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Abstract 
 
The aim of this essay is to get an insight into pupils experiences of special needs education by 

life-histories. It´s an application of the life-history method and the main focus is pupils way to 

understand their schoolsituation and learning, related to environment and grouping. The 

theoretical frame of the study is a socialconstructionist approach, that means, that the reality, 

knowledge and learning comes out of social co-operation. 

 

The essay is based on an empirical study of two pupils stories of their schooling. The pupils 

are both in the seventh grade and have had varying kinds of special needs education during 

their schooling. The study connects with research findings among inter alia: inclusive schools, 

pupils experiences, the parts of the pedagogues and the parents opinions. Besides reflections 

about research findings and empiric the discussion in the essay includes five themes, that the 

study came to the conclusion was important for pupils schooling: motivation, tiredness, 

loneliness, participation and the need of peace and quiet. 

 

The specific of the study is the stories of the pupils and from this point of view the attention 

paid to special needs education.  

 

Keywords: Experiences, inclusive education, self-assuredness, self-confidence, special 

education, learning disabilities 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att med hjälp av livsberättelser få en inblick i elevers upplevelser av 

specialpedagogiska insatser. Metoden är en livshistorieansats med tyngdpunkt på elevers syn 

på sin skolsituation och lärande, i relation till miljö och grupptillhörighet. Studiens teoretiska 

hållning har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att verkligheten, kunskap 

och lärande skapas i social samverkan.  

 

Arbetet bygger på en empirisk studie av två elevers berättelser om sin skoltid. Eleverna går 

båda i årskurs sju och har under sin skoltid haft olika former av specialpedagogiskt stöd. 

Studien gör en forskningsanknytning bland annat inom områdena: en skola för alla, elevers 

upplevelser, pedagogers roll och föräldrars syn. Utöver reflektioner kring forskning och 

empiri tas i diskussionen upp fem områden, vilka i studien framkommit ha betydelse för 

elevernas skolgång: motivation, trötthet, ensamhet, delaktighet och behov av lugn och ro. 

 

Det specifika för studien är elevernas berättelser och att ur dessa synliggöra 

specialpedagogiska insatser. 

 

Sökord: Upplevelser, inkludering, självkänsla, självtillit, specialundervisning, skolsvårigheter  
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1. Inledning 
 
Uppsatsen handlar om elevers upplevelser av specialpedagogik. Den bygger på en empirisk 

studie av två elevers berättelser om sin skoltid. Syftet med studien är att uppnå en större 

förståelse för elevers situation, genom att få inblick i några elevers skolerfarenhet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Efter många år som lågstadielärare har jag de senaste fem åren arbetat som speciallärare. Till 

största delen har det handlat om arbete med elever utanför klassrumsverksamheten, enskilt 

eller i små grupper, elever med koncentrationsproblematik och/eller inlärningssvårigheter. 

Utifrån denna erfarenhet tillsammans med diskussionen om hur elevers självkänsla påverkas 

av särbehandling, är för mig frågan om elevernas egna upplevelser mycket intressant. 

 

Min erfarenhet hämtar jag från elever i årskurs ett till årskurs fem. Den erfarenhet jag har är 

att de allra flesta elever i de första tre skolåren är mycket positivt inställda till att få stöd i sin 

undervisning i en annan lokal än klassrummet, där de ges stor uppmärksamhet, får individuellt 

stöd och en lugn och tyst arbetsmiljö. Jag upplever att klasskamraterna är medvetna om vilka 

elever som erbjuds detta stöd och jag hör ofta en önskan att få vara en utvald. Sammantaget 

ses det positivt av både de som får stödet och de som inte är i denna situation. Den här andan 

följer till stor del även i år fyra och år fem men en skillnad märks. Några elever stannar hellre 

kvar i klassrummet eller vill få möjlighet att gå ifrån ibland. Vad som händer i klassrummet 

under deras frånvaro, inte skilja sig från mängden, inte vara från gruppen, känna att man 

klarar sig själv är aspekter som finns med i bilden. Jag är medveten om att detta är min egen 

erfarenhet och att andra kan ha andra upplevelser. 

 

Min erfarenhet är också att elever ibland särskiljs från klassen även vid tillfällen då eleverna 

upplever att de förlorar något, något lustfyllt, exempelvis en filmvisning eller lärarens 

högläsning. Vilka signaler förmedlas då till eleven? Får en elev som vet att han går miste om 

det andra gör tillsammans i klassen en bra inlärningssituation i en liten grupp? Sker enskild 

undervisning på bekostnad av den sociala gemenskapen och möjlighet att tillgodogöra sig 

innehållet i klassens undervisning? Samarbete och samplanering med eleven i centrum, med 
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förståelse för elevens behov och situation, är för mig utgångspunkten för specialpedagogisk 

verksamhet.  

 

Vid handledningssamtal med en lärare för årskurs 7 till 9 framkom svårigheter att erbjuda 

lösningar för stöd i arbetet, som medförde att elever skulle arbeta utanför gruppen.  

Jag upplever att det som bland yngre elever upplevs positivt och lustfyllt successivt ändrar 

karaktär till något som kan bli belastande och betungande. 

 

Det kan vara frestande att tro sig förstå elevernas upplevelse med utgångspunkt i det man ser. 

För eleven som glad i hågen lämnar klassrummet kan samtidigt andra upplevelser finnas med, 

som för tillfället trängs undan. Är upplevelsen lika positiv på avstånd, är den kvarstående 

minnesbilden övervägande positiv? Just dessa minnen, vilka eleven bär med sig i sin fortsatta 

skolgång och i livet, intresserar mig. Min begränsade tid för denna studie räcker dock endast 

till att ta reda på vad elever har att säga om sin tid i skolan, några år bakåt i tiden.  

 

Forskning där vuxna berättar om skolminnen finner man bland annat i  Pérez Prietos (2001) 

Historien om räven och andra berättelser. I mina tankar finns elever som fått 

specialpedagogiska insatser, några eller många lektioner varje dag, under flera års tid. Nu i 

efterhand kan jag inte uttala mig om huruvida de bär på positiva minnen eller inte. Var 

insatsen bra som gjordes för eleven eller kunde man gjort på annat sätt? Vad är minnet, 

känslan, uppfattningen om skolan och dess stöd? Påverkades elevens självförtroende och 

självkänsla? Om eleven känt sig särskiljd /segregerad, utvald eller något annat? Förutom 

föräldrar och andra närstående, är det endast eleven själv som kan förmedla sina upplevelser 

till oss genom sina minnen om skolan. Samtliga nämnda frågeställningar kommer inte med 

säkerhet att kunna besvaras i studien, men kan ändå utgöra en väsentlig grund i fortsatt 

elevarbete. 

 

Min ambition var att fördjupa mig i en elevs minnen. En elev kan aldrig bli representativ för 

alla men är ändå högst relevant ur studiesynpunkt. I en analys används många infallsvinklar, 

vilka synliggör hur skolan ser ut med just denna elevs ögon. Ett par ögon bland många, vars 

erfarenhet är precis lika viktig som andras. Under arbetets gång valde jag senare att samtala 

med två elever, vilket jag beskriver i metodavsnittet. Med inblick i dessa elevers tankar 

hoppas jag själv få nya insikter om situationen för elever i behov av särskilt stöd. Min önskan 

är också att studien kan förmedla något viktigt för andra i diskussionen om en skola för alla.  
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1.2 Uppsatsens disposition 
 

Den inledande delen består av den ovan presenterade bakgrundsbeskrivningen till ämnesvalet, 

med den egna erfarenheten samt de frågeställningar som har väckts. Därefter följer studiens 

syfte följt av en presentation av studiens preciserade frågeställningar och centrala begrepp. 

Inledningsavsnittet avslutas med de aktuella sökorden vid litteratursökning. Därpå följer den 

forskningsanknytning i vilken studien har sin grund. Denna del besår av en historisk 

tillbakablick av specialpedagogik, forskning kring en skola för alla, elevers egna upplevelser 

av specialpedagogiska insatser, pedagogers roll och en kort anknytning till föräldrars syn. 

 

Del tre av uppsatsen behandlar studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Därefter följer 

den metodiska delen, vilken inleds med en beskrivning av livshistorieansatsen som 

vetenskaplig metod. Ansatsen presenteras med hjälp av några forskares förklaringar. En 

beskrivning av den empiriska undersökningen tillsammans med presentation av urvalsmetod 

och samtalens genomförande följer därefter. Metoddelen avslutas med de etiska 

ställningstaganden som varit aktuella för studiens giltighet. 

 

I uppsatsens femte del behandlas analysen. En förklaring ges hur det insamlade materialet har 

bearbetats samt en beskrivning av de två analysmodeller som använts. Det empiriska 

materialet har lett till två berättelser vilka följer direkt efter en kort presentation av desamma. 

Berättelserna avslutas, var för sig av en sammanfattande analys. Uppsatsens analysdel ger 

slutligen en reflektion av användandet av två analysmodeller. 

 

Därefter belyses studiens relevans och trovärdighet, som följs av studiens diskussionsdel. I 

diskussionen reflekteras bland annat över studiens metod, frågeställningar och resultat samt 

specialpedagogiska budskap. Efter en sammanfattande diskussion följer förslag på vidare 

forskning. 

 

1.3 Syfte 
 

Det centrala i min studie är att elever med sina egna erfarenheter, tankar, funderingar och 

minnen av hur livet i skolan gestaltat sig, kan förmedla en kunskap om elevers upplevelser av 
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En skola för alla. Syftet med studien är att genom livsberättelser få inblick i och förståelse för 

elevers upplevelser av sin skolsituation, inkluderat upplevelsen av specialpedagogiska insatser 

och elevers syn på lärande i relation till miljö och grupptillhörighet. Ett övergripande syfte är 

en önskan om kunskap som i förlängningen leder till ett skolutvecklande arbete. 

 

1.4 Preciserade frågeställningar och för studien centrala begrepp  
 

Det specifika för studien är i första hand elevernas berättelser och att ur dessa berättelser 

synliggöra specialpedagogiska insatser.  Ur detta lyfts de preciserade frågeställningarna: 

Förmedlar eleverna att de omfattats av en inkluderad eller exkluderad insats och vad har det 

inneburit för deras självkänsla och självtillit? Har eleverna upplevelser av sin skola som en 

skola för alla?  

 

Här följer en förklaring till hur ovan nämnda begrepp ska förstås, dels genom 

ordboksförklaringar, dels genom vilken betydelse jag själv lagt in i begreppen i denna studie. 

 

Det mest centrala begreppet i studien är upplevelse. Strömberg (1983) anger inte mindre än 

femton synonymer för begreppet uppleva: vara med om; erfara; reagera inför; bevittna; delta 

i: genomgå; genomleva; pröva på; utsättas för; få känna på; se; skåda; röna; känna; tillbringa. 

Övriga begrepp är inkludera, vilket förklaras med: innefatta; medräkna; inbegripa; medtaga; 

omfatta; inberäkna, enligt Strömberg (1983) och exkludera, vilket inte fanns med i 

Strömbergs synonymordbok från 1983. I Bonniers Lexikon 98 förklaras begreppet med: 

utesluta, utestänga. 

 

Begreppen inkluderande och exkluderande använder jag för att visa var i skolans lokaler 

denna hjälp ges. Mitt sätt att använda begreppen förklarar jag här nedan: 

 

Stöd står för individuell hjälp i klassens ordinarie skolarbete.  Inkluderat stöd innebär att 

någon extra person finns i klassrummet som inriktar sig på att stötta eleven. Exkluderat stöd 

innebär att eleven får detta stöd i en annan lokal än klassrummet, ensam eller i mindre grupp. 

Hjälpinsats innebär en särskild, utifrån den enskilde elevens behov, tillfällig eller långsiktig 

insats. Inkluderad innebär att insatsen utförs i klassrummet. Exkluderad hjälpinsats sker i 
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annan lokal än klassrummet, enskilt eller i mindre grupp. I studien används självkänsla i 

betydelsen självmedvetande och självtillit som liktydigt med självförtroende. 

 

1.5 Sökord 
 

Jag har använt sökord som självkänsla och självtillit då jag upplever dem som centrala för 

elevers upplevelser. Andra sökord jag använt är: Upplevelser, självvärdering, självförtroende, 

inkludering, integrering, specialundervisning, skolsvårigheter, stöd, delaktighet, special 

education, learning disabilities, inclusive education. 

 

Med tanke på bakgrunden till mitt val av ämne, att undersöka elevers upplevelse av 

specialpedagogik och att även min tanke riktar sig mot den miljö och skolkultur som den 

svenska skolan befinner sig i, har jag smalnat av min studie till att enbart omfatta forskning 

som rör svenska skolförhållanden. Därmed har enbart svenska forskarrapporter varit aktuella. 

Med sökningar i ERIC med ovan nämnda sökord finner jag det relevant att låta sökorden 

finnas kvar som stöd för eventuella framtida studier om erfarenheter utanför landets gränser. 

Vid avsmalnandet av studien har jag fokuserat på analysen av den empiriska undersökningen. 
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2. Forskningsanknytning 
 

Under rubriken Forskningsanknytning ges först en historisk tillbakablick över samhällets syn 

på de elever, vilka vi idag benämner elever i behov av särskilt stöd, och samtidigt ges några 

parallella jämförelser med dagens skola. Därefter följer frågeställningar om och en översikt 

över några forskares syn på begreppet En skola för alla. Den fortsatta forskningsanknytningen 

belyser elevers upplevelser av specialpedagogik, något om pedagogers roll och avslutas med 

en forskares infallsvinkel av föräldrars syn på specialpedagogiska insatser. 

 

2.1 Historisk tillbakablick av specialpedagogik 
 

Som inledning har jag valt några rader av Rosenqvist (2003): 

 

Foucault hävdade att varje samhälle och varje historisk epok har definierat sina speciella avvikare. 

Dessa har varit av olika schatteringar men det verkar som om "de normala" har ett behov av att 

utse, och jämföra sig med, från normerna avvikande personer. Att märka är därvid att normerna 

alltid statueras av den "normala majoriteten" och avvikarna får finna sig i att bli utdefinierade på 

olika sätt. (www.skolforskning.se)  

 

Folkskolestadgan antogs 1842 (Skolverket, 1998). Det innebar dock inte att alla barn gick i 

denna skolform. Särskiljandet av de i olika avseenden avvikande barnen var en förutsättning 

för folkskolans popularitet bland breda folkgrupper i samhället. Barn till de sämst ställda gick 

antingen inte alls i skolan, i fattigskolor eller i folkskolan i begränsad omfattning. De som 

hade det bättre ställt valde privata skolor till sina barn. Först omkring 1915 gick drygt 94 % 

av alla skolbarn i folkskolan (Skolverket, 1998). 

 

Även i vår tid finns tendenser till segregering på grund av olika studievanor i hemmet. 

Högutbildade föräldrar tenderar att vara de som tar vara på det fria valet av skola (Heimdahl 

Mattson, 2006). I storstadsområdena kan detta leda till segregerade skolor, exempelvis i 

invandrartäta områden. Författaren tar också upp att resurskrävande elever inte kan tas emot 

av alla friskolor, av ekonomiska skäl, vilket också får en segregerande effekt. 
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Under 1800-talet började man kategorisera och namnge avvikelser i barns utveckling t.ex. 

vanföra och sinnesslöa. Under senare delen av århundradet inrättades ett antal institutioner 

och anstalter för dessa grupper av barn. Ett starkt intresse i naturvetenskap och möjligheter till 

psykologiska test skapade förutsättningar för ”objektiva” bedömningar som legitimerade 

handlandet (Skolverket, 1998). 

