vara av jämförande karaktär, som i Idas fall att hon inte kan
lika mycket som andra. Eller som i Ingemars fall att det är ledsamt och tråkigt att måsta gå till den
specialpedagogiska resursgruppen, som även Ida ger uttryck för i sin berättelse. Det kan tyda på
att specialpedagogiken på grund av sin förknippning med skolproblematik och
lärandeproblematik, som påtalats under självbild, påverkar elevens självvärde negativt. Att den
negativa förknippningen överförs via självbilden till självvärdet som en följd av speglingen av
jaget enligt Cooley (2003). Följden av det kan bli att speciallärarens ambition att stärka elevens
självvärde motarbetas av den utpekande strukturen, som gör att ambitionerna till vissa delar tappar
sin verkan. Det som kan tyda i den riktningen är att eleverna i sina uppfattningar, kopplat till deras
känslor, inte ger något direkta uttryck för det som specialläraren uppger sig eftersträva.
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Skola 2

Maria

Maria anser inte att det är någon avsevärd skillnad på elever som är i specialpedagogiska åtgärder
och de som inte är det. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Egentligen tycker jag inte att det är
något annorlunda, men det kan väl kännas att man är så här speciell” (Maria). Hon menar att de
andra får acceptera henne som hon är, ”dom får acceptera att man är som man är tycker jag”
(Maria). Av hennes berättelse framgår det att hon nog kommer att få ett nästan normalt liv.

Ja en människa som jag alltid har varit. Som att, och kanske har ett arbete. Ja jag
menar, ja det blir nog mest som ett normalt liv. Det finns väl nästan som de ju menar
att jag kanske inte då har bildat familj eller så. Det blir som nästan som en människa,
en helt vanlig människa” (Maria).

Att hon kommer att bli ”nästan” som en normal människa kan tyda på att hon ser ner på sitt eget
värde. Som en tänkbar förklaring ur ett socialt interaktionistiskt perspektiv kan vara att det är
andras värderingar enligt processen runt spegeljaget (Cooleys, 2003) som påverkar henne och den
känsla som det medför, i detta fall att man kan uttolka att hon ser ner på sitt eget värde. I umgänget
med kamrater så tycker Maria att det känns mest naturligt att umgås med eleverna i den lilla
gruppen, den specialpedagogiska resursgruppen. På grund av att de har likartad problematik som
hon har. Hon uttrycker det på följande sätt:

Det är nästa roligare att vara med dom i lilla gruppen, för dom har nästan samma
svårigheter som mej också. Det känns lättare att vara med dom. För i stora gruppen
har dom inte sådana svårigheter, ja kanske någon men inte lika mycket som jag har
(Maria).

Citatet ovan kan tyda på att den specialpedagogiska strukturen till stora delar bestämmer hennes
tillhörandegrupp. Det kan relateras till Skaalvik (1994) som menar att prestationskapacitet kan ses
som det viktigaste kriteriet för valet av tillhörandegrupp i skolan. Maria uppger att hon i umgänget
med jämnåriga inte kan göra alla saker som de kan. Orsaken till det är att hon inte uppfattar sig lika
duktig som andra. ”Nä inte alla saker kan jag ju göra för att det är svårare för mig, att göra dom
sakerna. Att det kanske inte blir lika fint, eller lika bra eller så. Men det får jag ju ta att det är så
(Maria). Det kan tyda på att hon har en låg syn på sin kapacitet som en följd av upprepade
misslyckanden på lärandets område (Bong & Skaalvik, 2003). Det kan ha fått som följd att hon
generellt sett inte bedömer sig kunna klara av saker lika bra som andra, samt erhållit en lägre
självkänsla och ett lägre självvärde i förhållande till jämnåriga. Det som även kan tyda i den
riktningen är att hon uppger sig inte tro att hon skulle klara av skolan om inte den
specialpedagogiska resursgruppen funnits. ”Då hade det varit svårare för mig. Att jag inte hade fått
den hjälp som jag hade behövt. Då kanske jag hade gått i en sån här klass för, vad heter dom nu,
barn som sitter i rullstol och sånt där. Nä det skulle ha varit sämre då för mig själv” (Maria).

Sammantaget så uppfattar jag att Maria generellt sett inte anser sig klara av saker lika bra som
sina jämnåriga och det kan tyda på att hon äger en lågt självvärde, som till en del kan ha sin grund i
den specialpedagogiska verksamhetsstrukturen, eftersom hon uppger sig inte tro att hon i framtiden
ska kunna klara av att läsa, skriva och räkna bra. ”Jag tror att jag alltid kommer att ha dom, att det
alltid kommer att vara svårt att räkna matte, alltid kommer att vara svårt att läsa. Men det kommer
att bli bättre tror jag” (Maria). Eftersom läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning verkar
vara huvudsyftet med den specialpedagogiska verksamhet som Maria ingår i så kan resultatet tyda
på att lärandeproblemen förstoras för henne i stället för att förminskas som till någon del har sin
orsak i den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen.



115

Magnus

Magnus upplever generellt sett inte att det är något speciellt med att tillhöra en specialpedagogisk
resursgrupp. Det han uttrycker som ett obehag är de nedvärderande utrop angående sitt
specialpedagogiska stöd, som han får utstå från sina skolkamrater. ”Det är väl, typ att, ibland så
kan ju dom här, kan man ju bli retad för ”ö, han är ju en spec.”, och så håller dom på så där
(Magnus) och det upplever Magnus som jobbigt. Det kan förstås utifrån att han blir bärare av den
känsla som detta förmedlar (Cooley, 2003) samt kanske blir påmind om den typifiering (Berger &
Luckmann, 1997) som det kan innebära att vara en elev i en liten resursgrupp. Det som även kan
relateras till detta är att enligt Westling Allodi (2002) kostar det ett pris att bli definierad som
tillhörande en grupp av annorlunda individer. Magnus uppger att han störs av de nedvärderande
utropen och är rädd för att det skall leda till att de övriga eleverna skall behandla honom
nedvärderande. ”Man kan få dåligt rykte och allt, så här” (Magnus). Utifrån Magnus berättelse så
verkar kravnivån vara låg i den specialpedagogiska resursgruppen. Persson (1998) menar att en
differentierande skolstruktur innebär att vissa elever kommer att hänvisas till grupper där
förväntningarna är lågt ställda. Vidare att det även finns risk för överbeskydd och understimulans
(Westling Allodi, 2002). Den låga kravnivån innebär konkret för Magnus att han får utstå negativa
kommentarer från sin syster, som han uppger sig inte fästa något vid, men av hans kroppsspråk att
döma så tolkar jag det som att det påverkar honom negativt. ”Ja så fort vi är hemma så säger hon
`Ja han är en spec. han har typ mindre läxa´ och allt sånt där i jämförelse med henne” (Magnus).
Magnus uppger vidare att han under det sista året blivit mer aggressiv till sin natur mest på grund
av att han vill försöka förhindra det han uppfattar som mobbning.

Ja det är ju det där med aggressiviteten. Jag har börjat träna mer för att bygga upp
mig så att det inte ska hända igen, och börjat bli mer kaxig också. Så att dom typ ska
uppfatta att han är en sån där som vi inte ska mobba för då. Så jag försöker hindra det
igen. Det är därför som jag har börjat bli aggressiv och kaxig och träna mer. Så att jag
inte ska råka ut för det igen (Magnus).

Han uppger även att han har sömnproblem som gör att han känner sig trött när han kommer till
skolan. En orsak till hans sömnproblem uppger han vara oro för framtiden.

Det är hur jag kommer att bli sen. Nu känns det som att när jag går ut gymnasiet så
kommer det att bli mycket så här att springa hit och dit. Och så är jag rädd att jag inte
kommer att kunna tjäna ihop nog mycket pengar, att jag kommer att få vara på gatan
å sånt. Kommer typ ha skulder eller ditton datt. Egentligen är jag en sån här person
som helst sitter still och tar det lugnt, inte springer i onödan (Magnus).

Berglund (1998) menar att elever som är i åtnjutande av specialpedagogiska insatser har en tendens
att uppleva den psykosociala situationen som sämre, med oro och ängslan som följd, än de som inte
har specialpedagogiska insatser. Som jag tolkar Magnus så är han orolig för att han inte kommer att
klara av livet som vuxen. Vidare att han egentligen inte vill exponera sig så mycket bland andra
människor, han vill mest ”sitta still och ta det lugnt”. Skaalvik (1994) menar att överdriven
tillbakadragenhet kan ses som att individen har ett behov av att försvara sin självbild. Som jag
tolkar Magnus så betraktar han sig som lite av en ”ensamvarg”, lite inbunden i sig själv och
grubblande samt att han uppskattar samvaron med yngre som mer givande än med jämnåriga.
”Dom håller ju, dom kan jag ju vara med mycket. Då blir det mycket så här lekar och allt sånt där.
Och då känns det som att jag är bättre än dom. Alltså vet mer än dom, starkare än dom. För jag tror
att jag är liten svag” (Magnus). Hill & Rabe (1994) menar att den specialpedagogiska strukturen
har en stämplingsbenägenhet med avståndstagande som följd, samt enligt Tesser & Campbell
(1985) så har elever med en skolrelaterad problematik mindre kamratrelationer än de som inte har
en skolrelaterad problematik. Magnus har generellt sett negativa erfarenheter av skolan som jag
tolkar honom. Han uttrycker det på följande sätt om sin skoltid:



116

”För djävlig. Ett rent helvete, blivit mobbad varje dag… … jag försöker glömma bort
det så mycket som möjligt. När jag tittar tillbaks på min skolgång när jag var liten då
ser jag bara det där, mobben ser jag med en bild. Jag står i ena hörnet och så står sju
stycken andra i andra hörnet. Sedan går dom mot mig och sen blir det typ mobbing.
Det känns som du blir inklämd i ett hörn (Magnus).

Till denna bild som han målar upp angående sin skoltid så bör tilläggas att han i dag upplever sin
skolsituation som mer positiv. Han uttrycker det på följande sätt:

Ja det har blivit mycket bättre. Dom som har retat mig dom har blivit lite vänligare.
Det kan vara något sånt här litet, kanske på skoj. Jag har fått fler kompisar å. Och så
har jag, ja. Jag tycker det här med mobbningen har avtagit nu när jag har kommit hit.
Jo, det har blivit bättre (Magnus).

Hans berättelse verkar även tyda på att han har ett behov av att hävda sig. Jag syftar här främst på
det han uppger som det positiva i umgänget med yngre. Att han med yngre upplever sig som bättre
och starkare.

Mona

När det gäller den specialpedagogiska strukturen relaterat till elevens självvärdering så menar
Mona att det som kan betraktas som bra med den segregerade specialpedagogiska verksamheten
under 1950-talet var att elever med skolrelaterad problematik kunde klara av att genomgå skolan
utifrån sina handikapp och sedan få ett arbete så att de kunde försörja sig. Hon syftar här på en
person som hon känner väl och att ”hon klarade sig genom skolan och fick efter skolan ett arbete”
(Mona).

Mona menar att det inte på något sätt i dag märks att denna person har haft en skolrelaterad
problematik. Hon säger; ”dom svårigheterna har då inte märkts i vuxenlivet så att hon måste ju ha
fått en bra, vad ska man säga, utbildning” (Mona). Att det inte märks på personen i dag att han/hon
har haft en skolrelaterad problematik och gått i hjälpklass säger enligt Mona ingenting om hur
personen eventuellt har upplevt det hela, ”däremot så vet jag ju inte om hon kände sig utpekad i
och med att hon flyttade från klassen” (Mona), detta är för övrigt ingenting som de pratat om eller
som personen har nämnt när de pratat med varandra om minnen och dylikt. Mona menar att trots
allt så var det inte bara negativt med hjälpklassverksamheten, vissa kunde stöttas så de fick
kunskaper och ett självvärde så att de senare i livet kunde klara och ha ett arbete med allt vad det
innebär.

Som tidigare nämnts så tycker Mona när hon ser tillbaks på sin tid som speciallärare att det
som varit positivt både ur en självbilds- och självvärdesaspekt är att hon och hennes
specialpedagogkollegor har eftersträvat att synliggöra specialundervisningen på ett positivt sätt på
den skola som hon arbetar. Hon har varit klassföreståndare och undervisat i klass parallellt med
speciallärarjobbet där hon har arbetat mer individinriktat. Hon har eftersträvat att vara en lärare
”vilken som helst” (Mona).

För att, som tidigare nämnts, avdramatisera detta med att gå hos speciallärare så har Mona och
hennes kollegor i klasserna försökt att ta fram det naturliga i att vi människor är olika och att detta i
högsta grad är positivt. ”Vi har tagit upp detta i klasserna mycket just att, att man är bra på olika
saker. Att det inte är mer konstigt att inte kunna stava än att, ja, att man inte är så duktig i fotboll”
(Mona). Detta att Mona och hennes kollegor mycket fokuserat på det naturliga i att vi är olika
menar hon nog alltid har funnits ”men jag tror att man kanske inte varit lika medveten om det här
tidigare” (Mona).

För att bli antagen till den specialpedagogiska resursklassen måste man som elev och förälder
göra ett aktivt val. Hon säger det på följande sätt; ”lilla gruppen, resursklassen för barn med
särskilt, särskilda behov som man söker sig aktivt till som elev och förälder” (Mona). Detta med att
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man som elev och förälder måste söka sig till den lilla gruppen är bra enligt Mona därför att ”man
inte tvingar dit någon som egentligen inte vill” (Mona). Det är alltså något som elev och förälder
gör av egen fri vilja enligt henne, och detta är som jag tolkar henne bra för elevernas självvärde.

Mona menar att specialundervisning har en negativ klang, är negativt laddat, ”spec. till
exempel, det är ett negativt ord” (Mona). Som jag förstår henne har även det hon arbetar med, det
vill säga specialpedagogisk verksamhet en negativ laddning. Detta får som följd att hon som
speciallärare måste förankra sin verksamhet och ständigt motivera den. Denna förankring är enligt
Mona väldigt viktig för att verksamheten skall kunna flyta på ett bra sätt, för det är inte alltid så att
den elev som är i behov av stöd inser att han/hon behöver hjälp eller ens är intresserad.

Och som det kan vara på högstadiet att man kanske får jaga eleven på skolgården
nästan och man får hämta honom i klassrummet, det är ju oftast grabbar det här gäller
för flickorna dom är ju ofta mycket mera intresserade av att få den här hjälpen. Och
man har en massa sittningar, utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser och så
vidare. Fortfarande så känner man att den här eleven han tycker att det här är bara
pest och pina och föräldrarna är inte intresserade av det och då är det ingen ide att
man jobbar på det för då är det omöjligt att föra den här eleven vidare. Och då är det
bättre att man kanske lägger ner och så kanske dom här eleverna kommer tillbaks
efter ett tag (Mona).

Vad Mona här vill säga är att eleven själv måste vara intresserad av att få hjälp för att de
specialpedagogiska insatserna skall fungera och vara givande för elevens självvärde och
självutveckling.

Mona menar att man i dag inte på samma sätt som tidigare dikterar för eleven och föräldrar hur
skolan skall hjälpa eleven med sina svårigheter utan man låter eleven och föräldrarna liksom
komma fram till det själva i ett samtal med specialläraren.

Det är inte så här att lärarna kommer med pekpinnar och säger att, ja, Pelle han kan
inte läsa han måste gå till specialfröken, utan att man på något sätt lägger orden i
munnen på dom, att man säger att Hur ska vi göra med Pelle? Han klarar inte godkänt
i svenska (Mona).

Som jag tolkar Mona så menar hon att åtgärdens struktur växer fram ur en dialog mellan elev,
förälder och speciallärare. Till detta kan tillföras att enligt Jakobsson (2002) så är delaktighet
viktigt för lärandet och där utgör kommunikation, relationer och samverkan viktiga ingredienser.
Men Monas agerande kan även förstås som ett annat sätt att föreslå eller övertala, ett mer dolt och
sofistikerat övertalningssystem som ersatt det diktatoriska. Som en motsats till detta så menar
Mona att elev och förälder visst är med och påverkar åtgärdsstrukturen. Jag frågar: Får eleven,
menar du, vara med och påverka? ”Jo, absolut, Jo det tycker jag, eleverna och föräldrarna” (Mona).

Som även tidigare nämnts har de elever som väljer att ha sina teoretiska ämnen i mindre grupp
sina praktiska ämnen tillsammans med sin tillhörande klass, ”för att dom skall ha en tillhörighet i
skolan, och förhoppningsvis inte känna sig så utpekade” (Mona). Dessa elever använder, som
tidigare nämnts, samma läromedel som i den ordinarie klassen, i största möjliga utsträckning för
deras självvärdes skull. ”Dom har samma grundmaterial som klassen har så det gör att dom känner
att dom är en årskurs sju, till exempel i matematik (Mona). Detta kan tolkas som att Mona har en
inkluderande ambition, eftersträvar en utjämning (Haug, 1998) mellan specialpedagogik och vanlig
undervisning, i en segregerad verksamhet.

Elever i behov av stöd har enligt Mona en i större utsträckning ojämn begåvningskurva eller
kunskapsprofil än övriga elever. Hon menar att man måste ta hänsyn till denna ojämnhet i
begåvningsprofilen i den specialpedagogiska verksamheten. För att få en uppfattning om elevernas
nivå testas eleverna i svenska. Mona uppger att de på hennes skola alltid testar alla elever i årskurs
7, ”och vi har ju diagnostiska prov i engelska och matematik och där får man ju då den här grova
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nivågrupperingen” (Mona). Enligt Mona så är det inte ovanligt att dessa tester av eleverna visar en
felaktig bild av elevens kapacitet, enligt Mona. Därför får alla elever som har ett väldigt svagt
resultat på testen gå vidare till ytterligare test. Vid dessa test kan det framkomma ett helt annat
resultat än vid det första. Vilka orsaker som ligger bakom olika resultat vid olika mätningar
beskiver Mona så här:

För jag menar att det kan ju vara så att den här eleven, som tillexempel vi gör ett
lästest då i klassrummet, då vi mäter läshastighet och läsförståelse. Och den här
eleven kan ju då vara väldigt till exempel rädd för att visa att han inte kan, det här går
på tid, så han bara läser igenom det där och lämnar in efter tio minuter och har alla
fel, fort och fel så att säga, och många andra sådana saker kan spela in (Mona).

Vad som framgår här är att resultatet kan variera ganska kraftigt mellan olika tillfällen när testet
görs. Detta leder tanken till att man frågar sig hur tillförlitliga dessa test egentligen är och om det är
klokt att fästa så stor vikt vid dem när det ändå är uppenbart att resultaten kan variera kraftigt
mellan olika testtillfällen av likartat test. Att få ett felaktigt lågt resultat på ett sådant viktigt test,
kan som jag bedömer det, påverka en känslig elevs självvärde i mycket negativ riktning.

Mona menar att det är viktigt att det specialpedagogiska stödet fungerar och upplevs som
positiv av eleven. Skulle det vara så att stödet inte alls fungerar av någon anledning då avbryts det
och eleven får gå tillbaks till sin klass och att man försöker att ge stöd inom klassens ram.
Alternativt kan någon annan speciallärare försöka arbeta med eleven för att kunna utröna om det
kan handla om personkemi. För övrigt så avbryts alltid den specialpedagogiska insatsen om
föräldrar och elev vill det ”men ofta är det ju så att dom kommer tillbaks till oss, när dom ser att det
kanske inte har gått så där riktigt bra (Mona). Mona menar att specialpedagogik ur ett
samhällsperspektiv är viktigt därför att det kan bidra till att hjälpa individer till ett drägligt och
fungerande liv.

Varje människa som man kan rädda till ett drägligt liv både ur individ- och
samhällssynpunkt måste det ju vara ett oerhört lyft. Jag tänkte på att man har ju ändå
sett att det finns ett väldigt samband tillexempel mellan kriminalitet och dåliga
relation till skolan, så att säga (Mona).

Mona uppger i detta sammanhang att hon trivs väldigt bra i sin roll som speciallärare och att arbeta
med dessa elever, elever i behov av stöd, elever med skolrelaterad problematik.

Jag tycker att ofta dom här personerna som har dom här svårigheterna dom är ofta
väldigt starka personligheter. Om det då beror på att dom har fått kämpa så hårt i
olika sammanhang så att dom är mer utmejslade än andra elever. Dom här som man,
ja som klasslärare man ser dom bara passera revy och man kanske nästan inte
kommer ihåg deras namn. Men dom är ju ofta väldigt speciella, det är det som gör det
så intressant. Och sedan att man faktiskt, det är ju i den här verksamheten man ser
framsteg också. För dom här vanliga dom, dom klarar det ju bara, och man tänker att
oavsett vad jag hade sagt som lärare så hade dom ändå haft bra betyg (Mona).

Man kan i Monas resonemang här skönja en viss fascination för dessa individer, att de ofta är
starka speciella personligheter som gör att det är intressant att arbeta med dem och lära känna dem.
Sedan tycker jag även att jag kan utläsa ur hennes resonemang att mycket av fascinationen med
speciallärarjobbet är att hon får lära känna en individ på ett djupare plan och detta ger henne
mycket ur ett personligt perspektiv, förhoppningsvis i båda riktningarna.

Vad gäller betygssystemet så upplever Mona, som jag tolkar det, att det är ett stort hinder i
byggandet av elevens självvärde och självbild. Hon uttrycker följande:
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Det däremot är ju då väldigt olyckligt, tycker jag ju då som det är i dag. Just det här
att många elever som har gjort jättestora framsteg under högstadiet och arbetat som
slavar men når ändå inte upp till godkända resultat och så skall man behöva sätta inte
godkänt på dom. Det känns ju tragiskt det borde ju finnas något annat sätt att beskriva
deras förmågor, eller det dom kan då (Mona)

Citatet ovan kan relateras Bong & Skaalvik, (2003) som skriver att framgångar på lärandets område
är viktigt och stärkande för en elevs syn på sin egen kapacitet, det motsatta undergräver den. Detta
bör rimligtvis innebära att ett synligt bevis på framgång är viktigt för elevens självvärdering. För
de elever då som inte kan godkännas i årskurs nio i kärnämnena (svenska, engelska och matematik)
så sker det en personlig överlämning till gymnasieskolan där inriktningen är att det ska bli så bra
som möjligt vad gäller utbildningsväg, samt att deras självvärde och självbild inte tar för stor skada
av att inte kunna få tillträde till ett nationellt program

Under vårterminen, så får ju dom här eleverna reda på, dom får ju betygssvar. Och i
nian framför allt är ju det här, att då börjar det med allmänna överföringar till
gymnasieskolan och sen är det då personliga överföringar. Och då sitter vi där
tillsammans med rektorer och personal från gymnasieskolan. Och från de områden
som dom här eleverna, om dom tillexempel är intresserad av omvårdnad, men då
kommer dom inte in på omvårdnad för att dom inte är godkända i dom här tre ämnena
som ger behörighet. Då sitter vi där tillsammans, försöker vi då. För då blir det oftast
så att då läser dom de här ämnena på individuellt program men med inriktning mot
det här programmet. Så dom går ändå som in i programmet men ändå inte så att säga,
förrän kanske året därpå. Och då försöker man ju då berätta om vilka framsteg dom
har gjort och, ja vad dom kan å, så att dom inte behöver känna sig så dåliga (Mona).

Mona tycker att det individuella programmet generellt sett är en dålig lösning för dessa barn därför
att det har en dålig klang, liksom för övrigt specialundervisning har. Det är dåligt därför att dessa
elever då blir utpekade ytterligare en gång, först som elever i behov av stöd sedan elever i det
individuella programmet och detta är negativt för deras självvärde. Hon säger enligt följande:

Det skulle vara bättre för dom här barnen att kunna få gå in på en linje, eller ett
program som det nu heter, och där få den här hjälpen och stödet och kanske göra
programmet på fyra år. För nu blir det ju ytterligare en gång att man blir utplockad
och åsidosatt. Och individuella programmet har ju dålig klang också på samma sätt
som specialundervisningen (Mona).

Det som Mona upplever vara det största hindret när det gäller att få till stånd en bra
specialpedagogisk verksamhet för eleven är betygssystemet och resurserna. Dessa båda försvårar,
som jag uppfattar det, en långsiktig och verksam åtgärdsstruktur.

Övergripande så menar Mona att den specialpedagogiska verksamheten i sig kan ge negativa
konsekvenser, som till exempel ”ett dåligt självförtroende eller någonting sådant att dom känner sig
under, ja, som mindre värda människor än andra. Att dom inte lämnar grundskolan med rak rygg så
att säga” (Mona).

Det som enligt Mona är den grundläggande färdigheten som eleven i skolan och i livet måste
behärska någorlunda är läsförmågan och läsförståelsen. Det är alltså denna förmåga, som jag tolkar
det, som enligt Mona är den grundläggande färdigheten när det gäller det skolmässiga lärandet och
även är grundläggande för att kunna på ett tillfredsställande sätt klara av livet framgent. Vidare så
är en god läsförmåga enligt Mona bra för självförtroende och självvärdet. ”Jag förstår det jag läser,
lite grann så där alltså. Jag behöver inte fråga mamma vad det står här, när jag får hem ett papper
utan jag kan läsa det här själv och förstå vad som står här (Mona). Mona menar att läsförmåga inte
bara handlar om ett måste för skolan och livet utan det innebär även en stolthet för individen att
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kunna behärska konsten att läsa och förstå det man läser. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Och
det är en sådan stolthet i det här också att man ser att när dom börjar bli bättre läsare att dom lånar
dom här tegelstensromanerna, (skratt), bara för att ha en sån där bok även om dom inte tar sig
igenom den, men alltså det är en stolthet i det här” (Mona).

Det sätt på vilket specialpedagogiken hjälper eleverna är främst genom att deras läsförmåga
och matematikkunskap förbättras så att de därigenom erhåller ett bättre självvärde och en bättre
självaktning. Som jag förstår Mona kretsar mycket av det specialpedagogiska arbetet runt
läsinlärning, kanske till viss del för att speciallärarna har sin specialitet där och därmed kan
komplettera ämneslärarna i arbetet med elevernas lärande, man bidrar helt enkelt med något som
ämneslärarna vanligtvis inte har.

Mona uppger avslutningsvis att det inte är ovanligt att elever som hon tidigare haft i
specialpedagogisk resursgrupp kommer fram till henne och pratar om sin skoltid. Det är inte sällan
då personer som är i vuxen ålder och därmed har skolan på lite distans. När de då enligt Mona
kommer in på den specialpedagogiska verksamheten som de var en del av så kan det låta enligt
följande: ”`Ja, när jag började gå hos dig så insåg jag ju att jag inte var så korkad´” (Mona). Detta
enstaka uttalande kan ju givetvis inte ses som representativt för hur elever överlag uppfattat de
specialpedagogiska åtgärderna men är i detta sammanhang ändå intressant eftersom Mona, som jag
tolkar det, till viss del betraktar det som representativt, som ett uttryck för något som är i positiv
riktning vad gäller elever i specialpedagogiska åtgärders självvärde.

Diskussion och jämförelser självvärdering skola 2

I både Marias och Magnus fall så kan deras berättelser tyda på att den specialpedagogiska
åtgärdsstrukturen har påverkat deras självvärde i något negativ riktning, men sannolikt som en
bidragande faktor. I Marias fall att den specialpedagogiska resursgruppen verkar ha blivit hennes
tillhörandegrupp, på grund av att där går elever som har lika stora problem som vad hon har. Hon
verkar förknippa den specialpedagogiska gruppen med skolproblematik och ser sig själv som en del
av denna skolproblematik. En tänkbar följd av detta kan vara att det har en sänkande inverkan på
hennes syn på sitt självvärde. Vidare att hennes berättelse verkar tyda på att hon kopplar ihop sitt
människovärde med sina skolprestationer som synliggörs genom den specialpedagogiska
åtgärdsstrukturen med sänkt självvärde som följd. I Magnus fall att han får utstå negativa
kommentarer från sina klasskamrater och även från sin syster. Visserligen så verkar mobbningen,
som han benämner det, avtagit men som jag tolkar det inte helt. Han uppger sig känna oro för hur
han skall klara livet som vuxen och har även sömnproblem. Det finns inget i hans berättelse som
direkt tyder på att hans oro, sömnproblem aggressivitet har någon koppling till att han tillhör en
specialpedagogisk resursgrupp, men min tolkning är att det till en del finns ett samband.

Det som i Monas berättelse kan tolkas som positiva ambitioner för att stärka en elevs
självvärdering är att hon försöker ta fram det naturliga i att vara olika, att verksamheten skall ha en
dialogisk prägel, att eleven och dennes föräldrar är med och påverkar utformningen av
stödstrukturen, att eleven alltid ingår i en tillhörandeklass och använder samma läromedel samt att
det är en individanpassad verksamhet. Det som då Mona lyfter fram som negativt för elevens
självvärde är att den specialpedagogiska verksamheten i sig är negativt laddad samt att
betygssystemet för vissa elever innebär att hur mycket de än arbetar och förbättrar sig så kan de
ändå aldrig nå ett godkänt resultat.

Resultatet verkar tyda på att även i denna grupp, kommun B, så verkar inte lärarnas ambitioner
synas i elevernas berättelser, inte så att det går att se något samband mellan intention och
uppfattning hos eleverna. Vad som kan tolkas som ett samband här är att elevernas uppfattningar
kan ses som en följd av den specialpedagogiska verksamhetens negativa laddning som Mona
uppger att den har. Mona uppger vidare att eleverna som hon jobbar med är intressanta och starka
personligheter. Mitt intryck av båda hennes elever är att de i varje fall inte utstrålar någon särskilt
lågt självvärde snarare det motsatta hållet. Resultatet kan tyda på, som i kommun A, att
speciallärarnas ambitioner visar sig mer i vad eleverna utstrålar än i vad de uttrycker. Mona uppger
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i hennes berättelse att elevernas problem kan ha gjort dem starkare, att de har fått kämpa. Monas
ambitioner att stärka elevens självvärde kan kanske ha bidragit till att de orkar kämpa vidare trots
sin bedömda skolproblematik.

Skola 3

Sonny

Det som i Sonnys resonemang kan relateras till hans syn på sitt eget värde, sitt självvärde är att han
uppger, som tidigare nämnts, att det nog inte är så stor skillnad mellan elever som har
specialpedagogiskt stöd och de som inte har det. Han menar att individer är olika i grunden, och att
det inte är någon specifik skillnad mellan de som går i specialpedagogisk resursgrupp och de som
inte gör så. ”Jag vet inte, jag tror inte i alla fall att det är något som skiljer sig, så att det skiljer sig
ordentligt. Men det är ju beroende på person till person. Vissa kan ju jobba i stökig miljö, vissa kan
inte jobba i stökig miljö” (Sonny). Av detta kan man utläsa att han inte betraktar stödet specifikt
som en faktor som påverkar hans självvärde.