 

I början på 1900-talet inrättades s.k. svagklasser, främst i större städer. Barn delades in i fyra 

kategorier: De efterblivna, De psykiskt och fysiskt svaga, De lata och tröga och De fysiskt och 

psykiskt normala. Uppdelningen skulle ske i samarbete mellan lärare och läkare på objektiva, 

fysiologiska, psykologiska och pedagogiska grunder. Även barn med sociala problem, s.k. 

vanartade eller vanvårdade barn, särskildes från folkskolan och placerades på anstalter eller 

utackorderades. Genom att de som var annorlunda eller hade svårigheter av olika slag fördes 

åt sidan, ansåg man att förutsättningar skapades för att ge de särskilda omsorger dessa 

behövde, samtidigt som undervisningen av de normala underlättades (Skolverket,1998). 

 

Det ökade intresset för arv- och rashygien under 1920- och 1930- talen gav ett starkt stöd för 

ambitionerna om differentiering. Det medicinskt - biologiska synsättet dominerade, 

tillsammans med ett socialt. I praktiken ledde dock detta till utstötning och isolering 

(Skolverket, 1998). 

 

1942 genomfördes de första skolmognadsundersökningarna med hjälp av ”skolmognadsprov”, 

liknande ett intelligenstest, och en läkarundersökning. Elever kunde utifrån resultatet av 

undersökningen börja skolan ett år tidigare eller även vänta ett år. Efter 1950 blev det vanligt 

med skolmognadsklasser (Ahlström, Emanuelsson, Wallin, 1986). 

 

Specialundervisning, både observationsundervisning och hjälpundervisning har utnyttjats för 

att förbättra disciplinära förhållanden i klasser. Hjälpklasser på landsbygden har varit 

sällsynta då antalet elever i behov av specialundervisning inte varit tillräckligt stort. I stället 

anordnades särskild hjälpundervisning med ett fåtal elever vissa timmar i veckan och efter 

skolans slut. Från 1925 och framåt har man, främst i städerna, haft olika former av 

specialklasser. Hjälpklasserna dominerade stort både 1945 och 1950 vilket Ahlström et al. 

(1986) har studerat. Det har också funnits hälsoklasser för klena och sjuka barn, i första hand 

för barn med tuberkulos. Ahlström et al. (1986) visar i studien att andelen pojkar var betydligt 

högre än flickor i de specialpedagogiska klasserna, i observationsklasserna var mer än 90% 
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pojkar. Man uttrycker att pojkar var mer utagerande, aggressiva och stökiga och lättare 

identifierades som ”hjälpklassmässiga”. Flickor ansågs mer fogliga och undslapp i många fall 

hjälpundervisning. I slutet på 1950-talet började begreppet ”klinik” användas för särskild 

hjälpundervisning i mindre grupp eller enskilt. Senare utvidgades klinikundervisning för olika 

kategorier av handikapp eller svårigheter, även s.k. disciplinära problem (Ahlström et 

al.,1986). 

 

Grundskolan infördes 1962 och först då infördes även skolplikt för barn med rörelsehinder. 

Då skedde också en dramatisk expansion av specialundervisningen. Under en tioårsperiod 

efter 1962-års läroplan fördubblades resurserna. Man började efterfråga forskning och 

utvärdering som kunde visa vilka resultat man fick av specialundervisningen (Skolverket, 

1998). 

 

Vid lärarhögskolorna i Stockholm och Göteborg startades speciallärarutbildning 1962. 

Uppdraget för specialläraren var att hantera specialundervisningen antingen för enskilda 

elever, mindre grupper, samordnad med övrig undervisning i vanlig klass, så kallad 

samordnad specialundervisning eller elever i specialklasser. Klinikundervisning och 

samordnad specialundervisning skulle vara av temporär karaktär och man arbetade 

kompensatoriskt, det vill säga man arbetade för att kompensera de svårigheter eleverna ansågs 

ha. Det var övervägande arbetarklassens barn som fick specialundervisning, då de i jämförelse 

med de högre samhällsklassernas barn inte på samma sätt uppfyllde skolans krav (Ahlström et 

al.,1986). 

 

De krav som ställdes var således inte anpassade till eleverna och främst arbetarklassens barn 

fick problem. Pérez Prieto (2000) ifrågasätter vad en skola för alla innebär i vår tid. 

Fortfarande finns stora skillnader i studietradition. Hans studie visar en ”studiekod” som 

upprätthålls på småorter, där man inte ska visa sin förmåga och sina kunskaper. För elever 

med  bakgrund från en liten ort blir följden exkludering från högre studier.  

 

Under 1970-talet antogs det relativa handikappbegreppet, där handikapp ansågs uppstå i mötet 

mellan omgivningen och individen och dess förutsättningar. Det blev då naturligt att i första 

hand ställa krav på omgivningens anpassning av miljön (Skolverket, 1998). 
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SIA-utredningen 1976 förespråkade generella åtgärder i skolan och talade om en skola med 

undervisningssvårigheter. I SIA-utredningen fanns en strävan att utsträcka 

normalitetsbegreppet till att gälla så gott som alla barn (Skolverket, 1998). Tyngdpunkten i 

utredningen lades på elever med speciella svårigheter. Samma lärostoff skulle behandlas men 

med olika metoder och i olika takt. Resultatet skulle då bli lika bland alla (Richardson, 1999). 

 

Under 1980-talet ville man minska behovet av specialundervisning genom en förändrad 

lärarutbildning med omfattande inslag av specialpedagogik. Senare kom visioner om en 

förändrad speciallärarroll med mera fokus på konsultativt och handledande arbete (Skolverket 

1998). I SIA-utredningens spår följde specialpedagogiska insatser på bred front med arbete av 

förebyggande art utöver arbetet med elever med särskilda svårigheter (Richardson, 1999). 

 

1990 ersattes speciallärarutbildningen av specialpedagogutbildningen. Detta innebar ett 

förändrat uppdrag. Specialpedagogens uppgifter var förutom undervisning också att ha 

handledande och rådgivande uppgifter, dessutom att kunna initiera och driva utveckling på 

skolorna. En målsättning var också att arbetslagens samlade kompetens skulle ge 

förutsättningar för att lösa flertalet av de svårigheter som fanns i elevgruppen (Persson, 2003).  

 

Med kommunaliseringen 1991 och de nya läroplanerna, 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94), fördes beslut om resursfördelning och vilka elever som hade rätt till särskilt stöd, till 

kommunal nivå, ofta skolnivå (Skolverket, 1998). Studier visar att detta fört med sig 

personalminskningar, större klasser, färre speciallärare och mindre resurser till elevvård än 

tidigare (Richardson, 1999).   

 

I den senaste läroplanen från 1994 poängterades dock en likvärdig utbildning för alla. 

”Utbildningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” med riksgiltiga mål. 

Vidare ska skolan ha ”…ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94, s 15).  

 

Särskolans verksamhet stod från början under landstingets huvudmannaskap med en särskilt 

reglerad lag (Richardson, 1999). I 1985 års Skollag har kommunen övertagit 

huvudmannaskapet och med Lpo 94 kom den första läroplanen som även omfattade den 

obligatoriska särskolan, med viss anpassning av utbildningsmålen (Lpo 94).   
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I Skolverkets rapport framfördes en begynnande debatt under 1990-talet om behovet av 

diagnoser, framför allt av neuropsykiatriska diagnoser, och en strävan mot att bedöma barns 

skolproblem med hjälp av läkares och psykologers expertutlåtanden. Börjesson (Locus, 2/99) 

är kritisk till diagnostiseringens dominans och de särskilda åtgärder för elever, t.ex. särskild 

undervisningsgrupp som detta medför. Han påpekar också att särskilda åtgärder, historiskt sett 

fått mycket svagt gensvar hos föräldrar. 

 

Under senare år har uppfattningen om specialpedagogiska insatser inom klassens ram, fått 

starkt genomslag, både inom den pedagogiska diskussionen och som skolpolitisk målsättning 

(Heimdahl Mattson, 2006). Samtidigt menar författaren att segregeringen ökar. Hon förklarar 

det med att man ser en ökning av nivågrupperingar och små undervisningsgrupper i skolan 

efter införande av Lpo 94 och Lpf 94. Hon menar att många kommuner har en samordnad 

verksamhet för exempelvis elever med sociala problem och för inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter. Detta är enligt Heimdal Mattson en form av segregering från den 

sociala samvaron i den egna klassen och även från den egna skolan då elever rekryteras från 

olika skolor till sådan verksamhet. Hon menar att både svensk, nordisk och internationell 

forskning pekar på en ökad segregering i skolan, vilket är tvärtemot både de politiska målen 

och inkluderingsdiskussionen. 

 

Som en avslutande sammanfattning kan vi se att den specialpedagogiska verksamheten i 

dagens skola är tvetydig. Målsättningen, forskningen och verkligheten är inte samstämmig. 

Likt Foucaults (refererad i Rosenqvist 2003) tankar har vi historiskt utsett och utser även i vår 

tid avvikare och frågan om vad som är normalt och vilka som har definitionsrätten blir 

hängande i luften. Skolans och samhällets definition av vilka som har problem har historiskt 

sett banat väg för specialpedagogiken. Rosenqvist (2003) menar att det behövs en långsiktig 

utveckling, fördjupning och samordning mellan forskning, lärarutbildningen och skolan för att 

på sikt kunna utveckla en kompetens för att möta alla elever. Han ser specialpedagogik i ett 

relationellt perspektiv, en specialpedagogik där omgivande faktorer ses som delaktiga bärare 

av problemet. 
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2.2 En skola för alla 
 

Hur ska vi tolka En skola för alla, begreppet som lanserades i samband med införandet av 

1980 års läroplan? Är det en skola där man arbetar utifrån sina förutsättningar och får stöd 

inom klassrummets väggar? Är det en skola där andra lösningar för stödinsatser även görs 

utanför klassrummet, utifrån elevens behov? Eller är det en skola där man har 

speciallösningar? Inkludering, integrering och segregering; kan alla former godtas som En 

skola för alla?  Detta begrepp går hand i hand med specialpedagogik. Hur definierar man 

specialpedagogik? Är specialpedagogik en speciell pedagogik eller lägger vi över det 

”speciella” på eleven som person? Är specialpedagogik ett sammanfattande begrepp för att 

tänka i andra undervisningsbanor, om förhållningssätt och om attityder? Hur stor delaktighet 

har eleven själv i skolans organisation av specialpedagogik och en skola för alla? 

 

Bakom idén för en skola för alla ligger våra grundläggande demokratiska värderingar om att 

alla har lika värde (Andersson 1999). I Grundskoleförordningens 5 kap. särskilda stödinsatser, 

5 § kan man läsa:  

 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i 

första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. 

Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens 

placering i en särskild undervisningsgrupp…  (s. 109) 

 

I Salamancadeklarationen (1994) ställs krav på att den vanliga skolan ska anpassa sig till alla 

barns varierande förutsättningar, med en pedagogik som sätter barnet i centrum. Enligt 

deklarationen är erfarenheten från många länder att integrering av barn och ungdomar i behov 

av särskilt stöd i undervisningen, bäst uppnås inom reguljära skolor som betjänar alla barn i 

ett lokalsamhälle. Stick i stäv mot detta är den tendens av segregering som Heimdahl Mattson 

(2006) menar drabbar en stigande andel elever. Hon syftar på elever som exempelvis bedöms 

ha sociala problem eller inlärnings- och koncentrationssvårigheter, vilka får lämna sin egen 

skola för att undervisas i någon form av samordnad verksamhet där elever från olika skolor 

placeras. Hon talar om att segregeringen i skolan ökat kraftigt under de senaste tio - femton 

åren och refererar till Gustafsson och Myrberg (2002), att antalet elever i särskolan nästan 

dubblerats under denna tid. Heimdahl Mattson (2006), refererar vidare till Gustafsson och 
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Myrberg (2002) vilka menar att exkluderingen i grundskolan har ökat, i form av särskilda 

undervisningsgrupper och nivågrupperingar. Med nivågrupperingar avses indelning i grupper 

utifrån förmåga. Persson (2001) menar i motsats till, eller kanske som förklaring till Heimdahl 

Mattson, att största skälet till att vissa elever får specialpedagogiskt stöd beror på 

diskrepansen mellan skolans krav och hur eleverna svarar mot dessa krav. Persson (2001) 

menar att skolans problem ligger i att skolan inte har förmåga att möta och tillvarata den 

naturliga variationen av elever i undervisningen. 

 

I sin rapport anser Gustafsson och Myrberg (2002) att det finns ett betydande stöd i forskning 

för att permanenta segregerade former av specialundervisning har negativa konsekvenser för 

svagpresterande elever. Man nämner stigmatiseringseffekter och negativa effekter på 

elevernas motivation och självbild. Undervisningskvaliteten tenderar att vara sämre bland 

annat genom lågt ställda förväntningar och även att tillgången på erfarna lärare är sämre. 

Gustafsson och Myrberg (2002) förmedlar även andra resultat från studier av 

klinikundervisning och individuell specialundervisning, där vissa forskare dock är mer 

positiva. Ytterligare en aspekt som Gustafsson och Myrberg (2002) lyfter fram är att elever 

från lägre sociala klasser och med utländsk bakgrund tenderar att i större utsträckning placeras 

i specialpedagogiska grupper, vilket får negativa sociala effekter som följd. Författarna hävdar 

att man hittar stöd för denna uppfattning i såväl internationell som svensk forskning. 

Gustafsson och Myrberg (2002) visar även på positiva effekter av segregerande former och 

hänvisar till en utvärdering av särskilda undervisningsgrupper för barn med DAMP- 

problematik, utförd av Häggström (2000). Denna utvärdering talar för små 

undervisningsgrupper om 6-7 elever för dessa barn, vilket innebär en möjlighet att lyckas och 

känslan av att man duger. De utvärderade grupperna anses fungera väl. Undersökningen kan 

dock inte ge svar på segregeringseffekter på sikt. Här har Haug (1998) en mycket bestämd 

uppfattning att skillnader mellan barn ska hanteras genom individuellt tillrättalagd 

undervisning för alla barn, i samma skola och i samma klassrum. Inom den ramen ska barnen 

få den undervisning som gör att de kan komma så långt som möjligt. Det ska ske utan att 

elever blir stigmatiserade eller utstötta. 

 

Andersson (1999) har en något annorlunda syn på skolproblem än de tidigare refererade. Hon 

menar att när ett problem uppstår handlar det varken om elevens särskilda behov eller om 

elevens beteende, inte heller om lärarens beteende utan det handlar om elevens och lärarens 

upplevelser. Elever som upplever att de inte förstår, inte kan eller inte är accepterade får dåligt 
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självförtroende. Lärare som upplever att de inte räcker till eller inte når fram till eleven 

förlorar kontrollen. Hon förklarar att problemet upphör då man slutar att vilja förändra 

beteendet eller då man hittar verktyg för att åstadkomma förändringarna. Andersson (1999) 

menar därmed att problem handlar om upplevelse och resurser. 

 

Persson (2001) ser att dagens system med kursplaner, mål och betygskriterier kan utgöra ett 

hot mot idén om en sammanhållen skola för alla och leda till krav på att återgå till ett system 

med parallella utbildningsvägar. De individuella och mätbara prestationernas betydelse som 

mått på framgång har förstärkts i dagens skola. Haugs (1998) syn på den svenska 

specialpedagogiska kunskapen och traditionen är att den bygger på segregation och på 

föreställningen om kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå social rättvisa. 

Han uttalar att dessa uppfattningar är ”…frusna ideologier vilka ligger som en kompakt tundra 

under dagens verksamhet och påverkar den” (s. 58). 

 

Som avslutning på detta avsnitt vill jag lyfta en skola för alla ur ett helt annat perspektiv som 

Pérez Prieto, (2000) för fram. Det handlar om elevens upplevelse av lika värde. Han talar om 

förekomsten av en skolpraktik som innebär att en del elever breder ut sig på bekostnad av 

andra, även om det sker i mer skolanpassade former, som exempelvis att ockupera stora delar 

av det offentliga talutrymmet i klassrummet. Han ifrågasätter vad detta innebär för tanken om 

en skola för alla och för demokratin att inte säga ifrån, att vänja sig vid och acceptera. 

Dessutom ifrågasätter han om det är aktiva demokratiska medborgare som en sådan skola 

fostrar till. 

 

2.3 Elevers upplevelser 
 

Här följer vad några författare uppmärksammat i studier om elevers upplevelser av 

specialpedagogik. 

  

Jönsson och Tvingstedts (2002) forskning tar utgångspunkt i att skolkontexten har betydelse 

för synen på specialpedagogik, specialundervisning och skolsvårigheter. Deras forskning visar 

att eleverna berättar mest om det sociala samspelet och relationer till kamrater och till lärare, 

både under raster och under lektioner, inte så mycket om skolarbetet som sådant. Jönsson och 

Tvingstedts (2002) resultat visar att de intervjuade eleverna ger bilder av specialpedagogiskt 
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stöd som tryggt, lugnt och möjlighet till mycket individuell hjälp. Eleverna ger även bilder av 

stigmatisering och upplevelser av att vara annorlunda, att inte få kontinuitet i det sociala livet 

i klassen. Man ser i studien ett eventuellt samband mellan förpubertet och ovilja att lämna 

klassen för stöd i annan lokal. Hamner och Stolt (2004) har studerat vuxnas upplevelser av 

dyslexiproblematik under skoltiden. De erfarenheter som framkommer berör främst just 

stigmatisering, annorlundaskap och även oförståelse från vuxna. De intervjuade personerna i 

Hamner och Stolt (2004) beskriver att de genom mötet med andra förstod att de hade 

svårigheter och hur de upplevde sig särbehandlade när man fick stöd utanför klassrummet, 

hos specialläraren. Det framkommer också att de intervjuade upplevde otrygghet och 

osäkerhet med denna form av stöd. Där fanns en känsla av att det var för att underlätta i 

klassen, inte i första hand för att själva få hjälp som denna åtgärd vidtogs. Hamner och Stolt 

(2004) fann i studien att några hittade ett sätt att förhålla sig till svårigheterna genom att 

bygga upp en tuff attityd, andra upplevde sig utanför och ensamma. Upplevelserna av 

exkluderat stöd och dyslexiproblematik har påverkat dessa personers självkänsla negativt.  

Hamner och Stolt (2004) visar att några trots detta hittat en större självkänsla i vuxen ålder 

genom att lära känna sina övriga styrkor och utvecklat dem. 

 
I Jönsson och Tvingstedts (2002) studie såg man vidare att elevernas beskrivning delvis 

verkade hänga samman med hur de själva såg på sitt behov av specialpedagogiskt stöd. 

Studien visade att skolan i första hand är en social arena där man definierar vem man är och 

inte är, liksom vad man kan och inte kan, i jämförelsen med kamraterna. Elevernas 

förklaringar till framgång, och därmed till misslyckanden, var nästan helt individuella. Redan 

innan skolstart hade eleverna en föreställning om vikten av att duga i kamraternas ögon. 

Elevernas oro för hur de skulle lyckas inför klasskamrater hade stor betydelse för 

självkänslan. Lärarens reaktion eller värdering var underordnat (Jönsson och Tvingstedt, 

2002).  

 

Pérez Prieto (2000) visar på likartat sätt skolan som social arena. Hur eleven lyckas inför 

andra, vilken rangordning man har i gruppen, elevens medvetande om gruppens sociala 

förväntningar, påverkar i hög grad elevens självbild. Även i hans studie är det företrädesvis 

det sociala samspelet som dominerar i berättelserna om skolan. Pérez Prieto (2000) ger 

exempel på upplevelser från skoltiden där han belyser den oro som skapades hos eleven när 

gliringar gavs angående skolprestation, sociala tillkortakommanden, religionstillhörighet eller 

hudfärg. Det gav upplevelser av att inte få tillträde till, hålla på att halka bort eller knuffas 
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bort från gemenskapen och från det som i den specifika kontexten betraktades som det 

normala. Den sociala positionen var en stor del av elevens tillvaro (Pérez Prieto, 2002). 

 

Holmberg, Jönsson och Tvingstedt (2006) har studerat en landsortsskola och en 

storstadsskola. Skolsvårigheter beskrivs oftast av elever ur ett relationellt perspektiv. 

Svårigheterna uppstår i skolan och bärs vanligtvis inte in i skolan. Eleverna förklarar oftast 

sina prestationssvårigheter med brister i skolan medan de hänför beteendeproblem till sig 

själva som personer. 

 

 I studien av Holmberg et. al. (2006) antyder resultaten att eleverna kunde uppleva det väl så 

stigmatiserande att vara den som avviker i klassrummet. Att visa sina tillkortakommanden i 

klassrummet och känna sig utsatt av kamraternas kritiska blickar och omdömen upplevdes av 

flera som minst lika stigmatiserande som att behöva lämna klassrummet. De upplevde att 

toleransen var större för det avvikande i den undervisning som bedrevs utanför klassrummet. 

Holmberg et. al. (2006) framför också att i en åldersblandad organisation är toleransen för 

olikheter större än i en traditionellt organiserad skola, med förklaringen att i den typen av 

klasser anses det naturligt med en stor kunskapsspridning. 

 

Holmberg et. al. (2006) har i sin studie även funnit elevers upplevelser av stress i 

klassrummet. Eleverna visar på farhågor att inte hinna med i arbetstempot, vilket de ser som 

symptom på skolsvårigheter och som motiverar till specialundervisning. Denna stress upplevs 

inte i samma grad i specialundervisning utanför klassrummet. 

 

En upplevelse av annat slag visar Ewald (1993) i sin beskrivning av en elevs svårigheter. 

Studien från 1993 är relevant även idag. Ewald gör en kartläggning av den 

specialpedagogiska insatsen med specialundervisning utanför klassrummet, under elevens tre 

första skolår, en utvärdering av resultatet och elevens fortsatta arbete inkluderad i ordinarie 

klass. Eleven hade upplevelser av stigmatisering, känslor av utanförskap och känslan av att 

vara värdelös. Elevens självkänsla var mycket negativt påverkad av specialundervisningen 

och ansåg att stödet inte tillförde något, vilket även utvärderingen visade. Ewald (1993) visar 

på känslor av sorg över den förlorade tiden i klassrummet och vad som där skedde under 

tiden. Även känslor av obehag över kamraternas eventuella funderingar när eleven lämnade 

klassrummet för Ewald (1993) fram. Studien redogör för ett samtal med en klasskamrat som 

uttryckte att de elever som gick till specialläraren alltid var samma personer och att det nog 
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berodde på att de var mycket sämre än andra. Eleven i studien nämner också att vissa elever i 

klassrummet var avundsjuka för att de inte var utvalda att gå till specialläraren, vilket eleven 

förklarade med att de nog inte visste vad man gjorde i speccialundervisningen. Ewald (1993) 

gör en jämförelse mellan den tidigare situationen och senare då eleven arbetade all sin tid i 

klassrummet vilken visar att eleven då uttryckte tillfredsställelse med tillvaron. Dessutom 

hade självbilden stärkts. Ewalds (1993) studie visar att eleven var nöjd med sitt arbete, kände 

klassgemenskap och en känsla av att i andras ögon vara en person som dög. 

 

Som en summering vill jag lyfta Torstensson-Eds (1997) tre tankar. Hon menar att ungdomar 

betonar kamratrelationernas betydelse för självbilden, att de genom positivt utvecklade 

kamratrelationer lärt sig social kompetens och kommit över blyghet. Vidare ser ungdomarna 

föräldrarelationen som helt skild från pedagogrelationen, de ser inte pedagoger som viktiga 

personer i livet. Dessutom visar ungdomarna att både vad de är och vad de gör är viktiga 

komponenter i självbilden och Torstensson-Ed (1997) betonar här betydelsen av att bli 

accepterad för båda delarna.  

  

2.4 Pedagogers roll 
 
Här följer några synpunkter om pedagogens roll för att stärka elevens självkänsla. Tinglev 

(2005) talar om det goda ledarskapet i kombination med en strävan efter en inkluderande 

undervisning. Med detta avser hon att eleverna görs delaktiga och blir bekräftade socialt, 

kulturellt och språkligt. Tinglev ser det som de bästa förutsättningarna för elevers vilja att 

göra sitt bästa och känsla av att vara respekterade som individer.  

 

Slutsatserna från Björnhammer och Vejdals (2005) undersökning är relevant i avsnittet om 

pedagogers roll. De har undersökt, genom kvalitativa intervjuer och öppna observationer hur 

pedagoger arbetar med att bygga upp elevers självkänsla. De anser att pedagogens 

förhållningssätt och trygghet påverkar elevernas medbestämmande i planering och utförande 

av undervisningen och därmed elevens självkänsla. De säger vidare att det är viktigt att 

pedagoger reflekterar över vilka krav som ställs på elever socialt och etiskt. Dessa krav 

påverkar elevernas känsla av att lyckas. Studien poängterar att självtilliten bygger på en 

positiv självbild och en medvetenhet om prestationsförmåga och att människors syn på sig 

som helhet utgör tryggheten de känner i sig själva. Självförtroendet byggs upp utifrån 
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omgivningens bemötande. Det är väsentligt att pedagogen är medveten om att 

förhållningssättet i samvaron med elever påverkar elevens självbild och att förhållningssättet 

anammas av eleverna. Pedagogens självtillit och sinnesstämning avspeglas både i eleverna 

och i den rådande arbetsmiljön. Björnhammer och Vejdal (2005) summerar att en positiv 

atmosfär, en demokratisk och accepterande arbetsmiljö och en tro på eleven skapar en grund 

för att eleven ska lyckas.  

 

I Holmberg, Jönsson och Tvingstedt (2005) beskriver man hur pedagoger arbetade aktivt med 

att på olika sätt göra undervisningen i och utanför klassrummet till lika naturliga delar av 

skolarbetet. Det var en medveten strategi för att minimera risken för att elever skulle känna 

sig utpekade av att behöva lämna klassrummet. 

 

2.5 Föräldrars syn  

 
Jag har i min studie valt att inte ta med föräldrars syn på skolan men väljer ändå att ta med 

Holmbergs (2004) delrapport från en studie av en landsortsskola, vilken är en fortsättning på 

Jönsson och Tvingstedts (2002) studie. Den är av intresse då jag anser att man genom 

föräldrarnas ögon får ett komplement till barnens upplevelser av svårigheter och genom dem 

fångar elevernas syn på sig själva och på skolan.  

 

Holmberg (2004) lyfter fram betydelsen av synen på elevers svårigheter. Hon visar aspekter 

som synsätt på organisationens betydelse för dessa elever, förväntningar som skapar grund för 

bemötandet av eleverna och vilka faktorer som bidrar till att skapa svårigheter och vem som 

bär skolsvårigheterna. Anledningar till svårigheter som kommer fram i intervjuerna med 

föräldrar är bland annat arv, bemötandet i skolan, tidspress i skolsituationen, hur skolan 

organiseras och koncentrationssvårigheter. Kognitiva svårigheter eller svag begåvning som 

orsak nämns inte alls av föräldrarna. Man betonar att ett gott samarbete mellan hem och skola 

är fundamentalt för barn i svårigheter. Föräldrarnas delaktighet anser man har stor betydelse 

för elevernas framgång. Vidare anser man att lärarkompetens med bra organisation, 

samarbetsförmåga, förmåga att skapa ett bra arbetsklimat och lämpliga läromedel har stor 

betydelse för elevernas lärande. Holmberg (2004) konstaterar att föräldrarna som deltog i 

denna studie hade tankar som visade att de i första hand önskar lösningar där eleven stöttas i 

klassrumsmiljön och att det är skolans uppgift att klara detta.  
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3. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 
En förklaring till val av den vetenskapsteoretiska utgångspunkten ges här tillsammans med en 

beskrivning av densamma.  

 

Teoretiskt perspektiv 

  

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Individers verklighetsskapande sker i interaktion med omgivningen. Synen på verklighet, 

kunskap och lärande; i relation till omgivning, i social samverkan, är studiens teoretiska bas.  

 

Meads (1934) syn på individens skapande av social själmedvetenhet bygger på social kontroll. 

Han menar att den mänskliga individen har fysiologiska mekanismer som gör det möjligt att 

inta attityderna hos den sociala grupp som han är medlem i. Med integrerade sociala relationer 

kan individen styra sitt beteende medvetet och kritiskt, med hänsyn till hans relationer med 

den sociala gruppen. 

 

Berger och Luckmann (1966) fördjupade sig i hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet och menar att man inte kan existera i det dagliga livet utan att ständigt interagera 

och kommunicera med andra. De anser vidare att identiteten formas av sociala processer. De 

sociala processerna, som även medverkar till att vidmakthålla identiteten, bestäms av den 

sociala strukturen. Identiteten är enligt Berger och Luckmann (1996) ett fenomen som växer 

fram ur det dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle. Bladini (2004) förstärker 

detta genom att hävda att sociala konstruktioner av världen kräver samtal mellan människor 

för att kommunicera och skapa mening och innebörder. Hon menar vidare att i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv måste beskrivningar förstås utifrån det sammanhang de 

används i. 

 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är en vetenskapsteoretisk och metodologisk hållning 

som genomsyrar många nyare teorier om samhälle och kultur (Johansson, 2005). Författaren 

beskriver ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med att man inte finner en sann, reell 

verklighet. Hon menar att berättelser inte uttrycker en bakomliggande essens, utan deras 

mening och betydelser produceras genom språklig kommunikation i socialt samspel, i ett visst 
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kulturellt och historiskt sammanhang. Vidare säger Johansson (2005) att en berättelse om ett 

liv aldrig kan bli en redogörelse om hur ett liv faktiskt var, det är alltid en del av en pågående 

konstruktion av kultur, historia och själv. 

 

I denna teoretiska ansats ligger också ett ansvar hos forskaren, ett ansvar för hur den 

berättandes röst tolkas av den som hör. Riessman skrev 1993 att vi inte kan ge röst, men vi 

kan höra röster vilka vi registrerar och tolkar (refererad i Johansson 2005, s 220). Detta ser jag 

som en aspekt på att livshistorieansatsen inte kan göra anspråk på att förmedla en sann 

kunskap, utan en kunskap konstruerad av flera medaktörer.  