Som även tidigare nämnts tolkar jag Sonny som att han redan innan han började gå i
specialpedagogisk resursgrupp antagit rollen av en avvikare, genom att ha sin egen stil. Detta
kanske har gjort, som jag tidigare antytt, att han till viss del kunde avskärma sig ifrån de andra
elevernas eventuella kommentarer runt detta. Han var med andra ord redan en avvikare så detta
med att han då skulle gå i specialpedagogisk resursgrupp gjorde varken till eller från, men hans
känslor inför detta, som ingen egen stil kan skydda honom ifrån, talar ett annat språk. ”Ja då kändes
det väl mer som det var något fel på mig, varför ska jag gå iväg till någon grupp om ingen annan
verkar göra det” (Sonny). Strukturen på åtgärden medförde, som jag tolkar honom, att det fick
negativa konsekvenser för hans självvärde. Som kan förstås ur ett socialt interaktionistiskt
perspektiv (Cooley, 2003; Mead, 1967, 1976) samt ur ett socialt konstruktionistiskt betraktelsesätt
(Berger & Luckmann, 1979) som tidigare framförts.

Det som även kan relateras till hans självvärde och som tidigare sagts är att han inte trivs i
stora grupper. Han uppger att i stora grupper så känner han sig inte säker och att det är en
”obehaglig känsla att vara där det är mycket folk” (Sonny). Denna känsla leder till att Sonny
försöker göra så litet väsen av sig själv som möjligt. ”Ja då försöker jag ju helst bara sitta där och
vara tyst, att inte kommentera något, att vara så tyst som möjligt så att ingen ska behöva, vad heter
det, klaga över mig eller något sånt” (Sonny). Detta tolkar jag som att han äger ett lågt självvärde
och detta får som följd att han känner sig osäker i stora grupper, exempelvis sin ordinarie klass,
samt att han försöker hålla sig tillbaka och ta så liten plats som möjligt, kanske som ett sätt att
skydda sin självvärde (Skaalvik, 1994). I den specialpedagogiska resursgruppen som är en liten
grupp kan Sonny slappna och slipper obehaget av att påminnas om sitt eventuellt låga självvärde
som till viss del måste betraktas som en följd av den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen, jag
syftar då på hans syn på sig själv som defekt.

Han uttrycker även att han blir störd över att någon kan stå utanför specialpedagogiska rummet
och lyssna till deras diskussioner. Som jag tolkar honom så skäms han till viss del över att han är i
den specialpedagogiska resursgruppen. Om det då är diskussionens karaktär som han skäms över
eller om han blygs över att någon kan höra honom uttrycka sig är svårt att säga.

När Sonny ser in i framtiden så tror han att han kommer att arbeta som skogsvaktare och att
han nog kommer att bo ute i skogen. Han uttrycker sig på följande sätt om sig själv i framtiden
”En väldigt lätt person. Det skulle inte förvåna mig om jag är skogsvaktare, det skulle inte alls
förvåna mig. Jag gillar väldigt mycket utelivet och sånt där. Så det skulle inte förvåna mig om jag
bor ute någonstans, långt från stan i någon sommarstuga eller något sånt där och jobbar som
skogsvaktare” (Sonny). Som jag tolkar det så vill han arbeta och bo ganska avskilt från
civilisation, ett fritt liv verkar vara det som han eftersträvar. Vad han syftar på när han pratar om
en ”lätt person” är svårt att uttolka. Han uttrycker vidare att han nog kommer att ha familj i
framtiden, ”förhoppningsvis gift” (Sonny), en gård och lite djur. Anledningen till att han nämner
skogsvaktare som ett tänkbart yrke för sig i framtiden säger han beror på att han har ”bra
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kontakter vid skogs och sånt där”. Som jag tolkar det så har Sonny tagit till sig detta med att bli
skogsvaktare därför att han har någon person som han känner som på något sätt har anknytning till
någon skogsvårdande arbetsplats samt att det passar in på hans syn på sig själv som ”ensamvarg”.

Mellan hans tänkta yrkesval och hans diagnos finns det en koppling. Den består i att han
uppger sig ha svårt att kunna fungera tillsammans med många individer. Därför verkar det som
han ser en individanpassad lösning på sitt yrkesval, kanske till och med som den enda lösningen,
där han till största delen har sig själv att ta hänsyn till. Denna lösning kan också vara en följd av
hans individanpassade skolgång. Han säger enligt följande om sin diagnos.

Jag har ju ett funktionshinder också så att, vad heter det, de jag har haft svårt att
koncentrera mig också i stora rörelser och sånt där. Så det är nog därför som jag
tycker att det är rätt jobbigt i klassen Jag tror antagligen på att det beror på när jag
blev född, jag har alltid haft ett funktionshinder. Jag fick reda på det här redan när jag
var tre år så fick jag diagnos (Sonny).

När det gäller umgänget med andra, som tidigare sagts, så uppger Sonny att han får ut mest av
umgänget med vuxna och de som är yngre än han själv. Detta kan vara ett tecken på att han
känner sig underlägsen jämnåriga, som en följd av hans utanförskap som i förlängningen har lett
till ett lågt självvärde. Men även att han som elev med en skolrelaterad problematik inte har lika
lätt som andra elever att få kamrater i sin egen ålder (Tesser & Campbell, 1985).

Sonny har ingen uppfattning om det kommer att få några konsekvenser för honom i framtiden
att han haft specialpedagogiskt stöd under sin skoltid. Men han tror däremot att hans skolkamrater
kommer att minnas honom som en galning. ”Det är när jag är med Stefan då blir vi rätt svamliga
ibland. Vi gör rätt sjuka saker som ingen vanlig bara skulle göra så där” (Sonny). Som jag tolkar
Sonny här gör han dessa tokiga saker tillsammans med Stefan för att väcka uppmärksamhet. Han
utrycker det som att detta ”är lättaste sättet för mig att få dom att komma ihåg mig alls” (Sonny).
Som jag tolkar det så väljer han en roll att hävda sig med som han anser realistisk för honom
utifrån hans självvärde.

Stefan

Det som i Stefans resonemang kan relateras till hans självkänsla och självvärde är att han inte
verkar ha någon uppfattning om, och inte ha reflekterat kring, om det är någon skillnad på de
elever som går i de ordinarie klasserna och de som går i den specialpedagogiska resursgruppen.
Han uppger på ett formellt sätt att eleverna i den ordinarie klassen ”sitter i stor grupp, man kan
koncentrera sig bättre om man är i mindre” (Stefan).

När Stefan tittar tillbaks på sin skoltid så verkar inte de specialpedagogiska insatserna och
hans anpassade skolgång ha påverkat hans självvärde i någon större utsträckning. Han uppger,
som vilken annan elev som helst, att det varit lite si och så, ”jag vet inte, det har varit kul vissa
stunder, tråkigt andra” (Stefan). Det han tycker har varit det positiva är att han kunnat ”lära känna
mycket folk, träffa kompisar varje dag, positivt” (Stefan). Det som då varit det mindre positiva är
att det varit ”jobbiga långa dagar, mycket läxor, sura lärare” (Stefan). Som jag tolkar det så är det
sociala umgänget och utbytet med andra elever det som Stefan har upplevt som det positiva med
sin skoltid medan det negativa varit kopplat till lärandet och ledarskapet runt detta.

Som jag tolkar Stefan så betraktar han sin skolgång som något man går igenom, en
verksamhet som man måste genomleva innan man får börja arbeta. Jag tolkar det också som att
han uppfattar skolans verksamhet som lite onödig, något som inte riktigt angår honom. Ett tecken
på detta är att han uppger sig skolka, helst vilja smita iväg och ger ett intryck av att i största
allmänhet ta lätt på skolan. Hans problematik med motivation och koncentration kan även, till viss
del, ha sin grund i detta att han tar lätt på skolan. Anledningen till att jag lutar åt denna tolkning är
hans attityd när han berättar. När han pratar om skolan och dess verksamhet så upplever jag
honom som att han inte har reflekterat särskilt mycket kring detta. Han uttalar inte hur eller om
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hans skolerfarenheter på något sätt har påverkat hans självvärde. När han däremot pratar om sitt
arbete i framtiden så gör han det med en helt annan medvetenhet, som jag uppfattar det.

Anledningen till att han går i specialpedagogisk resursgrupp är som han uppger: ”Jag behöver
mer hjälp, har koncentrationssvårigheter” (Stefan). Vad detta beror på har han enligt vad han
säger ingen uppfattning om, ”jag vet inte” (Stefan), men han antyder att han nog tror att det är av
patologisk natur. Han säger: ”Ja nog finns det säkert hos mej” (Stefan). När Stefan kommer in på
hur han ser på sig själv i förhållande till andra som då inte har någon skolrelaterad problematik så
säger han att: ”Det spelar ingen roll, vi går ju i samma skola, vi kanske går på lite olika villkor
men bägge måste ju gå ut skolan” (Stefan). Stefan uppger att han på intet sätt känner sig eller
upplever sig annorlunda än de övriga eleverna på grund av att han har anpassad studiegång och
specialpedagogiskt stöd i resursgrupp. Han uppger vidare att han har en bra relation till jämnåriga.
Han säger: ”Nog har jag väl bra relation med dom” (Stefan). Med bra relation menar Stefan ”hur
man är mot varandra” (Stefan). Att vara med yngre tycker Stefan är roligt, ”jag tycker att det är
kul att hålla på med barn, leka och så där med småsyskon nog kan jag det” (Stefan). Som jag
tolkar det utifrån det som tidigare framförts under självbild så har han ett mer avslappnat
förhållande till barn än till jämnåriga och vuxna. När det gäller hur hans jämnåriga kommer att
komma ihåg honom som vuxen så tror han att de kommer att komma ihåg honom som ”bråkig,
trevlig” (Stefan).

Avslutningsvis när det då gäller Stefans syn på sitt självvärde så tolkar jag det som att de
specialpedagogiska åtgärderna inte i någon större utsträckning har påverkat hans syn på sitt eget
värde. En möjlig förklaring kan vara att Stefan utifrån den generaliserade andre (Mead, 1967,
1976), processen runt spegeljaget (Cooley, 2003), får sitt självvärde utifrån i första hand sin
anpassade studiegång. Eftersom han spenderar huvuddelen av sin skoltid på en arbetsplats, där
han uppges vara duktig, så blir det den viktigaste verksamheten i vardagsvärlden (Berger &
Luckmann, 1979). Följden av det blir att hans självvärde inte i först hand konstrueras utifrån en
skolmässig, akademisk, diskurs som just är hans problematik. Utan på en arbetsplats där han
uppges vara duktig. Hans anpassade studiegång kan betraktas som en lärlingsplats som utifrån det
sociokulturella perspektivet ses som den bästa sociala lärandestrukturen (Säljö, 2000).

Sonja

Sonja menar att ”självförtroendet och självbilden, är grunden nästan till allt” (Sonja). Detta tolkar
jag som synonymt med självvärdet. I och med det nya betygssystemet, det målrelaterade, så har det
enligt Sonja blivit svårare att kunna bygga upp dessa barns självförtroende och självbild på grund
av att betygssystemet sätter så tydliga gränser, ”du är inte godkänd” (Sonja) och detta menar Sonja
är katastrof för dessa barn. ”Förut kunde dom ju oftast få en tvåa, om dom bara var med på
lektionerna, presterade ungefär vad man gjorde. Och det var inte så tydligt så här som att säga att
du är inte godkänd” (Sonja). Som jag tolkar Sonja så undergräver stämpeln icke godkänd på ett
effektivt sätt dessa elevers självvärde.

Till skillnad mot tidigare specialpedagogisk verksamhet så är det ”mycket mer individualiserat
i dag” (Sonja). Man är mer koncentrerad på individen i dag, att ”försöka lära känna den eleven och
förstå på vilket sätt han lär sig” (Sonja). Man försöker i dag mer ta reda på var problemen ligger
genom att lära känna eleven. Man eftersträvar att ”bygga upp så att dom känner att dom tar in
kunskaper. Och det är där vi har det här med självbilden och självvärdet och sådana saker” (Sonja).
Ofta är det så att ”dom är blockerade och dom har misslyckats och känner att dom inte är värda
någonting. Och det går ju inte att börja där” (Sonja). Som jag förstår henne så måste
kunskapsutvecklingen gå parallellt med byggandet av elevens självvärde, eller rättare sagt en god
självkänsla är förutsättningen för en positiv lärandeutveckling hos eleven. Det kan relateras till
Taube (1988) som menar att individens självbild och självförtroende är intimt förknippade med
lärandeutvecklingen, en god självbild och ett gott självförtroende bäddar för framgång i lärandet.

Som jag tolkar Sonja tycks hon mena att skillnaden mellan tidigare specialpedagogisk
verksamhet och dagens är att man i dag försöker skaffa sig en klarare bild av eleven och elevens
problematik, vad som passar denna elev bäst samt att man i dag också äger en större insikt om
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självvärdets och självbildens betydelse för elevens lärande. Sonja menar att det är viktigt att man
kartlägger individer med skolrelaterad problematik så att de kan stärkas som individer. Detta är
viktigt för att de ska kunna fungera i gruppen vilket är en viktig del av målet med den
specialpedagogiska verksamheten.

Ja man kartlägger ju individen för att den ska komma in i gruppen. För det är ju alltid
målet att den ska vara i gruppen. Men dom måste ju ha styrkan att kunna vara i
gruppen. För det är ju inte enkelt många gånger när man känner att man är
misslyckad. Så att oftast och alltid ligger det ju i grunden att dom ska få vara i
gruppen. Att det är dit hän dom ska (Sonja).

Enligt Sonja så är det alltså viktigt att elever som omfattas av specialpedagogiska insatser blir en
del av den sociala gemenskapen. Hon menar att det är viktigt att dessa elever kan fungera socialt
och att deras lärande underlättas så att det kan fungera. De elever som hon har i specialpedagogisk
verksamhet ”dom har ju specifika problem sådana här dyslexiproblem” (Sonja) och måste enligt
henne lära sig att hantera sina problem så att de kan fungera i samhället tillsammans med andra.
”Att ge dom redskapen för att klara det här, för dom kommer ju alltid att ha svårigheterna. Dom går
inte operera bort på något vis. Men vi måste lära dom hantera det och lära sig hur dom gör det bästa
av allting” (Sonja). Som jag tolkar Sonja så menar hon att eleven i den specialpedagogiska
verksamheten måste medvetandegöras om sin problematik och få hjälp att hanntera den för att
kunna bygga sin självidentitet och ett självvärde så att de kan fungera tillsammans med andra.
Detta ”andas” ett synsätt som kan relateras till det Ström (1999) benämner som en absolut
handikappsyn, att inte elevens problem uppfattas som kontextbundna. Det kan utifrån Skrtic (1997)
få den följden att eleven ser sig som handikappad ur lärandesynpunkt.

Sonja uppger att hon har arbetat med integrerad verksamhet, med det menar hon; ”särskolebarn
integrerade i grundskolan, funktionshindrade barn, dom barn som ofta har haft en undanskymd
plats i skolan eller har varit busiga, dom har skolkat, dom har sovit och dom har inte orkat i skolan”
(Sonja). För dessa barn har det på hennes skola upprättats ”en liten oas” (Sonja) där målet är och
har varit att dessa individer ”skall bli människor och känna att dom är något” (Sonja). Detta är och
har varit målsättning för denna gruppens verksamhet eftersom dessa barn har och ”haft ganska
svårt med kamrater” (Sonja).

Dom har inte tyckt om att var ute i korridorerna, dom var lite rädda. Vi skapa då en
lokal dit dom fick komma, det var alltid öppet där och dom fick komma och känna
det som sin lilla del. Vi kallade det för lilla gruppen. Och såg hur gott dom mådde
utav att kunna börja där och känna den här tryggheten mot en grupp och mot vuxna
som gjorde dom rustade då att så småningom kunna delta med klassen mer (Sonja).

Av detta framgår att syftet med denna lilla grupp var att bygga upp dessa elevers självvärde genom
att skapa en trygg miljö åt dem i skolan. Som tidigare nämnts så ser Sonja det nuvarande
betygssystemet, det målrelaterade, som hindrande när det handlar om att bygga upp dessa elevers
självvärde.

Det är en katastrof helt enkelt för dom här stackars barnen som kanske egentligen
aldrig kan bli godkända, för dom har inte förmågan, och det är väl inte kul. Det är
hemskt, och jag ser ju många är ju så koncentrerade och allting bara pratas, det bara
pratas om betyg. Så vi har ju ibland svårt nu att motivera, att jobba med det här som
jag pratade om förut det här med självkänslan och med andra saker (Sonja).

Sonja menar att det inte i första hand handlar om vilken kunskapsmässig nivå man uppnått
utan det handlar mer om stämpeln, att inte vara godkänd, ”och det där ordet icke godkänd,
det är fruktansvärt det ordet för dom. Vad man kunde göra i stället, kanske kunde skriva det
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här kan dom, och det här kan dom, och det här kan dom” (Sonja). Detta kan relateras till
Bong & Skaalvik (2003) som framhåller att framgång stärker en personens syn på sin egen
kapacitet vidare att en trovärdig persons omdöme, jag tolkar in betygssystemet i detta,
väger tungt när individen skall bedöma sin kapacitet och sina möjligheter. Därför är det för
dess barn viktigt att de ser tydliga bevis på att de gör framsteg.

Det som var positivt tidigare för dessa barn vad beträffar deras självvärde var att den fortsatta
skolgången efter årskurs 9 inte behövde innebära så mycket teoretiska studier som det innebär i
dag. ”För på den tiden fanns det ju möjligheter att dom kunde hitta något praktikjobb och sånt efter
nian” (Sonja).

Men i dag får dom ju plågas kvar i den teoretiska delen här i skolan så länge som
möjligt. Där kan jag väl se att det var bättre förut. Och det är ju där vi försöker hitta
dom här starka sidorna hos dom här eleverna som passar för en icke teoretisk
utbildning. Och försöka få dom att kunna ha möjligheten att välja en sådan inriktning
då på gymnasiet. Och det försöker vi också för vi har ju stort samarbete med
gymnasieskolorna också, när vi lämnar över nior bara för att det ska bli så bra som
möjligt (Sonja).

Sonja uttrycker att en motivationsfrämjande insats från en speciallärare många gånger kan vara en
vändpunkt i en negativ spiral, och ur denna synpunkt behövs det tillgång till specialpedagogisk
personal. Att en elev i skolan har en positiv värdering av sig själv är som tidigare nämnts av central
betydelse för lärandet och elevens utveckling. Enligt Sonja så var det gamla betygssystemet, det
relativa, ur denna synvinkel bättre för elever i behov av stöd och deras självvärde och utveckling,
på grund av att man inte riskerade att bli stämplad som icke godkänd. Det som även var positivt
enligt Sonja för dessa barn tidigare var att de inte i samma utsträckning som i dag behövde ägna sig
åt teoretiska studier på gymnasiet. Därför kunde insatserna tidigare mer inriktas på stärka
självvärdet hos dessa elever än vad som är möjligt i dag.

När de åtgärder som är framskrivna i elevens åtgärdsprogrammet skall genomföras, så görs det
i samverkan med eleven och dennes föräldrar. Man för en diskussion om hur åtgärderna skall
genomföras med i första hand eleven. ”Och så kan man säga skulle du vilja ha det på ett annat sätt.
Skulle du kanske vilja ha mer jobb att göra eller har det varit för mycket. Vi utvärderar helt enkelt
hela tiden” (Sonja). Vid dessa utvärderingar så kan det också inträffa att vi hoppar ”över vissa
moment som man satt upp som mål” (Sonja). Som jag tolkar det så är implementerandet en ganska
dynamisk process som bygger på en nära dialog med eleven, och till viss del även dennes föräldrar.
Om denna dialog leder fram till att något visst moment i åtgärdsprogrammet inte anses relevant, tas
det enligt Sonja bort. Detta tolkar jag som till största delen positivt för elevens självvärde

Avslutningsvis så menar Sonja att den specialpedagogiska verksamheten i dag fokuserar på att
bygga upp elevernas självbild och stärka deras självvärde, ”man bygger väldigt mycket på
självbilden och självvärdet” (Sonja). Som jag förstår henne så menar hon att man bygger på
elevens starka sidor för att den vägen kunna hjälpa dem med de svårigheter som de är bärare av,
”det dom är duktiga på och att lära dom då att komma över det som är svårigheten” (Sonja).

Sonja vill framhålla att om man i sin specialpedagogiska verksamhet kan få eleven att förstå att
han/hon har positiva och starka sidor så bidrar det till en positiv utveckling för eleven. Som jag
förstår henne så är ambitionen med hennes specialpedagogiska verksamhet att stärka elevens
självvärde genom att göra dem medvetna om sina starka sidor. Detta synsätt och dessa insatser bör
till övervägande delen vara positiva för en elevs självvärde förutsatt att inte eleven upplever hela
åtgärdsstrukturen som ett bevis på dennes tillkortakommande.
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Diskussion och jämförelser självvärdering skola 3

I Sonnys fall så finns det en del tecken, som ovan redovisats, som kan tyder på att han ser ner på
sig själv i förhållande till andra. Vad gäller Stefan så kan inte några direkta tecken på lågt
självvärde uttolkas, snarare till viss del det motsatta. Mitt intryck av båda dessa elever under
intervjun är att de i överensstämmelse med de övriga eleverna i studien ger ett tydligt och verbalt
intryck ifrån sig. Om det då beror på slumpen eller något annat är svårt att uttala sig om. Förutom
att Sonny och Stefan ger ett verbalt intryck ifrån sig, och framför allt då Sonny, så ger de även ett
starkt intryck ifrån sig som kan vara av vikt att nämna i sammanhanget. Utifrån Sonjas
redogörelse för sin verksamhet så framgår där att hennes verksamhet just går ut på att stärka
självvärdet och självbilden hos eleven, och det finns inget enligt min tolkning som skulle tyda på
motsatsen. Som jag tolkar det så går det inte direkt att se någon koppling i dessa två elevers
berättelser och den specialpedagogiska verksamhetens påverkan på deras självvärdes. Men min
tolkning är, som i de övriga fallen, att det dock är en påverkan via självbilden i kombination med
övriga erfarenheter som ger indikationer som kan tolkas som tecken på låg självkänsla
sammantaget, med det menar jag det som framskrivits under både självbild och självvärde.
Traditionellt så brukar specialundervisning kritiseras för att frambringa en negativ identitet hos
eleven (Skrtic, 1997; Haug, 1998; Persson, 1998), men enligt Westling Allodi (2002) så behöver
så inte vara fallet. Om stödet ges från en erfaren tränad speciallärare så behöver det inte innebära
negativa konsekvenser för elevens självbild och självvärde.
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Lärande

Med lärande menas här den lärandestruktur som eleven ingår i, ur ett livslångt och livsvitt
lärandeperspektiv (Skolverket, 1999:121). Det innefattar aspekter om kunskap, motivation och
självförtroende inom skolrelaterad verksamhet. Vad gäller elevens kapacitet och effektivitet så är
det elevens syn på sin egen kapacitet (Bandura, 1997) som åsyftas. Det betyder att det handlar en
persons bedömning av sin förmåga att utföra uppgifter och prestera, i detta fall i en skolmässig
kontext. Vissa aspekter av akademisk självbild ingår som skolprestationer i stort, skolrelaterade
aktiviteter samt hur eleven uppfattar åtgärderna i stort när det gäller deras lärande. Eftersom dessa
elever till övervägande delen har sin skolverksamhet inom den specialpedagogiska verksamheten
så har jag dragit den slutsatsen att deras upplevelser av sitt lärande inom den obligatiriska skolan
är till övervägande delen synonymt med deras syn på den specialpedagogiska lärandestruktur som
de är en del av.

Skola 1

Ida

Ida uppger, som tidigare nämnts, att hon känner sig liten i den ordinarie klassen och upplever att
hon kan mycket mindre än de andra eleverna. ”För att dom andra i klassen dom kan mycket, och
jag kan inte så mycket, lika mycket som dom. Och dom kan mycket, dom har en annan mattebok
som jag, och jag har en annan som är trean, tvåan eller nått sånt där” (Ida). Det som Ida generellt
sett anser skiljer specialpedagogiska elever från övriga elever är att de ”har mindre kunskap än
dom andra. För man behöver mer hjälp för att kunna hinna ifatt dom andra” (Ida). Det kan tyda på
att hon värderar sin akademiska förmåga som lägre än jämnåriga, eftersom akademisk självbild
basares på förmåga i jämförelse med andra (Bong & Skaalvik, 2003).

Idas upplevelse av att gå till den specialpedagogiska gruppen beskriver hon som i följande
citat: ”varför går jag hit, varför kan jag inte, varför kan jag inte få räkna med dom andra, varför är
jag inte som dom” (Ida). Vad Ida då menar med att hon inte är som andra uttrycker hon på
följande sätt: ”Ja för jag vet ju att jag ligger efter och det är ju så här. Det känns så konstigt att jag
ligger efter, det känns så, ja, det känns så, ja, annorlunda så jag vill egentligen inte ligga efter,
men jag ligger efter ändå” (Ida). Detta kan tyda på att åtgärdsstrukturen tydliggör för henne att
hon inte har samma akademiska förmåga som andra och därmed bidrar åtgärdsstrukturen till att
sänka hennes akademiska självbild.

Det som även kan uttolkas ur Idas berättelse är att det endast verkar vara hennes
matematikprestationer som ligger till grund för hennes bedömning av sig själv. Inget i hennes
berättelse tyder på att hon skulle lägga någon som helst vikt vid sin, enligt Inga, fallenhet för
slöjdarbete. Detta verkar inte vara något av vikt eller något som räknas. Man kan här ana att hon
endast bedömer sin akademiska förmåga utifrån det som åtgärdsstrukturen fokuserar på nämligen
hennes svagheter, att hon inte hinner med och så vidare.

Det Ida tycker är positivt, ur ett lärandeperspektiv, med den specialpedagogiska
resursgruppen är att där menar hon att hon får möjlighet att ta igen det hon kommit efter med, och
lära sig det hon inte har förstått, ”man hinner i kapp dom som kan mycket mera. Man lär sig mera,
man tränar” (Ida). Detta kan tyda på att hon har en förhoppning om att kunna arbeta ikapp sina
klasskamrater i den ordinarie klassen och därmed uppleva att hon har kunskaper på ungefär
samma nivå som sina klasskamrater. Enligt Persson (1997) så är just ett av problemen med den
specialpedagogiska verksamheten att eleven en tid skall behandlas för sina problem för att komma
i kapp sina klasskamrater. Forskning har enligt Persson (1997) visat att det är omöjligt för en elev
med skolsvårigheter att med hjälp av specialpedagogiska insatser hinna i kapp sina klasskamrater.

Enligt Ida så är det stökigare i den specialpedagogiska resursgruppen än det är i den ordinarie
klassen.
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Det är ganska stimmigt, det är rörigt man kan egentligen inte arbeta riktigt bra i den
gruppen för att det är några grabbar som stör mig och leker och håll på. Man kan
nästan aldrig lära, eller jobba för att dom håller på och hoppar på borden å, dom far
fram och tillbaka (Ida).

Trots det så tycker Ida att det går lättare att jobba och lära sig i den specialpedagogiska
resursgruppen. ”Ja, vet inte, det kanske är lite lugnt i den då och då, man lär sig i alla fall ändå”
(Ida). Det kan förstås utifrån att hon är mer trygg i den specialpedagogiska resursgruppen än hon
är i den ordinarie klassen som en följd av den sociala interaktionen.

När det då gäller hennes läranderelaterade problematik så tror hon att hon kommer att få leva
med denna. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Jag tror inte att det kommer att släppa det här med
att jag inte kan. Jag tror att jag kommer att få vara med om det hela tiden” (Ida). Det verkar här
som att Ida betraktar sin skolrelaterade problematik som varande av beständig karaktär. Hennes
uppfattning kan möjligen ha en koppling till att hon är en elev i den specialpedagogiska
verksamheten. Ström (1999) har utifrån sin studie kunnat konstaterade att specialpedagogiken hade
sitt fokus i en absolut handikappsyn, samt utifrån Skrtic (1997) som menar att specialpedagogisk
verksamhet som den bedrivs i västvärlden bidrar till att skapa lärandehandikapp hos eleverna.
Vidare så tror Ida att hon under hela sitt liv kommer att behöva stöd och hjälp i sitt lärande.
Orsaken till detta är enligt henne; ”jag är inte riktigt uppmärksam på vad jag gör, jag kanske tänker
på vad som kommer att hända sen å, ja så” (Ida). Hennes oro och bristande uppmärksamhet kan här
förstås utifrån att den specialpedagogiska strukturen och insatsernas karaktär har gjort henne extra
spänd och orolig inför lärande situationer, på grund av den specialpedagogiska strukturens
fokuseringen på hennes svagheter och lärandeproblematik.

Som jag tolkar Ida här så har hon en låg akademisk självbild, som till viss del kan vara en följd
av den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen. Följden av detta blir att lärandet i sig oroar henne. I
och med att hon är orolig för att hon inte ska kunna lära sig saker så hamnar hennes fokus på den
problematiken och därmed inte på det lärande objektet. Som jag tolkar henne är hon inte lika orolig
för sitt lärande i den specialpedagogiska resursgruppen på grund av att man där kanske är mer
tolerant till skolrelaterad problematik. I den ordinarie klassen är eleverna säkerligen inte lika
tolerant inställda till inlärningsproblematik och därmed skäms hon mer för sig själv när hon är i den
ordinarie klassen, ” Ja man känner sig pinsam, jag skulle inte vilja vara i den där gruppen då, det är
som så pinit” (Ida). Det är, som jag tolkar det, därför hon har svårare att koncentrera sig i den
ordinarie klassen trots att det där enligt henne är en mycket lugnare lärandemiljö. Som kan förstås
utifrån sociala processer runt självbildens tillblivelse. Vidare att i den specialpedagogiska
resursgruppen så jämför hon sig säkerligen med mer lågpresterande elever, och erhåller därigenom
en högre akademisk självbild än hon erhåller i sin ordinarie klass (Marsh, 1978). Det kan bidra till
att hon upplever det som mer positivt ur lärandesynpunkt att vara i den specialpedagogiska
resursgruppen än i den ordinarie klassen.

Det som Ida tycker är det viktigaste som man lär sig i skolan är ”att man kan räkna och lär sig
så att man kan utbilda sig till ett jobb” (Ida). Med det menar Ida att man lär sig att matematik är
viktigt samt att man måste ha ett jobb. Ida menar att hennes kunskap inte överensstämmer så bra
med skolans syn på kunskap. Hon uttrycker att hennes kunskap är, ” Ja kanske lite konstig” (Ida).
Vad hon menar med detta det vet hon inte riktigt. Ida verkar vara medveten om att hon har en
lärandeproblematik men hon ser också att det inte är något problem att lära sig något som hon är
intresserad av. ”Ja det går väl bra, för man vill ju lära sig det man är intresserad av. Om man är
intresserad av djur så måste man ju lära sig om djur” (Ida). Detta att hon upplever sitt lärande som
konstigt kan ha sin grund i att det uppstår en diskrepans mellan hennes subjektivt upplevda
kunnande, som har sin grund i en kroppslig uppfattning enligt Merleau-Ponty (1997), och skolans
fokusering på vad som är viktigt att ha kunskap i. Därav kan det konstiga ligga i för henne. Mitt
resonemang har här sin utgångspunkt i Säljö (2000) där han säger att lärandet har utvecklats från
minnes- och utantillkunskap till funktions- och förståelsekunskap. Som jag tolkar den
åtgärdsstruktur som Ida ingår i så präglas den mycket av minnes och utantillkunskap medan
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lärandesynen generellt, med stöd i Säljö (2000), i dag präglas mer av det senare, mer utifrån
lärande i handling. Men det kan även vara den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen med
stigmatiserad handikappsyn (Skirtc, 1997) på lärandet som får hennes lärande att upplevas som
konstigt.

Som tidigare nämnts så tycker Ida generellt sätt att det känns bättre att umgås med yngre och
vuxna än med jämnåriga därför att jämnåriga, enligt henne, vill lära sig mer än det hon klarar av att
lära sig. Hon uttrycker det enligt följande: ”För jämnåriga vill kanske lära sig mera, och kanske
frågar mig nått som jag inte kan och försöker fel å” (Ida). Detta tyder på att hon generellt sett
känner sig underlägsen jämnåriga kamrater och har en svag akademisk självbild. Det kan förstås
utifrån Bong & Skaalvik (2003) som menar att individen har en tendens att bedöma sin kapacitet
med utgångspunkt i liknade personers kapacitet och prestationer, i detta fall elever i
specialpedagogisk verksamhet.

Det faktum att hon har gått i en specialpedagogisk resursgrupp tror Ida själv kommer att
påverka henne i framtiden. ”jag tror det” (Ida). Hon tror även att de övriga eleverna på hennes
skola kommer att komma ihåg henne som en elev som hade specialpedagogiskt stöd. Hon säger ”ja,
jag tror faktiskt det” (Ida), men hon har inga speciella känslor inför detta, hon upplever det som
både ”glatt och dåligt” (Ida). Detta kan tyda på att hon uppfattar sig själv som stämplad, en elev
med skolrelaterad problematik och att detta kommer att följa henne resten av livet men hon har
ingen speciell känslomässig koppling till detta. Det kan tyda på att hon inte tar till sig detta utan
avskärmar sig från det.

I Idas fall så tolkar jag det som att den specialpedagogiska strukturen har bidragit, men i vilken
grad är svårt att säga, till att befästa en hos henne upplevd lärandeproblematik. Jag syftar här på att
hon tror sig alltid i framtiden behöva stöd och hjälp i sitt lärande, att hon tror att hon kommer att
kommas ihåg som en elev med lärandeproblematik samt inte riktigt vågar umgås med jämnåriga på
grund av att de kan och lär sig mer än vad hon kan och klarar av. Som jag tolkar Ida så är hennes
erfarenheter av sitt lärande till nackdel för henne ur ett livslångt och livsvitt lärandeperspektiv.
Eftersom hon uttrycker att hon alltid kommer att behöva stöd och hjälp för sitt lärande som mycket
väl kan var en följd av att hon undervisats i en liten resursgrupp.

Ingemar

Ingemar uttrycker inledningsvis att han upplever det som ganska besvärligt att vara i den
specialpedagogiska resursgruppen på grund av att det där är ganska störande. Ingemar menar att
det finns personer i den specialpedagogiska gruppen som är mycket störande och därigenom gör
det jobbigt att ha undervisning där. Han säger på följande sätt: ”Men typ att …. han är ganska
olydig och sånt där, han skriker å” (Ingemar).

När det gäller lärandet menar Ingemar att det är för lite utmaningar i den specialpedagogiska
resursgruppen, det är helt enkelt enligt honom för lätt. ”Ja dom gör lite så lätta saker också, de är
för lätta saker i den lilla gruppen” (Ingemar). Enligt Ingemar så karaktäriseras lärandet i den
specialpedagogiska resursgruppen av upprepning. ”Alla dom saker som vi har i den lilla gruppen,
dom får vi lära oss om och om igen” (Ingemar). Det kan relateras till Westling Allodi (2002) som
skriver att en av riskerna med en differentierad skola är att vissa elever blir understimulerade på
grund av att de hänvisas till grupper där inte lärandet blir utmanat. Ingemar tror för övrigt att han
nog skulle klara av att ha all sin skolverksamhet i sin ordinarie klass men är medveten om att detta
skulle medföra en avsevärt större insats från hans sida. ”Det skulle nog ha varit ganska besvärligt,
men jag tror att jag skulle ha klarat det ganska bra. För att där finns det mera stränga lärare och
där finns det barn som förstår lite mer” (Ingemar). Detta tolkar jag som att Ingemar menar att
lärarna i den specialpedagogiska gruppen inte ställer nog höga krav på elevers störande beteende
och att detta därigenom gör det jobbigt att vistas där. Vidare att han verkar koppla ihop, som han
uppfattar, den låga nivån på lärandet i resursgruppen med prestationsnivån på eleverna där. En
möjlig förklaring kan vara att på grund av att elever från olika klasser med varierande
skolrelaterad problematik samlas i resursgruppen blir nivån på lärandet så lågt att det inte är
utmanande eller stimulerande. Men det kan också ha sin grund i att eleverna på grund av
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stämpling har erhållet en låg akademisk självbild så att de har svårt att lita till sitt eget lärande och
därav blir lärandenivån låg. Men det är heller inte otänkbart att specialläraren håller lärandet på en
sådan nivå som kan uppfattas som låg av pedagogiska skäl eller på grund av att läraren har en låg
förväntan på eleverna.

Som jag tolkar det så verkar Ingemar ha en relativt bra akademiskt självbild, och en relativt
positiv syn på sin kapacitet, enligt Bong & Skaalviks (2003) definition av begreppen. En faktor
som kan vara av betydelse i sammanhanget är att han i ganska stor utsträckning vistas i den
specialpedagogiska resurskruppen, och därmed säkerligen jämför sig med eleverna där. Eftersom
prestationsnivån och kapaciteten säkerligen är lägre i den specialpedagogiska resursgruppen än i
den ordinarie klassen, så får det enligt Marsh (1987) den följden att han erhåller en högre
akademisk självbild än om han skulle vara i den ordinarie klassen på heltid och jämföra sig med
eleverna där. Orsaken till det är enligt Marsh (1978) att jämförelsegruppen är av stor betydelse för
eleven när denne skall bedöma sin akademiska självbild.

När Ingemar ser tillbaks på sin skoltid så tycker han att det i det stora hela har gått bra. Med
det menar han att han tycker sig ha klarat av ämnena bra, ”jag klarar matte bra och svenska
ganska bra, engelska ganska bra, so ganska bra” (Ingemar).

I samband med att Ingemar berättar om sin skolrelaterade problematik och att han tillhör en
resursgrupp framhåller han att han tidigare, innan han började tillhöra den specialpedagogiska
resursgruppen, inte riktigt förstod att han skulle arbeta på lektionerna och att detta var en
bidragande orsak till att han var tvungen att ansluta sig till resursgruppen. Vidare så menar han att
lärarna inte varit nog bestämda och sagt åt honom, han menar att lärarna skulle ha ”sagt åt mig”
(Ingemar). Som jag förstår honom vill han helst lägga en del av skulden på lärarna för att dessa
inte varit nog tydliga och bestämda med vad han skulle syssla med på lektionerna och att han
därför har fått en skolrelaterad problematik. Men detta kan också tyda på att specialläraren, i detta
fall Inga, har gjort honom medveten om att en viktig förutsättning för framgång i lärande är den
egna insatsen, i detta fall att Ingemar måste koncentrera sig på lärandet under lektionerna och inte
syssla med annat.

När det gäller hur duktig Ingemar tycker att han är i skolan så uppger han att han är ”ungefär
som alla andra” (Ingemar). Att vara duktig i skolan är enligt Ingemar att vara bra i ämnena, ”man
är bra på typ, kanske olika ämnen” (Ingemar). Han lägger in ordet kanske i detta som kan tyda på
en liten osäkerhet, att han inte känner sig riktigt säker, men jag tolkar honom ändå som att han
syftar på ämneskunskaper. Han upplever sitt eget lärande i ämnena som ojämnt och ganska
tråkigt. När det då gäller hur han tycker att det går att koncentrera sig på lärandet så tycker han att
det går bra.

Övergripande så kretsar mycket av Ingemars kunskapssyn runt det första av
kunskapsbegreppen (SOU 1997:21), faktakunskaper. Som jag förstår den specialpedagogiska
struktur som Ingemar ingår i så verkar den präglas mycket av lärande på faktanivå. Hans
kunskapssyn kan till viss del ha präglats av den specialpedagogiska struktur som han ingår i och
som enligt Vestling Allodi (2002) innebär mindre influenser vad gäller lärandet än i den ordinarie
verksamheten.

Sammantaget som jag tolkar honom så verkar han ha en ganska positiv syn på sin kapacitet
och effektivitet, alltså sin förmåga. Till skillnad då mot vad som uttrycks i Idas berättelse. Ingemar
ger även intryck av att han har en ganska bra akademisk självbild som inte påverkats i någon
nämnvärt negativ grad av den specialpedagogiska strukturen, enligt vad jag kan utläsa i hans
berättande. Det kan kanske relateras till Westling Allodi (2002) som kunnat konstatera att
specialundervisningsstöd från en erfaren speciallärare inte behöver innebära att det är negativt för
elevens akademiska självbild utan, enligt min tolkning, i detta fall snarare det motsatta. Ingemar
ger uttryck för att lärandet i den specialpedagogiska resursgruppen blir stört på grund av störande
beteenden från andra elever i gruppen, som inte läraren verkar ta itu med. Vidare upplever han att
lärandenivån är för låg, och präglas av upprepning. Som jag tolkar det så kan detta få som följd att
Ingemar inte får utmaningar i lärandet och det kan påverka motivationen för vidarelärande.
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Inga

När Inga tänker tillbaks på sin tid som lärare i särskoleklassen så menar hon att där gick de elever
som hade det svårast med sitt lärande. Hon menar att det var liksom en ”slasktratt” (Inga). Det var
svårt att hantera gruppen ur lärandesynpunkt på grund av stor åldersskillnad och stor variation vad
gäller skolrelaterad problematik, många av barnen var särskolebarn. Till detta kom en mycket
sned könsfördelning, ”oftast var det en tjej och sju killar” (Inga). Hon ger här exempel på vad
verksamheten kunde handla om i särskoleklassen:

Att jag var ute och åkte skidor varenda dag å. Jag gick ju, på ställen och hittade
tomflaskor för dom fick ju betalt för dom där tomflaskorna, och det var dom ju
väldigt intresserade av, för att, ja, pengar. Det var ju enda sättet liksom att få dom att
räkna… …Dom åt ju inte, dom, alltså dom, både rapa och släppte sig (skratt). Så det
var ju därför som jag försökte att vi skulle fika då. Ja det var ju ADL-träning, fast
egentligen visste jag inte att det hette så ens en gång den tiden utan, det kändes ju
bara att man måste ju lära dom viktiga saker så att dom kan fungera (Inga).

Som jag uppfattar henne så växte en meningsskapande verksamhet fram ur frustrationen runt
upplevelsen av att inte klara av situationen. Det som växte fram var ett mycket praxisnära lärande
som gick ut på att få dessa barn att fungera som individer tillsammans med andra i grupp. Som jag
förstår henne så präglades verksamhet av en hög grad av tolerans för olika avvikelser. Hon ger här
ett exempel på vad lärandet kunde gå ut på i hjälpklassen:

Jag tänkte, ja, till exempel när vi hade geografi då tänkte jag vad är det jag kan om
jag aldrig har tittat i en bok sen jag själv gick i skolan. Jag lärde ju dom liksom bara
absolut det viktigaste, ja i Sverige var det ju var dom bodde själv och Stockholm och
Göteborg och så vidare (Inga).

Inga menar att det var svårt för barnen i hjälpklassen och även för de barn som hon nu har i dagens
specialpedagogiska verksamhet att minnas ord. Därför menar hon att man måste satsa på ett
minimum av begrepp och ord. Inga fick som råd av en kollega att när det gäller geografi så arbeta
mycket utifrån jordgloben, börja med stora världen för att sedan krympa ihop till det lilla, där de
bor själva och så jobbade de också menar hon:

Jag tycker att det är dumt att man börjar med det lilla, och inte det stora. Dom här
barna fattar bättre om du gör tvärt om. Så vi klippte ut, jag lärde dom vad är detta för
världsdel. Och så har vi en pusselbit, det här är Europa så här ser det ut, och så
fortsatte vi. Det här är Sverige, så här ser Sverige ut till formen, också Norden då och
mycket mer lärde vi inte dom i geografi, om man tänker sig kartan, men sen pratade
man ju om vem som bor där och där. Men nu tycker jag att det blir så mycket så man
lägger helt av, det är ingenting för mej, tycker jag att det känns som (Inga).

Som jag tolkar Inga så menar hon att det som var meningsskapande och bra i
hjälpklassverksamheten var att det var en kreativ verksamhet för i första hand läraren men också
för barnen. Läraren fick anstränga sig att hitta vägar för att utveckla barnens lärande och fick sedan
tillfredsställelse i att se att dessa ofta mycket svaga barn kunde lära sig saker. Lärandet tolkar jag
var av en mycket konkret karaktär, mycket av vardagskunskap.

Som jag förstår Inga så är den pedagogiska modell som ovan beskrivs till stora delar
utgångspunkten för hennes specialpedagogiska verksamhet i dag i resursgruppen, samt att hon även
verkar jämställa verksamheterna i stor utsträckning. Inga menar att det som var bra med den
tidigare hjälpklassverksamheten var att barn med en skolrelaterad problematik ”slapp ju allt det här
som dom inte har någon nytta av, som bara förvirrar” (Inga). Hon menar vidare att barn i dag, och i
synnerhet de som går i specialpedagogisk verksamhet, ska ta in så mycket av skilda slag och
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engagera sig i så mycket att de blir helt förvirrade och följden av detta blir att de inte förstår. ”Det
känns som dom tänker så här, att jag förstår ingenting. Och det tycker jag är ett väldigt olyckligt
läge” (Inga). Som jag tolkar henne här så verkar hon generellt sett ha låga förväntningar på barnens
akademiska kapacitet i den specialpedagogiska resursgruppen.

Som jag förstår Inga så menar hon att barnen måste känna att de lär sig någonting i skolan för
att det ska vara meningsskapande för dem. Om de inte upplever att de lär sig något, alltså inte
förstår, då blir lärandet förvirrat. Alltså det man lär sig då är att man inte förstår, och detta är i
högsta grad frustrerande för barnen.

Inga menar att hon under sin tid som speciallärare alltid har provat olika saker och
experimenterat mycket. Hon menar att man som speciallärare måste pröva nya sätt och metoder för
att kunna hjälpa barnen så bra som möjligt med deras lärande. Hon uttrycker det på följande sätt:

Man måste ju pröva. För det som är bra för en är ju inte bra för en annan. Så att, man
måste som speciallärare vara väldigt flexibel och diplomatisk å. Det krävs egentligen
väldigt mycket om man ska vara bra tycker jag, att det krävs väldigt mycket av en.
För det är inte viktigt bara att man ska kunna undervisa, för det är så mycket annat,
det är ett samspel med så många (Inga).

När det då gällde den tidigare klinikverksamheten och även verksamheten i dag för elever med en
skolrelaterad problematik så tror Inga att dessa elever upplevde det som positivt att få komma till
en lugn miljö och få någon som förklarade för dem i lugn och ro.

Det är när dom sitter mitt emot en, så förstår dom ju. Alltså mycket som det verkar
som dom inte kan när dom är i klassen, det kan dom ju egentligen om man sitter mitt
emot dom. Så att jag tror att det var det som dom tyckte var skönt. Då hann dom ju
göra mycket. Nog tror jag att barn vill arbeta. Ofta är det ju barn som inte vill göra
någonting, verkar det som, dom vill ju då när dom kommer i det andra läget (Inga).

Det Inga menar var meningsskapande för de elever som var i klinikverksamheten var att de fick
vistas i en lugn miljö och fick individuell handledning i sitt lärande, fick alltså förklarat för sig det
som de hade problem med i lugn och ro och på ett personligt sätt samt att den kunskap de faktiskt
hade blev synliggjord.

Som tidigare nämnts så uttrycker Inga att det som hon uppfattar som mest meningsskapande
när det gäller den specialpedagogisk verksamhen är den individuella handledningen och hjälpen.
Att som speciallärare kunna sitta med en elev i ett enskilt rum i lugn och ro arbeta med det eleven
har problem med. Men hon menar vidare att ”så fort dom kan läsa då måste man se till att dom
har material så att dom kan jobba i klassen” (Inga). Inga eftersträvar alltså att elever i behov av
stöd skall erhålla individuellt stöd när det gäller grundläggande skolrelaterad kunskap, som att
kunna läsa. När de kan detta hjälpligt så skall de erbjudas anpassat material att arbeta med i den
ordinarie klassen, med visst stöd.

När det gäller upprättandet av Åtgärdsprogram upprättas dessa enligt Inga under
utvecklingssamtalen. Inga uppger att man försöker bilda sig en uppfattning om vad eleven tycker,
även om det enligt Inga inte är helt enkelt, ”men det är lite svårt många gånger tycker jag” (Inga).
Vid upprättandet av åtgärdsprogrammet så utgår man från en mall som i princip tar upp vad som är
positiv- och negativt för skolarbetet.

Och så kommer man ju då fram till vad är det då som är problemet, om det är några
problem. Och så gör vi ju då delmål som vi gör åtgärder på. Vi tar vad ska vi åtgärda
under denna period, och vem gör vad och sen skriver vi på också med föräldrarna.
För att där blir ju föräldrarna delaktiga (Inga).
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Åtgärdsprogrammen på Ingas skola tar sin utgångspunkt i vad som är positivt/elevens starka sidor,
beskrivning av svårigheterna, målsättning handlingsplan samt åtgärder. Mitt intryck är, utifrån det
jag fått tillgång till, att de stämmer väl överens med de föreskrifter som ger i SOU 1997: 108, med
den skillnaden att det inte enbart syftar mot läs- och skrivsvårigheter, men andan tolkar jag som
densamma. Det som dominerar i åtgärdstexterna är en pedagogisk kartläggning med inriktning mot
att nå kunskapsmålen, uppnåendemålen. Det är i överensstämmelse med vad Persson (2002) kunnat
konstatera i sin studie. Vidare att det på Ingas skola uteslutande handlar om en bedömning på
individnivå som också Persson (2002) har kunnat konstatera i sin studie.

Åtgärdsprogram görs i första hand för de elever som har läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
Det görs även åtgärdsprogram för de elever som skolan tycker är allmänt svaga. Enligt Inga är det
”ett visst motstånd från många lärare fortfarande” (Inga), att skriva åtgärdsprogram för dessa
elever. Det kan handla om de elever som till exempel inte har klarat de nationella proven i årskurs
5. Det har alltid, som hon minns, förts anteckningar om dessa elever men alltså inga regelrätta
åtgärdsprogram. Anledningen till detta enligt Inga är att ”det är svårt att formulera sig och att få
fram att det där är det här delmålet” (Inga). Vidare så är det svårigheter med uppföljningen av
programmen på grund av att ”man vet att på åtta veckor, eller tio veckor så har det inte hänt något”
(Inga). Detta för att det tar lång tid att åtgärda elevens allmänna prestationsnivå, men menar hon
”vi blir väl bättre och bättre på det här också, vi är ju inte riktigt vana” (Inga).

Av detta resonemang om upprättande av åtgärdsprogram så kan man få en bild av hur Inga ser
på elever i behov av stöds lärande. Det är relativt lätt att hitta en åtgärdsstruktur för begränsade
problem som läs-, skriv- och matematiksvårigheter men när det gäller att hitta sätt att höja den
generella prestationsnivån hos eleven så verkar inte skolan och Inga ha några riktigt bra verktyg
och åtgärder för detta. Detta kan relateras till Bong & Skaalvik (2003) som skriver att det krävs
avsevärt större insatser att höja en elevs akademiska Self-concept än vad det krävs att höja elevens
self-efficacy.
I den specialpedagogiska verksamheten så gäller det enligt Inga, som tidigare nämnts, att gå till
botten med läs- och skrivproblem. Inga prioriterar i sin specialpedagogiska verksamhet läs- och
skrivinlärning som det mest meningsskapande när det gäller åtgärder för att utveckla elever i behov
av stöds lärande. ”Jag kontrollerar var sitter det någonstans, och då tränar vi liksom det” (Inga).
Träningen utgår i första hand ifrån utarbetade träningsprogram som hon köpt in till skolan.

Och då tränar, då försöker jag ha dom i kontakt med föräldrarna, att varje dag läsa,
varje dag för mig och varje dag hemma, och så har vi en bok som följer med och så
skriver vi små kommentarer. Och dom fallen där föräldrarna är med på det här då
tycker jag att det oftast går väldigt bra. Då brukar man vara ganska klar till jul med
fyror (Inga).

Ingas inriktning att gå till botten med problemen kan relateras till Ström (1999) som menar att
speciallärarna i hennes studie hade svårt att definiera sin kunskapsbas. De beskrev deras metodiska
utgångspunkt i termer av att ta det från grunden. Enligt Ström så handlade kunskapsbasen om en
sammanflätning av utbildning och erfarenhet.

När det gäller hur Inga arbetar med barnen för att de skall leva upp till målen i styrdokumenten
uppger hon att hon prioriterar svenskan, läs- och skrivkunskaperna som tidigare nämnts. Utifrån
denna prioritering så går hon in och hjälper de svagaste eleverna med de nationella proven i årskurs
5. Hon uppger att de eleverna ”har jag ju jobbat med, dom jobbar jag ju med innan också, så jag
gör dom nationella proven med dom, antingen med dom eller i grupp beroende på hur det går”
(Inga). De elever som inte klarat de nationella proven i årskurs 5 får extra stöd under årskurs 6 för
att på nytt göra dessa under årskurs 6. Inga uttrycker det på följande sätt: ”Dom har jag jobbat med
i grupp då och så har vi gjort årets nationella prov också. Så då skriver vi att hade dom gått i
femman så skulle dom i år ha klarat dom nationella proven” (Inga). Eleverna testas även innan de
går ut årskurs 6 så att de har nått upp till målen för ämnet svenska. Som jag tolkar henne så handlar
det om att i största möjliga utsträckning se till att dessa elever blir godkända. Detta handlande bör
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nog förstås utifrån det faktum att om eleven har upprepade erfarenheter av att inte räcka till så får
det konsekvenser för självkänslan och i förlängningen för dennes lärande, Taube (1988), Taube
(1995), Skaalvik (1994, Hörnqvist (1999). Vidare att hur vi lyckas i skolan får avgörande
konsekvenser för hur vi betraktar oss själva som lärande individer (Hörnqvist, 1999).

Det man nog, som tidigare framhållits, kan säga är att det som Inga ser som mest
meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten är att ansvara för elevernas läs- och
skrivutveckling, i första hand läsutvecklingen. Det kan relateras till Ström (1999) som kunnat
konstatera att speciallärarna i hennes studie till övervägande delen arbetade med diagnostisering av
Läs- och skrivsvårigheter som fungerade som underlag för uttagning till den specialpedagogiska
verksamheten. När det gäller denna lästräning så menar Inga att det är bäst om man kan ha eleven
enskilt från början för att sedan bilda en läsgrupp med flera elever.

Om jag fick välja, jag tar ju dom, om tiden finns då jobbar jag ju enskilt så länge jag
tycker att det är bra. För man kommer till en gräns, tycker jag, när det är bättre att ta
ihop dom, i en läsgrupp, för att det blir roligare. Men alltså från början kan man inte
ha dom i en grupp (Inga).

Inga tycker generellt att man för elever med skolsvårigheter ska anpassa kraven och arbetsbördan
utifrån deras kapacitet och förmåga. ”Ribban ska vara så att man klarar det, men det ska vara lite
ansträngning” (Inga). Lärandet för dessa elever får inte bestå i att de inte förstår. ”Som jag tycker är
vanligt det är de att dom lär sig att dom ingenting förstår. Och det är förödande” (Inga).

När det handlar om att leva upp till målen i styrdokumenten för barn i behov av stöd så utgår
Inga mycket ifrån dialogen med barnen. ”Dom pratar vi ju med barna om, så här är det och, vad har
vi gjort, tycker du att du kan det här. Vad är det mer du skulle behöva ha hjälp med” (Inga).
Eftersom eleverna oftast inte lever upp till den fastslagna nivån så försöker Inga arbeta med positiv
förstärkning för att eleverna ska komma så långt som möjligt. Inga menar att det är viktigt för
elevens lärande med positiv förstärkning samt att bygga på det de är bra på för att hålla intresset
och lusten uppe hos dem. Hon säger bland annat på följande sätt utifrån sin erfarenhet när det gäller
elevers läskunskaper:

För att dom kan ju vara jätteduktiga på andra saker än det här teoretiska. Så att även
svenskan där skulle anpassas. För det har jag ju märkt, det dom är intresserad av det
kan dom läsa mycket bättre och jag tror att när det gäller fordon och dom här killarna,
för oftast är det ju killar som är intresserad. Så på nått sätt så kan dom läsa dom
instruktionerna fast dom är så knacki på att läsa skönlitteratur (Inga).

Inga försöker alltså anpassa verksamheten utifrån barnet, hon uttrycker det som att ”jag tycker att
sunt förnuft måste råda” (Inga). Hon menar vidare att ”man måste göra det som är viktigt för dom”
(Inga), och det viktiga är att dessa barn måste få stöd och hjälp så att de kan fungera i samhället
”och då måste man ju läsa” (Inga), med att kunna läsa menar Inga att de kan förstå vad som
framskrivs i texter.

Inga tror att det vore bäst om man hade en individanpassad verksamhet för alla barn inte bara
de som är i behov av stöd. Men när det gäller de barn som inte är i behov av stöd så menar Inga att
dessa barn ”hakar ju på tåget så att säga” (Inga). Med det menar hon att de har en förmåga att på ett
smidigt sätt anpassa sig till en gemensam struktur av lärande. De barn som har en skolrelaterad
problematik har generellt sätt svårare än övriga elever att anpassa sig till en generell
lärandestruktur enligt Inga.

För dom tänker faktiskt på ett litet annat sätt. Och det är svårt att förstå riktigt hur
dom tänker. Även om man håller på att lära dom att läsa. Dom tar fasta på lite andra
saker. Alltså det är inte så lätt att förstå hur det är inne i deras tankebanor. Och man
måste ju vara väldigt bekant med dom (Inga)
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Som jag tolkar Inga här så verkar det som att hon har lite problem med att kunna förstå sig på dessa
barn som har problem med läsinlärning. Hon säger att ”dom förstår ju inte texten trots att dom fått
så mycket hjälp” (Inga). Vidare säger hon ”dom lämnar ju ändelser, trots att man har tränat så
mycket och texten är så avpassad”(Inga). Här tolkar jag Inga som att hon menar att hon gjort allt
man i princip kan gör och ändå kan inte eleverna läsa och förstå vad de läser. Inga frågar sig själv
lite uppgivet ”Varför lossnar det aldrig någon gång? Varför är det så svårt?”(Inga). Hennes slutsats
blir att ”det som är självklart för oss som inte har dom här problemen, det ser vi ju på en gång. Men
det är som dom inte gör det” (Inga). Inga menar övergripande att problem med läsning och
stavning nog bör betraktas som ett handikapp, men som hon poängterar, det finns hjälpmedel. När
det gäller stavning så finns det datorer med rättstavningsprogram. Generellt sett så menar hon att
dessa elever måste vara mera uppmärksamma och koncentrerade när de skriver och läser än andra
elever och även, som jag tolkar henne, som vuxna. ”Egentligen måste vi lära den här eleven att du
har ett litet handikapp, men med alla hjälpmedel som finns så klarar du det här,,, ,,,du måste vara
mera uppmärksam” (Inga).

Som jag tolkar Inga så menar hon att läs- och skrivproblematik bottnar i en svaghet hos
individen av patologisk art som denne är tvungen att lära sig att leva med. Med rätt hjälp, och med
hjälpmedel av till exempel teknisk art, så blir inte handikappet ett så stort hinder för en individs
utveckling. I mitt samtal med Inga kan jag inte undgå att uppmärksamma hennes förundran inför
detta ”mysterium”, inför att de inte kan lära sig att läsa och skriva Detta kan som tidigare nämnts
relateras till Ström (1999) som kunnat konstatera utifrån sin studie att speciallärarna hade en
absolut handikappsyn som enligt min tolkning i förlängningen kan leda till lärandehandikapp som
Skrtic (1997) menar att den segregerande specialpedagogiska verksamheten i förlängningen ledar
till.

Inga menar att den resursmässiga satsningen på insatser för att förebygga skolrelaterad
problematik måste sätta in tidigt i en människas liv och fokus i skolan skall ligga på ”saker som
dom är duktiga på” (Inga). Den specialpedagogiska verksamheten handlar, som tidigare nämnts,
enligt Inga övergripande om att träna grundligare, ”tränar dom på varje sak grundligare” (Inga).
Man förvissar sig om att dom är alldeles säkra på ett moment till exempel när det gäller
”ominlärning på läsning” (Inga). När det då handlar om ominlärning av läsning så är det väldigt
viktigt att eleven inte tvekar på någon bokstav. När de då skall läsa så är det av stor vikt att de inte
”får för svåra texter för fort” (Inga). Sedan menar Inga att texter i skolan, läroböckerna, är generellt
sett för svåra för de barn som har problem med sin läsning. Inga försöker då att underlätta genom
att hon” och föräldrarna läser för dom” (Inga), alltså de texter som de eventuellt har i läxa eller
arbetar med i skolan.

Avslutningsvis menar Inga att i och med att kunskapsmålen ser ut som de gör blir följden att
vissa barn i det närmast slås ut från skolan. Inga menar att alla elever inte når upp till målen som
skolan föreskriver och detta inte är ” pedagogernas fel” (Inga), vissa elever har helt enkelt inte
förmågan enligt henne. Hon menar vidare att barn måste få ha rätt att trivas i skolan.