 

I ett socialkonstuktionistiskt perspektiv blir även jag som samtalsledare en del av 

konstruerandet av elevernas berättelser. Jag kan inte förhålla mig helt neutral, mina tankar, 

erfarenheter, förförståelse och fördomar färgar mina intryck av den jag samtalar med och 

dennes situation, vilket påverkar mitt förhållningssätt, val av stödfrågor och därmed till en del 

åt vilket håll berättelsen leder.  
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4. Metod 
 
Metoddelen består av en beskrivning av livshistorieansatsen, vilken är den bakomliggande 

ansatsen i den empiriska studien, samt en metodisk beskrivning av tillvägagångssättet för 

denna empiriska undersökning.   

 

4.1 Livshistorieansats   

 

Studien baseras på två skol/livsberättelser, en livshistorieansats, med tyngdpunkten på  

Elevens syn på sin skolsituation och lärande i relation till miljö och grupptillhörighet.  

 

Torstensson-Ed (1997) använder sig av den engelska termen Life-history och beskriver den 

som en forskningsansats som i sig innefattar en rad metoder, vilket ger möjlighet till det som 

hon ser som en viktig del i ansatsen, nämligen ett helhetsperspektiv. Hon talar om individen, 

tiden och kontexten och samspelet mellan dem. Författaren beskriver Life-history-ansatsen 

som personens egen berättelse kombinerad med information från andra eller från dokument. 

Torstensson-Ed (1997) betonar att för att förstå en människa måste man se henne och hennes 

erfarenheter i ett sammanhang. 

 

Johansson (2005) förklarar en livsberättelse med den berättelse som en person berättar om sitt 

liv eller valda aspekter av sitt liv. Forskningen som använder sig av livsberättelser undersöker 

ur olika perspektiv hur människor ger sina liv mening och identitet. Denna forskning sätter 

människornas egna tolkningar av sig själva i centrum. Torstensson-Ed (1997) menar dessutom 

att man på så vis ser relationen mellan individ, kollektiv praxis och förändring över tid.  

Berättelseforskning eller narrativa studier, har sen mitten av åttiotalet växt fram som ett 

tvärvetenskapligt forskningsfält inom litteratur, lingvistik och historia, liksom inom 

humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskap (Johansson 2005). Narrativ teori med 

berättelser och berättande har fått en allt större betydelse inom många områden, bland annat 

inom pedagogik, psykologi och socialt arbete (Johansson 2005). 

 

Redan på 1920-talet använde sig forskningen vid universitet i Chicago av berättelser för att 

försöka förstå aktörernas perspektiv. Man gav på detta sätt röst åt prostituerade, indianer, 

invandrare och andra socialt utsatta grupper (Pérez Prieto, 2000). Rötterna till Life-history-
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ansatsen sträcker sig ända tillbaka till antropologisk forskning i slutet av 1800-talet 

(Torstensson-Ed, 1997). 

 

Rhöse (2003) skriver att livsberättelser är människornas egna berättelser om sina liv. I 

livsberättelsen kan nya insikter göra att annorlunda frågeställningar blir aktuella då människor 

själva får berätta sin historia. Rhöse (2003) menar att metoden ger möjlighet för den 

intervjuade att tillsammans med forskaren konstruera sin berättelse. Hon betonar också att 

berättelserna sätts in i en kulturell och social kontext, ett sammanhang, för att kunna ge en 

djup förståelse för berättelsens helhet. Enligt Pérez Prieto (2000) bidrar studier som lyfter 

fram elevernas erfarenheter och strategier med nödvändig kunskap för att öka vår förståelse 

av skolans verksamhet. Under intervjusamtal med livsberättelser menar Karlsson (2006) att 

man berättar för någon annan om sitt liv, en händelse eller ett händelseförlopp som sträcker 

sig över en längre tidsperiod. Man berättar också om sig själv, man ger på olika sätt uttryck 

för vem och hur man var och är i relation till andra i olika sammanhang och situationer. 

 

4.2 Genomförande 
 

Detta är en studie om elevers egna upplevelser och jag har därför utelämnat både föräldrar och 

pedagoger i deras närhet. Jag sökte elever från årskurs sju och årskurs åtta. Elever från årskurs 

nio valde jag bort för att inte störa under deras sista år i grundskolan. Syftet var att träffa 

elever som under större delen av sin skoltid haft någon form av specialpedagogiskt stöd, 

därmed med lång erfarenhet av det efterfrågade och med en historia att berätta. Jag sökte 

också elever som var öppna och villiga att prata, för att få ut maximalt av samtalen.  

 

Urval 
 
Inledningsvis vände jag mig till två slumpartat valda högstadieskolor inom rimligt 

reseavstånd, varav den ena avböjde medan den andra fann det möjligt att stödja mig i studien. 

Skolans rektor gjorde bedömningen att utifrån de kriterier jag anfört, se Bilaga 1, kunde hon 

anvisa endast en elev. Jag accepterade en studie byggd på en elev, då min handledare ansåg 

det fullt tillräckligt ur vetenskaplig synpunkt. Rektorn kontaktade föräldrarna och förmedlade 

den skriftliga informationen tillsammans med etiska aspekter, se Bilaga 2. Även eleven 
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kontaktades av rektorn och fick information och förfrågan om deltagande. Efter samtal med 

denna elev upplevde jag materialet det gav som tunt, varpå jag bestämde att utöka med 

ytterligare en elevs erfarenheter. Jag fick då hjälp av en för mig bekant specialpedagog vid en 

annan skola. Hon valde den andra eleven enligt samma kriterier som den första. Jag 

kontaktade själv föräldern, först per telefon och sände sen hem information, därefter uppsökte 

jag skolan och tillfrågade eleven om medverkan.  

 

Vid sökande efter elever att samtala med till min studie kunde man på de två olika skolor jag 

valt bara föreslå pojkar. Min tanke var från början att intervjua en av varje kön, men det 

visade sig svårt. Kadesjö (2001) menar att flickors svårigheter är svårare att upptäcka, då 

dessa kan komma till uttryck på annat, mindre störande sätt. Detta, menar han, gör att flickors 

svårigheter inte uppmärksammas på samma sätt som pojkars vanligen mera aktiva sätt, och 

heller inte uppfattas som behov av hjälp.  

 

I den empiriska delen av min studie vände jag mig till helt obekanta elever eftersom det är 

mindre lämpligt för studien att samtala med elever jag själv arbetat med. Eleverna ställs i 

sådana fall i ett förtroende- och sympatidilemma. Varje individ är unik men ger samtidigt  

information som kan gälla för många i en liknande situation. 

 

Samtalen 
 

De elever som blev aktuella är två elever som är i början av sin högstadietid. Båda eleverna 

har träffat mig vid två tillfällen. Avsikten med två samtal var dels att ge informanten 

möjlighet att vid ett andra samtal ha lättare för att berätta, enligt Torstensson-Ed (1997), dels 

att ytterligare bearbeta de teman jag funnit stå i fokus vid första samtalet, enligt Rhöse (2003). 

Vid båda skolorna fick vi anvisat ett ostört rum utan skolkaraktär. Varje samtal tog mellan 25 

min och 45 min och spelades in på MP3-spelare. I min studie har jag lyssnat till elevers 

berättelse, hur de har upplevt och upplever sin skolsituation.  

 

När man går tillbaka i minnet för att göra en beskrivning av vad som tidigare skett, gör man 

alltid ett eget val av situationer, händelser, upplevelser man vill lyfta fram. Det man väljer och 

på det sätt man kommer ihåg, är den berättandes eget val och egen version, som den 
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berättande i efterhand minns sin upplevelse. Det är minnet jag fått ta del av, inte med säkerhet 

hur det verkligen var.  

 

Vid samtalen med eleverna har jag endast haft några få vida, öppna frågeställningar att stödja 

mig vid för att få många olika beskrivningar, uppfattningar och erfarenheter, exempelvis 

”Berätta om din första dag i skolan…” I övrigt var tanken att elevens egen berättelse var det 

centrala. Samtalen inleddes med en presentation av mina tankar om samtalen, där berättandet 

betonades. Det visade sig dock vara en svårighet för eleverna att självmant berätta mer än 

några få meningar i taget. Jag upplevde att de förväntade sig konkreta frågor att besvara, 

kanske en förväntad skolsituation. För att få samtalen att leda framåt behövdes många 

frågeställningar. Dessa byggde jag på lyhördhet för eleven. Jag försökte att på ett så följsamt 

sätt som möjligt stödja eleven att dra sig till minnes och berätta. Med tanke på studiens syfte, 

blev det jag som samtalsledare som till vissa delar bestämde färdriktningen och samtalets 

innehåll. Doverborg- Österberg, Pramling (1985), vilka gjort intervjuer med unga barn, 

berättar på liknande sätt att den som intervjuar måste ha en idé om vilken typ av information 

man söker, för att få veta det man vill undersöka. Dessa författare poängterar att barn alltid 

har något att berätta men vi måste låta dem få tid att tänka. Detta bar jag med mig vid 

samtalen men såg det svårt att praktisera då ena eleven vid lång tystnad började gäspa och vid 

återförande till samtalet visade att han släppt det vi pratat om. Däremot var det lyckosamt med 

väntan vid några tillfällen för den andre eleven som då utvecklade sina tankar ytterligare.  

 

Ännu en aspekt på samtalen ligger i att eleven kan vara påverkad av den aktuella dagens 

erfarenheter, där eleven ändrar ståndpunkt vid ett andra samtal. Från min studie kan man göra 

en sådan tolkning då eleven vid första samtalet anser att hans klassituation är bra medan han 

vid andra samtalet inte är lika övertygad , utan efterlyser lugn och ro.  

 

Jag har strävat efter att genomföra samtalen så avspänt som möjligt och på liknande sätt som 

Doverborg-Österberg, Pramling (1985) förespråkar. De nämner att varje barn ska behandlas 

som en unik person, där man följer upp det barnet berättar på varierande sätt, att man visar 

intresse och uppmuntrar barnet. För mig är författarnas tankar om intervjuer med barn nära 

livsberättelseansatsen i ett barnperspektiv. De talar bland annat om att be barnen berätta och 

beskriva, och om övergripande och specifika frågor. Att ta bilder som utgångspunkt för att få 

fram hur barnet uppfattar eller tänker om något, stämmer också bra med ansatsen. 
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Det kan finnas flera orsaker till elevers svårigheter att berätta om sina erfarenheter. Vid de 

samtal jag genomförde ser jag aspekter som elevens vetskap om min yrkesroll, trots ett rum 

utan skolkaraktär befann vi oss i skolan och frågeställningarna handlade om skolsituationen. 

Detta sammantaget ger ett elev – lärarförhållande, vilket kan få en hämmande effekt. Andra 

tankar är min egen ovana roll att genomföra denna typ av djupare samtal och att jag lätt 

hamnar i den frågande roll jag har vana av i mitt yrke. Man kan även tänka sig att det för 

elever i informanternas ålder inte känns självklart att uttrycka sig i flödande berättelser, vilket 

barn i förskoleklass eller elever som närmar sig vuxenlivet oftast inte är besvärade av. 

Livsberättelseansatsen bygger på reflektioner kring situationer i ens tillvaro och liv. Man kan 

också tänka sig att den reflekterande förmågan inte är färdigutvecklad hos elever i denna 

ålder. 

 

Inför samtalen med eleverna övervägde jag metod för insamlande av datamaterial, kvalitativ 

intervju eller livsberättelseansats. Likt Trost (2005) såg jag faror i vad som kan hända genom 

att göra en intervju, vad frågorna väcker för tankar. Mitt intresse låg i elevens upplevelser av 

specialpedagogiska insatser vilket kan vara ett känsligt område för eleven. Jag såg här 

livsberättelseansatsen, där eleven själv väljer vad han vill berätta och likaså ger möjlighet att 

välja bort, som det bästa alternativet. Efter samtalens genomförande är jag medveten om att 

samtalen blev en kombination av dessa båda och att jag var uppmärksam på elevens 

reaktioner för att inte hamna fel. Däremot kan jag aldrig med säkerhet veta vilka tankar som 

fötts hos eleverna efter samtalen. 

 

Ett analytiskt arbete genomfördes därefter där jag sökte efter det upplevda kring 

specialpedagogiska insatser. Jag återkommer med en närmare beskrivning under rubriken 

Analys. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 
 

Som forskare har man ett etiskt ansvar för undersökningens deltagare, oavsett på vilken nivå 

forskning sker, vilket innebär likartat ansvar för mig som studerande och skrivare av en 

uppsats på C-nivå. Som vägledning har jag använt Vetenskapsrådets krav för 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2005). Jag har 

följt dess fyra allmänna huvudkrav på forskning som ingår i det grundläggande 
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individskyddskravet: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Som studerande har jag även stöd och hjälp av en handledare för att skydda 

undersökningsdeltagares integritet. 

 

Av Bilaga 1 och Bilaga 2 framgår att jag haft avsikten att skriftligt informera om reglerna för 

informationskravet till uppgiftslämnarna. Båda eleverna är under 15 år varpå deras föräldrar 

kontaktades för medgivande och samtycke. Information gavs både muntligt och skriftligt 

angående studiens syfte och en beskrivning om vilken metod som avsågs att användas. I den 

skriftliga informationen nämndes även värdet som resultatet kan ha för skolans verksamhet, 

likaså min handledares namn och arbetsplats. Det jag i efterhand saknar är handledarens 

arbetstelefon. Det framgår av informationen att deltagandet är frivilligt med rätt att dra sig ur, 

att man har rätt att läsa och godkänna utskriften av intervjun. Vidare att identiteten kommer 

att skyddas och att materialet bara får användas för detta syfte. Denna information täckte även 

samtyckeskravet, ett skriftligt samtycke till deltagande i studien av både föräldrar och elever. 

 

Konfidentialitetskravet är tillgodosett i informationen och i arbetet har elevuppgifter 

behandlats med stor varsamhet. Endast jag själv, de två personer som hjälpt mig finna elever, 

föräldrar och eleverna själva är insatta i vårt samarbete. De uppgifter jag hanterat har ingen 

mer än jag själv tagit del av. En avidentifiering har skett av samtliga personliga uppgifter, 

med fingerade namn och inga detaljerade data finns med som är möjliga att identifiera. 

 

Även nyttjandekravet har föräldrarna fått information om. Det insamlade materialet från 

samtalen med eleverna kommer endast att användas för denna studie, inte i något annat 

sammanhang. 

 

Det grundläggande individskyddskravet pekar även på att individer inte får utsättas för 

kränkning eller förödmjukelse, vilket hade betydelse för mitt val av livsberättelseansatsen. 

Som jag tidigare belyst såg jag faror i vilka tankar frågor kan väcka hos eleven. Det 

specialpedagogiska området kan upplevas känsligt och vissa frågor även kränkande, en risk 

finns för skuldbeläggande av den enskilde eleven. I livsberättelseansatsen behöver frågandet 

inte få fokus på specialpedagogiskt stöd och ändå ge information och insikt om elevens 

skolsituation.  Jag såg livsberättelseansatsen mindre riskfylld, livsberättelser ger eleverna 

utrymme att lyfta det som för dem är viktigt, troligen en naturligare situation än annan 

intervju. 
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I slutet av det ena samtalet gjorde eleven en försiktig antydan att klassen samtidigt hade en 

aktivitet han ville delta i. Med det lät han mig förstå att han ville avsluta vårt samtal. 