Och man måste ju ändå se till att dom trivs i skolan och att dom får en meningsfull
tid. Så att dom inte lämnar skolan som ett svart hål där det var bara krav. Det tycker
jag är, det tycker jag är nästan ren konflikt. Och jag tycker att det är för mycket folk
som bestämmer som egentligen inte riktigt vet (Inga).

Diskussion och jämförelser lärande skola 1

Inga gör i sin berättelse många jämförelser mellan den tidigare hjälpklassverksamheten och den
specialpedagogiska verksamhet som bedrivs i dag. Som jag tolkar henne så jämställer hon
verksamheterna i stor utsträckning. Hon säger inte rent ut att verksamheten i dag har samma låga
status som den tidiga hjälpklassverksamheten men hon antyder det i stor utsträckning. Min tolkning
är att hon betraktar den vara av låg status. Både Ida och i första hand Ingemar påtalar att den
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specialpedagogiska verksamheten är en ganska odisciplinerad verksamhet, något som Inga inte
nämner något om. En möjlig gissning kan vara att hon i sin verksamhet har en större tolerans på
uppförandets område än vad de har i den ordinarie verksamheten. Men även hennes långa
erfarenhet av arbete med elever med skolrelaterad problematik har kanske gjort henne ”för”
tolerant för avvikande beteende. Jag syftar främst på att hennes verksamhet verkar ha vuxit fram ur
frustrationen runt att få det hela att fungera. Av Idas berättelse så uttolkar jag att den
specialpedagogiska åtgärdsstrukturen har bidragit till att Ida ser ned på sin akademiska förmåga, på
grund av att hon förknippar sig själv med den uppfattning som hon har om kapaciteten på eleverna
i den specialpedagogiska resursgruppen. I däremot Ingemars fall så uppger han inget som tyder på
att hans akademiska självbild och kapacitet har påverkats. För Idas del så bidrar nog strukturen runt
hennes matematiklärande till hennes syn på sin akademiska förmåga en hel del, som en faktor som
sänker hennes förväntan på sin kapacitet. Men faktum kvarstår att hon menar att hon kommer att
får leva med sin lärandeproblematik, och detta kopplar jag till Ingas syn på att läs- och
skrivproblem är ett handikapp som man måste göra eleven uppmärksam på. I Ingemars fall, som
sagts, så verkar resultatet tyda på att han har en ganska bra akademisk självbild, detta trots att han
tillhör en specialpedagogisk resursgrupp. Det som kan ha bidragit till en del till hans uttalade
positiva syn på sin förmåga och kapacitet kan ha sin grund i den relativa godkändnivån inom
resursgruppen, som framskymtar i Ingas resonemang. Jag syftar här främst på hennes resonemang
runt att hjälpa eleverna att nå de nationella proven samt hennes uppfattning att vissa barn inte har
kapacitet att nå målen. Säkerligen har även jämförandegruppen, som nog är resursgruppen, en
inverkan när det gäller Ingemars bedömning av sin egen akademiska kapacitet. Detta att Ingemar
menar att lärandet i gruppen präglas av upprepning kan menar jag kopplas till Ingas syn på
specialpedagogiskt lärande som innebär att träna grundligt moment för moment. Men även detta
att Inga verkar ha låga förväntningar på elevernas akademiska kapacitet kan bidra till att nivån kan
upplevas som låg. Avslutningsvis så framhåller Ida det positiva ur lärandesynpunkt med att vara i
den specialpedagogiska resursgruppen. I Ingemars fall så uttalar han inte direkt något positivt, men
heller inte något direkt negativt förutom att han tycker att nivån är för låg. Med utgångspunkt i
andemeningen i både Ida och Ingemars berättelse så tolkar jag det som att de upplever
resursgruppens lärandestruktur som positiv för deras lärande. Som jag tidigare nämnt så kan detta
förstås utifrån Westling Allodi (2002) som menar att en tränad och erfaren speciallärares
verksamhet inte behöver innebära något negativt, som i forskning hävdats, för elevens akademiska
självbild.

Skola 2

Maria

När Maria och jag i vårt samtal kommer in på hennes åtgärdsprogram så uppger hon att hon tycker
att det är bra att ha ett sådant. Hon säger; ”ja man får ju hjälp. Det blir lättare att gå i skolan när
man får hjälp” (Maria). Maria kopplar, som jag tolkar det, ihop åtgärdsprogrammet med att hon får
hjälp med sin skolrelaterade problematik. ”Ja till exempel jag har ju svårt med matte, och då får jag
hjälp med matte, så det tycker jag är bra” (Maria).

Som tidigare nämnts så upplever Maria sig som speciell och inte riktigt som andra. Hon menar
att hon inte klarar av att lära sig på samma sätt som andra och uttrycker detta på följande sätt: ”Ja
att man, är inte. Man klarar inte av vissa saker som dom andra kan klarar av, utan man behöver
mera stöd” (Maria).

Vad som då Maria menar skiljer henne från en elev som inte har en skolrelaterad problematik
är att:

Jag har svårare att lära mig vissa saker. Och att jag behöver mer stöd än någon och att
jag, ja jag har svårare, jag kan inte, jag tänker inte, alltså. Om det är något svårt så
kan inte jag så här komma, brukar jag inte komma ihåg hur det var man räknade ut
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det, och då måste jag ha hjälp med det. Jo jag brukar glömma bort ibland och då
måste jag fråga lite mer. Hur var det jag gjorde det här (Maria).

Det som här framkommer är att det som hon uppfattar skiljer henne från andra elever som inte har
en skolrelaterad problematik är att hon behöver mer stöd, att hon ibland inte brukar komma ihåg
och måste fråga lite mer. Att hon just uppger sig inte kunna lära sig som ”andra” samt det som hon
menar skiljer henne från elever som inte är i specialpedagogiska åtgärder kan ha en koppling till att
hon är en elev i en segregerad integrerad (Haug, 1998) specialpedagogisk verksamhet som enligt
Skrtic (1997) skapar ett patologiskt lärandehandikapp

Maria har ett tudelat förhållande till detta med att hon behöver hjälp. Hennes åtgärdsprogram
innebär att hon får specialpedagogisk hjälp individuellt och i mindre grupp merparten av sin
skoltid, och hjälpen tycker hon bra om. Samtidigt så upplever hon att hon skulle vilja klara av vissa
saker själv och inte hela tiden får hjälp. Som jag uppfattar det så blir hennes kreativitet och hon
själv begränsad av att skoluppgifterna blir tillrättalagda utifrån hennes bedömda kapacitet.

Ja ibland när man får lite väl för mycket, att man känner att man, man klarar av det
där i alla fall. Man vill känna att man, att ja. När man vet att man måste ha hjälp så
vill man ändå komma in på att man vill klara sig själv. Alltså man vill inte ha hjälp
egentligen, fast man, man känner sig så här att jag har, vad spelar det för roll att jag
har svårigheter jag klarar väl av detta lika mycket som alla andra. Det kan man tycka
är lite jobbigt, varför ska just jag ha dom här och de (Maria).

Som jag förstår Maria upplever hon att hon får mer hjälp än hon behöver i den specialpedagogiska
resursgruppen. Det kan relateras till Westling Allodi (2002) som menar att differentierade elever
riskerar att överbeskyddas och att det kan ha en begränsande inverkan på hennes lärande.

Det framgår vidare av hennes resonemang, som tidigare nämnts, att det kändes bra för henne
att få komma till den specialpedagogiska resursgruppen. Därför att hon i den ordinarie klassen hade
svårt att kunna koncentrera sig på sitt lärande. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Det är roligt att
gå till en mindre grupp för att jag tar in mera och det är inte lika svårt att lära i en specialgrupp. För
jag har ju gått i en vanlig klass tidigare och då hade jag lite problem för jag kunde inte koncentrera
mig, det var svårt att koncentrera sig i en stor grupp (Maria).

Som jag förstår Maria så hade hon all sin undervisning, fast med specialpedagogiskt stöd, i sin
ordinarie klass under de första åren. Vad gäller hennes problematik, jag syftar här på att hon inte
kunde koncentrera sig och lära sig i den ordinarie kassen, så antyder hennes speciallärare Mona att
den till en del kan vara av social karaktär eftersom att hon är inflyttad och haft en traumatisk
barndom. Enligt Maria själv så var orsaken till att hon inte kunde koncentrera sig i klassen de två
första åren att klassen var stor och stökig och som jag förstår Maria så menar hon att hon är extra
känslig för när det är stökigt och behöver mycket lugn och ro omkring sig.

Det var när det var surrigt. Jag ville lära mig men då var det så mycket surr så jag
kunde inte lära mig det utan det vart som så mycket i huvudet på samma gång. Ja, jag
tänkte så här, ja, jag måste ju försöka lära mig i alla fall det här. För jag kunde ju inte,
om man säger, gå ut sexan och inte kunna läsa eller räkna. Så jag försökte ju men det
gick inte. Och så tyckte jag att det var så jobbigt så jag, jag ibland när lektionerna
började så gick jag och gömde mig, gick i väg och var tjurig, för att det inte gick
(Maria).

Maria upplevde att de andra eleverna i hennes klass märkte och visste att hon inte kunde lära sig
läsa och räkna och att detta bidrog nog till att hon upplevde situationen i klassen så problematisk.
Som kan relateras till Bong & Skaalvik (2003) som menar att akademisk självbild grundar sig på
jämförelse i förhållande till andra och utifrån andras uppfattningar.
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I dag så upplever Maria sin lärandesituation som mycket bättre i jämförelse med tidigare. Hon har i
dag möjligheten att arbeta i en lugnare miljö som gör att hon upplever att hon kan koncentrera sig
på ett bra sätt. ”Det skiljer sig väldigt mycket. Jag har blivit bättre, i alla fall på att räkna och på
läsa. Och det är inte lika mycket surr och jag kan läsa koncentrerat. Jag tycker att jag är bra på att
läsa men jag är sämre på att räkna” (Maria). Av detta citat framgår det att lärandemiljön är av stor
vikt för Marias lärande. Att det är lugnt och stilla omkring henne är centralt för att hon ska kunna
koncentrera sig på sitt lärande. Detta behov uppfattar jag att hon får tillgodosett i den
specialpedagogiska verksamheten samt att hon får hjälp, som hon alla gånger inte är så glad över.
Jag tolkar henne som att det är främst den lugna miljön i den lilla gruppen som hon upplever som
meningsskapande.

När det då gäller Marias problematik så kan resultatet tyda på att hon betrakta den som varande
av patologisk karaktär. Hon uttrycker det på följande sätt om sin skolrelaterade problematik; ”jag
har väl haft det hela mitt liv” (Maria). Hon uttrycker inte något som skulle kunna tyda på att hennes
problematik skulle ha en miljömässig grund, att det skulle bero på att hon kanske skulle gå i en
dålig skola eller ha bristfälliga lärare. I stället uttrycker hon att hon ”tycker den här skolan är bra,
jag tycker det är roligt att gå i Monas klass” (Maria). Men på denna punkt så är hon lite tvetydig.
Som jag tolkar henne menar hon att utifrån att hon nu har den här problematiken, en skolrelaterad
problematik, så är det en bra skola, men om hon inte hade haft den här problematiken så är hon inte
riktigt säker på vad hon skulle tycka. Hon tror inte att hon skulle tycka att det var något problem
med skolan även om hon inte hade en skolrelaterad problematik. ”Nä, jag tror inte det, men om jag
hade varit utan då kanske, men jag tycker den här skolan är bra” (Maria). Maria tror att hon
kommer att få leva med sin skolrelaterade problematik, att det inte är något som kommer att gå bort
med tiden men att den till viss del kommer att avta och bli bättre. ”Jag tror att jag alltid kommer att
ha dom, att det alltid kommer att vara svårt att räkna matte, alltid kommer att vara svårt att läsa.
Men det kommer att bli bättre tror jag” (Maria). Att hon i framtiden skulle kunna läsa och räkna bra
det tror hon inte. Som möjligen kan kopplas till Ström (1999) och Skrtic (1997) angående
handikappsyn som tidigare nämnts.

Marias syn på kunskap handlar om att kunna svara på frågor. Som jag tolkar det så handlar det
om lärarens frågor och hur bra hon då kan svara på dessa. Om hon kan svara mycket på en fråga då
kan hon mycket, kan hon däremot svara lite så kan hon därmed lite om den frågan. Att ha kunskap
är för henne, som jag tolkar det, helt kopplat till det skolmässiga kunnandet.

Till exempel när dom kommer och ställer en fråga, ”Hur är det?”, så kan man svara
på hur det är. Ja, att man i alla fall vet på ett ungefär hur det ska vara, så det tycker
jag, då kan man, i alla fall lite grann. Och om man kan svara på en hel fråga, då kan
man ju mycket om det, det tycker jag (Maria).

Av detta framgår att kunskap för henne är något som uttrycks i ord, svaret på en fråga till exempel.
Hon uttrycker här att det nog inte kan handla om något praktiskt, att kunna rita, måla, laga mat, sy
och så vidare. Kunskap förknippas för henne med att kunna återge något som till exempel en lärare
har sagt eller som hon läst, alltså att kunna återge något som förmedlats. Som jag tolkar det så finns
det en tydlig koppling mellan minnesfunktionen och vad som är kunskap. Generellt sett är hennes
syn på kunskap att det är något som man tar in via förmedling. ”Nja, till exempel på nyheterna och
sånt där, ja, så kan, så får man ju lära sig lite nytt varje dag om hur det är ute i världen. Kan man se
på TV och lyssna på radio, så får man veta” (Maria). Marias syn på kunskap är helt relaterad till det
teoretiska skolmässiga kunnandet samt av informationskaraktär, alltså det första av
kunskapsbegreppen (SOU 1997:21), faktakunskaper, som ju är mycket är hennes problematik
eftersom hon uppger sig ha större problem med att komma ihåg än övriga elever . Denna syn på
kunskap är enligt mitt sätt att se det begränsande för henne därför att allt som hon förknippar med
kunskap är en del av hennes problematik. Hennes styrkor räknas inte av henne själv som kunskap
och bidrar därför heller inte till hennes bild av sig själv. Att äga kunskap är ju något som är
stärkande för vår akademiska självbild och motsatsen undergräver den.
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När det gäller lärandet uppger Maria att skolan är en bra plats att lära sig på, ”ja det är den, väldigt
bra att lära sig och man lär sig mycket” (Maria). Detta kan tyda på att hon upplever sin
lärandemiljö i skolan som givande och stimulerande. Jag gör även den tolkningen att det till största
delen handlar om den lilla specialpedagogiska gruppens lärandemiljö. Med lärande menar Maria ett
skolrelaterat lärande som i förlängningen utmynnar i en allmänbildning. ”Ja utifrån mina
svårigheter så är det ju bra att jag lär mig då i alla fall, det jag behöver lära mig i grundämnen och
det här som jag har svårt. Och dom ämnen som inte är grundämnen är också bra att lära sig i för
man måste vara lite allmänbildad” (Maria). Maria har för övrigt ett stort förtroende för skolans
lärande. Hon menar att de kunskaper hon tillägnar sig i skolan gör att hon kommer att klara av livet
som vuxen. ”Ja utifrån de kunskaper jag får så kan jag klara mig bra” (Maria). Detta sista kan tyda
på att hon känner en trygghet i den lärande situation som hon befinner sig i som säkerligen har sin
grund i den verksamhet som hennes speciallärare Mona bedriver. Som kan relateras till Westling
Allodi (2002) angående en erfaren och tränad speciallärares gynnsamma inverkan på en elevens
akademiska självbild. Det kan även till viss del handlar om positiv stämpling (Karlsudd, 1999) där
hon av sin speciallärare Mona får uppmuntran och stöttning som hon säkerligen utifrån sin
problematik är i stort behov av.

Magnus

I vårt samtal så fokuserar Magnus ganska direkt på att det är stökigt, skrikigt och oroligt i den
specialpedagogiska resursgruppen. Det kan delvis ha sin grund i att Magnus har
koncentrationssvårigheter. Det betyder att om det är stökigt i resursgruppen så kan inte Magnus
arbeta med sina uppgifter därför att han blir invaderad av den oroliga miljön, som också intygas av
hans speciallärare och framgår av presentationen i resultatets första del.

Enligt Magnus är skillnaden mellan den ordinarie klassens verksamhet och den lilla gruppens
verksamhet ganska påtaglig. Som jag tolkar det är det en avsevärt lägre arbets- och prestationsnivå
i den lilla gruppen. Han säger så här om den ordinarie klassens verksamhet:

Dom lär sig mer, dom har, det är inga lektioner, dom får, dom har, dom får mer
arbete, hemläxor och sånt, och dom har en del prov. Det är fördelen med att gå i spec.
man har knappt nå prov så man har väldigt lite läxor. Man har långa raster, korta
lektioner och sånt där. Det är det liksom som jag tycker är skillnaden mellan spec.
och stora (Magnus).

Magnus uppger här att de inte har några lektioner i den ordinarie klass och då syftar han säkerligen
på att de i årskurs 9 arbetar periodvis i längre arbetspass med uppgifter av undersökande karaktär.
Som Magnus beskriver den specialpedagogiska verksamheten så verkar den vara en lågintensiv
verksamhet av förvaringskaraktär där risken är stor för understimulans (Vernersson, 2002;
Westling Allodi, 2002).

Trots Magnus problematik och stora behov av trygga arbetsformer så tror Magnus att han idag
skulle klara av att gå i den ordinarie klassen, men är ändå lite tveksam, ” ja nog, ja i fall jag skulle.
Nä jag vet faktiskt inte. Jag tror faktiskt att jag skulle kunna göra det” (Magnus). Hans berättelse
och hur han säger det kan tyda på att det här handlar om positiv stämpling (Karlsudd, 1999), från i
första hand Monas sida som får en förhöjande inverkan på Magnus akademiska självbild. Eftersom
Mona försöker ge sken av att de i den specialpedagogiska resursgruppen arbetar med den ordinarie
kursplanen som framgår av avsnittet som följer.

Vad som då enligt Magnus är positivt med den specialpedagogiska resursgruppen är att han
alltid får hjälp när han så behöver.”Ja det positiva med de är ju att man alltid får hjälp, man får ju
typ hjälp så fort man vill. Det är typ tre, från två till fyra lärare i samma klassrum som springer
omkring och hjälper till” (Magnus). Vad som här kan vara värt att notera är att det verkar vara en
väl tilltagen personalstyrka i förhållande till elevgruppens storlek. Följden av detta kan eventuellt
bli att eleverna får ”för mycket hjälp”, det vill säga att de inte behöver reflektera och fundera runt
sitt lärande.
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Enligt Magnus så innebär ett stort kunnande hos en elev att de inte behöver hjälp i någon större
utsträckning. ”Man behöver knappt någon hjälp. Man klarar allt på egen hand. Man behöver knappt
vara med på någon genomgång. Det är något sånt ungefär” (Magnus). Som jag tolkar Magnus så
handlar kunskap mer om kunnande, alltså en beredskap att klara av att genomföra uppgifter. Att
man har ett självförtroende, en självbild och en kapacitet så att man litar och tror på att man är
kapabel att klara av en uppgift eller situation. Som jag tolkar det en förtrogenhetskunskap (SOU
1997:21) som gör det möjligt att tillämpa de strukturer som kunskap är uppbyggd av. Magnus själv
anser att hans kunnande och prestationsförmåga varierar, ”ibland så kan jag och ibland så står det
helt stilla” (Magnus). Det är svårt att utifrån det han uttrycker uttolka någon särskilt negativ eller
särskilt positiv självbild vad gäller lärandet. Men eftersom han tror att han nog skulle klara av gå i
den ordinarie klassen så kan väl det tyda på att det inte handlar om en helt negativ akademisk
självbild. När vi pratar om huruvida skolan är en bra plats för lärande eller inte menar Magnus att
Internet nog är det bästa mediet när det gäller att lära sig men att skolan även får godkänt. ”Jo, för
att jag inte har haft tillgång till Internet och samlat information därifrån. Så då har väl skolan blivit
det bästa stället att lära sig på. Men jag lär ju mig alltid något nytt, nått nytt ord eller nått sånt”
(Magnus). Av detta framgår att Magnus här förknippar skolans lärande i stor utsträckning med
faktakunskaper (SOU 1977:21).

Mona

Mona menar övergripande när det gäller skolrelaterad problematik att vissa barn av någon
anledning aldrig lär sig att läsa och skriva. Detta tolkar jag som att hon menar att pedagogiska
insatser, hur bra dom än är, inte alltid hjälper barn med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Hon
säger; ”vissa barn lär sig aldrig det här med att läsa och skriva” (Mona). Hennes sätt att tala om
det verkar tyda på att hon betraktar läs- och skrivsvårigheter som ett handikapp som kan relateras
till Ström (1999).

När det gäller skillnader mellan den tidigare specialpedagogiska verksamheten, alltså 50-
talets och 60-talets specialpedagogiska verksamhet, och verksamheten i dag så läggs det i dag ner
mer tid och energi på förarbetet. Jag tolkar Mona här som att det handlar om att förankra de
specialpedagogiska åtgärderna genom att föra en dialog med eleven och dennes föräldrar och att
dialogen har betydelse för den lärande verksamheten framgår av Alerby (1998) och Vikström
(2002).

Man pratar igenom det noga med eleven och föräldrarna att eleven verkligen är
motiverad för att ta emot den här specialundervisningen. Som då kan se ut på lite
olika sätt. Att han antingen kan få det i klassen, han kan gå ut till mig i ett rum och
jobba med det eller, att om man då har väldigt stora svårigheter att han då kan ha alla
teoretiska ämnen i den här lilla gruppen (Mona).

Åtgärdsprogram upprättas enligt Mona för alla elever som har en skolrelaterad problematik och de
som har specialundervisning. För de elever som under låg och mellanstadiet har haft
stödundervisning, har alla ett åtgärdsprogram redan när de kommer till högstadiet. De elever som
inte uppnår godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik vid det första betyget i
årskurs 8, får också ett åtgärdsprogram upprättat för sig.

När åtgärdsprogram upprättas så görs det utifrån en mall som sedan skrivs under av berörda
och uppföljs.

Oftast går det till så att man sitter på ett utvecklingssamtal. Och då har vi färdiga
blanketter kan man säga. Och det finns tre delar i det här åtgärdsprogrammet. Dels
vad skolan ska göra, dels vad föräldrarna skall göra och dels elevens åtagande. Sätter
man upp då punkter då för dom tre olika faserna. Och sen alla som då ingår i det här
kontraktet skriver under, och sen har man en uppföljningsträff (Mona).
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Detta förfaringssätt har enligt Mona föregåtts av en diskussion med berörda. Det som ovan
redovisats är genomförandefasen av upprättandet av kontraktet. Åtgärdsprogrammen på Monas
skola stämmer väl överens med föreskrifterna i SOU 1997: 108,vad jag kan bedöma, på liknade sätt
som vid Ingas skola. Det som dominerar i åtgärdstexterna är en pedagogisk kartläggning med
inriktning mot att nå kunskapsmålen, uppnåendemålen i överensstämmelse med Persson (2002)
samt att det uteslutande handlar om en bedömning på individnivå

Individualisering i den lilla gruppen, den specialpedagogiska gruppen, går oftast till så, som
tidigare nämnts, att eleverna jobbar med de läromedel som hör till den aktuella årskursen. Om
eleven till exempel går i årskurs sju så används samma läromedel som övriga årskurs sjuor
använder. Som jag tolkar det så handlar det om att försöka mildra de negativt stämplande följder
som den segregerande specialpedagogiska verksamheten har enligt Skrtic (1997) genom att inte
utpeka eleven mer än nödvändigt som tidigare framhållits.

Vårat matematikmaterial är uppdelat i fyra delar. Och den här lättaste delen arbetar vi
ju då oftast med. Och det är ett material som man inte behöver skriva så mycket själv
utan det är mycket ifyllnadsövningar och då diskuterar man talen och sedan jobbar i
den här boken (Mona).

Utifrån årskursens ordinarie böcker försöker vi att förenkla stoffet så att det blir begripligt för dessa
elever. Man försöker att sammanfatta texterna i så stor utsträckning som möjligt samt att låta
eleverna göra muntliga prov i stället för skriftliga.

Det görs alltså en sammanfattning av högstadiets kurs i den lilla gruppen så långt det är möjligt
samtidigt som det ges sken av att eleven läser den ordinarie kursen. Detta påminner mycket om de
minimikurser som infördes i folkskolans begynnelse för svagt begåvade barn (Ahlström,
Emanuelsson och Wallin, 1986) och som kan leda till understimulans och även överbeskydd, enligt
vad Westling Allodi (2002) skriver att differentierad verksamhet kan leda till. Vad som Mona
menar är den viktigaste ingrediensen i den lärande processen i hennes specialpedagogiska
verksamhet är dialogen eller samtalet. Enligt Mona så bygger hon lärandeprocessen på elevens
redogörelser och berättande. Som jag förstår henne så bygger hon sin undervisning eller
handledning av elevens lärande på elevens förståelse av det lärande objektet. ”Ja ofta så är det ju i
samtal, att man kommer fram till lösningen tillsammans. Och det kan ju låta som om det är mycket
lotsning, men det behöver ju inte vara det utan eleven själv får berätta för mig istället för att jag
berättar för honom” (Mona). Lärandeprocessen kan relateras till Jakobsson (2002) som menar att
kommunikation, relationer och samverkan är av avgörande betydelse för elevens delaktighet i
lärandet.

Inom den specialpedagogiska verksamheten handlar det alltså mycket om att förenkla och
sammanfatta innehållet. Utifrån nedan redovisade resonemang framgår det att Mona utgår mycket
ifrån elevens intresse och kunskapsnivå. Detta betyder, som jag tolkar det, att Mona försöker
beskriva sin verksamhet som en till karaktären ganska individanpassad verksamhet.

Det är ju så, det kan ju var så att en elev är jätteduktig i historia fast han är ganska
dålig på att läsa, och då kan han ju göra jättesvåra övningar i historia för att han har
ett sånt kunnande och han kanske kan få lyssna på texten istället. Och en annan elev
kanske har ett annat specialintresse. Man måste ju se på vilken nivå dom befinner sig.
För oftast så har ju dom här eleverna en väldigt ojämn, ja, begåvningskurva, eller vad
man ska kalla det, kunskapskurva (Mona).

Vad som här framkommer är att elever i behov av stöd, enligt Mona, har en i större utsträckning
ojämn begåvningskurva eller kunskapsprofil än övriga elever.

Mona använder begreppet begåvningskurva och när de då inom hennes verksamhet fastställer
en elevs begåvnings och kunskapsnivå så görs det oftast genom olika former av test men även
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utifrån den bild som växer fram av eleven utifrån det nära samarbetet. Jag uppfattar det som att det
är testerna som hon i första hand utgår ifrån när hon gör sin bedömning av elevens kapacitet.

Ja dels då i matematik tillexempel, jag undervisar mest i matematik och engelska, så
är det ju klart att man tar ju till test, och lika så i Svenska, alla dom här läshäftena,
och ja, alla möjliga test som då tar och visar på dom olika delar då i ämnet. Och då
får man ju ett hum om ungefär var eleven ligger. Men sen utifrån det så är det ju
mycket att man då lär känna den här eleven och den vägen ser att, det här kan han
men det här är ett svart hål för han, och då får man gå vidare (Mona).

Mona tilläger ”vi screenar ju tillexempel alla årskurs sju i svenska. Och vi har ju diagnostiska prov
i engelska och matematik och där får man ju då den här grova nivågrupperingen” (Mona) Detta för
att göra sig en bedömning av eleverna. Som jag förstår Mona så sätts specialpedagogiska insatser
in för de elever som har visar svaga resultat på dessa test. Det kan relateras till Persson (1997) som
skriver att testning och diagnostisering är vanligt förekommande i den specialpedagogiska
verksamheten på mellanstadiet men i detta fallet även i årskurs 7. Testerna görs enligt Mona av alla
elever, de elever som då har svaga resultat på dessa test blir som jag förstår henne föremål för
specialpedagogiska åtgärder. På samma sätt verkar det även vara i Ingas verksamhet (skola 1), men
där sägs det inte rent ut utan endast antyds. Det är i överensstämmelse med Ström (1999) som
menar att merparten av speciallärarna arbetar med diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter som
fungerar som gallringsinstrument till den specialpedagogiska verksamheten. Vidare enligt Ström
(1999) så får det den följden att speciallärarna hjälper till att differentiera undervisningen med den
följden att specialpedagogiskt kunnande inte utnyttjas i tillräckligt hög grad.

När det då gäller att arbeta individuellt, i specialpedagogisk resursgrupp, så menar Mona att
eleven kan slappna av mer och koncentrera sig på det lärande objektet. Detta gör att eleven bättre
kan arbeta i lugn och ro. Mona menar att det bästa sättet att hjälpa en elev är att arbeta med denne
enskilt. Detta för att eleven då blir mer fokuserad på det lärande objektet, på ett för lärandet mer
positivt sätt. Hon uppger också att det kan vara mer effektivt att hjälpa eleven i klassen eftersom
eleven ofta inte kan koncentrera sig någon längre stund och då kan hennes profession utnyttjas på
ett effektivt sätt eftersom hon då kan hjälpa fler. Vad som blir kontentan av Monas resonemang är
att det finns både för och nackdelar med båda handlingssätten och vad som bör föredras har att göra
med elevens problematik och situationens karaktär. Som jag uppfattar det så menar hon att det
finns för och nackdelar med alla systemlösningar och att ett flexibelt sätt att organisera den
specialpedagogiska verksamheten är att föredra.

Vissa gånger är det enligt Mona nödvändigt att sitta med en elev individuellt och det är när det
handlar om läsinlärning. ”För då är det ju ofta så att man, ja man rent praktiskt läser mot varandra
och man jobbar med texter och man korrigerar och, ja frågor och svar, och. Då är det ju bra att vara
ensam” (Mona). Mona menar att man inte kan göra sådana här specifika insatser med eleverna i
klassrummet vilket innebär att det är insatsens karaktär som till viss del bestämmer vad som är att
föredra.

När man enligt Mona arbetar med elever i åtgärder måste man som lärare hela tiden tänka
efter och fundera ut hur man ska göra med varje individ, det handlar enligt Mona om att använda
hela sin kapacitet som lärare, ”man som verkligen fundera ut eller försöka komma till rätta med den
här elevens problematik” (Mona).

När det då gäller vad Mona inriktar sin specialpedagogiska verksamhet på så uppger hon att
det ”är att dom blir goda läsare” (Mona). Anledningen till att hon tycker detta är att ”om man inte
kan läsa hyfsat så är det till nackdel för alla ämnen även för matematik. Läsningen och
läsförståelsen det är det centrala i allt, alltså för mig” (Mona). Detta betyder att läsförmågan ses av
Mona som det mest centrala när det gäller det skolmässiga lärandet. Mona inriktar sin
specialpedagogiska verksamhet på att eleverna skall blir goda läsare som även är fallet i Ingas
verksamhet och i överensstämmelse med Ström (1999) som kunde konstatera att speciallärarna
främst arbetade med läs- och skrivproblematik.
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Mona menar att texterna i läromedlen oftast är för svåra för hennes elever. ”Så man måste ju
sammanfatta mycket och förklara mycket och man måste hjälpas åt med det materialet. För oftast
så har inte dom här eleverna hunnit fram till årskurs sju” (Mona). Med detta menar Mona att när de
elever som har en skolrelaterad problematik kommer till högstadiet från mellanstadiet så har de inte
de läskunskaper och den läsförståelse som krävs för att kunna ta till sig vad som förmedlas i
läromedlen. När texterna är för svåra för eleverna brukar Mona lösa det genom att hon läser högt
tillsammans med eleven och för en dialog om det som står i texterna. Med vissa elever som hon har
är inte detta ens möjligt därför att de helt enkelt inte kan läsa. Hon uttrycker det enligt följande:
”Men sen är det ju en del elever där man måste nästan börja med läsinlärning alltså rent tekniskt
läsning, eller att lära sig rent mekaniskt att läsa, men dom är ju få” (Mona).

Mona menar i överensstämmelse med Inga att när det gäller att lära sig att läsa så sker den
viktigaste insatsen på lågstadiet och hon tilläger till att ”dom största pedagogerna dom måste finnas
på lågstadiet” (Mona). Detta betyder, som jag tolkar Mona, att den största pedagogiska insatsen när
det gäller den grundläggande kunskapen i skolan, läskunskapen, sker på lågstadiet. Därför är
lågstadiet enligt Mona det viktigaste stadiet när det gäller elevens lärandemöjligheter framgent.

När det då gäller de elever där det konstaterats att de har läs- och skrivsvårigheter så måste det
enligt Mona sättas in riktade åtgärder för dessa elever under mellan – och högstadiet och kanske
även på gymnasienivå. Hon uttrycker det på följande sätt: ” Och då gäller det just dom här eleverna
som har läs och skrivsvårigheter för att många elever dom lär ju sig att läsa själv. Men dom som får
problem att verkligen då kunna se, prova olika metoder tills man hittar någon metod som passar”
(Mona). Vad Mona menar är att dessa elever måste ha en individuell läsinlärningsmetod för att
kunna tillgodogöra sig läsandets konst och detta kräver, som jag tycker att hon antyder, en
individuell handledning av en speciallärare.

Det är viktigt enligt Mona att barn med läs- och skrivsvårigheter får en bra struktur för sin läs-
och skrivinlärning därför att ”det är så med stavning också till exempel att, ja vi som inte har några
problem vi hör hur det ska vara. Men dom som har svårigheter där gäller det att ha olika knep så att
dom kan hänga upp och så” (Mona). När det då gäller att hjälpa elever med exempelvis
stavningsproblematik då använder Mona väldigt ofta dataprogram, rättstavningsprogram. När det
då gäller orsakerna till att elever har läs- och skrivproblem så kan det enligt Mona bero på olika
saker. Allt från ointresse från eleven till att eleven har dyslexiska problem. Hon säger enligt
följande:

Ja då finns det ju dyslektikerna, det är svårt att veta egentligen vad det beror på att
bokstäverna inte är där dom ska vara och dom skriver helt ologiskt. Och sen kan det
ju vara allt ifrån att man är lite svag begåvad så att man kanske inte riktigt har
tillgodogjort sig undervisningen. Till att man har haft mycket stor frånvaro, man har
en massa hål i undervisningen eller att man inte har varit intresserad, och så vidare
(Mona).

Det som framgår av citatet är att orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara många och att det
är svårt att säga exakt var i orsaken eller orsakerna består. Övergripande så betonar Mona vikten av
undervisning när det gäller att lära sig att läsa och skriva. Att det är viktigt att eleven får en god
pedagogisk vägledning av en pedagogiskt kunnig person. Det handlar inte enligt Mona om att
elever med läs- och skrivproblematik på egen hand skall åtgärda sina problem utan om att eleven
måste få specialpedagogisk hjälp individuellt. På vilket sätt specialpedagogiken främst hjälper
eleverna är, menar Mona, att de hjälper eleverna att förbättra sin läsförmåga och sina
matematikkunskaper.
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Diskussion och jämförelser lärande skola 2

Sammanfattningsvis kan sägas att både Maria och Magnus uppger sig var positiva till det stöd de
får, som för övrigt även antyds i Ida och Ingemars berättelser (skola 1). Maria uppger att hon får
arbetsro i resursgruppen och Magnus uppger att han får den hjälp han behöver för att klara av de
skolrelaterade uppgifterna och det tycker han är positivt för hans lärande. Samtidigt som de är
positiva till stödet så upplever Maria att det är för mycket stöd och i Magnus fall så upplever han
att nivån är för låg. Båda eleverna, mest då Magnus, uppger att det är stökigt och lite odisciplinerat
i den specialpedagogiska resursgruppen. Övergripande så upplever de stödet som positivt för deras
lärande. Deras syn på sin förmåga och kapacitet tolkar jag som att Maria ser ner på sig själv som
lärande individ, medan Magnus syn på sin kapacitet är något mer positiv. I jämförelse med skola 1
så verkar det vara samma förhållande. Ida verkar se ner på sin akademiska förmåga medan Ingemar
inte ger något uttryck i den riktningen, snarare det motsatta eftersom han tror att han skulle klara av
att ha all sin skolverksamhet i den ordinarie klassen. Detta kan tyda på att en skolrelaterad
problematik påverkar flickornas akademiska självbild i skola 1 och 2 i högre grad än pojkarnas.
Marias berättelse verkar tyda på att hon betraktar sin skolrelaterade problematik som vara av
patologisk karaktär eftersom hon tror att hon haft problemen i hela sitt liv och kommer att få leva
med dem resten av sitt liv. Vad beträffar Magnus så framgår inget i hans berättelse som kan tyda i
den riktningen. Även här verkar det vara samma förhållande som i skola 1. Ida verkar betrakta sina
problem som varande av beständig karaktär medan Ingemar inte ger något uttryck i den riktningen.
Det kan även vara så att pojkarna i skola 1 och 2 av någon anledning inte väljer att uttrycka något
vad gäller patologisk koppling. Eleverna skiljer sig åt en del när det gäller synen på en kunnig elev.
I Marias fall så uppger hon att det är en eleven som har faktakunskaper medan Magnus mer
relaterar kunskap till en beredskap att klara av uppgifter. Enligt Mona så går lärandet till så i den
specialpedagogiska gruppen att det görs en sammanfattning av den ordinarie kursen där lärandet
sker i dialogform utifrån elevens förståelse. Kunskapskontrollen sker i form av muntliga prov som
även antyds i Ingas verksamhet och som även Ström (1999) kunnat konstatera i sin studie. Den
lärande processen uppfattar Monas elever till övervägande delen som positiv men att nivån kan
vara för låg samt att hjälpen kan vara i för stor omfattning. Mona uppger i likhet med Inga att i den
specialpedagogiska resursgruppen får eleverna lugn och ro, medan eleverna i både skola 1 och 2
bedömer den som vara ganska stökig. Att både Maria och Magnus uppfattar den
specialpedagogiska resursgruppen som stökig verkar inte påverka deras syn på sitt lärande i någon
nämnvärt negativ riktning. En möjlig förklaring till varför Mona verkar uppfatta att verksamheten
präglas av lugn och ro och inte hennes elever kan även här, som i Ingas fall, ha att göra med att
åren som speciallärare har gjort henne mer tolerant och därför inte uppmärksammar en eventuell
stökighet så mycket. Men det kan också bero på att Magnus överdriver stökigheten till en del.
Mona uppger sig inte ha någon bestämd uppfattning om orsaken till skolrelaterad problematik, hon
menar att orsakerna kan var många. Man kan inte i elevernas berättelser se någon samstämmighet
vad gäller syn på orsaker till skolrelaterad problematik. Min tolkning är att Mona inte i någon
större utsträckning överför någon specifik uppfattning i denna fråga som eleverna påverkas av,
eftersom hon inte uttrycker något i den riktningen. Till skillnad då mot Inga, skola 1, som uttrycker
en tydlig uppfattning att läs- och skrivproblematik bör ses som ett litet handikapp.
Åtgärdsprogrammen verkar ta sin utgångspunkt i olika parters åtagande och präglas av ganska
omfattande förankring hos berörda parter. Till skillnad då mot skola 1 där varken förankringen eller
olika parters åtaganden verkar ha någon framskjutande plats. Maria kopplar åtgärdsprogrammet till
att hon får hjälp med sitt lärande medan Magnus inte verkar ha någon vetskap om dess existens.
Monas verksamhet är i överensstämmelse med Ingas verksamhet inriktad på att eleverna ska bli
goda läsare, och att läsinlärningen skall ske enskilt, men Mona menar att vissa elever trots denna
fokusering aldrig lär sig att läsa. Det kan tyda på att hon uppfattar läs- och skrivproblematik som
något av ett handikapp.
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Skola 3

Sonny

Sonny tycker att det är bra att han har möjlighet att gå till en specialpedagogisk resursgrupp
eftersom han upplever att han får lugn och ro där. ”Ja bland annat så är det ju mycket lättare att
jobba för att man får mycket mer lugn och ro där. Jag tror inte att jag skulle klara att göra ett stort
prov till exempel med klassen för det skulle vara alldeles för livligt där” (Sonny).

Som jag tolkar honom handlar det inte om någon märkbart stökig miljö som är rådande i
Sonnys ordinarie klass utan att Sonny behöver en extremt lugn miljö utan störande moment för att
kunna koncentrera sig. Även lästimmarna i den ordinarie klassen upplever Sonny som
problematiska på grund av hans höga krav på arbetsro. Han säger enligt följande: ”Jo, bara
lästimmarna, och då kan man bara, hm, det här kommer att bli väldigt svårt om man ska leta ro”
(Sonny).

För prestationernas skull så menar Sonny att fler elever kanske skulle får denna möjlighet att
få komma till en mindre grupp och få stöd och hjälp. ”För vissa skulle jag nog kunna tro att det
skulle vara bättre för jag har sett vissas betyg och det såg inte lovande ut, men jag vet inte
riktigt”(Sonny). Vad som framkommer här är att Sonny betraktar den specialpedagogiska
resursgruppens verksamhet som en god hjälp för lärandet och för prestationerna. Han menar också
att det skulle vara bra även för andra elever, enligt hans resonemang om ”vissas betyg”.

Sonny tycker att kraven är avsevärt mycket större i dag, i årskurs 9, än under tidigare år. ”Nu
senaste årskurs 9 då har det varit väldigt mycket press på mig” (Sonny). Sonny tycker att dessa
krav till största delen har varit bra för honom. ”Ja det är ju det att jag fått något gjort. För hade det
inte funnits det där kravet så hade jag nog inte haft så bra betyg” (Sonny). Han upplever det som
väldigt jobbigt när det ställs krav på honom men han förstår, som jag tolkar det, samtidigt varför
kraven ställs. ”Jo därför att jag ska få bra betyg och att jag ska komma någonstans i alla fall i livet”
(Sonny). Jag förutsätter här att kraven utgår ifrån en icke konkurrerande, uppgiftsorienterad
struktur (Nicholls, 1983, 1989) annars skulle de nog inte uppfattas av Sonny som så positivt.

Sonny tror att hans diagnos har varit till stor hjälp för honom i skolan och i skolarbetet. Han
uttrycker det på följande sätt hur det hade varit om han inte haft en diagnos med tillhörande
medicinering:

Mycket sämre, jag vet hur jag är när jag inte har fått min medicin. Då är jag uppe i
taket och håller på, då skulle mina betyg falla som en sten. Jag blir väldigt uppspelt
och, vad heter det, ja väldigt aggressiv om man säger så. Jag kan gå runt och vara hur
förbannad som helst, jag kan gå runt och slå på saker utan anledning och sånt där bara
vara arg hela tiden (Sonny).

När det gäller hans beskrivning av sin medicinering så kan nog där tolkas in följder som till
exempel abstinensbesvär, men det är utanför detta arbetes ram. Enligt honom själv är det tack vare
medicinen som han kan fungera:

Jag blir mer koncentrerad och fokuserad på vad jag gör och sånt. För när jag inte har
medicinen då kan jag bli väldigt så att jag inte vet riktigt vad jag gör, nästan som man
blir full typ, jag kan inte hantera mina handlingar riktigt ordentligt (Sonny).

När vi kommer in på vad som är viktigt i skolarbetet uppger Sonny att det är att bli godkänd i alla
skolämnen. ”Att jag får godkänt i allting” (Sonny). Här framkommer för övrigt vad Sonny menar
med bra betyg, det handlar alltså för hans del om att bli godkänd. Vad han då kan när han är
godkänd han ingen riktigt klar uppfattning om, ” jag vet inte riktigt, men jag vet i alla fall att jag
kan, i alla fall, klara det. Att om jag jobbar ordentligt så vet jag att jag får dom här betygen som jag
vill ha” (Sonny). Situationen runt kunnande och godkända betyg verkar innebära en sorts
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förvissning om att om han arbetar på så blir han godkänd, men vad han då är godkänd i verkar han
inte ha någon direkt uppfattning om. Som en kommentar till detta säger han:

Alltså vad heter det, nästan så försvinner rätt mycket information som jag har lärt
mig, vad heter det, när jag väl har gjort provet tillexempel vi ska ha i de och de ämnet
då kan det ju försvinna väldigt mycket information som jag haft i huvet (Sonny).

Han förklarar sin okunskap om vad det innebär att vara godkänd med att hänvisa till sitt dåliga
minne. Som jag tolkar honom så syftar han på kunskap som ligger på informationsplanet,
faktakunskapsplanet (SOU 1997:21), och som till sin karaktär är lätt att glömma. När det gäller
hans koncentrationssvårigheter tycker han i dag att han kan koncentrera sig bättre än tidigare. ”Jo
jag har blivit mycket bättre på att koncentrera mig nu. Det är mycket hjälp av mina tabletter också”
(Sonny). Här verkar han mena att det är tack vare medicineringen som hans koncentration blivit
bättre, inte tack vare de pedagogiska åtgärderna. Han uppger ändå att de pedagogiska åtgärderna
till en del har förbättrat hans koncentrationsförmåga: ”Jao, det är ju ganska mycket skolan också
just att jag får gå till den här lilla gruppen, då får jag ju mycket mer koncentration (Sonny). Av
hans resonemang framgår det alltså att Sonny uppfattar den specialpedagogiska åtgärden, att
tillhöra en liten resursgrupp, som positivt för hans koncentrationsproblematik.

När det vidare gäller lärandet så upplever Sonny att det framförallt är via teven som han lär sig
bäst. Det kan relateras till Alerby (1998) som konstaterat att barn/elever uppfattar massmedia som
ett lärande forum.

Ja det är egentligen framför teven jag tittar väldigt mycket på engelska program och
så där. Jag tycker väldigt mycket om engelska så jag lär mig rätt mycket. Så tar jag
bara bort den där textremsan så förstår jag typ allting som dom säger. Det känns
väldigt roligt, då får man en utmaning (Sonny)

Som jag tolkar honom så uppfattar han lärandet framför teven som roligt och stimulerande och han
känner en lärandets glädje på ett sätt som han kanske inte upplever så ofta i det skolmässiga
lärandet. Denna lärandets glädje uppger han att han ibland kan uppleva på någon musiklektion. Om
Sonny här syftar på musiklektionerna i klassen eller det trumspel som han har inom skolans ram en
gång per vecka är lite oklart men jag tolkar det som att det här handlar om den ordinarie
musikundervisningen i hans ordinarie klass. Han uttrycker det på följande sätt: ”Jo ibland i
musiken när vi har gjort något, och jag är med i det, då känner jag att det där lärde jag mig faktiskt”
(Sonny). Denna lärandets glädje upplever Sonny inte så ofta i skolan. Han uttrycker det på följande
sätt: ”Inte så himla ofta. Det är bara ibland som dom sätter in oss i grupper” (Sonny). Detta med att
lära tillsammans med andra uppskattar Sonny och skulle vilja ha mycket mer av det, ”Jo faktiskt
det hade varit rätt roligt” (Sonny). På grund av att Sonny haft så mycket av sin skoltid individuellt i
mindre grupp så tolkar jag det som att han saknar den sociala gemenskap med andra som den
ordinarie skolverksamheten erbjuder. Därför upplever han de få grupparbeten som han deltar i som
något mycket positivt och önskar sig mer av detta. Det kan relateras till Säljö (2000) som skriver
att enligt det sociokulturella perspektivet så utvecklas lärandet bäst i ett socialt kontext.
Avslutningsvis angående Sonnys åtgärdsprogram, som nog kan ses som hans ”skolplan”, så tar det
sin utgångspunkt i både kunskapsmålen och i personutveckling. Man kan nog säga att den tar sin
utgångspunkt i Sonnys hela situation (SOU 1997: 108).

Stefan

Stefan tycker i överensstämmelse med Sonny att det känns bra för hans lärande att kunna gå iväg
till en specialpedagogisk resursgrupp, därför att han där upplever att han har lättare för att
koncentrera sig. Han säger: ”Ja det är bra, koncentrerar sig bra” (Stefan). Stefan sätter ganska
direkt fokus på sina möjligheter att kunna koncentrera sig på grund av, som jag tolkar det, att detta
är hans stora problematik. I den ordinarie klassen så upplever Stefan att det är svårt att få arbetsro.
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Han uppger att ”man kan koncentrera sig bättre om man är i mindre” (Stefan). Som jag tolkar det
så verkar det som att Stefan utifrån sin situation uppfattar den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen
som övervägande positiv för sitt lärande. Det jag främst stöder mig på är det sätt han säger det på,
men även kroppsspråket när han säger det, han blir avslappnad och talar lugnare. Orsaken till detta
kan mycket väl ha sin grunde i att specialläraren har en positiva inverkan på honom personligt och
lärandemässigt.

Stefan tycker att det är negativt för hans motivation att inte lärarna, han syftar här på lärarna i
sin ordinarie klass, har den kontroll och den auktoritet som behövs för att hålla ordning och se till
att eleverna är på lektionerna. Om han här syftar på alla lärare eller bara vissa framgår ej. ”Att
dom inte har koll där, det är dåligt” (Stefan). Som tidigare nämnts så brukar Stefan hänge sig åt
skolk. Samtidigt som han tycker att det är dåligt och irriterande att han kan smita iväg från
lektionen utan att läraren märker det eller gör något åt det, så tycker han också att det är
irriterande att han inte kan smita iväg så ofta som han skulle vilja. Som jag tolkar det vet Stefan
moraliskt sett att han inte skall smita iväg från lektionerna men han menar att det är lärarens
uppgift att kontrollera om eleverna är på lektionerna, och även att se till att eleverna är på
lektionerna.

När Stefan tittar tillbaks på sin skoltid så uppger han att det mindre positiva med hans skoltid
har varit ”jobbiga långa dagar, mycket läxor, sura lärare” (Stefan). Som Stefan uppfattat skolan
har det inneburit en stor påfrestning i kombination med lite stimulans för lärandet. Jag uppfattar
att det är det sociala umgänget och utbytet med andra elever som Stefan har upplevt som det
positiva med sin skoltid. Det som han har uppfattat som det mindre positiva är det som är kopplat
till lärandet och ledarskapet runt detta.

Övergripande så tycker Stefan att det är mer positivt i skolan i dag jämfört med tidigare. Han
säger: ”Mer positivt i skolan, Ja bättre, man kanske har blivit äldre” (Stefan). Med detta vill
Stefan säga att han kanske har mognat till lite och förstår därmed lite bättre vad skolan går ut på
och vad som är meningen med att gå i skolan. Han har kommit till en del insikter som till exempel
att han nog inte kan skolka som han tidigare gjort samt att det blir roligare i skolan om han tar den
på allvar. Stefan uppger även att han förbättrat sig i skolan och att det blivit roligare, ”ja roligare,
man vet ju att man måste gå skola så det är ju lika bra att göra det på ett bra sätt” (Stefan). Detta
har han tagit till sig men kanske ”lite för sent” (Stefan).

Anledningen till att Stefan går i specialpedagogisk resursgrupp är som han uppger: ”Jag
behöver mer hjälp, har koncentrationssvårigheter” (Stefan). Vad detta beror på har han enligt vad
han säger ingen uppfattning om, ”jag vet inte” (Stefan), men han antyder att han nog tror att det är
av patologisk natur. Han säger: ”Ja nog finns det säkert hos mej” (Stefan).

Stefans syn på lärande går ut på att: ”man lär ju sig inte för skolan, man lär ju sig för livet”
(Stefan). Han försöker förtydliga detta genom att säga ”Du vill ju lära dig saker för dig själv”
(Stefan). Detta innefattar också att han gör en bedömning av vad som är kunskap för livet och
med det menar han det som han bedömer som viktig kunskap utanför skolan. Han uttrycker sig på
följande sätt: ”Till exempel biologi, det har man ju ingen användning för utanför. matte, det har
man ju användning för, svenska, men inte Biologi” (Stefan). Men han uppger även att om läraren,
på ett övertygande och trovärdigt sätt, kan förklara för honom varför han ska lära sig till exempel
biologi, då kan han godta detta och då lär han för livet. Som jag tolkar Stefan menar han att det
han ska lära sig ska kännas meningsfullt för honom, att det ska berika hans livssituation och vara
användbart utanför skolan. När det gäller det skolmässiga lärandet säger han också ”Man måste ju
göra det för att lärarna bestämmer ju vad jag ska göra. Så säger dom att man ska göra då är det
bara att `lyda´. Då lär jag mig för mig själv igen. Förhoppningsvis kommer jag ihåg det jag lärt
mig hela livet” (Stefan). Som jag tolkar det så ligger Stefans motivation för lärandet åt det
uppgiftsorienterade hållet (Nicholls, 1989) där lärandet i sig är ett mål (Nicholls, 1983).

Som det verkar så gör Stefan reflexmässigt en bedömning av det lärandeobjekt som han står
inför, om det känns meningsfullt för honom eller inte. Denna bedömning påverkar säkerligen hans
motivation och koncentrationsförmåga i både positiv och negativ riktning. Det negativa kan vara
att han får problem med sin koncentration och motivation därför att det tar kraft att göra val. Det
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som är det positiva med detta är att när han väl har ”bestämt sig för att lära” (Stefan) så lär han för
livet och inget annat och är motiverad och duktig, vilket även specialläraren och övriga läraren
uppger att han är. Med andra ord så verkar Stefan inte vara en taktiker som eftersträvar att ta reda
på vad läraren förväntar sig på ett prov. Han vill lära för livet och om en lärare kan få honom att
lyda och göra det han ska verkar han jämställa det med att lära för sig själv.

Enligt Stefan så beror det betyg han får i överensstämmelse med Sonny på hur har jobbat och
skött sig under året. Han förtydligar sig genom att säga ”ja vad jag har gjort under ett helt år, eller
terminen då” (Stefan). Själv tycker han att han nog för det mesta får de betyg han förväntat sig
men han uppger att ”ibland har man för höga förväntningar” (Stefan). När vi i samtalet kommer in
på om det kan finnas en möjlighet att lärare ger fel betyg så märker jag att Stefan blir lite upprörd:
”Fel betyg kan man väl inte få, det är väl det man förtjänar som man kan få. Man måste ju lita på
att läraren vet vad han gör” (Stefan). Som jag tolkar det finns inte lärares eventuella
felbedömningar i Stefans föreställningsvärld, därför att man får det betyg man förtjänat och detta
är en bedömning. Stefan uppger även att han lär sig bäst i en dialog med andra, ”jag lär mig mest
på att diskutera med andra” (Stefan).

Avslutningsvis när det gäller hans åtgärdsprogram så uppges det där att är duktig i framför
allt matematik och enligt hans matematiklärare säkerligen skulle klara av den ordinarie kursen
utan problem om han bara ville, men han saknar motivation. I själva verket kanske det är lusten
som han saknar som enligt Hörnqvist (1999) är av central vikt för lärandet.

Sonja

Sonja menar inledningsvis att den specialpedagogiska verksamheten, och även skolan i stort
tidigare präglades av att ”det var `ett´ pedagogiskt sätt att lära, och så var det ju i hela skolan”
(Sonja). Verksamheten byggdes tidigare upp efter mallar och det fanns inte så mycket kreativt
material. Man följde helt enkelt de ordinarie läroböckerna som man förenklade utifrån elevens
nivå. Det var inte så mycket prat om barns olikheter. Det handlade mycket om att ”slå in kunskaper
i dom” (Sonja).

Till skillnad mot tidigare så är det ”mycket mer individualiserat i dag” (Sonja). Man är mer
koncentrerad på individen i dag, att ”försöka lära känna den eleven och förstå på vilket sätt han lär
sig” (Sonja). Sonja eftersträvar i dag att mer ta reda på var problemen ligger genom att lära känna
eleven. Det tolkar jag som att hon har ett kommunikativt och relationellt förhållningssätt till eleven
som övergripande är av vikt för lärandet (Jakobsson, 2002). Man eftersträvar att ”bygga upp så att
dom känner att dom tar in kunskaper”(Sonja). Det är i överensstämmelse med Taube (1988) som
skriver att självbilden och självförtroendet är av mycket central betydelse för framgång i lärandet.
Sonja menar vidare att när det tidigare byggdes åtgärdsstrukturer så utgicks det mer ifrån en sorts
schablon därför att kunskaper om olika funktionshinder inte var så etablerad då. Man såg på dessa
elever i behov av stöd mer som ”att dom var okoncentrerade och olydiga. Lite så här olika, svaga
läsare kunde dom vara” (Sonja).

Dessa elever som Sonja har i sin specialpedagogiska verksamhet har enligt henne ”specifika
problem sådana här dyslexiproblem” (Sonja). Sonja menar vidare att dessa elever måste lära sig att
hantera sina problem, att den specialpedagogiska verksamheten kan bidra till ”att ge dom
redskapen för att klara det här, för dom kommer ju alltid att ha svårigheterna, dom går inte operera
bort på något vis, men vi måste lära dom hantera det och lära sig hur dom gör det bästa av allting”
(Sonja). Sonja menar att dess barn måste lära sig att leva med sina läs- och skrivproblem som i
förlängningen innebär lärandeproblematik men att den specialpedagogiska verksamheten kan
hjälpa dem att hitta sätt att kunna hantera sina problem. Som jag tolkar Sonja här så kan det tyda på
att hon har en absolut handikappsyn i överensstämmelse med speciallärarna i Ströms (1999) studie.

Sonja menar att eleven inom den specialpedagogiska verksamheten kan hjälpas genom att
”lägga upp mycket strategier” (Sonja). Dessa strategier kan handla om att utgå ifrån vad de är
duktiga på, göra punktinsatser och i största allmänhet skapa intresse.
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Det handlar ju om stimulans, att hitta bra sidor som man kan trycka på. Sen kommer
dom ju alltid att ha problemet kvar. Men vi har ju många hjälpmedel i dag också.
Sådana saker som stavningsprogram och att dom får jobba med datorer och skriva.
För dom kan ju ha motoriska problem också. Så att det är lite grann att hitta all den
här hjälpen som finns (Sonja).

Vad gäller övriga lärares attityder till elever med skolrelaterad problematik menar Sonja i
överensstämmelse med i första hand Inga, att det finns mycket okunskap bland ämneslärare, eller
en ovilja att förstå, hur svårt många av dessa barn har det i skolan med sitt lärande. ”Det finns
fortfarande kvar väldigt mycket av den gamla stammen, att se på prov och vad dom ska lära sig.
(Sonja). Det svåraste tycker Sonja är att få till stånd ett samförstånd med ämneslärare på högstadiet
vad gäller synen på lärande för elever i behov av stöd. Låg- och mellanstadielärare har oftast en
mer helhetlig uppfattning om barnet som person, på grund av att de ser barnen under merparten av
dagen, och detta gör, som jag tolkar henne, att de också har en mer helhetlig syn på eleven som
lärande individ.

I den specialpedagogiska verksamheten i dag så byggs det enligt Sonja mycket mer än tidigare
på elevens starka sidor för att den vägen kunna hjälpa dem med de svårigheter som de är bärare av,
”det dom är duktiga på och att lära dom då att komma över det som är svårigheten” (Sonja). Vidare
så menar Sonja att man inom specialpedagogiken arbetar mer flexibelt i dag och utifrån fler
arbetssätt med elevens lärande, ”och framför allt mängden sätt som du kan jobba med det här på.
Det är så väldigt mycket mer kreativt i arbetet i dag än förut” (Sonja). Hon syftar här på den
specialpedagogiska verksamheten på hennes skola. Av hennes resonemang kan man dra slutsatsen
att hon upplever att det är främst inom den specialpedagogiska verksamheten som det pedagogiska
nytänkandet och kreativiteten är som starkast. Den ordinarie verksamheten verkar enligt henne till
en del fungera som en ”bromskloss” när det gäller utvecklandet av elevers lärande.

I detta sammanhang inflikar Sonja att det är av stor vikt hur läraren i en klass ser på sin
verksamhet. Detta betyder att hon fäster stor vikt vid förhållningssättet och att detta är av stor
betydelse för det lärande klimatet. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Allt fungerar i en klass
beroende på hur du ser på allt” (Sonja). Detta tolkar jag som att lärarens synsätt på sin verksamhet
och på sitt lärandeuppdrag får konsekvenser för verksamheten i endera positiv eller negativ
riktning.

När det gäller synen på kunskap och lärande mellan den specialpedagogiska verksamheten och
den ordinarie verksamheten så menar Sonja att specialpedagogiken ”ser på ett vidare sätt alla dom
kunskaper dom har, och får” (Sonja). Vidare enligt Sonja så har specialpedagogiken en närmare
kontakt med eleven och detta gör att ”vi lär känna dom mycket bättre” (Sonja). Hon syftar här på
att specialpedagogiken får en närmare kontakt med eleven och detta gör att de har möjlighet att se
mer av elevens kvaliteter och starka sidor. Hon uttrycker det vidare på följande sätt.

Så man kan se genom det som kanske inte visar sig på prov och sånt. Vi har ju
möjlighet att, det har ju dom andra lärarna också men kanske ändå inte tiden. Att
utvärdera vad dom har lärt sig på olika sätt. En del kanske inte klarar av att skriva
svar på frågorna. Men dom kan berätta, dom kan visa genom experiment, dom kan
rita, dom kan göra på så många olika sätt, redovisa kunskaper. Den delen är den som
är mest begränsad hos ämneslärarna. Naturligtvis på grund av mängden elever, det
finns inte tid till det (Sonja).