Samtyckeskravet ger uppgiftslämnaren rätt att avbryta sin medverkan. I det här fallet tolkade 

jag att eleven inte heller skulle pressas utan hade rätt att avsluta samtalet när han så önskade. 
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5. Analys   
 

I analysen gör jag en ansats att förstå elevernas berättelser. Jag ger en beskrivning över hur 

det inspelade materialet har bearbetats. Därefter presenterar jag tillvägagångssättet för de två 

olika analysmetoder som jag använt mig av. Själva analysen består av de skrivna berättelserna 

och en därpå följande kort sammanfattande analys. Avsnittet avslutas med en reflektion kring 

analysmodellerna. 

 

5.1 Materialets bearbetning 

 

Samtalen transkriberades, dock utan dialekt då det inte har ett värde i sig för uppgifterna, utan 

till skriftspråk så långt det var möjligt. Jag gjorde det valet för läsvänlighetens skull. Både 

elevens och mitt sätt att uttrycka oss grammatiskt har bibehållits. Transkriptionen gjordes 

ordagrant för båda samtalen med den första eleven. Likaså för den andre elevens båda samtal, 

förutom några partier i det ena, vilka inte var relevanta för studien och då inte transkriberades. 

I transkriptionen visar två punkter, .. , en paus om cirka två till fyra sekunder, tre punkter, … , 

är pauser upp till 15 sekunder. Ännu längre pauser är markerade med fyra punkter, …. . 

Beskrivningar av händelser runt samtalen är satta inom parentes (Gäsp) och tal som jag inte 

lyckas höra från inspelningen är markerade med ???. 

 

Jag har gått igenom det MP3-inspelade materialet flera gånger, genom att lyssna och sedan 

läsa den transkriberade texten upprepade gånger. Första gången läste jag med pennan i handen 

och markerade det som var av intresse för studien, elevens syn på sin skolsituation och 

lärande i relation till miljö och grupptillhörighet.  Därefter granskade jag det markerade och 

sökte teman i materialet. Så långt gick jag till väga på samma sätt med båda berättelserna. 

Därefter har jag behandlat dem på olika sätt, för att få möjlighet att pröva olika 

analysmetoder. 

 

Första berättelsens analys 
 

Jag gick åter tillbaka till texten och antecknade de teman jag såg, därefter viktiga punkter för 

varje tema att bygga upp min text kring. Vid skrivandet placerades detta material in i tidsföljd 

och under lämpligt tema så att texten fick innehållsmässigt flyt och kronologisk ordning. De 
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centrala begrepp jag valt för studien; inkluderat stöd, exkluderat stöd, inkluderad hjälpinsats 

och exkluderad hjälpinsats har satts in i elevens sammanhang.  

 

Analysen bygger på en narrativ strukturering (Kvale, 1997). Det innebär att en text 

organiseras tidsenligt och socialt för att avslöja sin mening. Den narrativa analysen försöker 

skapa en sammanhängande historia av många händelser som kommer fram i en intervju, där 

det inte ingår spontant berättade historier. Den leder till en ny historia som ska berättas, vilken 

utvecklar den ursprungliga intervjuns teman. Vidare kan den narrativa struktureringen vidga 

intervjutexten genom att utveckla den potentiella meningen i en enkel intervjuhistoria till en 

mer utarbetad berättelse. Mishler 1986 (refererad i Kvale 1997) lägger särskild tonvikt vid 

berättelsens tidsstruktur, sociala struktur och meningsstruktur. Eftersom den första eleven 

hade svårigheter att spontant berätta och uttryckte sig övervägande i korta meningar, valde jag 

denna analysmodell. Efter berättelsen gjorde jag en analytisk sammanfattning. 

 

Andra berättelsens analys 
 
Den andra berättelsen analyserade jag planenligt efter Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilbers 

(1998) analysmodell. Den är en helhetsansats som används vid läsning av livsberättelser. Man 

försöker i läsningen urskilja något slags fokus för hela berättelsen. Helheten och berättelsens 

sammanhang betonas. 

 

Man söker efter ett specifikt fokus eller olika teman som man vill följa. Under granskning av 

transkriptionerna försökte jag se mönster och samband i det eleven uttryckt och fann där 

bakomliggande strukturer. Dessa valde jag som teman och följde från berättelsens början till 

slut. Därefter markerade jag dessa teman i olika färger i samtalsutskriften och läste dem var 

för sig. Jag följde varje tema genom texten och antecknade reflektioner. Dessutom var jag 

särskilt uppmärksam på episoder som verkade motsäga varandra, enligt Lieblich et al.(1998) 

modell. Dessa författare menar vidare att man ska vara uppmärksam på utelämnande av 

aspekter, vilket kan indikera att ämnet har en avgörande betydelse. Berättelsen skrevs sen med 

valda teman och reflektioner som grund. Efter berättelsen gjorde jag även en analytisk 

sammanfattning.   
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5.2 Livsberättelserna 

 

Livsberättelserna handlar om elevernas skolerfarenheter, det sociala livet utanför skolan är 

utelämnat. De båda elevernas erfarenheter av skolan skiljer sig åt men har också likheter. Jag 

väljer att benämna eleverna Erik och Linus i de här på varandra följande berättelserna. Varje 

berättelse inleds med en beskrivning av vem eleven är idag, som jag har tolkat honom.  

 

Berättelsen om Erik 

Erik idag 
Erik är idag en pojke som går i början av högstadiet. Han går i en liten undervisningsgrupp 

tillsammans med andra elever från årskurserna sju, åtta och nio. I ämnena musik, slöjd och 

idrott är han integrerad med ordinarie klassen, alla övriga ämnen är i liten grupp. Han ger 

bilden av en grupp på fem, sex elever men nämner inte exakta antalet. Inför sjuan fick man 

välja fem kamrater. För Eriks del blev det då inte bara en ny klasskonstellation utan även en 

ny grupp där ingen från hans gamla klass i årskurs sex fanns med, men han säger att han varit 

kompis med övriga i gruppen sen tidigare. Erik säger att han, genom alla år i skolan, har haft 

många kompisar, varit kompis med alla. Han är nöjd med sin nuvarande tillvaro och känner 

sig duktig i ämnet musik, ”Jag är bäst i klassen”, han sjunger gärna. Han upplever att man i 

gruppen arbetar med samma saker som i klassrummet men i en lugnare miljö. I stor grupp 

säger han sig inte få arbetsro, vilket leder till att han inte kan sitta stilla utan vandrar runt och 

han uttrycker att han blir stimmig. Erik verkar glad inför vårt samtal och berättar att han ville 

delta i samtalet och gör sitt bästa för att besvara de frågor jag ställer. Hans koncentration 

räcker dock inte så länge, han sjunker ihop på stolen och visar tydliga tecken på trötthet. Han 

berättar att han ofta är trött, särskilt på morgonen men även efter skoldagens slut. 

 

Eriks skoltid 
Erik har gått på samma skola ända från förskoleklass, där finns skolverksamhet upp till 

årskurs nio. Skolan består av många huskroppar där olika åldersgrupper är placerade. 

Idrottshall och matsal är exempel på lokaler som används av samtliga. Under Eriks skoltid har 

skolan varit organiserad med två förskoleklasser, fyra åldersblandade grupper med elever från 

årskurs ett till årskurs tre i alla grupperna och med årskurs fyra till årskurs sex i två 

åldershomogena grupper.  
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Erik tänkte tillbaka på sin tid i förskoleklass och det första han mindes var att de var många 

elever. Det minnet han bär med sig är en stor grupp som han upplevde som stimmig, vilket 

kändes jobbigt för honom. Hans minnen rör sig om gruppen, stor men samtidigt med många 

kamrater. Inför årskurs ett splittrades gruppen och delades upp i två åldersblandade klasser 

och några av hans närmaste kamrater kom inte med i hans klass. Saknaden efter dessa visar 

sig senare i glädje över att alla i samma åldersgrupp åter samlas i klass fyra. 

 

Skolstarten var spännande för Erik. Han hade stora förhoppningar ” … så tänkte jag att jag 

hade en stor framtid framför mig… lära mig en massa saker”. Klassrummet upplevde han 

stort med många elever som satt i sina bänkar. I klassrummet fanns tvåor och treor som redan 

hade vana av skolan men för Erik var allt nytt. Han lockades av de många nya sakerna man 

fick använda, bänkar, matteböcker, linjal och var fascinerad över att få egna pennor och sudd. 

Den stora tavlan lade han också märke till. I klassrummet fanns ett hörn som var annorlunda 

möblerat, där fanns en arbetsplats bakom en skärm. På den stora skolgården fanns många 

byggnader och vid skolstarten gick man runt och förevisade området för förstaklassarna. Erik 

fick veta var allt fanns. 

 

Eriks upplevelser handlar mest om kamrater. De första skolåren fokuserar han mycket på bus 

och rackartyg. Han blandar ihop skolverksamhet och fritidsverksamhet, vilket vid en 

efterforskning kanske skulle kunna förklaras med en flytande gräns däremellan, till exempel 

verksamhet, lokaliteter och personal. Han och hans kamrater smet ofta från skolans område 

till ett skogsparti, där man inte fick vara. Vid andra tillfällen gömde de sig för fröken och han 

är stolt över att han hittade gömställen där ingen fann honom. Han kunde sitta länge i sitt 

gömsle. Äventyr på vinden hör också till hans minnen.  

 

I klassrummet ansåg han sig vara busig när han tillsammans med kompisar förstörde för 

andra, för att vara taskig och sen rymma från fröken. Vad det handlade om för busstreck 

kommer han inte riktigt ihåg. Ibland handlade det om att förstöra lektionen genom att inte 

lyssna eller att lägga beslag på klassrummets soffa och inte lämna plats åt någon annan. Erik 

tyckte om att springa runt och det hände även i klassrummet. Det fanns stunder när Erik fick 

skäll av fröken för att han trilskades, det upplevde han inte särskilt besvärande, nästan lite 

roligt. Det hände att Erik slogs med andra och han säger att han inte tyckte om när större slog 

mindre så han ansåg att han hjälpte dem som var i underläge. 
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När Erik tänker på arbete i klassrummet tycker han att han och hans kamrater arbetade 

mycket, och han känner att de var duktiga. Hans bästa ämnen var matematik, musik och 

idrott. I estetiska ämnen delades ibland gruppen i mindre grupper. 

 

Det krävdes mycket kraft av Erik när han arbetade i skolan. Det hände att han fick kramp i 

handen när han skrev, han blev ofta trött. Han hade ett knep han använde sig av ibland när 

tröttheten kom, han lade ner överkroppen över bänken och vilade en stund tills det kändes 

bättre. Tröttheten nämner han flera gånger vilken har varit, och är, ett stort problem för 

honom. Erik brukade oftast arbeta för sig själv. Han satt vid ett bord med fyra elever i 

klassrummet, men satt också ofta på den enskilda platsen bakom skärmen. Han tyckte det var 

skönt att arbeta själv men ibland var det jobbigt och tråkigt. Tillsammans med kamrater vid 

bordet blev det då och då för pratigt, varpå fröken delade på de fyra pojkarna och Erik fick 

sätta sig bakom skärmen och arbeta. Han har inga funderingar på vad andra tänkte om att han 

fick ha platsen bakom skärmen men tror att de vid tillfällen när det varit för pratigt förstod 

anledningen. Erik talar inte alls om några flickor trots att de naturligtvis fanns i klassen. Bland 

pojkarna hade han många kamrater, ”Det var alla”. Rasterna var fyllda av allt möjligt, 

vanligen fotboll eller lek i skogen. Erik har bara en vag bild av läs- och skrivinlärningen. ”Jag 

fick lära mig hur bokstäverna såg ut först, och sen fick jag skriva de bokstäver jag kunde på 

papper.” Det han så småningom upplevde som mycket svårt var engelska, ett ämne som än 

idag vållar honom problem. När det blev för svårt orkade han inte vara med, han kunde bli sur 

och gå från klassrummet. Erik arbetade vanligtvis på egen hand, inte ihop med kamrater. Han 

behövde lugn och ro i arbetssituationen och satt ofta i vrån bakom skärmen. Han förklarar att 

han tog ansvar för att be om hjälp när han behövde.  

 

När Erik gick i de tre första årskurserna berättar han att det bara var vanliga fröken som fanns 

i klassen och det var av henne han fick den hjälp han behövde. Behövde han hjälp gick han 

och skrev sitt namn på en särskild hjälplista på tavlan så kom fröken när det blev hans tur. 

Han berättar om försök att lura fröken, att smita iväg och att provocera henne vilket han 

ibland lyckades med, men han möter också förståelse. Han kan ta en vilopaus på bänken, 

ibland även i klassrummets soffa. När tröttheten kom upplevde han inte att någon pressade 

honom att jobba vidare utan det var accepterat att han tog en paus. Det fanns gånger när han 

trotsade tröttheten och kämpade vidare. Han tyckte det var skönt när skolavslutningen till sist 

kom för det fanns mycket i skolarbetet som han upplevde jobbigt och tråkigt. 
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Erik tyckte det var skönt att börja fyran. Han fick tillbaka kamrater från förskoleklassen 

eftersom fyran var en åldershomogen grupp. Gruppen bestod av cirka tjugo elever och Erik 

upplevde den situationen som lugnare än den åldersblandade gruppen i årskurs ett till tre. 

Några flickor nämner han fortfarande inte.  Han fick ny lärare och nytt klassrum. 

Arbetsplatsen bakom skärmen fanns inte i nya klassrummet, behövde man sitta för sig själv 

fanns enskilda bord vid datorerna där det var lugnare. Erik valde själv att sitta där när han 

ville vara ensam. 

 

Under de närmast kommande åren upptäckte han sina svårigheter och blev till en del 

medveten om sitt behov av hjälp. Arbetet kändes ibland tungt men helhetsintrycket av skolan 

är ändå bra, han upplevde ingenting som jättetråkigt, men jobbigt och tröttande. Erik har en 

positiv upplevelse av arbetet i historia då klassen gjorde en teater. Han berättar med stolthet 

om sitt deltagande och att klassen spelade upp teatern för andra elever och föräldrar. 

 

Eriks självbild börjar bli tydligare. Han beskriver sig själv som mycket envis. Han ser 

skillnader i gruppen. ”Det var… några satte sig…det var en grupp som var smartare än vissa 

andra, dom satte sig vid ett runt bord och hjälpte varandra.” Bland de ”vanliga” fanns också 

en grupp ”osmarta” och däribland ansåg han att han själv fanns. De ”osmarta” var de som 

behövde mer hjälp än andra. När han nämner de ”smarta” är det med ett tonfall som ger 

känslan av att få sitta vid det bordet var något som var få förunnat. Han minns att de var flera 

som behövde mera hjälp, han var inte den enda. När han inte arbetade i grupp med de elever 

som behövde mera hjälp så trivdes han bäst med att arbeta för sig själv. När han gör ett försök 

att berätta om samarbete med klasskamrater tycker han att det är som att arbeta ensam, ingen 

skillnad.  

 

När Erik kom till fyran var det fortfarande engelskan som var svårast, han tyckte inte han 

förstod någonting, det var svårt trots att han fick hjälp av fröken. Han berättade att han fick 

hjälp med ”Det vi hade då”, det var i de flesta ämnen men menar att han klarade matematik på 

egen hand. Läsuppgifter kunde han behöva hjälp med ibland men för övrigt klarade han 

läsning och skrivuppgifter själv. 