Av detta framgår det att de elever som går i den specialpedagogiska verksamheten får möjlighet att
redovisa sina kunskaper på ett mer helhetligt och enligt henne meningsskapande sätt.
Redovisningen av elevernas kunskaper i den ordinarie verksamheten är mer ensidig, i form av
prov, som gör att man som lärare kanske missar stora delar av eleven lärande, detta då främst
beroende på stora klasser och tidsbrist. Sonja menar att inom den specialpedagogiska
verksamheten kan eleven få möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett mer personligt sätt och
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detta gör att man som lärare kan erfara och hitta ”det som kallas en eleven” (Sonja), alltså elevens
personlighet.

Sonja menar att elever i den ordinarie verksamheten blir underkända i ämnen som de
egentligen skulle vara godkända i. Hon menar att detta har att göra med hur kunskaperna mäts,
”hur man mäter det” (Sonja). Men Sonja menar att det håller på att ske förändringar till det bättre
när det gäller synen på kunskap och lärande generellt sett. Hon uppger:

Och naturligtvis så är det ju så att vi har kommit en bra bit på väg därför att många
här har ju gjort så att dom kan få ha muntliga redovisningar. Dom kan få göra ett
arbete hemma. Det har förändrats lite grann och där kan jag nog tro att vi
speciallärare har en viss del i det. Därför att vi har försökt ordna det så bra. Vi vet att
den här eleven skulle klara det här bara han fick presentera och visa på rätt sätt
(Sonja).

Sonja menar att den specialpedagogiska verksamheten påverkar skolan i stort när det gäller att få
till stånd en vidgad syn på redovisning av kunskap, från en fixering vid prov som redovisningsform
till en mer individanpassad sådan där eleven mer kommer till sin rätt enligt Sonja.

När Sonja arbetar med eleverna individuellt sker det utifrån skolans kunskapsmål och
lärandeaspekter. När Sonja arbetar specialpedagogiskt i grupp med eleverna då handlar det enligt
henne själv om följande:

Men är det så att du ska jobba med dom som grupp då är det ju oftast andra saker vi
jobbar med. Då är det ju ofta det här med social kompetens som vi jobbar med, saker
vi ska lära oss tillsammans, kontakten med andra människor och då är det ju helt
andra saker (Sonja).

Här framgår det att det är en skillnad mellan den individuella specialpedagogiska verksamheten
och den i grupp. Den individuella verksamheten är inriktad på kunskapsmålen medan den
gruppmässiga verksamheten är mer inriktad på social träning.

När Sonja gör en bedömning av en elevs kravnivå, som hon uttrycker det, alltså en bedömning
av en elevs kapacitet och effektivitet så tar hon föräldrarna och ämneslärarna till hjälp. Men, menar
hon, ibland kan detta med föräldrarnas medverkan vara ett hinder:

Många gånger så måste jag ju säga att det är både och, att föräldrarna tror att dom
klarar mycket mindre än vad dom klarar. Det kan också vara att dom tror att dom
klarar mycket mer och det får egentligen samma effekt, om dom ställer för låga krav
eller om dom ställer för höga krav (Sonja).

Förutom att prata med föräldrarna om en rimlig kravnivå så konsulterar Sonja även lärare som
eleven haft eller har. Utifrån information från dessa personer samt sin egen erfarenhet fastställer
Sonja kravnivån för eleven, inte i först hand testning och diagnostisering enligt Persson (1997) och
Ström (1999). När det då gäller att erhålla en samsyn vad gäller kravbilden så är det inte alltid så
lätt enligt Sonja beroende på att olika parter och personer har olika syn på exempelvis
funktionshinder och lärande i största allmänhet. Men Sonja menar att vi är tvungna att förstå, och
få en samsyn, därför att vi är ålagda att formulera våra åtgärder i åtgärdsprogram. ”Vi är tvungna
att klara det här. Vi är tvungna att skriva åtgärdsprogram” (Sonja).

Huvudansvaret för upprättandet av åtgärdsprogram ligger på speciallärare och undervisande
lärare. När det då gäller vad åtgärdsprogrammen innehåller uttrycker Sonja det på följande sätt:

Vad dom är bra på, vad dom behöver träna på, det dom behöver hjälp med. Vad vi
sätter upp för mål för en termin (detta sista gäller de elever som bedöms icke bli
godkända), eller en halv termin. Det kan vara då att lära sig arbetsrutiner. Att dom ska
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komma i tid kan det vara frågan om. Att dom ska jobba med det till att börja med. Så
småningom sätter man in rubrikerna som ingår i en kursplan. Att vad ska vi säga, det
här med goda sidorna och vad dom är duktiga på och, det står ju inte några brister
utan vad dom behöver träna på. Och hur dom ska göra för att dom ska nå det målet.
Och vilka ska hjälpa till för att dom ska nå det där målet. Och så alltid vem som är
ansvarig för den eleven och det programmet brukar vi ofta ha med bara för att vi ska
veta att det är någon som håller i och ser till att det blir utvärderat. Jo utvärdering står
alltid (Sonja).

Som här framgår så handlar det om olika problem som är relaterad till den skolmässiga
verksamheten samt till lärandet. Det kan vara färdighetsträning och vilken hjälp som bör kopplas
till denna. Det kan handla om måluppfyllelse och upprättandet av rutiner rund detta. Det kan
handla om skärpning runt skolmässiga rutiner som till exempel tidspassning. Som jag tolkar
åtgärdsstrukturen så handlar det om att göra en så helhetlig bedömning som möjligt av elevens
kapacitet och lärandebehov där elevens positiva sidor är en viktig utgångspunkt. Som jag tolkar
Sonjas åtgärdsprogramsstruktur så tar den sin utgångspunkt i en helhetsbedömning av eleven
med ett fokus på att nå kunskapsmålen som överensstämmer med Persson (2002).

Enligt Sonja så ökar kraven på eleven drastiskt vid övergången från mellanstadiet till
högstadiet och det skapar ytterligare problem för lärandet för barn i behov av stöd. Sonja menar att
högstadiet ställer krav på att eleverna ska kunna planera sina studier och detta är inte dessa barn
och deras föräldrar medvetna om. Högstadiet ställer även krav på att eleverna skall ha en
studieteknik på ett helt annat sätt än vad mellanstadiet gör.

Kan man inte studieteknik och sånt så kan det bli väldigt tokigt. Och då kanske inte
föräldrarna heller är medvetna om att jag måste hjälpa mitt barn att planera den delen
också. Det är ju sånt som vi speciallärare gör väldigt mycket, hjälper dom att planera
arbetet så. Men inte alltid har vi den möjligheten, att göra det. Men den delen kan jag
väl säga då kanske inte ämneslärarna tänker på så mycket utan dom tror att dom
klarar det här mycket mer än dom gör, det är så pass många som behöver det här
stödet (Sonja).

När det gäller det kunskapsstoff som förmedlas inom den specialpedagogiska verksamheten så är
den till stora delar bunden av skolans kursplaner, och det handlar enligt Sonja om att ”försöka få
det till att passa, på olika sätt” (Sonja). Med det menar hon att hon är tvungen att försöka anpassa
det lärostoffet som den ordinarie verksamheten förmedlar på ett sådant sätt så att de elever som hon
undervisar kan ta in det. När det gäller kärnämnena så medför detta vissa svårigheter till exempel i
engelska, men i svenska och matematik är det lättare. Hon uttrycker det på följande sätt; ”i
engelskan så har dom oftast inte kommit så långt så att man kan jobba så mycket muntligt och på
olika sätt och presentera saker och ting. Men det finns alltid sätt att förändra på så nog tycker jag
att det går bra” (Sonja). Men det verkliga problemet enligt Sonja är att kunna individanpassa de
övriga ämnena. Hon syftar här på de samhällsorienterande ämnena och i synnerhet de
naturvetenskapliga ämnena där hon upplever en viss frustration:

Dom andra ämnena är ju svårare, att där, där kan ju jag tycka när dom sitter och
jobbar med fysik och dom ska lära sig det. Men det är ju vad jag tycker och
ämnesläraren tycker väl inte det. För jag anser att det vore bättre om dom gjorde
något annat inom fysiken. För att dom förstår helt enkelt inte, många av dom har
ingen aning, det är ju otroligt abstrakt och svårt (Sonja).

Sonjas resonemang här är i stora drag i överensstämmelse med både Inga och Mona. I Ingas fall så
menar hon att elever i specialpedagogisk verksamhet i dag är tvungen att arbeta med sådant som de
inte har någon nytta av, underförstått att det är för svårt för dem. I Monas fall så gör ju hon helt
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enkelt en sammanfattning av högstadiets kurs som individanpassas till elevens nivå. Vad gäller
Sonja så menar hon vidare att de elever som hon arbetar med, elever i behov av stöd, måste få
arbeta på ett annat sätt till exempel ”praktiskt med laborationer och se vad som händer” (Sonja), för
då har de ju enligt Sonja ändå lärt sig. Sonja vill här mena att för vissa elever med skolrelaterad
problematik så är nivån dessa ämnen alldeles för abstrakt. Hon menar att dessa ämnen, för elever
med skolrelaterad problematik, måste bedrivas på ett helt annat sätt så att det kommer till stånd ett
lärande för dessa elever. Som jag tolkar det mer i överensstämmelse med Dewey (1997) som menar
att grundläggande kunskapsstoff måste kombineras med en praktisk tillämpning som kan tilltala
eleverna. Det brukar Sonja även påtala för ämneslärarna och det de svarar är att de ”har inte tid, vi
har inte tid” (Sonja). Med det menar de att de inte har tid att individanpassa sin undervisning utan
att det är eleverna som måste kunna anpassa sig till den undervisning som bedrivs.

Detta med att hon som speciallärare skulle vilja bedriva undervisningen på ett annat sätt, mer
utifrån experiment, brukar hon inte påtala för eleverna därför att de måste redovisa sina kunskaper
på ett särskilt sätt enligt den modell som ämneslärarna har bestämt. Hon är dock övertygad om att
det märks vad hon egentligen tycker, ”men naturligtvis lyser det igenom på olika sätt. Det syns ju
på mig hur jag tar mig an den där uppgiften, så det tror jag säkert att jag påverkar dom” (Sonja).
Med detta menar hon att hennes attityd nog påverkar eleven känslomässigt. När hon känner detta så
brukar hon ibland föreslå att de skall göra på ett annorlunda sätt: ”Men ibland så gör jag så att, kan
vi inte göra så här i stället, att jag ser ett annat sätt att ta mig an den delen som dom satt upp som
viktigt som jag tycker kan ersätta det, då kan jag gå runt det” (Sonja).

Sonja menar att hon på något sätt måste verka som hon tycker att det är viktigt att arbeta med
det som hon egentligen tycker är för abstrakt och svårt. Detta menar hon att hon nog lyckas med:

Man har väldigt hög status bland dom här eleverna som deras speciallärare. Därför
att, jag tror att i och med att du jobbar på det sätt du gör, där dom ser framsteg som
dom gör, dom får ju ett annat självförtroende så sväljer dom nog ganska mycket av
vad man säger, dom tror att man är klokast av alla på skolan lite grann, det kan var så
många gånger. Och det tror jag beror på att man har så nära kontakt med dom här
eleverna. Att dom har känt att dom har fått stöd och hjälp med vad dom behöver
(Sonja).

Sonja menar att hon liksom blir en auktoritet för dessa barn och detta har att göra med att hon
kommer dem väldigt nära och att de känner att de blir hjälpta och stöttade i deras lärandeprocess.

Sen att du individuellt kan jobba med en elev och få många infallsvinklar, förklara för
dom, hjälpa dom att träna på sådant som dom behöver, har behov av och träna. Och
lära dom att se och bena upp och närma sig problemet. Att man hjälper dom i den
delen, och så småningom kan dom ju göra det själv (Sonja).

Detta menar Sonja är meningsskapande för elever i behov av stöds lärande och utveckling.

Diskussion och jämförelser lärande skola 3

Både Sonny och Stefan upplever att det specialpedagogiska stödet är bra för deras lärande. För
Sonnys del så menar han att stödet är bra för hans prestationer. Stefan menar att det är lättare att
koncentrera sig på lärandet i den specialpedagogiska resursgruppen än det är i den ordinarie
klassen. Lärandet för Sonnys del skall enligt honom syfta till att han blir godkänd i ämnena, medan
det för Stefans del skall syfta till att han erhåller kunskap som är viktig utanför skolan. Varken
Sonny eller Stefan ger några direkta uttryck för deras syn på sin kapacitet, sin akademiska förmåga,
som kan tyda på att de endera har en positiv syn på sin kapacitet eller en negativ. Som jag tolkar
deras berättelser så verkar Sonny ha ett mål i att bli godkänd i som han uttrycker det ”allting” och
detta betraktar han som bra betyg, givetvis en bedömning enligt honom utifrån hans problematik.
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För Stefans del så är ju omdömet om honom att han är duktig, framför allt i matematik, och det
finns inget i hans berättelse som tyder på att han skulle se ner på sin akademiska förmåga så min
tolkning är att både Sonny och Stefan äger en tro på att de har en förmåga att nå avsedda mål om
förutsättningarna är de rätta utifrån deras problematik. Detta verkar tyda på, som framförts under
skola 2, att pojkarnas akademiska självbild inte påverkas negativt i lika hög grad som flickornas av
att ingå i en segregerad integrerad specialpedagogisk åtgärdsstruktur. Båda Sonny och Stefan
betraktar sin problematik som vara av beständig karaktär, i överensstämmelse med flickorna i
studien. I Sonnys fall så uppger han sig ha ett funktionshinder och vad Stefan beträffar så uppger
han att problemet finns hos honom själv. Sonjas specialpedagogiska verksamhet är som hon
beskriver den av en individanpassad art med inriktning på stärkandet av självbilden. Det tolkar jag
som till övervägande delen positivt för dessa båda elevers lärande. Vad som styrker mig i denna
uppfattning är att varken Sonny eller Stefan uppger något som jag kan tolka som negativt i Sonjas
specialpedagogiska verksamhet. Det som kan vara en förklaring till att det från eleverna inte
framkommer något som kan tydas i negativ riktning angående Sonjas verksamhet, kan ha att göra
med det hon själv uppger, att hon som speciallärare blir en auktoritet för sina elever. Detta för att
hon hjälper dem och stöttar dem i deras lärandeprocess och det tolkar jag som positivt för deras
akademiska självbild. Det som Sonja menar är hindrande ut lärandesynpunkt och även ur
självbilds- och självvärderingssynpunkt är kraven från den ordinarie verksamheten i form av
betygssystem och lärandestruktur, som för övrigt överensstämmer med både Inga och Mona enligt
det som framförts under skola 2. Det som även kan vara ett hinder är den syn på handikapp som
framskymtar i Sonjas resonemang och som hennes berättelse kan tyda på att hon överföra till
eleverna på liknade sätt som det framskymtar i Ingas resonemang. Det ser jag som hindrande för
elevens lärandeutveckling generellt och ur ett livslångt och livsvitt lärandeperspektiv. Sonjas
åtgärdsstruktur handlar om att göra en så helhetlig bedömning som möjligt av elevens kapacitet och
lärandebehov med utgångspunkt i elevens positiva sidor. Monas åtgärdsstruktur verkar ta sin
utgångspunkt i olika parters åtagande och präglas av förankring hos berörda parter. Till skillnad då
mot Ingas verksamhet där varken förankringen eller olika parters åtaganden verkar ha någon
framskjutande plats. Det som är gemensamt för alla tre speciallärarna i studien är att de verkar ha
en utgångspunkt i elevens positiva sidor vid upprättandet av åtgärdsprogram. Inriktningen på läs-
och skrivinlärning som både Inga och Mona verkar ha sin utgångspunkt i för sin
specialpedagogiska verksamhet är inte alls lika framträdande i Sonjas redogörelse för sin
specialpedagogiska verksamhet. Som jag tolkar Sonja så har hon en vidare syn på
specialpedagogisk verksamhet de övriga två. Med vidare syn menar jag att Sonja verkar ha
självbilden och självvärdet som utgångs för sin verksamhet och då blir till exempel läs- och
skrivinlärning medel för att höja elevens självvärdering. I Ingas och Monas verksamhet så verkar
läs- och skrivinlärning, framförallt läsinlärningen, vara huvudsyftet med den specialpedagogiska
verksamheten. Det kan vara en tänkbar orsak till att Ingas och Monas elever uppfattar nivån som
låg och präglad av upprepning. Sonjas elever uppger inte något i den riktningen. En tänkbar
förklaring till det kan vara att i hennes verksamhet är inte färdighetsmomentet lika framträdande,
utan höjandet av självbilden och självvärdet och det verkar inte förknippas med en låg nivå,
upprepning och en stökig skolmiljö.
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Konklusion

Syftet med studien har varit att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras speciallärare,
inom den specialpedagogiska verksamheten, uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska
insatserna, vad gäller elevernas självbild, självvärde och lärande. Sammanfattningsvis kan sägas att
studien kan tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen, i detta fall den segregerande
integrerade eller den integrerade, påverkar elevernas självbild i något negativ riktning. Exempel på
denna negativa påverkan är att eleverna verkar uppfattade sig som annorlunda i negativ
bemärkelse, som avvikare, att de får utstå negativa kommentarer, upplever ett utanförskap,
upplever sig som defekta samt som speciella i största i allmänhet. Som jag uppfattar speciallärarna
så verkar de vara medvetna om att specialpedagogiken har en negativ stämpel, men att de försöker
motverka denna på lite olika sätt. Exempel på detta är att de eftersträvar att synliggöra
specialpedagogiken på ett positivt sätt samt att stärka elevens självbild. En möjlig förklaring till att
specialpedagogiken verkar ha en negativ stämpel är att den kulturellt förknippas med negativ
avvikelse (Emanuelsson, 1997). Vad däremot studien inte kan uttala sig om är elevernas reella
självbild endast eventuell påverkan i olika riktningar som kan ha en koppling till den
specialpedagogiska åtgärdsstrukturen eller åtgärderna.

Studien kan även tyda på att eleverna till övervägande delen ser ned på sitt självvärde i
skolsammanhang, förutom då Stefan som inte ger uttryck för någon direkt uppfattning vad gäller
självvärde. Min tolkning är att den specialpedagogiska strukturen påverkar elevernas självvärde i
något negativ riktning i kombination med annan problematik, och genom sin något negativa
inverkan på självbilden. Det som styrker mig i denna uppfattning är att det som eleverna uppger
som kan tolkas som att deras självvärde sänks är till övervägande delen av interaktionistisk och
jämförande karaktär. Vidare att Stefan inte verkar äga något nämnvärt lågt självvärde som en följs
av sitt specialpedagogiska stöd kan ha sin grund i att han har anpassad studiegång, är således
endast en mindre del av veckan i skolan. Det kan göra att hans självvärde påverkas i mindre
omfattning av den specialpedagogiska strukturen än vad de övriga eleverna gör. Därför att hans
självbild konstrueras i en annan kontext med en annan diskurs. Ur speciallärarnas berättelser kan
utrönas att de försöker bygga upp elevernas självvärde genom att försöka förebygga
skolmisslyckanden och genom positiv förstärkning. Dagens betygssystem och den ordinarie
verksamhetens lärandestruktur ses till stora delar som negativa faktor i detta byggande av ett
positivt självvärde.

Till övervägande delen så uppfattar eleverna att det specialpedagogiska stödet är bra för deras
lärande, endast Ingemar och Magnus uppfattar jag som lite tveksamma till hjälpen på grund av,
som de uppfattar, stökigheten i resursgruppen samt att nivån uppfattas som för låg vad gäller
lärandet. Studien verkar tyda på att flickorna i studien, Ida och Maria, i något större utsträckning
än pojkarna har en tendens att se ner på sin akademiska förmåga som en följd av den
lärandestruktur som de ingår i. Som jag uppfattar speciallärarna så är det den individuella
handledningen av ett individuellt upplagt stöd som speciallärarna uppfattar som mest
meningsskapande för elever i behov av stöds lärande. Men för vissa elever verkar det som att
denna individuellt anpassade åtgärdsstruktur inte riktigt verkar passa, jag syftar här på att nivån
kan uppfattas som för låg och att hjälpen är för omfattande. En möjlig förklaring till detta kan vara
att färdighetsmomentet betonas i för hög grad som redovisats under rubriken Diskussion och
jämförelser lärande skola 3.

Studien kan alltså tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen påverkar elevernas
självbild i något negativ bemärkelse. Resultatet verkar också tyda på att denna negativa inverkan
överförs till självvärdet så att även det påverkas i något negativ bemärkelse, i mer eller mindre
grad. Det som resultatet även kan tyda på är att en bidragande faktor till specialpedagogikens
negativa påverkan på elevens självbild är dess koppling till skolrelaterad problematik och
skolmisslyckanden, alltså negativ avvikelse, som överförs via den sociala interaktionen. När det
då gäller lärandeaspekten så uppfattar jag, som tidigare nämnts, att eleverna till övervägande
delen är positiva till den hjälp de får, men, som det verkar, på grund av speciallärarnas antydda
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patologiska synsätt på läs- och skrivsvårigheter, i första hand Inga och Sonja, så erhåller eleverna
en patologisk syn på sin lärandeproblematik på grund av överföring från speciallärarna och den
specialpedagogiska traditionen i mer eller mindre grad.

Men som sagts, studien uttalar sig inte om elevernas reella självbild utan eventuella
betydelser som kan relateras till självbild, självvärdet och lärandet som möjligen kan kopplas till
endera den specialpedagogiska strukturen eller insatserna. Mitt övergripande intryck av eleverna
är att de är tydliga, verbala och vågar uttrycka hur de upplever och känner på ett målande sätt. Om
det har något med de specialpedagogiska insatserna att göra är svårt att uttala sig om, men mitt
intryck är att det möjligen har det som en följd av speciallärarnas ambitioner att stärka elevernas
självbild och självvärde. Detta kan relateras till Rosenqvist (1991) som menar att ”`Elevens
självförtroende förväntas kunna öka om lärarna i sin undervisning befrämjar elevernas
självförtroende´” (Rosenqvist, 1991, s. 79).

För att då relatera resultatet till den teoretiska modellen (figur.1) så kan resultatet tyda på att
den studerade specialpedagogiska åtgärdsstrukturen pekar i riktning mot stämpling och
utanförskap och därmed påverkar elevens självbild, självvärde och lärande i negativ riktning. Men
att de specialpedagogiska insatserna och speciallärarnas ambitioner till en del motverkar denna
negativa trend.
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Diskussion

Övergripande reflektion

Arbetet med avhandlingen har mycket präglats av ett sökande efter relevant vetenskaplig kunskap
på området, ett metodmässigt angreppssätt samt en teoretisk utgångspunkt. Den teoretiska delen
av min forskarutbildning har varit till stor hjälp i detta sökande, men att även intuitionen till vissa
delar har styrt. Denna intuition är lite svår att få något riktigt grepp om, vad som styr, vad som
påverkar egentligen ”vägvalet”. Vad som gör att denna intuition är så svår att få grepp om är,
enligt min uppfattning, att den utgår ifrån den totala erfarenheten av livet. I mitt fall då de
teoretiska kunskaper jag äger inom området, mina erfarenheter av min egen skoltid, erfarenheter
av läraryrket, erfarenheter av mina barns skoltid och de erfarenheter som livet i stort gett mig och
så vidare. I dessa vägval har jag haft stor hjälp av mina handledare, men vägvalet har ändå varit
mitt, och det innebär att andra vägval har valts bort med kanske andra resultat som följd.

Arbetet med avhandlingen har pågått under flera år och det har gjort att utgångspunkten för
arbetet till viss del har ändrat fokus. Inte i någon större utsträckning men så pass mycket att jag
upplever att ”andan” i skrivandet har påverkats. Med det menar jag att under skrivandet av till
exempel bakgrunden var inte metoden och det teoretiska perspektivet helt klart, men dock till
stora delar. Det menar jag har till en del satt sina spår i bakgrundskrivandet i den bemärkelsen att
sökande efter relevant forskning påverkas till viss del utifrån teori och metod. Men eftersom syftet
med studien var i det närmast klart redan i inledningsskedet av projektet så menar jag att denna
påverkan nog har varit marginell.

Valet av studiegrupp gick till så att jag valde ut fyra kommuner i Norrbotten. Kriteriet för mitt
urval var att kommunerna skulle ha en geografisk spridning och vara av varierande storlek. När
urvalet var gjort tog jag telefonledes kontakt med respektive skolchefer som gav förslag på
lämpliga skolor för studien. Det kan så här i efterhand ses som en liten svaghet att det var
skolcheferna som starkt bidrog till urvalet av skolor för studien. Att inte urvalet skedde slumpvis,
som så här i efterhand kan tyckas vara det mest naturliga, tror inte jag varit till någon större
nackdel forskningsetiskt. Det ska i så fall vara det att skolcheferna på något sätt hade favoriter
bland rektorerna eller speciallärarna. Men om så än vore fallet har det enligt min uppfattning inte
haft några direkta urvalsnegativa konsekvenser vad gäller valet av elever utifrån denna aspekt.

Vid samtalen med rektorerna framförde jag några kriterier som skulle ligga till grund för
urvalet av speciallärare/specialpedagoger. Dessa gick ut på att jag ville ha personer med
erfarenhet av arbetet som speciallärare/specialpedagog samt att jag eftersträvade en jämn
könsfördelning. Det sista visade sig var omöjligt på grund av att det endast fanns en man att tillgå
vid ett av rektorsområdena, som senare utgick ur studien. Att det fanns så få män att tillgå kan ses
som ett problem när det faktiskt är så att merparten av de elever som är i åtgärder är pojkar, ett
cirka 70- till 30 procentigt förhållande enligt Skolverket (2003). Jag menar nu inte att endast
manliga speciallärare/specialpedagoger skall undervisa pojkar, men jag tror att det är viktigt att
det finns manliga speciallärare/specialpedagoger att tillgå vid rektorsområdena. Vad beträffar
elevernas könsfördelning har inte min ambition varit att ha ett genusperspektiv. Men vid urvalet
av eleverna så kom detta kriterium att finnas med mer eller mindre omedvetet, i den bemärkelsen
att jag ville ha med elever av båda könen i studien. Nu råkade det bli ett cirka 70- till 30
procentigt förhållande i studien, 4 pojkar och 2 flickor, men det var mer av en slump. När det
vidare gäller valet av speciallärare/specialpedagoger så var, som nämnts, ett av kriterierna att de
som skulle ingå i studien skulle ha erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Det ledde till att jag
hänvisades till personer som hade lång erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Med den följden
att de också hade en relativt gammal utbildning, som låg mer än tjugo år tillbaka i tiden. När man
beaktar att mycket av den forskningsbaserade kunskapen om elevers självutveckling och lärande
är av ganska nytt datum så leder detta tanken till att dessa personer arbetar efter gamla, men
beprövade metoder. Som kan var mycket användbara och utprövade under lång tid, men kan just
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vara gamla. Med det vill jag säga att om jag intervjuat speciallärare/specialpedagoger med en
nyare utbildning så kanske resultatet hade blivit något annorlunda, även vad gäller eleverna.

Det som även kan vara värt att uppmärksammas är att intervjuerna med eleverna först skedde
ett år efter det att intervjuerna med speciallärarna/specialpedagogerna genomförts. Det kan
givetvis ha en inverkan på resultatet eftersom ett väglett samtal, och intervjuer generellt, tar sin
utgångspunkt inte bara i det som är syftet med samtalet utan även den aktuella situation som lärare
och elever befinner sig i. Med det menar jag att när jag intervjuade
speciallärarna/specialpedagogerna så färgades deras samtal av den aktuella specialpedagogiska
situation som de just då befann sig i. Med den följden att de delvis utgick ifrån en elev- och
organisatorisk situation som inte var fallet när jag gjorde elevintervjuerna. Det kan betyda att när
jag tolkat lärarna i förhållande till eleverna så kan det i grunden ligga en betydelseförskjutning i
den bemärkelsen att man inte riktigt pratar om samma situation. Men eftersom jag även
genomförde en intervju med speciallärarna/specialpedagogerna i anslutning till elevintervjuerna
med utgångspunkt i den aktuella elevsituationen så är min bedömning att denna förskjutning har
marginell betydelse.

Ett av de kriterier som jag ställde upp för urvalet av elever var att dessa skulle gå i årskurs 9.
Vid samtalen med en av speciallärarna/specialpedagogerna med utgångspunkt i de utvalda
elevernas åtgärdsprogram så fanns även elever med som inte gick i årskurs 9. Bland dessa så var
det några elever som jag tyckte verkade väldigt intressanta, utifrån deras situation, men problemet
var att de inte gick i årskurs 9. Under samtalets gång började det stå klart för mig att jag ville ha
med dess elever i studien med den följden att kravet på att eleverna skulle gå i årskurs 9 tonades
ner till förmån för en spridning från årskurs 5 till årskurs 9. Det kan kanske ses som en svaghet,
att man påverkas i situationen att ta beslut som man inte hade planerat. Men för min del, i detta
fall, så ser jag det inte på det sättet. För mig så var det forskningssituationen som stod i
förgrunden och min känsla av att detta beslut skulle göra studien intressantare. Vidare så får jag ju
inget svar på frågan om studien på grund av detta beslut blivit intressantare. Men det är ungefär
som livet självt, vi vet inte hur det hade blivit om vi gjort andra val. Alla våra val, viktiga val, görs
mycket utifrån känsla och intuition. Intuition och forskning har enligt min uppfattning mycket
gemensamt med livet självt, ett sökande efter mening och sammanhang.

Den verksamhet som jag har studerat är som tidigare nämnts en segregerad integrerad
verksamhet (Haug, 1998). Det betyder att eleven lämnar sin studiegrupp för att få sitt stöd, och det
verkar i hög grad ha påverkat resultatet. Inte kanske i första hand beroende på att de just lämnar
sin tillhörandegrupp, utan mer beroende på att företeelsen verkar förknippas med negativ
avvikelse som jag även anser styrks utifrån Emanuelsson (1997), Haug (1998), Westling Allodi
(2002) för att nämna några. Om däremot studien hade genomförts i skolor som hade en
inkluderande struktur på sin verksamhet, där eleven får allt sitt stöd i sin ordinarie klass
(Vernersson, 2002), kanske resultatet hade blivit ett annat. Det inkluderande perspektivet
framskrivs som det mest gynnsamma i både SOU 1997:108 och SOU 1999:63 för elever i behov
av särskilt stöd och även utifrån forskning av bland andra Haug (1998), Vernersson (2002),
Westling Allodi (2005). På grund av att jag enbart studerat en segregerad integrerad verksamhet,
samt att studien omfattar relativt får individer gör att det inte går att uttala sig om
specialpedagogisk verksamhet generellt i Sverige. Men trots detta så menar jag att resultatet kan
ses som överföringsbart, detta för att enligt Haug (1998) så är den segregerande integrerande
specialpedagogiska verksamhet den vanligast förekommande i Sverige.

Som tidigare nämnts har bakgrundsskrivandet mycket präglats av ett sökande, ett sökande
efter vad som jag uppfattar som relevant för studien. När det då gäller valet av metod så stod det
tidigt klart för mig att det skulle handla om en kvalitativ studie. Detta för att jag var intresserad av
att ta reda på intervjupersonernas uppfattningar om den specialpedagogiska verksamheten. Det
hade kanske varit tänkbart att genomföra en enkätundersökning där jag arbetade med någon form
av likertsskalor som gjort det möjligt att mäta inställningar till den specialpedagogiska
verksamheten. Det hade möjliggjort att rikta sig till en avsevärt större undersökningsgrupp och
därmed kanske kunna uttala mig mer generellt utifrån en statistisk säkerställd
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undersökningsgrupp. Men det såg jag som mindre lämpligt på grund av två skäl. Det första skälet
var att jag var intresserad av att undersöka uppfattningar och nyanser i uppfattningar. Det andra
skälet var att jag ur forskningsetisk synvinkel såg det som mindre lämpligt att skicka ut enkäter till
elever i behov av särskilt stöd. Att kunna utröna nyanser ur en enkät såg jag som en i det närmaste
omöjlig uppgift därför att enkäten enligt min uppfattning inte är ett så känsligt
forskningsinstrument så det kan uppmärksamma nyanser i uppfattningar. Vidare att skicka ut
enkäter till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan ser jag inte som vetenskapligt försvarbart
ur flera aspekter. Dels så kan jag inte stå som garant för att det är eleven själv som har fyllt i
enkäten utan hjälp, vidare så skulle det vara svårt att veta om eleverna hade förstått hur de skulle
svara och förstått frågorna. Utifrån dessa aspekter så kom det att stå klart för mig att det skulle
handla om en kvalitativ studie där jag skulle utröna uppfattningar om den specialpedagogiska
verksamheten utifrån den kvalitativa intervjuns vägledda konversation.

Valet av tolkningsinstrument är som framgått hermeneutiken. Tänkbart hade kanske kunnat
vara att jag utgått ifrån diskursanalys eller grounded theory. Men valet föll på hermeneutiken och
den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. I första hand på grund av dess syn på hur tolkning går
till. Att den tar sin utgångspunkt i spänningsförhållandet mellan helhet och del. För mig känns
denna utgångspunkt som helt naturlig och självklar. Övergripande så upplever jag att det är så vi
gör i det dagliga livet när vi tar in vår omgivning, eller rättare sagt erfar det liv vi lever. Det som
även tilltalade mig var resonemanget runt förståelsehorisont, förförståelse/fördomar och det
traditionsbundna det klassiska (Gadamer, 2004). I förståelsehorisonten sker, som jag förstår det,
sammansmältningen och ur den framväxer förståelsen av den andre. Men som ett hinder i denna
strävan att förstå den andre finns mina fördomar och min förförståelse, som jag förstår Gadamer
(2004) så är dessa synonyma. Dessa kan hindra mig från att erhålla en djupare förståelse på grund
av sin oreflekterade och känslomässigt knutna karaktär. Ett sätt för mig att motverka
förförståelsegrundade antaganden har varit att ”hålla mig tillbaka”, att vänta med mina slutsatser
till jag känner att det skett en horisontsammansmältning och denna förvissning sker på ett
känslomässigt plan i förståelsehorisonten, den reflekterade horisonten. Det kanske i själva verkat
handlar om att jag uppfattar andemeningen (Rosenqvist, 1988). Men det är till sin karaktär en
subjektiv förståelse, och det är på grund av detta som jag har presenterat resultatet som jag har
gjort. Jag har eftersträvat med mitt resultatupplägg att synliggöra tolkningsprocessen. Som en
konsekvens av min ambition att synliggöra tolkningsprocessen så har den hermeneutiskt
inspirerade kategoriseringen av resultatet i resultatspresentationen medfört överlappningar.
Eftersom jag tolkat varje kategori hermeneutiskt inspirerat utifrån hela intervjun (steg 3 i
tolkningsförfarandet) så har det medfört vissa överlappningar i form av identiska eller i det
närmaste identiska citat i kategorierna. Det betyder inte att jag uppfattar kategorierna som
identiska. Jag menar att det är en skillnad mellan till exempel självbild och självvärdering.
Självbilden som jag definierat den så är den en följd av den sociala interaktionen och
självvärderingen är den känslomässiga värdering som personen gör i förhållande till sig själv. Åter
tillbaks till den förståelse som jag erhållit, och då är frågan vad är det jag förstår när jag förstår
den andre. Övergripande så tolkar jag det som att det handlar om en kulturell förståelse, jag förstår
personen ur ett kulturellt perspektiv där det klassiska spelar en mycket central roll. Med det
klassiska menar jag de värden som är knutna till oss som kulturvarelser. Med det vill jag säga att
jag nog inte förstår intervjupersonerna på ett direkt känslomässigt plan, utan via mig själv som
kulturellt knuten individ.

Genom respondenternas uppfattningar och hur de har diskuterat har jag erhållit uppgifter om
hur den specialpedagogiska verksamheten möjligen har påverkat deras självbild, självvärde och
lärande. Det har handlat om att utröna vilken innebörd som respondenterna har i förhållande till
ett objekt, i detta fall den specialpedagogiska verksamhetens riktade åtgärder. Betydelser och
innebörder ser jag som starkt kopplade till uppfattningar, hermeneutik och kvalitativ metod
generellt. Övergripande så menar jag att uppfattningar är starkt kopplade till det lärande som en
person erfar generellt i världen. Uppfattningens grundläggande ingredienser är enligt min
uppfattning just innebörder och betydelser. Men å andra sidan så kan de uppfattningar som
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personen uttrycker vara oreflekterade allmänna uppfattningar som individen tagit till sig från
andra. Det är inte helt lätt att upptäcka, och kanske man inte gör det heller. I detta sammanhang så
menar jag att den hermeneutiska processen har en styrka, nämligen att den utgår ifrån processen
runt helhet och del som gör att den bedömning som görs tar sin utgångspunkt i en
helhetsbedömning. Och denna ”helhet” kan karaktäriseras som en bild av individen som sakta
växer fram utifrån den hermeneutiska processen. Denna bild är enligt min uppfattning inte möjlig
att ”kopiera” från andra, därför att bilden som framträder för betraktaren är till vissa delar
individen själv omedveten om. Det som framträder för betraktaren är en unik kulturknuten
individs livsvärld.

Jag har genomgående i metoden, genomförandeavsnittet och i diskussionens övergripande
reflektion eftersträvat att tydliggöra hur jag gått tillväga när jag har genomfört studien. Detta för
att underlätta för läsaren att bilda sig en uppfattning om studiens validitet och reliabilitet.

Resultatdiskussion

Att resultatet blev som det blev kan ha att göra med att jag studerat en integrerad (Vernersson,
2002) eller en segregerad integrerad verksamhet (Haug, 1998). Enligt forskning så har just en
sådan verksamhet en tendens att framkalla negativa konsekvenser i form av utstötning,
marginalisering och negativa attityder ifrån övriga elever. Det bör nog ovan nämnda forskare
instämma i samt Skrtic (1997), Persson (1998), Westling Allodi (2002, 2005) med flera. Enligt
Haug (1998) så karaktäriseras denna verksamhet av att kompensationstanken är bärande, att
eleven skall kompenseras för sina brister och detta leder som regel till att eleven stigmatiseras
eller marginaliseras. Men det var enligt Haug inte den ursprungliga tanken. Denna var att elever
skulle inkluderas i ett demokratiskt deltagande. I och med att skolan har strävansmål och
uppnåendemål (Utbildningsdepartementet, 1994) och den pedagogiska uppgiften är och alltid har
varit att vägleda elevens lärande. Utifrån denna situation så förväntas det av läraren att denne skall
aktivt handla för att vägleda elevens lärande mot de mål som skolan föreskriver. Vad som i denna
situation är vägledande av lärandet och vad som är en kompensatorisk insats kan enligt min
uppfattning vara svårt att veta. Många gånger så går nog dessa ambitioner in i varandra så att
skillnaden på sin höjd blir hårfin. En intressant fråga är vilken skillnad som det egentligen blir för
elevens del, utifrån självbild och självvärdering, om det är en integrerad eller en inkluderad
verksamhet. En annan intressant fråga är i vilken grad som eleven verkligen upplever sig som
inkluderad i en inkluderade verksamhet, så att det inte enbart handlar om ett annat sätt att
organisera verksamheten på. Till detta bör läggas att den akademiska självbilden konstrueras
utifrån jämförelse med andra samt utifrån andra för individen viktiga personer (Bong & Skaalvik,
2003) och att det är den relativa prestationsnivån i klassen/gruppen som har störst inverkan på
elevens självbild (Skaalvik, 2003). Om den relativa prestationsnivån är högre så sänker det
självbilden om den är lägre så har det en förhöjande effekt på individens självbild. Det betyder att
problematiken runt elevers självbild och lärande är en komplex fråga som både kräver en bra
organisatorisk skolstruktur och ett kompetent pedagogiskt ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet
och lärarens roll har enligt Vernersson (2002) stor betydelse ur ett interaktionistiskt perspektiv för
elevens självutvecklig och lärande, på grund av att det är på läraren det beror om eleven i
realiteten kommer att inkluderas, även i en inkluderande verksamhet. Vidare att lärarens värdering
av eleven har stor betydelse för elevens självbild och självvärdering i skolans värld (Skaalvik,
1994). Om läraren ser elevens problematik som elevcentrerad så leder inte det sällan till
segregation och uteslutning (Emanuelsson, 1997). Detta gör att problematiken runt elevers
utanförskap och låga självbild är en ytters komplicerad fråga som enligt min uppfattning är
organisationsrelaterad, grupprelaterad, pedagogiskt relaterad och inte minst kulturellt relaterad i
den bemärkelsen att normalitet och avvikelse i grunden nog är en kulturell fråga. Men det ligger
mycket i att skolans personal har svårt att hantera den naturliga variationen hos elever och deras
lärande (Persson, 1998). Vidare så har forskning visat att insatser som sätts in på klassrumsnivå
har större inverkan än de som sätt sin på skolnivå. Faktorer som är av vikt är att lärare och elever
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samverkar, att det finns gemensamma mål och att även eleverna samverkar (Myrberg, 2001). Det
sista kan tyda på att problemet runt elevers självbild och lärande verkar vara mer grupprelaterat
och pedagogiskt relaterat än organisationsrelaterat.

Hur skolan skall kunna tillgodose olika elevers behov är en gammal fråga. Redan under 1800-
talet så var frågan om det gick att lösa problemet genom inkludering eller om segregerande
åtgärder måste sättas in (Bladini, 1990). Enligt Maltén (1985) så var möjligheterna små att kunna
hjälpa en elev med lärandeproblematik i sin ordinarie klass, på grund av att klasserna var stora
och lärarna bristfälligt utbildade. En annan orsak till att det var svårt att kunna hjälpa eleven i sin
ordinarie klass var att inlärningstakten spelade en central roll (Ahlström, Emanuelsson, Wallin,
1986) med den följden att de elever som inte levde upp till den fastlagda inlärningstakten blev ett
problem. Lösningen på detta problem blev av segregerande art enligt vad som framgår av avsnittet
specialpedagogisk tillbakablick. Sammanfattningsvis kan sägas att orsakerna till den segregerande
lösningen låg i att klasserna var stora, inlärningstakten var fastställd och att lärarna var
undermåligt utbildade och saknade förmåga att pedagogiskt differentiera verksamheten. Enligt
mina resultat så kvarstår dessa grundläggande orsaker till en segregerande åtgärdsstruktur även i
dag, förutom att utbildningsnivån i dag inte bör vara något problem. Respondenterna i studien
uppger att det finns ett problem förknippat med för stora klasser, att inlärningstakten är för hög
samt att lärarna inte vill eller kan differentiera i den ordinarie verksamheten. Så man kan säga att
orsakerna till segregerande lösningar är lika påtagliga i dag som vid folkskolans införande. Men
att åtgärdernas karaktär inte är lika utmärkande enligt studien, utan mer av en inkluderande
integrerande (Haug, 1998) karaktär. Men faktum kvarstår de studerade verksamheterna har en
segregerande struktur, och följden av detta blir att det inte är bara eleven som skall kompenseras
för sina brister utan specialpedagogiken måste även kompensera för skolstrukturens brister. Om
det nu handlar om brister, det gör i alla fall lärarrespondenterna i min studie.

Resultatet i studien överensstämmer med tidigare studier på området. Att en till vissa delar
segregerande åtgärdsstruktur påverkar elevens självbild och i förlängningen dennes självvärde i
negativ riktning framgår av bland andra Berglund (1998) och Persson (1998). Det som även
studien tyder på är att sänkt självvärdering leder till funderingar, oro och i viss mån ängslan. Detta
är även i överensstämmelse med Berglund (1998). En bidragande orsak till att den
specialpedagogiska strukturen påverkar elevernas självbild negativt är som jag tidigare framfört
att den verkar förknippas med skolproblematik och skolmisslyckanden. Att orsaken enbart skulle
ligga i att eleven i större eller mindre utsträckning lämnar sin ordinarie klass ser inte jag som hela
förklaringen. Jag menar för att avskiljandet skall kunna påverka eleven negativt så måste
avskiljande vara förknippat med något negativt. Om däremot eleven lämnar sin tillhörandegrupp
för att gå till något som har en positiv förknippning, så kommer detta att innebära positivt
avskiljande. Som till exempel att gå till spellektioner eller någon annan aktivitet som enligt min
mening är positivt laddad. Även om det positiva avskiljandet säkerligen ger upphov till
kommentarer från de övriga, så påverkar det inte enligt min uppfattning elevens självbild i negativ
riktning.

Eleverna är till övervägande delen positiva till den specialpedagogiska hjälp de får, förutom
att de kan tycka att nivån är för låg, att hjälpen är för omfattande och att det kan vara stökigt i den
specialpedagogiska resursgruppen. Att nivån kan vara för låg och hjälpen för omfattande styrks av
Westling Allodi (2002) och Vernersson (2002). Att eleverna till övervägande delen är positiva till
det stöd de erhåller kan relateras till Westling Allodi (2002) som menar att
specialundervisningsstöd från en duktig speciallärare inte är negativt för elevens självbild. Utifrån
studiens speciallärare så framgår att det handlar om en starkt individanpassad verksamhet där
dialog och samverkan har en central roll. Att samverkan är viktigt framgår av Myrberg (2001) och
dialogens betydelse har framhållits av Vikström (2002). Utifrån speciallärarnas berättelser om vad
som är meningsskapande i deras verksamhet så är min tolkning att det specialpedagogiska stödet
till en del har en positiv inverkan på elevens självbild och lärande. Det kompenserar säkerligen,
till viss del, för det negativa som det verkar innebära att vare en elev i behov av särskilt stöd, även
om de nu inte benämns som sådana. Frågan är om dessa elever, med sin specifika problematik,
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alls skulle klara av skolan utan detta riktade stöd. Men det kan också vara så att de just på grund
av att de har detta omfattande stöd till viss del har den problematik och självbild som de har.
Viktigt är här att framhålla att studien inte kan uttala sin om elevernas reella självbild, utan endast
påverkan i olika riktningar utifrån teori och med stöd av tidigare forskning. Enligt Berglund
(1998) så finns det ett samband mellan svag självbild och specialpedagogiska åtgärder och att de
elever som är i specialpedagogiska åtgärder upplever den psykosociala situationen som sämre än
de elever som inte har specialpedagogiskt stöd. Det kan handla om en neråtgående spiral där
specialpedagogiska insatser tilltar för att självbilden ger vika. Men eftersom syftet med studien
har varit att utröna uppfattningar om de riktade åtgärderna ur ett elevperspektiv, så är det viktigt
att framhålla att eleverna till övervägande delen är positiva till det stöd de får. Men att det
samtidigt är viktigt att ha i åtanke att ingen elev i den svenska skolan skall behöva få en negativ
syn på sig själv, och på sig själv som lärande individ på grund av den verksamhet som skolan
bedriver. Enligt skolans inriktning och ambition så skall skolmiljön för alla elever vara positiv och
stimulerande.

Resultatet kan tyda på att speciallärarna i studien i mer eller mindre grad kan vara bärare av
en patologisk handikappsyn, medvetet eller omedvetet, när det gäller läs- och skrivproblematik. I
Ingas fall så utrycks det genom att hon i stor utsträckning ser det som ett handikapp, i Monas fall
att det framskymtar i hennes berättelse som jag tolkar det att hon är bärare av en handikappsyn
och i Sonjas fall att hon ser problemen vara av handikappkaraktär. Enligt min tolkning av
elevernas berättelser så verkar denna handikappsyn överföras till elever så att även de, medvetet
eller omedvetet, blir bärare av en handikappsyn i förhållande till sin problematik. Det starkaste
skälet till att jag tror detta är att speciallärarna antyder att de gör eleverna medvetna om sina
problem. Det är framför allt fyra elever, Ida, Maria, Sonny och Stefan som antyder att de har en
handikappsyn på sin problematik som mycket väl kan ha en koppling till speciallärarnas
inställning. Att speciallärarna var bärare av en absolut handikappsyn framkom även i Ström
(1999) samt att specialpedagogisk verksamhet har en tendens att skapa lärandehandikapp kan
utläsas i Skrtic, (1997). Om elever som en följd av sitt specialpedagogiska stöd erhåller en
handikappsyn på sin problematik så är det problematiskt ur framför allt en aspekt, nämligen att det
begränsar dem i sitt vidarelärande som framskrivs som viktigt i Skolverket (1999:121). Om
skolans verksamhet för eleven innebär en begränsning av dennes lärande och inte en utveckling så
måste det betraktas som ett allvarligt problem.

Resultatet tyder på att eleverna i studien upplever negativa konsekvenser i form av
utanförskap, och att de ser sig som avvikare på grund av sitt specialpedagogiska stöd. Detta kan
förklaras utifrån teorier om social interaktion. I och med att eleven kommer i åtgärder så blir
eleven typifierad (Berger & Luckman, 1979) som en elev i behov av särskilt stöd. En elev i
specialpedagogiska åtgärder kommer på grund av den skolmässiga strukturen med mer eller
mindre fastställda uppnåendemål och strävansmål (Utbildningsdepartementet, 1994) att
förknippas med negativ avvikelse (Emanuelsson, 1997). I interaktionen med andra så påverkas
eleven av den generaliserade andre (Mead, 1967,1976) och blir mer eller mindre bärare av den
generalisering som gruppen har till typifieringen, elev i behov av särskilt stöd. Eleven kan då välja
att kämpa emot denna generaliserade andre som innebär att befinna sig på kollisionskurs med sin
omgivning, eller att försonas med sig själv och acceptera den generaliserade andre. Denna process
kan ytterligare förtydligas genom att utgå ifrån stämplingsteorin (Leissner, 1975) som säger att
processen runt stämpling pågår tills den stämplade accepterar rollen som avvikare och blir bärare
av den aktuella avvikelsen. Om individen inte accepterar rollen som avvikare så kommer
stämplingsprocessen att fortgå och då befinner sig eleven på kollisionskurs som i förlängningen
nog kan leda till mobbning. Men om eleven accepterar stämplingen så blir denne bärare av den
aktuella avvikelsen, i detta fall att vara en elev i behov av särskilt stöd, och kommer förr eller
senare att visa tecken på avvikande beteende. Hur eleven betraktas och bedöms av andra får enligt
spegeljaget (Cooley, 2003) känslomässiga konsekvenser som för dessa elever kan handla om
underlägsenhetskänslor och att man upplever sig som annorlunda andra.
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Vad som är avvikande beteende i en gruppering behöver inte nödvändigtvis vara det i en annan.
Det som bestämmer vad som är avvikande beteende och inte har ofta att göra med vad som anses
som sunt och naturligt (Leissner, 1975) och detta kan variera till viss del beroende på
grupptillhörighet och kulturell hemvist. Det kan betyda att Stefan som endast vistas två dagar i
skolan per vecka inte påverkas av skolans generaliserade andre i lika hög grad som övriga elever i
studien. För Stefan så innebär kanske interaktionen utifrån hans anpassade studiegång mer för
hans syn på sig själv än det skolmässiga. Därför att det är den verksamhet som individen är mest
inblandad i som lägger grunden för typifieringarna (Berger & Luckmann, 1997) och dessa är av
tillsvidarekaraktär.

Enligt Merleau-Ponty (1997) så erhåller vi kunskap om vår omgivning och andra människor
genom våra kroppar. I och med att dessa elever till stora delar är segregerade från sin ordinarie
klass merparten av sin skoltid och som resultatet verkar tyda på även avskärmade från umgänge
med dessa. I och med att dess elever till stora delar är segregerade från de övriga eleverna så är
det väl frågan om skolan lever upp till åtagandet om en likvärdig skola ur demokrati och
lärandesynpunkt. Vidare så är det väl frågan om deras utbildning är likvärdig med andra elevers
utbildning. Vad jag förstår av speciallärarnas berättelser så verkar elevernas ”läroplaner” mer
präglas av en ”minimikurs” (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 1986) av den ordinarie
läroplanen. Men å andra sidan så kanske detta är enda möjligheten för dessa elever att gå kvar i
den ordinarie skolan utifrån sin individuella problematik och därmed bidrar till mångfalden
(Dewey, 1997) i skolan. Utifrån Merleau-Ponty (1997) så antyder han att vi erhåller kunskap om
vår omgivning genom interaktionen med denna. Sammantaget utifrån ovan förda resonemang så
är frågan om skolan för dessa elever lever upp till sina åtaganden ur demokrati- och
lärandesynpunkt.

Ur det livslånga och livsvida (Skolverket 1999:121) lärandeperspektivet så verkar resultatet
tyda på att den specialpedagogiska verksamheten som de ingår i har en begränsande inverkan som
framgår av resultatet. Men då är igen frågan hur det hade varit för dessa elever om de inte hade
haft specialpedagogiskt stöd. Men frågan är också om det är det specialpedagogiska stödet eller
strukturen som framkallar uppfattningarna om deras kapacitet när det gäller lärandet eller sin syn
på sitt vidarelärande, eller om det handlar om kulturellt relaterade värderingar som tidigare
nämnts. Jag syftar här på sådana kulturella värderingar som vad som ses som normalt eller
avvikande, positivt eller negativt och så vidare där nog specialpedagogiskt stöd är kulturellt
negativt värderat som även lärarna i studien ger uttryck för. Min uppfattning är att det nog i
grunden handlar om kulturellt relaterade värderingar men som verkar förstärks i och med den
specialpedagogiska verksamheten. Att inte kunna lära sig som andra, att inte räcka till på samma
sätt som andra, ses säkerligen som negativt och avvikande ur kulturell synvinkel. Dessa kulturellt
relaterade värderingar är säkerligen viktiga ingredienser i den dolda läroplanen (Broady, 1985),
och eftersom de lärs in långsamt så sätter de djupa spår. I anslutning till detta kan nämnas att
skolprestationer enligt Taube (1995) har en koppling till självbilden och detta kan ha att göra med
att skolprestationer enligt Rosenberg (1979) hör till det utvidgade jaget. Om så är fallet så
kommer framgång eller misslyckanden i lärande att i stor utsträckning prägla en individs syn på
sig själv som lärande individ. Enligt studien så kan resultatet tyda på att eleverna till övervägande
delen har en något negativ självbild och en tendens att se ner på sitt eget värde, och detta då delvis
som en följd av den specialpedagogiska struktur som de ingår i.

Enligt Skaalvik (1994) finns det ett samband mellan självbilden och det fysiska
välbefinnandet. Personer som har en positiv självbild har mindre av fysiska problem i form av
kroppsliga komplikationer. Följden av detta resonemang måste rimligtvis bli att individer med en
negativ självbild i större utsträckning har fysiska problem i forma av sjukdomar och dylikt. Om
det då är så att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen har en tendens att bidra till en negativ
självbild och ett lågt självvärde som i förlängningen kan leda till fysiska komplikationer så är det
av vikt att åtgärdsstrukturen tas under beaktande.

En intressant aspekt när det gäller lärandet är vad detta består i. Enligt Säljö (2000) är
lärandet inte något problem i sig, vi lär oss hela tiden, men frågan är vad vi lär oss. För studiens
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elever är frågan om deras lärande består i att de lär sig att de är avvikande och inte som andra. I så
fall leder det ju i en felaktig riktning enligt vad som framskrivs som riktlinjer i
Utbildningsdepartementet (1994). Av elevernas uppfattningar att döma så verkar merparten ge
uttryck för ett utanförskap. Men i vilken grad är som sagts svårt att uttala sig om. Det kan ju vara
så att uppfattningarna om utanförskapet som de ger uttryck för till stora delar är minnesbilder som
i grunden inte påverkar dem i någon nämnvärd omfattning. Min uppfattning är att upplevelserna
till viss del har sin grund i minnesbilder men att de nog i det dagliga livet i skolan lever med dessa
upplevelser av utanförskap.

Det som framskrivs i skolverket (2001) att den ordinarie klassen för dessa elever kan
upplevas som för stökig medan den lilla gruppen resursgruppen erbjuder för lite stimulans verkar
överensstämma med studien, flera av eleverna ger uttryck för detta. Att lärandet erbjuder
stimulans är av stor vikt för lusten och lusten är viktigt för lärandet (Hörnqvist, 1999). Även om
speciallärarna i studien verkar ha en ambition att individanpassa sin verksamhet så verkar lärandet
ändå ge för lite stimulans, dock ej i skola 3 enligt elevernas uppfattningar. Det kan möjligen vara
så att det är de organisatoriska alternativen som är för få, alltså att åtgärdsstrukturen är stereotyp
som också Skolverket (2001) framhåller.

Studien verkar även tyda på att flickorna Ida och Maria verkar skatta sig lägre än pojkarna i
studien vad gäller akademisk förmåga och kapacitet. Detta är i överensstämmelse med Persson
(1998) som skriver att elever som fått specialpedagogiskt stöd i kärnämnena skattar sig lägre än
andra elever och särskilt gäller det flickor. En tänkbar orsak till detta kan vara att det ur kulturell
könsrollssynvinkel är känsligare för flickor att ha en skolrelaterad problematik än det är för
pojkar.

Enligt Jakobsson (2002) så är normalitet och avvikelse till stora delar kontextbundet. Det
betyder att det är relaterat till vilken skolform eller klasstruktur som eleven är en del av. Vidare att
forskaren i sin studie har kunnat observera att lärare uppfattar två normaliter. Grundskoleelever
betraktas normalt som normala medan särskolebarn normalt betraktas som avvikande. Detta kan
möjligen även gälla för elever i specialpedagogisk verksamhet att det finns en tendens att de av
lärare normalt betraktas som avvikare. Om så är fallet så kommer det säkerligen att påverka dessa
elevers självbild och självvärde i en negativ riktning.

Enligt Nicholls (1989) så skapar icke konkurrerande lärandesituationer grogrunden för
vidarelärande för normal och svagpresterande elever. Som jag tolkar lärandesituationen för
eleverna i studien så verkar den vara av en icke konkurrerande karaktär och det är säkerligen
positivt för deras lärande. Vad som då å andra sidan kan vara negativt för deras vidarelärande i
den specialpedagogiska resursgruppen är att enligt Skaalvik (1994) så påverkas svagpresterande
elever av sina klasskamrater, i detta fall kan man nog säga kamraterna i den specialpedagogiska
resursgruppen, i högre grad än av lärarens lärandeambitioner. Detta kan göra att elevens
förväntningar på sitt eget vidarelärande dämpas på grund av gruppens generellt sett låga nivå som
har sin grund i den specialpedagogiska strukturen.

Sammanfattningsvis med utgångspunkt i den teoretiska modellen (Figur 1) så verkar
resultatet tyda på att den specialpedagogiska verksamhet jag studerat, den segregerande
integreringen, ledar i riktning mot stämpling och utanförskap som modellen beskriver. Resultatet
verkar även tyda på att elevens självbild och syn på sitt självvärde till stora delar har sin grund i
den sociala interaktionen. Det betyder att erfarenheter av utanförskap påverkar elevens självbild
och självvärde i en negativ riktning och därmed även elevens lärandeutveckling eftersom
självbilden påverkar lärandeutvecklingen. Men på grund av speciallärarnas erfarenhet och
ambition att stärka elevens självbild och självvärdering samt den individuella pedagogiska
hjälpen, som kan ha vissa negativa sidor för lärandet som att nivån kan upplevas som för låg och
att hjälpen för omfattande, så uppfattar jag följden blir att stämplingen tar en något positiv
riktning mot acceptans och förhoppningsvis social samvaro. Men fullt ut tolkar jag inte att den
positiva stämplingen lyckas att ”kompensera” för de negativa konsekvenser som den sociala
interaktionen medför. På grund av att specialpedagogiskt stöd verkar förknippas med negativ
avvikelse och att detta framstår som svårt att kompensera för. Hur omfattande dessa negativa
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konsekvenser blir för eleven har enligt min mening att göra med många faktorer som till exempel
den aktuella skolkulturen, lärarnas kompetensnivå och synsätt när det gäller dessa frågor,
speciallärarnas och/eller specialpedagogernas verksamhetsinriktning och synsätt och så vidare.