 

Efter en stund in i samtalet berättade han om en grupp där han tillsammans med några andra 

fick hjälp av en annan fröken. Det var fyra pojkar som satt tillsammans vid ett bord i 
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klassrummet, om någon flicka ändå var med så nämns hon i så fall inte. De fick hjälp i alla 

ämnen. Han har funderingar på den lärare som undervisade dem. För Erik var hon en vikarie, 

han säger att det var olika under åren. Ordet vikarie återkommer han till och använder det 

likvärdigt med en resurslärare. Han berättar att han inte förstod när hon försökte hjälpa honom 

och att hon inte förstod vad som blev problem för honom. Det blev en svår situation för Erik 

vilket resulterade i att han blev tjurig, tyckte att han själv hade rätt och ville inte ta emot 

någon annans åsikt.  

 

Bilden av Eriks skoldag förändras under samtalet. Tidigare förmedlar han en bild av enbart 

inkluderat stöd med hjälp i klassrummet av fröken. Detta verkar ha utökats med exkluderat 

stöd tillsammans med en resurslärare. Han ansåg själv inte att han behövde stöd med mera än 

engelska, ändå upplevde han det positivt att vara i den mindre gruppen för att få lugnare 

omkring sig. 

 

På högstadiet har Eriks skolsituation förändrats ytterligare. Han är mycket nöjd med att gå i 

en liten undervisningsgrupp. Han kände de andra eleverna sen tidigare och var kompis med 

dem redan innan. Lugnet i gruppen är det han uppskattar mest. För övrigt anser han att de i 

gruppen arbetar med samma saker som man gör i klassen, det är ingen skillnad.  

 

En del lektioner har han tillsammans med ordinarie klassen men det tycker han inte fungerar 

så bra. ”Så när vi, när vi kommer i stor grupp så blir vi mycket stimmiga, kan inte sitta still. 

Man kan inte få arbetsro.” I stället vandrar han runt i klassrummet, vilket inte händer i lilla 

gruppen. Det händer inte heller under musiklektionerna, vilket han menar beror på att musik 

är det han är mest intresserad av. Han är i stort sett nöjd med tillvaron, med undervisningen, 

med kamrater, med sig själv. Det som han upplever mest positivt och mest negativt i skolan 

rör sig om helt andra saker, såsom tillåtet godisätande och för sen lunchtid. 

 

Sammanfattning:  
Erik ger bilden av en livlig pojke som ofta testar tillvarons gränser. Hans minnen från skolan 

handlar i första hand om kamrater och sociala relationer, skolarbetet som sådant blir 

underordnat. Under sin skoltid har han fått stöd i sitt arbete i klassrummet, i mindre grupp och 

har nu när jag träffar honom större delen av sin undervisning i en liten undervisningsgrupp. 

Erik uppskattar tillvaron i den lilla gruppen där han finner lugn och arbetsro. Han beskriver 
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sig själv idag som ofta trött och med svårigheter att hantera en klassrumssituation, vidare att 

han har många kamratkontakter och förmedlar en positiv syn på skolan.  

 

Sammanfattande analys:  

Med utgångspunkt i det för studien centrala om elevers syn på sin skolsituation och lärande, i 

relation till miljö och grupptillhörighet, och samtidigt analyserar berättelsen om Erik med ett 

socialkonstuktionistiskt perspektiv, träder bilden av hans verklighet fram. Den verklighet som 

han förmedlat genom de val han gjort i sin berättelse och den verklighet han vid 

samtalstillfällena konstruerat tillsammans med mig som samtalsledare. Man kan med detta 

förstå att en sann verklighet inte är möjlig att uppnå.  

 

Erik förmedlar sin berättelse med tydliga vi- budskap och man- budskap, endast på några 

ställen i samtalet uttrycker han sig med jag. ”Man fattade ingenting av det. Det var svårt att 

lära sig.” Detta är möjligt att tolka som att Erik ser sig som en del i en gemenskap. Man kan 

också tolka in en vag självkänsla, en diffus självbild, en diffus bild av sin egen person. Det 

senare kan också föras samman med en eventuell vag verklighetsuppfattning och Eriks 

beskrivning av att vara kompis med alla.  

 

Eriks berättelse beskriver att han var lättstörd och hade svårigheter med att skärma av sig från 

omgivningen. För Erik är det fortfarande allra viktigast att han får lugn och ro i 

arbetssituationen. Under skoltiden har stödåtgärderna runt Erik förändrats från enbart 

inkluderat stöd av klassläraren, till både inkluderat och exkluderat stöd av klasslärare och 

resurslärare. För Erik verkar det ha blivit förvirrande med en annan person som försökte 

hjälpa honom tillrätta. Man kan tolka det som han är känslig för nya personer, känslig för 

många personer i sin omgivning eller kanske det är viktigt med en speciell person. 

Resursläraren förstod honom inte och han upplevde henne konstig. I samtalet benämner han 

resursläraren som vikarie vilket kan tyda på ett avståndstagande. Motivationen verkar vara en 

faktor av stor betydelse för hans kunskapsinhämtande. I årskurs sju består den 

specialpedagogiska insatsen av i det närmaste enbart exkluderat stöd, i form av särskild 

undervisningsgrupp  

 

Ett genomgående tema i Eriks berättelse är hans trötthet. Han är morgontrött, trött i skolan, 

blir trött av arbete och är trött efter skolan. Han blir även trött i samtalssituationen. Tröttheten 
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ställer till bekymmer för honom i form av bristande ork. Man kan göra tolkningen att även 

hans oro och okoncentration hör samman med tröttheten. Han upplever detta som ett problem. 

 

Det sociala samspelet med kompisar, busstrecken och lekarna i skogen, nämner han inte alls 

efter årskurs tre. Det kan tolkas på olika sätt; som tecken på att hans sociala liv har förändrats, 

att han inte är lika livlig längre eller att han umgås på ett annat sätt med de kamrater han åter 

fick knyta kontakt med. Tolkningar som att han inte längre är med i kamratkretsen och känner 

utanförskap eller att han tvärtom känner större trygghet med kamraterna är också rimliga.   

 

När han gör ett försök att berätta om samarbete med klasskamrater tycker han att det är som 

att arbeta ensam, ingen skillnad. Det kan eventuellt betyda att han arbetade bredvid i stället 

för tillsammans med kamrater. Det kan också tolkas som att han inte deltog i 

samarbetsuppgifter och inte har någon erfarenhet att berätta om. Eriks interaktion med andra 

tycks i första hand handla om sociala aktiviteter, mindre om socialt samspel i 

inlärningssituationer. 

 

Berättelsen om Linus 

Linus idag 
Linus är öppen och pratsam och uttrycker att han gärna vill att vi har ett samtal om hans 

skoltid. Linus går även han i årskurs sju, i en klass på cirka 25 elever. Han har all sin 

undervisning tillsammans med klassen. En elevassistent finns till hans hjälp, vilken även 

hjälper andra barn. Linus går i en skola med endast högstadieelever. Tidigare gick han i en 

åldersblandad grupp i en annan skola till och med årskurs fyra, därefter i en ålderhomogen 

klass. Han trivs i sin nuvarande skolsituation men tycker att det är många elever och att det 

blir mycket spring omkring honom, han önskar mera lugn och ro. Han upplever att matematik 

och svenska kan vara jobbigt ibland men säger att han oftast får hjälp när han behöver. 

 

Teman  
De bakomliggande strukturer jag tyckte mig se i transkriptionerna valde jag som teman för 

analysen. Med mitt sätt att läsa rörde sig Linus berättelse kring:  

Miljö 

Självbild 
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Självständighet – ansvar  

Drivkraft – motivation 

Kamrater 

 

Miljö 
Linus berättar att han först gick i en åldersblandad grupp för att sen i årskurs fem byta till en 

åldershomogen klass. På skolan fanns två åldersblandade grupper med årskurs ett till årskurs 

fyra, dessutom förskoleklass och åldershomogena grupper för årskurs fem och sex. De 

starkaste intrycken han har av första dagen i skolan är det stora klassrummet och 

whiteboarden som fröken skrev på. Han upplevde inte att det var så många elever i gruppen, 

han har ingen uppfattning om hur många. Linus har en klar bild över hur klassrummet var 

möblerat med bord där eleverna satt i grupper. Övriga bilder av klassrumsmiljön dyker upp 

först längre fram i berättelsen och under åren som i minnet ligger närmare i tid. Han upplevde 

det ibland pratigt och lite rörigt i klassen och säger att även han kunde bidra till detta. När han 

fick möjlighet att gå till speciallärarens rum valde han det. ”Det var lugnt och tyst, ingen som 

pratade, väldigt lugn och ro.” Han tyckte det var ganska skönt att inte behöva vara i 

klassrummet. Hos specialläraren arbetade han mycket med datorns hjälp. 

 

Linus beskriver en skolgård som inte är så stor, med traditionella lekredskap, men närhet till 

ett skogsparti där han för det mesta höll till under raster de första skolåren. Han berättar om 

bollplaner där man kunde vara men inte specifikt att han var med i den gemenskapen.  

 

Idag går han helt och hållet med sin klass. Han upplever att de är många och att det skulle 

vara skönt att arbeta i ett annat rum ibland, som tidigare, men säger också att det är väldigt bra 

som det är. Här växlar han lite mellan de två samtalstillfällena. Vid andra samtalet är han inte 

lika säker på att allt är bra och efterfrågar mera lugn och ro i klassen och även i korridorer. 

Han tycker för övrigt att han även idag får den hjälp han behöver men nämner att han kan ha 

problem med matematik. 

Självbild 
Linus ger en bild av att ha god självtillit och självkänsla, han ger intryck av lugn och trygghet. 

Han berättar att han trivts i skolan ända sen han började i förskoleklass. Hans beskrivning 

berättar om hans medvetenhet om att lugn och ro i arbetssituationen har stor betydelse för 
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hans resultat. I klassrumssituationen har han haft svårt att skärma av det som hänt runt 

omkring vilket gjort det svårt att koncentrera sig på arbetet. Han kan tydligt berätta hur lätt det 

var att tappa den röda tråden i arbetet: ”I fall någon började prata då skulle man vända sig om 

och kolla och se vad, vem det var och sen skulle man tillbaka till arbetet och då hade man 

glömt bort vad man gjort.” Detta kunde upprepas flera gånger och det blev inte så mycket 

arbete utfört,  ”... men det blev väl i alla fall lite. ” Han berättar att de första åren i skolan fick 

han hjälp i klassrummet av fröken eller av en fritidspersonal och tror att han fick hjälp när han 

behövde. De sista två åren på den förra skolan hade han möjlighet att gå till en speciallärare i 

ett annat rum. Detta betydde mycket för Linus. Där fick han lugnet och tystnaden han önskade 

och därmed mera arbetsro. Han berättar att han oftare var hos specialläraren än i klassrummet. 

 

Linus tycker på det hela taget att hans arbete gått bra i skolan. Han berättar om 

bokstavsinlärning, hur den gick till och om läsningen. Han säger att det var roligt att läsa och 

att föräldrarna skulle skriva omdöme om läsningen i läxboken, där de skrev att han var bra 

och duktig.  

 

Skolarbetet tog tidigare mycket av Linus energi, efter skoldagens slut var han mycket trött. 

Att göra läxor på kvällarna blev tungt. Linus berättar att man löste problemet med att han fick 

göra sina läxor hos specialläraren under skoltid. Det blev då extra arbete i skolan men det 

tyckte han inte var några problem, hos specialläraren fungerade det. Linus är medveten om 

sitt behov av hjälp och anser att han fått den hjälp han behövt. Idag saknar han kontakten med 

specialläraren och önskar att han kunde ha den möjligheten igen. Han anser att han behöver 

hjälp med svenska och matematik men säger samtidigt att matematiken nu ”…går betydligt 

mycket bättre.” 

 

Självständighet – Ansvar 
Linus har redan från skolstarten tränats på att vara självständig och att ta eget ansvar. Han har 

arbetat med egen planering av veckans arbete där han själv fått vara med och påverka vad han 

skulle arbeta med och redovisa att det blev gjort. ”Är det en lektion när det är svenska då 

väljer man från svenskan och sen när man gjort det så stryker man det, så gör man något annat 

i svenskan.” Han nämner också att man markerade i planeringen om man tänkte arbeta extra 

med något. 
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Linus arbetade ofta hos specialläraren och tog själv, till en del, ansvar för när det skulle ske. 

Ibland blev han tillsagd men ofta frågade han själv om det gick bra att gå till henne. Linus 

pratar ibland om att pröva sig fram, så även när det gäller detta. När han blivit ombedd att 

försöka arbeta själv i klassen en stund och han efter ett tag ändå ville gå till specialläraren 

beskriver han hur han prövade. ”Då frågade jag ifall jag skulle gå till B ändå. Jag tänkte att, 

fick jag se vad hon sa.” Specialläraren hade inte alltid tid med bara honom men han såg inga 

problem i att själv ta itu med arbetet när han fick vara hos henne. Det mesta gjorde han på 

datorn, där kände han sig säker och tog ansvar för det han skulle göra. 

 

Exempel på självständighet visar han även genom att berätta hur han hanterar situationer då 

han behöver hjälp eller undrar över något. Han har lätt för att kommunicera och vid problem 

frågar han sig fram. Då han behöver veta något i skolan vänder han sig till vuxna eller till 

kamrater. Linus är inte heller främmande för att fråga äldre elever ute eller i korridoren. Det 

här är också hans sätt att se på hur man får ny kunskap, han menar att man frågar eller man 

prövar sig fram. 

 

Drivkraft – Motivation 
I berättelsen kommer det flera gånger fram att Linus har en inre drivkraft i arbetet. När 

läxorna skulle hinnas med i skolan utöver det ordinarie skolarbetet berättar han att han klarade 

det genom att jobba på. Han berättar också om att arbete som gick bra upplevde han roligt. 

Det kunde visa sig till exempel i matematik, vilket han ibland upplevde svårt men kunde 

kännas roligt när han förstod uppgifterna och arbetet gick bra.  

 

Han berättar om att ta datakörkort för att få använda datorerna på egen hand. Det var många 

moment som krävdes för att få körkortet men motivationen att arbeta vid datorn drev honom 

framåt. När han sedan hade nått sitt mål kunde han dessutom hjälpa andra. Han visar på 

drivkraft i arbetet med ett material i svenska som skulle vara klart innan sommarlovet. Han 

hade inte orkat ta itu med arbetet i tid, upplevde det tråkigt, så det blev bråttom på slutet. Han 

berättar att han arbetade sig systematiskt igenom boken, ju mer han arbetade och ju närmare 

målet han kom desto roligare blev det. ”Det blev så att jag mest satt inne och jobbade, fast det 

var rast, kapitel efter kapitel.” ” Sen när man kommit ganska långt så är det roligt.” 
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Linus har minnen av liknande situationer när han arbetat extra för att hinna göra klart i 

matematik. Samtidigt finns en upplevelse av stress, att han fått jäkta när det varit svårt att 

hinna göra allt arbete som varit planerat Han upplever ett behov av mera tid än vad som 

erbjudits. 

 

Kamrater 
Linus såg fram emot att börja skolan, han tyckte det var roligt att träffa nya kamrater. När han 

beskriver förskoleklassen krymper den till en mycket liten grupp innan han kommer på att han 

glömt att räkna flickorna. Han pratar om några pojkar i klassen som han inte hade så mycket 

kontakt med för de, ”…var ju mest för sig själva, de.” Senare berättar han att dessa också 

arbetade hos specialläraren samtidigt som han var där, men säger ingenting om någon kontakt 

dem emellan. Han nämner eleverna i behov av särskilt stöd på ett förstående, självklart sätt, 

”…dom som hade det lite svårt.” Andra kamrater i klassen tror han inte hade några 

funderingar på varför han och några till arbetade hos specialläraren. Annars ger han inte stort 

utrymme för kamrater i sin berättelse, bara en diffus bild av att han var med några som var ett 

år yngre. Han nämner vid ett tillfälle att han inte hade så många kamrater på grund av att det 

var få pojkar i hans åldersgrupp.  

 

På rasterna var han i början av sin skoltid oftast i skogen och lekte och byggde kojor. Senare 

ger han bilder av att rasterna inte var så innehållsrika. ”Ibland gick man väl bara runt och 

ibland var man med kompisar.” Han berättar vad som fanns att göra på rasterna och berättar 

då med man-budskap. Linus berättar ”När jag närmade mig fyran, femman var det nog 

roligare att vara i klassrummet och jobba.” Han tyckte bättre om att sitta inne vid datorn eller 

annat arbete än att vara ute på rast. När han ser tillbaka på tiden i den förra skolan och jämför 

med den nuvarande önskar han att han haft längre raster förut, idag kan han ha lunch i 

kombination med en lång rast. Då skulle han ha tagit vara på tiden med att sitta vid datorn och 

kanske spelat spel. 

 

Sammanfattning:  
Linus ger bilden av en pojke som till stora delar är tillfreds med sitt skolarbete och det stöd 

han fått, trots att det dröjde ända till årskurs fem innan han fick den individuella hjälp i annat 

rum som skapade tystnad och lugn, som han önskade. Han kommer aldrig riktigt in på 

kamratrelationer i berättelsen, de finns bara med i periferin. Det han berättar handlar mest om 
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skolarbetet. Linus tar sig fram bra i tillvaron med hjälp av sin kommunikationsförmåga. 

Behöver han få veta något finns alltid någon att fråga. När han är motiverad i arbetet är han 

målmedveten och är nöjd med sin prestation. 

 

Sammanfattande analys:  
På samma sätt som den tidigare berättelsen med tyngdpunkten lagd på elevers syn på sin 

skolsituation och lärande, i relation till miljö och grupptillhörighet, och ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på berättelsen, blir Linus verklighet tydlig. Den verklighet 

som skapats utifrån hans val, tillsammans med den verklighet vi konstruerat tillsammans vid 

samtalstillfällena. Man kan, på samma sätt som tidigare, förstå att en sann verklighet inte är 

möjlig. Linus gjorde val av det han berättade men gjorde också val av det han inte förde fram. 

Det jag tydligt ser i hans berättelse vilket han valde att inte belysa handlade om 

kamratrelationer. Linus började skolan med en förväntan att träffa kamrater. Ingenstans i 

berättelsen kommer vi i närheten av en kamratrelation. Den bild som träder fram är en elev 

som är självständig i sitt arbete, om vi bortser från vuxenstödet. Det är också en elev som är 

centrerad kring sig själv, vilket gör att inte ens i en liten grupp på tre – fyra elever, i en 

verksamhet som troligen återkommer varje dag, har kamrater en framträdande plats. Hans 

beskrivning av raster visar på ensamhet, vilket också kan tolkas som ointresse av gemensam 

lek. Linus ville helst ta paus från arbetet med att sitta inne för sig själv vid datorn, även arbete 

som han var motiverad till att utföra ansåg han ha ork till under rasttid. En tolkning i ett 

långsiktigt perspektiv är ett sätt att dölja kamratproblem, en annan tolkning är att han inte såg 

det meningsfullt med kamratrelationer. Ser man detta i ett kortsiktigt perspektiv kan det tolkas 

som att Linus ville ta till vara på alla tillfällen som gavs att använda datorn, ett område han 

kände sig säker på och kände motivation inför. Linus talar om tidspress vilket kan vara ännu 

en annan anledning till att han valde arbete även under raster.  

 

När Linus pratar om raster rör han sig med man- budskap, när det rör sig om arbetet i skolan 

talar han företrädesvis med ett vi- budskap. Detta ger två motstridiga bilder av hans tillvaro, 

dels ett opersonligt med liten egen närvaro, dels en gemenskap, där han är en trygg person 

som ingår i en helhet. Även Linus goda kommunikationsförmåga och öppenhet kan tolkas in i 

det sistnämnda. Med utgångspunkt i socialkonstruktionism och verklighetsskapande i 

interaktion med andra ser man tydligt att Linus både skärmar av sig från omgivningen och 
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öppnar upp för intryck. Han formar sin verklighet och kunskap genom kontakter med andra 

och genom att pröva sig fram, vilket också innefattar att ta in andras uppfattningar. 

 

För Linus del har specialpedagogiska insatser växlat från integrerat stöd, till att domineras av 

exkluderat stöd och här även exkluderad hjälpinsats, med tanke på anpassning av skolarbetet 

till datorstöd, för att i nuläget åter vara ett inkluderat stöd. De specialpedagogiska insatserna i 

början av hans skoltid var inte så tydliga för honom, de skymtar förbi i berättelsen som hjälp 

av fröken eller fritidspersonal. Det Linus genomgående för fram är hans behov av lugn och 

tystnad, vilket han upplevde i den exkluderade stödsituationen tillsammans med 

specialläraren. Hans nuvarande skolgång med inkluderande stöd, där en elevassistent finns 

med upplever han positiv, dock nämner han elevassistenten endast en gång.  

 

5.3 Reflektion kring olika analysmetoder 

 
Jag har i analysen använt mig av två analysmodeller, narrativ strukturering och en 

helhetsansats. Med hjälp av dessa blev båda pojkarnas berättelser synliga på likartat sätt. 

Genom att använda en narrativ strukturering i analysen av den första berättelsen, till skillnad 

mot den andra som analyserades med en helhetsansats, skapades möjligheter att se helhet och 

sammanhang på liknande sätt i båda berättelserna. Utan dessa olika analysmodeller hade detta 

inte låtit sig göras lika tydligt. Den första texten organiserades i kronologisk ordning utifrån 

de teman som visade sig i materialet, till en ny historia vilken utvecklade den ursprungliga 

samtalstexten. Detta gav möjlighet att i den sammanfattande analysen se mönster och 

samband i det berättade, vilket i diskussionen sedan utmynnade i fem, för båda berättelserna, 

gemensamma specialpedagogiska budskap. 
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6. Relevans och trovärdighet 
 

6.1 Relevans 

 
Jag anser att studien har relevans för såväl pedagogisk som specialpedagogisk verksamhet. I 

en skola där elevens delaktighet betonas, finns anledning att undersöka elevers syn på de 

insatser som görs för att underlätta svårigheter. Att låta elever göra sin röst hörd om sin 

skolvardag, sina upplevelser och sina tankar är av intresse ur skolutvecklingssynpunkt. Ur 

elevperspektiv finns relevans för att undersöka skolans verksamhet, att lyfta fram positiva 

tankar såväl som negativa. Det är av stort intresse för specialpedagogisk verksamhet att belysa 

elevers egna erfarenheter av den verksamhet skolan idag erbjuder. 

 

6.2 Trovärdighet 

 

Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998), förklarar att man i livsberättelser inte kan 

använda sig av de inom forskning gängse kriterierna för studiens giltighet: reliabilitet, 

validitet, objektivitet och generaliserbarhet. De menar att en livsberättelse kan bli förstådd och 

analyserad på ett otal olika sätt då den är naturlig och såsom verkligheten själv kan bli 

förstådd i det oändliga. Lieblich et al. (1998) har utifrån den mångfald av kriterier som finns 

inom forskarfältet och utifrån behovet av att kunna urskilja livsberättelser med kvalité 

sammanställt fyra kriterier som riktlinjer för livsberättelsens trovärdighet. Lieblich et al.´s 

(1998) kriterier är: bredd vilket innefattar rikligt med bevis i form av citat, sammanhang  hur 

tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild, insiktsfullhet innebär originalitet och 

uppfinningsrikedom i presentationen, pragmatisk nytta vilket handlar om dess användbarhet i 

andras forskning genom tydlig beskrivning av arbetsgången. 

 

Studiens trovärdighet sett från dessa kriterier kan uppfattas bristfällig vad gäller bredd, där 

rikligheten i citat inte är tillgodosett, vilket jag förklarar med brist på längre sammanhängande 

berättelser i samtalssituationerna. Övriga kriterier har jag haft för avsikt att uppfylla på bästa 

sätt och lämnar till läsaren att göra bedömningen om jag uppnått detta. 
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7. Diskussion 
 

 I diskussionen reflekteras bland annat över det som gjorts i undersökningen med hänsyn till 

metod, frågeställningar och resultat (Bjurwill, 2001). 

 

Jag har med utgångspunkt i samtalen med eleverna förmedlat två livsberättelser och från dem 

gjort analytiska tolkningar. Det jag belyst är de specifika tolkningar som jag själv gjort. Andra 

läsare kan se andra tolkningar. Detta visar berättelsers karaktär. Berättelser används för att 

skapa den sociala verkligheten, samtidigt som de är skapade av den sociala verkligheten, i 

sociala relationer, samspel och praktiker (Johansson, 2005). Metoden visade sig inte alldeles 

enkel, vissa svårigheter uppstod i att locka eleverna att berätta i längre sammanhängande tal. 

Trots detta gav samtalen mycket innehållsmässigt och jag tycker mig ha fått en förståelse för 

elevernas situation. Med anledning av att jag upplevde att samtalen med den första eleven inte 

gav så mycket för studien, valde jag två olika analysmodeller. När jag sedan ägnade mig åt 

analysarbetet och tack vare de olika analysmodellerna, upplevde jag att samtalen med den 

första eleven bidragit med minst lika mycket information som den andra. Jag såg ett värde i 

att ha prövat olika modeller.  

 

Studiens syfte var att ta reda på elevers erfarenheter och jag utelämnade personal och 

föräldrar i den empiriska undersökningen, vilket jag nu i efterhand sätter stort värde på. Dessa 

gruppers syn förmedlas redan på olika sätt, i media och i litteratur. Elevens syn som här har 

framkommit får vi alltför sällan se, elevens syn på sin egen situation, förutom mig som 

samtalsledare utan inblandning av vuxnas tänkesätt och värderingar.  

 

Båda eleverna har under sin skoltid haft, med den betydelse jag lagt in i dessa termer, både 

inkluderat och exkluderat stöd. De båda pojkarna är helt olika i sin beskrivning av sitt sociala 

samspel. Erik säger sig ha många kamrater och ger bilden av att vara otrygg, med otydlig 

självbild. Linus nämner inga kamratrelationer och ger signaler om trygghet och 

självkännedom. Jag ska här belysa och diskutera de resultat jag ser. 
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7.1 Bilden av Erik  

 

I min tolkning av Erik ser jag redan tidigt antydningar om otrygghet. Hans minnen av 

förskoleklassen är främst att de var många i gruppen, vilket kan tyda på att han inte kände sig 

sedd eller fick det utrymme han hade behov av. Vid skolstarten minns han även här ett stort 

klassrum med många elever som satt i sina bänkar. Han upplevde allt nytt mycket starkt och 

här finns en underliggande antydan om att andra redan hade funnit sig tillrätta i miljön. Erik 

talar om att man gick runt på skolgården för att bekanta sig och kanske orientera sig, vilket för 

honom kan ha haft betydelse för att få struktur, förståelse och därmed en trygghet i tillvaron. 

Han berättar om olika busstreck och hur han testade lärarens gränser. I hans berättelse sker 

detta alltid tillsammans med kamrater varvid det som händer uttrycks i vi- och man- budskap. 

Hur god är Eriks självkänsla, är han en av en massa, har han förmåga att utkristallisera sig 

själv som en egen person? Han tycks inte påverkas av att det han är med om sträcker sig 

utanför skolkontextens regler och gränser.  

 

Eriks berättelse handlar mest om socialt samspel under raster och lektioner, mindre om själva 

skolarbetet, vilket enligt Jönsson och Tvingstedts (2002) tidigare forskning visat sig vara det 

vanligaste sättet för elever att berätta. För Erik blir den specialpedagogiska insatsen synlig 

först i årskurs fyra. I den åldersblandade gruppen finns ingen speciallärare nämnd i hans 

berättelse. Detta kanske kan förklaras med att specialundervisning och speciallärare fått en 

förändrad roll i den åldersintegrerade organisationen, att flertalet av de svårigheter som fanns 

i elevgruppen ansågs kunna lösas med hjälp av arbetslagens samlade kompetens enligt 

Persson (2003). 

 

Erik ger bilden av specialpedagogiskt stöd som han varken förstod sig på, blev förstådd i eller 

ansåg sig ha behov av. Hans egen bild av sitt behov överensstämmer inte med hur det, enligt 

hans berättelse faktiskt såg ut. Eriks och de vuxnas syn skiljer sig från varandra. Finns elevens 

delaktighet med när man kartlägger behoven, vem bestämmer om åtgärd och vem avgör 

behoven? Nästa frågeställning blir vems behov det är? I Hamner och Stolt (2004) fanns en 

känsla hos de intervjuade av att det var för att underlätta i klassen, inte i första hand för att 

själva få hjälp som de undervisades utanför klassrummet. Det som inte framkommer i 

samtalen med Erik är om arbetet i liten grupp i första hand handlade om 

koncentrationssvårigheter, om det handlade mindre om inlärningssvårigheter, vilket kan 

förklara hans egen syn på att han inte behövde hjälp. Däremot uttrycker han ett behov av lugn 
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och ro som kan ge en antydan om detta. Tinglev (2005) talar om att göra eleverna delaktiga 

och bli bekräftade socialt, kulturellt och språkligt för att elever ska känna sig respekterade 

som individer. Erik gör trots allt en beskrivning av att han trivdes med att arbeta i liten grupp, 

vilket kan tolkas att lugnet övervägde det negativa. Han är mycket tillfreds med sin situation 

idag i en permanent liten undervisningsgrupp. 

 

Kan man i berättelsen om Erik se en ökande förståelse för eleven och elevens behov? Är det 

utifrån den aspekten han idag går i en liten undervisningsgrupp eller kan berättelsen visa det 

motsatta? Erik ger bilden av att trivas i den mindre undervisningsgruppen och är medveten 

om sitt behov av lugn och sina svårigheter i större grupp. Hans självkänsla verkar ha ökat 

under åren. 

 

7.2 Bilden av Linus 

 

Linus skolhistoria ser något annorlunda ut än Eriks. När han fick möjlighet att lämna 

klassrummet för att arbeta hos specialläraren passade det honom mycket bra. Det 

framkommer inte om han kände sig stigmatiserad, varken i klassrummet eller när han 

arbetade utanför det, vilket Holmberg, Jönsson och Tvingstedt (2005) visar upplevelser av i 

sin studie. De menar att elever kan uppleva känslor av att vara mer avvikande i 

klassrumssituationen än utanför den. Linus ger intryck av att vara trygg i tillvaron, men hans 

kamratrelationer får vi inte veta mycket om. 

 

Linus berättelse handlar, tvärtemot Jönsson och Tvingstedt (2002), mera om själva skolarbetet 

än om sociala relationer. Dock stämmer Linus överens med dessa författares resultat om 

berättande om sociala relationer till pedagoger, här i hans betoning av specialläraren. Linus 

ger bilden av att kamrater inte har en betydande plats i hans tillvaro. Det han säger kan också 

vara att han ofrivilligt inte är med i klassens sociala samspel. I klassrummet deltar han gärna i, 

eller kan inte avstå från kamraters samtal, men under raster ger han bilden av att vara ensam. 