Några förslag som eventuellt kan mildra dessa framförda negativa konsekvenser som den
specialpedagogiska verksamheten verkar medföra är att medvetet arbeta för att tona ner
kopplingen till skolmisslyckanden samt att även, om det existerar, tona ner det patologiska
perspektivet på läs- och skrivsvårigheter som i förlängningen kan uppfattas av eleven som
lärandeproblematik generellt. Eftersom studiens resultat tyder på att specialpedagogik har en
tendens att förknippas med negativ avvikelse så kanske det vore en fördel om de personer som
arbetade med denna verksamhet enbart benämndes som pedagoger/lärare, med inriktning mot till
exempel läs- och skrivinlärning, och inte som något ”special” som enligt min mening inte är
ordentligt definierat. En annan aspekt är att reflektera över om formuleringen ”elever i behov av
särskilt stöd” är önskvärd eller nödvändig. För vilken elev är inte i behov av stöd, och vad
beträffar ”särskilt stöd” så är inte det heller enligt min uppfattning ordentligt definierat vad det
exakt syftar på och är därför överflödigt. Formuleringen ”elever i behov av särskilt stöd” kan
bidra till att vissa elever oförtjänt kommer att stämplas som tillhörande den negativa avvikelsen av
den normala mångfalden i grupper, med en skadad självbild som följd. För att kunna förekomma
negativt utpekande, som i förlängningen kan leda till stämpling och stigmatisering, så är det enligt
min mening önskvärt att klassystemet som organisatorisk form i skolan tas under omprövning.
Detta till förmån för ett organisatoriskt system som innebär att inte vissa avvikelser blir betraktas
som negativa och dåliga. Ett förslag kan vara att generellt införa något mindre studiegrupper som
är flexibla över tid och utifrån studieområde. Detta för att ”bädda” för en verksamhet som kan
individualiseras till den grad att elever i så liten utsträckning som möjligt behöver ”lämna” sin
studiegrupp för att erhålla stöd för sitt lärande. Vidare att om den till sin karaktär homogena
klasstrukturen i den svenska skolan skulle upplösas, så kanske de negativa följderna som
jämförelsegrupp medför för vissa elever till viss del undanröjas. Med det menar jag att det är den
relativa prestationsnivån i klassen som mycket konstruerar elevens akademiska självvärdering
(Skaalvik, 1994). Följden av det kan bli att relativt lågpresterande elevers självbild kan äventyras
(Bong & Skaalvik, 2003) på grund av att de hela tiden upplever att de ligger under den relativa
prestationsnivån. Vidare att i system med liten grad av differentiering så har ”Jag- fixering” en
tendens att ta över hos eleven, med en hämmande inverkan på motivationen för lärande (Nicholls,
1989). Sammantaget betyder nu inte detta att speciallärar- specialpedagogrollen/funktionen eller
specialpedagogik är överflödig på något sätt. Studiens resultat tyder enligt min tolkning på att
dessa funktioner är både uppskattade och nödvändiga i den svenska skolan och kommer
säkerligen så att vara även framgent. Men även att lärare generellt sett ges möjlighet till
fördjupade kunskaper i specialpedagogik så att lärandemiljön på ett bättre sätt kan innefatta de
elever som denna studie har belyst, och som enligt min uppfattning är bra för alla elever. Generellt
så ser jag det som viktigt att vi reflekterar över vår kulturellt betingade syn på normalitet och
avvikelse i synnerhet när det gäller den grupp elever som denna studie har belyst.

Studiens syfte har varit att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras speciallärare,
inom den specialpedagogiska verksamheten, uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska
insatserna vad gäller elevernas självbild, självvärdering och lärande. Vad som framkommit är en
ganska komplex bild där olika krafter verkar i olika riktningar och vad som blir resultatet är inte
helt lätt att förutse. Jag syftar här på följderna av den sociala interaktionen kontra skolans krav
och speciallärarnas ambitioner. Den utmaning som enligt min mening låg i studien var att belysa
denna specifika situation som enligt vad jag har kännedom om inte belysts på detta sätt tidigare.
Det som jag menar är det utmanande som studien kanske bidrar med är just denna komplexitet.
Att det enligt min uppfattning inte verkar finnas någon lösning av systemkaraktär som kan råda
bot på problemen runt gruppen elever i behov av särskilt stöds situation i skolan och deras
lärande. Studiens resultat har lett in mig på tanken att man kanske måste utgå ifrån ett helhetligt
betraktandesätt, utgå ifrån elevens hela situation och utifrån detta betraktelsesätt hitta lösningar
utan låsta positioner. Hela elevens/elevernas skolmiljö måste kanske tas under omprövning, och
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detta innefattar både den organisatoriska och den individanpassade verksamhetsstrukturen för att
verklig förändring skall komma till stånd. Studien tyder på att mycket kan åstadkommas i positiv
riktning utifrån befintlig struktur med hjälp av fördjupad medvetenhet och kunskap. Men för att
verklig förbättring skall komma till stånd så tror jag att det krävs ett helhetligt angreppssätt där
även den kulturellt betingade synen på normalitet och avvikelse tas under beaktande.

Fortsatt forskning

Vad som vore intressant att studera vidare inom detta område utifrån ett elevperspektiv är hur
elever i en inkluderad verksamhet uppfattar sin situation och sitt lärande. På vad sätt som dessa
elevers uppfattningar skiljer sig i förhållande till denna studies resultat. Detta vore intressant för
att kunna få en insikt i vilken roll som det organisatoriska spelar. Nu menar jag inte att en studie
liknande denna skulle kunna ge svar på en sådan komplicerad fråga, men det skulle kanske vara
möjligt att se tendenser. Över huvud taget att studera uppfattningar i förhållande till skolrelaterad
verksamhet tycker jag är angeläget. Därför att uppfattningar, förutsatt att det handlar om
uppfattningar och inte oreflekterat tyckande, ger insikter i verksamheters uppnåendegrad utifrån
ett upplevelseplan som jag menar är av stor vikt för förståelsen av den aktuella verksamheten. Att
generellt studera elevers lärande utifrån ett livsvärldsperspektiv ser jag som en inspirerande
utmaning, och min förhoppning är att möjligheter erbjuds så att detta kan förverkligas.



167

Summary

Introduction
In this thesis in the scientific discipline of education, I have endeavoured to describe and
understand how the targeted measures in special educational work are conceived by a group of
pupils and their remedial teachers. More specifically, the study deals with how the respondents
conceive the effects of the measures, on the basis of their self-images, self-esteem and learning
from a largely social interactionist perspective. The group of pupils dealt with in the study are
called in Sweden “Pupils in need of special support”, and. as stated in the curriculum and control
documents, they are a prioritised group.

Aim
To describe and understand how a group of pupils and their remedial teachers in special
educational work conceive the importance of the special educational efforts as regards the pupils’
self-images, self-esteem and learning.

Structure and direction
I have elucidated three problems areas: self-image, self-esteem and learning. The respondents
consist of six pupils and three teachers. The pupils are in the fifth to ninth form as shown in Table
1.

The structure of the research object
Table1

Municipality A.
School 1

Remedial teacher
1

Inga

Pupil 1 a
Pupil 1 b

Form 5
Form 6

Ida
Ingemar

Municipality B.
School 2

Remedial teacher
2

Mona

Pupil 2 a
Pupil 2 b

Form 9
Form 9

Maria
Magnus

Municipality C.
School 3

Remedial teacher
3

Sonja

Pupil 3 a
Pupil 3 b

Form 9
Form 9

Sonny
Stefan

The table shows that three municipalities were involved, three North Bothnian municipalities of
varying sizes. In each municipality I selected a remedial teachers and two of her pupils. I tried to
get a spread concerning age and gender, but was not entirely successful.

Background
In special educational work there are three concepts that are and have been of central importance
as regards the planning and implementation of measures for pupils in need of special support. The
concepts are segregation, integration and inclusion. The concepts represent different action
structures or patterns for dealing with deviances of a mental or physical nature. Several Swedish
researchers on special education, for example Haug (1998), Persson (1998) and Vernersson
(2002), to name a few, have studied the consequences that these action structures have had.

When it comes to development and learning, the individual’s self-image and self-esteem
are of crucial importance for successful learning, and also for participation in social life in
general(Taube, 1988). If the individual has the feeling that s/he will manage and control an
area that is important to her/him, this has a tendency to spread to other areas of her/his
personality. If, on the other hand, the individual experiences absence of control, this will not
seldom lead to lowered self-esteem (Taube, 1995). Hörnqvist (1999) writes that some areas
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are more important and hence contribute more to our conception of ourselves. One such area
is school, because the qualifying task of schools has a high societal value. For this reason our
success at school is of great importance for our self-images as learning individuals.

A negative-self-image has a tendency to influence the learning process negatively. Children
who do not rely on their ability to learn become passive from the point of view of learning and
therefore unsuccessful. Pupils who repeatedly fail at school, or encounter great difficulties in
learning, may in the long term lose faith in their own ability (Taube, 1988). Pupils who experience
failures at an early stage and are therefore exposed to negative valuation have a tendency to
become more sensitive to other people’s values than those who do not have such experiences. The
pupils who, for some reason, are not able to live up to the conditions expected to be part of a
normal pupil’s role have a tendency to be conceived as deviants (Emanuelsson, 1986).

The way in which we are valued as individuals by people around us is of central importance
for our self-esteem and view of our capacity (Liljegren, 2000). This is certainly true of the context
of schools. A group of pupils in schools that have been observed to have a tendency towards
lower faith in their capacity are the pupils who receive remedial support (Persson, 1998). This
often results in their having lower status than other pupils. Generally the children who for some
reason have a low social status find it more difficult to develop good friendship. The consequence
may be that they end up outside the social community with ruined identity and self-esteem as a
result (Hill & Rabe, 1994).

The figure below shows the consequences that the special educational work may have for
the pupil from an interactionist perspective. The arrows indicate the direction of the
consequences from a theoretical perspective.

Democratically

participant
identity

Positive
Including

Isolation Stigmatization
Labelling

Segregation The pupil Integration Acceptance Social
intercourse

Segregating
Negative

Not participant,
stereotypical,
impoverished identity

Figure 1. Theoretical model of consequences of different special educational measure structures
influencing the pupil’s self-image, self-esteem and learning.

The theoretical model is based on the concepts of segregation, integration and inclusion. The
concept of segregation most often means that the pupil is separated from her/his ordinary class
and moved to a group that is judged to be able to handle the pupil’s particular problem/disability
in a better way. Integration most often means that the pupil stays in her/his ordinary class but
receives extra support individually or in a small group. The concept of inclusion means that the
pupil gets her/his support in her/his ordinary class (Vernersson, 2002). According to Emanuelsson
(1997), the concepts of segregation, integration and inclusion are most often associated with
remedial teaching but should really be regarded as common educational concepts, where
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integration and inclusion are closely linked to democratic goals of an ideological nature. The
present study is based on integrated work or the segregating integrated work according to Haug
(1998).

According to Rosenqvist (1995) and Fischbein & Österberg (2003), the special educational
field of knowledge focuses on the interplay between the individual and her/his environment. In
general there is manifoldness in groups. Some differences will however be valued as
positive/good, and others as negative (Emanuelsson, 1997).

In the world of schools, measures targeted at pupils in need of support and help may be based
on either an including or a segregating perspective. The segregating perspective, in the form of
segregating integration, has been and probably still is the one that forms the basis of most
measures taken in Swedish schools. The including perspective is the one that is recommended on
the basis of research, control documents and directives for schools. This is because the
segregating perspective may have stigmatizing consequences that, in the worst case, may lead to
isolation. In theory, the integrating measure structure will, in the best case, lead to acceptance and
a social level of intercourse regarded as fundamental for learning and human development in
general. According to Haug (1998), this integration may be of an including or a segregating
nature. The result of including integration may be that it leads to acceptance and social
intercourse, while the segregating integration, which is based on compensation ambitions, may, in
the worst case, have the opposite effect. As for stigmatization or labelling, it may, according to
Karlsudd (1999, be of a positive or negative nature, where the positive labelling of special school
children may have a positive affect and lead to acceptance and perhaps integration.

Since the overall objective of schools is to contribute to developing the democratically
participant identity of “all pupils”, it is of utmost importance that the measures targeted at pupils
in need of support are such that they lead to inclusion and social intercourse.
The scientific theories on which the study and the theoretical model are based are symbolic
interactionism (Mead, 1967, 1976; Cooley, 2003), the labelling theory (Leissner, 1975) and social
constructionism (Berger & Luckmann, 1979; Gergen & Gergen, 1991; Gergen, 1991, 1994),
whose common feature is that they see people’s self-images and self-esteem as a consequence of
social interaction.

Method
This is a qualitative study in which I have used qualitative interviews. The interviews focused on
the respondents’ conceptions of the targeted measures in the compulsory nine-year school system,
the special educational measures. I have endeavoured to investigate the meanings and values that
the pupils and remedial teachers associate with the targeted measures. What have inspired me in
the interpretation process are the hermeneutic model and the hermeneutic circle in accordance
with Gadamer (2004, 1997) and Ödman (1979). Overall I have tried to go from part to whole and
from whole to part. According to Ödman (1979) there is a mutual dependency relation between
the part/parts and the whole. But in order for the process to be able to continue in a meaningful
way, the interpreter’s preconception plays a decisive role. It is in relation to the preconception that
this “part-whole process” takes place and creates the understanding that the hermeneutic circle is
supposed to result in. Basically it is a matter of interaction between the interpreter and what is
interpreted, and this takes place in the hermeneutic circle. The understanding that develops is of a
transitional nature, that is, it develops against the historical horizon of understanding that the
interpreter carries. Basically I have endeavoured to find out what the interviewees conceive as
significant in the special educational measures in remedial work.

Results
In summary it may be said that the study seems to indicate that the remedial measure structure, in
this case the segregating integrated or integrated structure, affects the pupils’ self-images in a
somewhat negative way. Examples of this negative influence are that they seem to conceive
themselves as different in a negative sense, as deviants, that they have to suffer negative
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comments, experience isolation, and regard themselves as deficient and as special in general. As I
see the remedial teachers, they seem to be aware that special education has a negative label but
that they try to counteract this in somewhat different ways. Examples of this are that they try to
visualise special education in a positive way and to strengthen the pupils’ self-images. A possible
explanation of why special education seems to have a negative label is that it might be culturally
associated with negative deviance (Emanuelsson, 1997). On the other hand, the study cannot
express an opinion on are the pupils’ real self-images, but only on possible influences in different
directions that may be connected to the special educational measure structure or to the measures.

The study may also indicate that a majority of the pupils depreciate their own value, except
for Stefan, who does not express any direct conception of self-esteem. My interpretation is that
the special educational structure influences the pupils’ self-esteem in a somewhat negative way in
combination with other problems, and through its somewhat negative influence on their self-
images. What lends support to this conception is that the pupils’ statements about what may be
interpreted as lowering their self-esteem are largely of an interactionist and comparative nature.
Furthermore, the fact that Stefan does not seem to have noticeably low self-esteem as a result of
his special educational support may be because he has a reduced course of studies and hence is at
school during a minor part of the week. This may cause his self-esteem to be affected to a lesser
extent by the special educational structure than those of the other pupils, because his self-image is
constructed in a different context with a different discourse. From the remedial teachers’
narratives it may be discerned that they try to build up the pupils’ self-esteem by attempting to
prevent educational failures and through positive reinforcement. The current marking system and
the learning structure of the ordinary activities are to a great extent seen as negative factors in this
building of positive self-esteem.

The pupils largely conceive the remedial support as good for their learning; I find only
Ingemar and Magnus to be somewhat hesitant about the help, because they think the atmosphere
in the resource group is noisy and the level of learning too low. The study seems to indicate that
the girls, Ida and Maria, to a somewhat greater extent than the boys, have a tendency to look down
on their academic ability as a possible consequence of the learning structure that the belong to. As
I see the remedial teachers, it is the individual supervision of individually designed support that
they conceive as most significant for pupils in need of supportive learning. But for some pupils it
seems that this individually adapted measure structure is not quite suitable in that the level may be
considered too low and the help too extensive.

The study may thus indicate that the remedial measure structure influences the pupils’ self-
images in a somewhat negative sense. The result also seems to imply that this negative influence
is transferred to the self-esteem, so that it too is affected in a negative way, to a greater or lesser
extent. What the result may also indicate is that a factor contributing to the remedial teaching’s
negative influence on the pupils’ self-images is its connection to school-related problems and
educational failures that seem to be transferred via social interaction. As mentioned earlier, when
it comes to the learning aspect, I find that the pupils are largely positive about the help they
receive. But the study may also implicate that the remedial teachers’ implied pathological view of
reading and writing disabilities may be transferred to the pupils, so that, to a greater or lesser
extent, they too are given a pathological view of their learning problems due to transfer from the
remedial teachers and the special educational tradition. But as stated earlier, the study does not
express a general opinion on the pupils’ self-images, but only possible meanings that might
influence their self-conception in one way or the other as a result of the special educational
structure or efforts. As for the pupils’ self-images, my overall impression is that the pupils do not
evince any appreciably low self-images that are indicated by the results. The opposite is rather the
case; they are clear, verbal and dare to express what they experience and feel in an illustrative
way. If this has anything to do with the special educational efforts is difficult to say, but my
impression is that it has as a consequence of the remedial teachers’ ambition to strengthen the
pupil’s self-image and self-esteem.
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Discussion
In summary, on the basis of the theoretical model (Figure 1), the results may indicate that the
special educational measure structure that I have studied, segregating integration, leads towards
labelling and isolation, as the model describes, with negative consequences for the pupil’s self-
image, self-esteem and learning. But it also indicates that the special educational efforts and the
remedial teachers’ ambitions may to some extent counteract this negative trend, because of the
pupils’ positive attitude to the measures, so that the labelling has a positive direction. My
interpretation is, however, that the positive labelling does not fully manage to “compensate” for
the negative consequences caused by the social interaction, because remedial support, in my
opinion, is associated with negative deviance, which appears to be difficult to compensate for.
How extensive these negative consequences are for the pupil has to do, as I see it, with many
factors, such as for example the current school culture, the teachers’ competence level and attitude
to these issues, the remedial teachers’ and/or the special pedagogues’ working methods and
opinions, etc.

Some suggested measures that might mitigate these negative consequences caused by special
educational work are consciously to tone down the connection to educational failures and also, if
it exists, to tone down the pathological perspective on reading and writing disabilities that in the
long term my be conceived by the pupil as a general learning problem. Since the results of the
study seem to indicate that special education has a tendency to be associated with negative
deviance, it might be an advantage if the persons working in this area were simply called
pedagogues/teachers, specialising in for example reading and writing learning, and not something
“special”, which in my opinion has not been properly defined. Another aspect is to reflect on
whether the formulation “pupils in need of special support” is desirable or necessary. For what
pupil is not in need of support, and as for “special support”, it has in my opinion not been properly
defined what it exactly refers to, and it is therefore superfluous. The formulation “pupils in need
of special support” may contribute to some pupils being unfairly labelled as belonging to the
negative deviance from the normal manifoldness in groups, with an injured self-image as a result.
In order to be able to prevent negative categorization, which in the long term may lead to labelling
and stigmatization, it is, as I see it, desirable that the class system as an organizational form in
school be reconsidered. It would be advantageous to organise a system in which certain deviances
are not regarded as negative or bad. One suggestion might be to introduce somewhat smaller study
groups in general, which would be flexible over time and in terms of areas of study. The purpose
would be to form the basis of activities that could be individualised to the extent that, as seldom as
possible, pupils would have to “leave” their study group in order to receive support for their
learning. Moreover, if the homogeneous class structure in Swedish schools were to be dissolved,
the negative consequences that being a comparative group imply for some pupils would to some
extent be eliminated. By this I mean that it is the relative achievement level in the class that
largely constructs the pupil’s academic self-esteem (Skaalvik, 1994). The consequence may be
that relatively low-achieving pupils’ self-images may be jeopardized (Bong and Skaalvik, 2003),
because they always experience that they are below the relative achievement level. Furthermore,
in a system with a small degree of differentiation, the pupil has a tendency to develop ego-fixation
with a hampering effect on learning (Nichols, 1989). Taken together, this does not mean that the
remedial teacher’s/special pedagogue’s role/function or special education is any way superfluous.
In my view, the results of the study indicate that these functions are both appreciated and
necessary in Swedish schools and will certainly remain so in the future as well. The results also
show that in general teachers should be given opportunities for acquiring advanced knowledge of
special education, so that the learning environment could comprise in a better way the pupils
elucidated in this study, which in my opinion would be good for all pupils. On the whole I find it
important that we reflect on our culturally conditioned view of normalcy and deviance, in
particular as regards the group of pupils described in this study.

The aim of the study has been to elucidate how pupils and their remedial teachers conceive
the special educational efforts as regards self-image, self-esteem and learning. What has emerged
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is a rather complex picture, where different forces act in different directions, and what the result
will be is not very easy to predict. I refer here to the consequences of social interaction versus the
demands of schools and the remedial teachers’ ambitions. The challenge I saw in the study was to
elucidate this specific situation, which as far as I know has not been described in this way. What I
think is the challenge that this study might contribute is this very complexity. In my opinion there
does not seem to exist any solution of a systematic nature that could solve the problems of pupils
in need of special support in schools and their learning. The results of the study have given me the
idea that one might have to start out from a holistic perspective based on the pupil’s whole
situation, and find solutions without rigid positions in this perspective. The pupil’s/pupils’ entire
school environment might have to be reconsidered, and this would include both the organisational
and the individually adapted work structure in order for real change to be made. The study seems
to indicate that a great deal can be achieved in a positive direction on the basis of the existing
structure by means of deepened awareness and knowledge. But in order for real improvements to
be attained, I think that a holistic approach is necessary, in which the culturally conditioned view
of normalcy and deviance is taken into consideration.

Further research
What would be interesting to study further in this area from a pupils’ perspective would be how
pupils in included activities experience their situation and their learning. In what way these
pupils’ conceptions differ in relation to the results of the present study. It would be interesting to
gain an insight into the role played by the organisational structure. I do not think that a similar
study would be able to answer such a complex question, but it would be possible to discern
tendencies. On the whole I find it important to study conceptions in relation to school activities.
The reason is that conceptions, provided that they are conceptions and not unreflected thinking,
provide insights into the degree of achievement of activities on the basis of a plane of experience
that I think is of great importance for comprehending the current activities. To make a general
study of pupils’ learning from the perspective of their world view would be an inspiring
challenge, and I hope that opportunities will be provided for realising this.
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Bilaga 1

Utgångspunkter för samtalen med speciallärare/specialpedagoger utifrån självbild, självvärde och

lärande

Syfte:

Att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras speciallärare, inom den specialpedagogiska
verksamheten, uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska insatserna vad gäller elevernas självbild,
självvärdering och lärande.

Specialundervisning ur ett dåtidsperspektiv:

Hur betraktas insatser som tidigare genomförts för elever i behov av särskilt stöd
I ett historiskt perspektiv, vad har varit bra, mindre bra, dåligt, och varför
Vad har varit bra, mindre bra eller dåligt den de skolor som personen arbetat på
Vad har tidigare verksamhet/insatser fått för konsekvenser för dagens verksamhet? Denna fråga skall
behandlas ur ett tes, antites och syntes perspektiv
Hur uppfattas förhållningssätt som skolan förväntades svara för, när det gäller specialundervisningen,
hur stödet erbjöds, överfördes till eleverna samt tidigare

Specialundervisning ur ett nutidsperspektiv:

Hur ser verksamheten ut i dag i jämförelse med tidigare
Vad gör ni när det gäller åtgärdsprogram, individanpassad verksamhet, att hjälpa/handleda elever att nå
upp till målen för verksamheten, samt pedagogisk handledande verksamhet individuellt och i grupp

Vad är bra, mindre bra, konsekvenser ur ett individ, grupp och samhälleligt perspektiv
Hur uppfattas förhållningssätt som skolan förväntas svara för, när det gäller specialundervisningen,
erbjudas och överförs till eleverna .
Vad inriktas medvetandeakten mot när det gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd
Hur uppfattas det innehåll som förmedlas och skall förmedlas i den specialpedagogiska verksamheten
Vilka handlingspositioner utvecklar specialläraren/specialpedagogen i en skola där kunskapsinnehållet
formuleras av andra

Specialundervisningen i ett framtidsperspektiv:

Hur ser specialläraren/specialpedagogen på verksamheten för elever i behov av särskilt stöd i ett
framtidsperspektiv
På vilket sätt hjälper specialpedagogiska insatser dessa elever
Vilka erfarenheter har specialläraren/specialpedagoggen d av att den special pedagogiska verksamheten
har hjälpt elever i behov av särskilt stöd
Vilka visioner har specialläraren/specialpedagogen för framtiden när det gäller specialundervisningen,
varför dessa visioner, vad får visionerna för konsekvenser ur ett individ, grupp och samhällsperspektiv.
Om visioner saknas, varför, vad får det för konsekvenser
Vad anses om visioner, är de viktiga eller ej
Hur bör förhållningssätt som skolan förväntas svara för när det gäller specialundervisningen erbjudas,
överföras samt utvecklas i framtiden?





                                                                                                                                         Bilaga 2

Utgångspunkter för samtalen med elever som har riktade åtgärder

Syfte:

Att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras speciallärare, inom den
specialpedagogiska verksamheten, uppfattar betydelsen av de specialpedagogiska insatserna
vad gäller elevernas självbild, självvärdering och lärande.

Hur upplever individen att han/hon påverkas av att vara en elev i behov av särskilt stöd

På vilket sätt, enligt eleven, skiljer sig i största allmänhet en elev i behov av särskilt stöd från

en "vanlig" elev

Vad uppfattas som positivt och vad är negativt med den specialpedagogiska verksamheten

Hur ser eleven på sin skoltid ur ett dåtidsperspektiv och ett nutidsperspektiv

Hur ser individen på sig själv i ett framtidsperspektiv

Hur uppfattar eleven den verksamhet som han/hon ingår i när det gäller det kategoriska och

det relationella perspektivet.

Hur uppfattar eleven att han/hon till stora delar är segregerad och inte är integrerad med

"normala" elever

Hur uppfattar eleven sin egen kompetens i skolarbetet, och hur avgörs kompetensen

Hur uppfattar eleven att han/hon har åtgärdsprogram (här pratar vi om ingredienser i deras

individuella åtgärdsprogram)

Hur uppfattar eleven sin relation till jämnåriga, vuxna och yngre barn

Hur väl tycker eleven att skolan kan skapa en lärande miljö

Hur uppfattar eleven sig själv beträffande "stämplingsteorin"





Bilaga 3
2002-04-22

Till rektor

Jag heter Dennis Groth och är lärare och forskarstuderande vid Institutionen för
lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Anledningen till detta brev är att jag
bedriver forskning inom det pedagogiska området med ett fokus inriktat på den
specialpedagogiska verksamheten och elever i behov av särskilt stöd. Min ambition är
att försöka utröna hur elever, föräldrar, speciallärare/specialpedagoger samt
skolledare/skolchefer uppfattar den specialpedagogiska verksamheten ur ett nationellt
och lokalt perspektiv. Det handlar övergripande om att studera verksamheten ur, å ena
sidan ett historiskt visionärt perspektiv, och å andra sidan ur ett praktiskt
tillämpningsperspektiv med syftet inriktat på att försöka klarlägga strukturer och
förhållningssätt i den befintliga specialpedagogiska verksamheten. Som en
förlängning av detta är min vision att denna kartläggning/undersökning skall kunna
fungera som en utgångspunkt när det gäller visioner och strukturer för framtidens
specialpedagogiska verksamhet i en skola för alla.

Forskningsområdet kommer att utrönas genom att jag genomför kvalitativa intervjuer
med de respondenter 'som ovan redovisats. Rent praktiskt handlar det om ett samtal
utifrån några huvudrubriker. Dessa huvudrubriker kommer att se lite olika ut beroende
på de respondenter som är aktuella. Den grupp som jag nu har för avsikt att intervjua
är speciallärare och specialpedagoger. Antalet kommer att vara cirka 4 till 6 personer
och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att handla om
hur specialläraren/specialpedagogen uppfattar arbetet med elever i behov av särskilt
stöd, och utgå ifrån ett dåtidsperspektiv, nutidsperspektiv samt ett framtidsperspektiv.

Med denna information som bakgrund så är min fråga till dig hur ni ser på att
speciallärare/specialpedagog från er skola deltar i denna studie.
Min elektroniska adress är: Dennis.Groth@lh.luth.se
Telefon: 0920-491516

Mvh

Dennis Groth





               Bilaga 4
2002-04-27

Till speciallärare/special pedagoger som deltar i undersökningen

Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på hur speciallärare/specialpedagoger
uppfattar arbetet med åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Ett särskilt fokus
kommer att riktas mot hur verksamheten har förändrats över tid med avseende på
elevens självbild, självvärde och lärande.

Med hänvisning till vårt samtal så kommer här några frågor att fundera över till dess
att vi ses.

Specialundervisning ur ett dåtidsperspektiv: Hur ser du på de insatser som tidigare
genomförts för elever i behov av särskilt stöd?

Specialundervisning ur ett nutidsperspektiv: Hur ser verksamheten ut i dag i
jämförelse med tidigare?

Specialundervisningen i ett framtidsperspektiv: Hur ser ni på verksamheten för elever
i behov av särskilt stöd i ett framtidsperspektiv?

Jag kommer till dig på din arbetsplats och gör intervjun. Intervjun tar ca 1 - 2 timmar.

Vi ses

Vänligen

Dennis Groth





            Bilaga 5
2003-04-16

Till rektorer och speciallärare och specialpedagoger

Jag heter Dennis Groth och är lärare och forskarstuderande vid Institutionen för
lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Anledningen till detta brev är att jag
bedriver forskning inom det pedagogiska området med ett fokus inriktat på den
specialpedagogiska verksamheten och elever i behov av särskilt stöd. Min ambition är
att försöka utröna hur elever, föräldrar, speciallärare/specialpedagoger samt
skolledare/skolchefer uppfattar den specialpedagogiska verksamheten ur ett nationellt
och lokalt perspektiv. Det handlar övergripande om att studera verksamheten ur, å ena
sidan ett historiskt visionärt perspektiv, å andra sidan ur ett praktiskt
tillämpningsperspektiv med syftet inriktat på att försöka klarlägga strukturer och
förhållningssätt i den befintliga specialpedagogiska verksamheten. Som en
förlängning av detta är min vision att denna studie skall kunna fungera som en
utgångspunkt när det gäller visioner och strukturer för framtida specialpedagogiska
verksamhet i en skola får alla.

Forskningsområdet kommer att utrönas genom att jag genomför kvalitativa intervjuer
med de respondenter som ovan redovisats. Rent praktiskt handlar det om ett samtal
utifrån några huvudrubriker. Dessa huvudrubriker kommer att se lite olika ut beroende
på de respondenter som är aktuella. Den grupp som jag nu har för avsikt att intervjua
är elever med åtgärdsprogram. För att kunna erhålla ett så bra underlag som möjligt
för analys vill jag att eleverna skall väljas ut utifrån fåljande kriterier, så långt det är
möjligt;

eleven bör gå i årskurs 9,
åtgärdsprogram bör vara upprättat för eleven,
åtgärderna bör vara inriktade mot ett eller flera kärnämnen samt att en uppföljning av
åtgärdsprogrammen bör ha skett.

Antalet kommer att vara ca: 4 elever från varje skolenhet och materialet kommer att
behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att ha sin utgångspunkt i elevernas
åtgärdsprogram, och handla om hur de uppfattar de åtgärder som
erbjudits/rekommenderats.

Med denna information som bakgrund så är min fråga till er hur ni ser på att elever
från er skola deltar i denna studie.
Min elektroniska adress är: Dennis.Groth@lh.1uth.se
Telefon: 0920-491516

Mvh

Dennis Groth