Han väljer att sitta inne och arbeta på egen hand framför ledig tid med kamrater. Trots detta 

förmedlar han en trygghet. En trygghet som vilar i god självkänsla och god självtillit. 

Detta visar en motsatt bild jämfört med vad Torstensson-Ed (1997) kommit fram till. 

Författaren menar att ungdomar betonar kamratrelationernas betydelse för självbilden och 
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utvecklande av social kompetens. Bilden av Linus berättar om en utvecklad social kompetens 

i hans sätt vara kommunikativ och på det sätt han söker kunskap. 

 

Precis som för Erik är inte de specialpedagogiska insatserna synliga i den åldersblandade 

organisationen i början av Linus skolgång. Från årskurs fem då han getts möjlighet till 

speciallärarstöd, visar han hur han hanterar sina koncentrationssvårigheter i klassrummet med 

att ta ansvar för när han behöver lugn och ro. Linus verkar säker i hur han hanterar sin 

tillvaro, han tar ansvar även för arbetet, är nöjd med arbetet han gör, tar kontakter för att 

bygga upp sin verklighetsbild, vilket sammantaget ger bilden av en trygghet. Hur Linus 

självkänsla har påverkats i skolan är inte så tydlig, om den har ökat eller om den varit stark 

redan från början kan man inte med säkerhet utläsa, men tillvaron med speciallärarstöd tolkar 

jag som betydelsefull för hans självkänsla. 

 

7.3 Specialpedagogiska budskap 

 

Av intresse ur specialpedagogisk synpunkt ser man i båda berättelserna motivationens 

betydelse för inlärning. Eriks musiklektioner fungerar bra trots att det är stor grupp och Linus 

drevs framåt i sitt arbete med läsförståelse med hjälp av motivation. Detta är inte nytt i 

skolans värld men har kanske än större betydelse för elever i svårigheter. Andra gemensamma 

svårigheter som visar sig hos båda pojkarna är deras trötthet. För Linus del verkar det inte 

vara några större svårigheter i skolan, däremot är skoldagen så tröttande att han inte har någon 

energi kvar när skoldagen är slut. Här har man i skolan tillmötesgått Linus genom att låta 

honom göra läxor under skoltid och han blir stärkt i att kunna lyckas. Erik har problem med 

sin trötthet även under skoldagen. Han har hittat strategier för att underlätta sin situation och 

har här mött förståelse från vuxna. Dessa två pojkars trötthet belyser ett problem som är av 

specialpedagogisk karaktär, betydelsefull att uppmärksamma i arbetet med eleverna och 

planeringen av deras verksamhet. 

 

En tredje gemensam faktor jag ser i berättelserna är ensamhet, beskriven på olika sätt. Erik 

beskriver inte en ensamhet utan snarare ett utanförskap. Han förstår inte varför han ska arbeta 

med resursläraren och han tillhör de ”osmartas” grupp. Det uttryck för ensamhet jag ser i hans 

berättelse är på det sätt han beskriver att han är ”kamrat med alla”, vilket kan förstås i motsats 

till vad han egentligen säger, som svårigheter med synen på sin egen roll i det sociala 
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samspelet. Det kan förstås med ensamhet eller att han finns med i kamratkretsens periferi. Av 

Linus berättelse framkommer ensamheten med frånvaro av tydliga kamratrelationer och 

ensamma raster. Däremot ger bilden av klassrumsverksamheten signaler om gemenskap, han 

berättar i ett vi-budskap som tyder på upplevelse av delaktighet i gruppen. Därmed ser jag 

även delaktighet som ett gemensamt budskap i berättelserna. Delaktigheten med kamrater har 

jag redan berört. Delaktighet i planering och beslut av specialpedagogiska insatser visade sig i 

studien ha betydelse där Linus kunde påverka verksamhet både vad gällde arbete och de 

specialpedagogiska insatserna. I Eriks fall ser vi att han under sina första skolår var delaktig 

när det gällde behov av en lugn arbetsplats i klassrummet. Senare har han inte förståelse för 

stödinsatsen i liten grupp, där saknas hans delaktighet, vilket gör tillvaron för honom svår att 

förstå.  

 

Ett femte budskap är behovet av lugn och ro som båda pojkarna tydligt uttalar. De beskriver 

svårigheter med att koncentrera sig när yttre stimuli blir för starka. Skolan har löst detta med 

att eleverna på olika sätt och i olika omfattning inte deltar i klassrumsverksamheten. Redan i 

ett tidigt skede i skolans historia inrättades klasser för olika kategorier av elever som inte 

följde normen (Skolverket, 1998). Är Eriks specialgrupp en sådan variant i dagens skola? En 

kombination av forskning som visar att permanent placering i specialklasser inte ger 

gynnsamma konsekvenser för de svaga elevernas inlärning (Hamner och Stolt, 2004), även 

negativa effekter på elevens motivation och självbild enligt Gustafsson och Myrberg (2002) 

och risken att elever kan uppleva stigmatisering och få upplevelser av att vara annorlunda, att 

inte få kontinuitet i det sociala livet i klassen (Jönsson och Tvingstedt, 2002) ger anledning till 

eftertanke. I min studie ger varken Erik eller Linus signaler om att de upplever dagens 

situation annat än positiv. Linus saknade visserligen speciallärarstödet och upplevde tillvaron 

i och utanför klassrummet ibland som rörig med många elever, men ingen ger känslan av 

utanförskap och stigmatisering. Dock visar forskning tydligt att denna risk finns. Hamner och 

Stolts (2004) studie visar erfarenheter av stigmatisering, annorlundaskap och även oförståelse 

från vuxna. Författarna beskriver att genom mötet med andra förstod eleverna att de hade 

svårigheter och upplevde sig särbehandlade när de fick stöd utanför klassrummet hos 

specialläraren.  

 

På vilket sätt kan man ta vara på erfarenheterna av Eriks positiva upplevelser av att undervisas 

i liten grupp och undvika de upplevelser av svårigheter som uppstår när han möter många 

elever i en stor klass? På vilket sätt kan man ta vara på Linus positiva erfarenheter som är av 



 - 48 -   

liknande slag när det gäller behovet av lugn och ro samt behovet av individuell undervisning, 

och undvika upplevelser av svårigheter med koncentration i en stor klass? Vilka erfarenheter 

kan den lilla gruppens och speciallärarens verksamheter förmedla för en skolutveckling med 

tanke på bland annat miljö, inlärning och pedagogers bemötande? Hur stor kan en liten grupp 

vara om dessa erfarenheter tas tillvara i en vanlig klass? Ger det möjligheter för Erik att gå i 

en ordinarie klass, med färre elever men med gynnsamma konsekvenser för inlärning och 

kontinuitet i klassens sociala liv? Ger det Linus möjligheter att uppleva det vuxenstöd och det 

lugn han efterfrågar? Återigen möts vi av obesvarade frågor. Rosenqvists (2003) tankar om 

specialpedagogik i ett relationellt perspektiv där omgivande faktorer ses som delaktiga bärare 

av problemet, ger stöd för relevansen i dessa frågeställningar. Detsamma gör Heimdahl 

Mattsons (2006) studie som pekar på en ökad segregering i dagens skola.  

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

 

De specialpedagogiska insatserna upplevs av varje individ på sitt sätt och något enhetligt svar 

på frågan om vilket som är det bästa förhållningssättet till var specialpedagogiskt stöd ska ges, 

kan man omöjligt finna. Enstaka elevers livsberättelser har ett egenvärde i strävan att förstå 

hur elever kan uppleva inkludering eller exkludering i stödsituationen. I berättelserna om Erik 

och Linus möter vi positiva upplevelser av exkluderad verksamhet, i Eriks fall den särskilda 

undervisningsgrupp han nu befinner sig i och i Linus fall det specialpedagogiska stöd han fick 

i speciallärarens rum. Båda eleverna uttalade behov av lugn och ro, vilket för dem var svårt att 

finna i en normalstor klass där det också uppstod svårigheter med deras egen 

koncentrationsförmåga.  

 

Det har inte varit studiens syfte att finna några sanningar för vilket förhållningssätt som är det 

bästa ur specialpedagogisk synpunkt utan syftet har varit att belysa två elevers erfarenheter. 

Dessa erfarenheter visar på en idag, väl fungerande skolverksamhet där de upplever sig sedda 

och förstådda. Jag kan samtidigt se att insatserna som gjorts för Erik och Linus med stor 

sannolikhet har sin grund i koncentrationssvårigheter. Andra elever i likartad situation kan ha 

andra upplevelser att förmedla. Likaså elever vilkas svårigheter är av annan art, mera tydliga 

inlärningssvårigheter. Synen på inkluderat och exkluderat stöd kan ha samband med vilka 

svårigheter man belyser. Hamner och Stolt (2004) som studerat upplevelser av 

dyslexiproblematik visar resultat som pekar på upplevelser av stigmatisering och av 
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särbehandling. Hur begreppet ”En skola för alla” ska tolkas förblir efter denna studie fortsatt 

öppen. Kan man i klassrummet skapa en atmosfär som är gynnsam för alla? Berättelserna om 

Erik och Linus belyser andra alternativ som för dem varit en positiv upplevelse. Som kontrast 

till pojkarnas upplevelser står Haugs uppfattning från 1998 där skillnader mellan barn skulle 

hanteras med individuellt tillrättalagd undervisning, i samma klassrum (Haug 1998).   

 

En annan aspekt inom området är att olika syn, åsikter och värderingar också kan ses ha en 

stimulerande effekt på utveckling. Är en strävan efter konsensus det väsentliga? Kan man 

även sträcka sig så långt att man ser en konsensussträvan som en utvecklingsstagnation?   

 

Holmberg, Jönsson och Tvingstedt (2005) lyfter in ytterligare en tanke i specialpedagogiken. 

De menar att specialpedagogiken på olika sätt kan anses utmana demokratin, dess gränser och 

innehåll. Vidare anser författarna att ett avgörande mått på demokratins framgång är de 

möjligheter man inom ett samhälle ger utsatta grupper. 

 

Utöver de erfarenheter berättelserna om Erik och Linus har gett, upplever jag det 

demokratiska perspektivet som en intressant infallsvinkel. Att samtala med elever mera 

ingående, liknande livsberättelsesamtalen, ger pedagogen information om elevens tankar 

kring dennes skolsituation. Som ett led i demokratiska rättigheter och skolning i demokratins 

grunder ser jag detta som möjligheter för elever att påverka sin skolvardag och utbildning, 

samtidigt som det ger pedagogen ett verktyg för skolutveckling. 

 

7.5 Vidare forskning 

 

När jag sökte elever för studien efterfrågade jag elever med lång erfarenhet av 

specialpedagogiska insatser. Med de insikter denna studie har gett, ser jag ett värde i att lyfta 

frågeställningen om elevers upplevelser av specialpedagogiska insatser är beroende av vilka 

svårigheter eleven befinner sig i. En jämförande studie med elever vars svårigheter 

övervägande handlar om inlärningssvårigheter, väl medveten om att gränser mellan 

inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter inte så lätt låter sig göras, skulle med stor 

sannolikhet bidra till att ytterligare öka vår förståelse för elevers upplevelser.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 
 Hej! 
Jag heter Ingalill Dalsman, bor och arbetar i xx. 
Anledningen till att jag kontaktar Dig är att jag under snart tre år studerat 
specialpedagogik inom SÄL-projektet vid Karlstads Universitet. 
Jag är inne på min sista termin och det innebär skrivande av en C-uppsats. Jag söker 
två elever som kan medverka i min undersökning.  
Det är mindre lämpligt att samtala med elever från min egen kommun, eftersom 
jag här är bekant med många av de elever som kan bli aktuella och hur deras 
skolgång sett ut. Jag har arbetat som lärare i år 1-5 sen sjuttiotalet, de senaste fem 
åren som resurspedagog och från denna höst prövar jag på specialpedagogrollen på 
xx-skolan. 
  
Efter att ha arbetat med elever i behov av särskilt stöd, mestadels utanför 
klassrummet, lockas jag av att ta reda på elevers egna upplevelser av 
specialpedagogiska insatser. Min studie kommer att bygga på livsberättelser, vilket 
innebär att det inte handlar om vanlig kvalitativ intervju utan en friare, muntlig 
berättelse. Jag kommer att spela in samtalen mellan mig och eleverna, för att 
sedan analysera vad deras berättelser förmedlar till oss. Jag söker mig alltså utanför 
min egen kommungräns för att inte ha för stor förförståelse utan i stället genuin 
nyfikenhet. 
  
Jag söker två elever från år 7-8, en pojke och en flicka. Dessa ska under större delen 
av sin skoltid ha haft särskilda insatser av något slag. 
Varför jag väljer denna åldersgrupp beror på att de haft stöd under många år, kanske 
på olika sätt och har en historia att berätta.  
Värdefullt i det här arbetet är att eleverna är öppna och pratglada.  
  
Självklart är jag medveten om de etiska regler som gäller, att ingen blir igenkänd i 
arbetet. Det är ytterligare en anledning till att jag söker mig ut. Kommun, skola och 
elever kommer att avidentifieras i uppsatsen. Elevernas föräldrar ska ge sitt tillstånd 
och det är en frivillig insats av eleverna.  
  
Jag räknar med två, ev tre samtal per elev, om vardera ca en timme. Det bästa är om 
de kan ske i direkt anslutning till skoldagens slut, i en mindre lokal i skolan. 
  
Tack på förhand för den tid Du avsätter för detta! 
Med vänlig hälsning 
Ingalill Dalsman 
  
 

 



    

Bilaga 2                                                                            xxx 061012 

Till Vårdnadshavaren 
 
Jag heter Ingalill Dalsman och läser specialpedagogik vid universitetet i 
Karlstad. Är nu inne på sista terminen och ska skriva en C- uppsats, vilken 
kommer att omfatta en studie om elevers upplevelser av sin skolsituation och 

upplevelsen av de stödinsatser som gjorts.  
 
Jag använder mig av livsberättelser, vilket innebär samtal mellan mig och 
eleven, där eleven berättar fritt utifrån stödfrågor. Samtalen spelas in för att jag 
senare ska försöka hitta det väsentliga som påverkat elevens syn på sin 
skolgång.  
Detta kan få ett värde för oss som arbetar i skolan, för vår förståelse för elevers 
situation, att se skolan med elevers ögon. 
 
Efter förfrågan hos Rektor XX har jag fått tillåtelse att samtala med elever från 
X-skolan.  
Det är helt frivilligt för eleven att delta.  
För att genomföra detta är förutsättningen att även Du som vårdnadshavare 
godkänner din sons/ dotters deltagande. 
Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna som innebär att: Identiteten 
kommer att skyddas, ni har rätt att dra er ur intervjun när som helst, ni har rätt 
att läsa utskriften av intervjun och godkänna den samt att intervjumaterialet bara 
får användas för detta ändamål. 
Som handledare och stöd i mitt arbete har jag Eva Rhöse- Martinsson, Karlstads 
Universitet.  
 
Har Du några frågor finns jag på telefon xxx 
Vänliga hälsningar 
Ingalill Dalsman 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Härmed ger jag tillåtelse att min son/dotter får delta i samtalen: 
 
________________________________________ __________________ 
Vårdnadshavare    Datum 
 
Jag vill delta i samtalen: 
 
_________________________________________ 
Elev 
 
 



    

 


