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Det är viktigt att eleven
i skolan kan känna
lärandets glädje
Artiklen beskriver hvordan elever i Sverige, oplever den special
pædagogik, der bliver tilbudt dem. Forfatteren belyser hvad elever
og speciallærere opfatter som meningsfuldt i specialpædagogiske
sammenhænge, med vægt lagt på elevens selvopfattelse og selvværd.
Min avhandling http://www.ltu.se/
utb/d209/d1470/1.22078 handlar om
hur elever i behov av särskilt stöd uppfattar de specialpedagogiska åtgärder
som rikta mot dem, och som de är en
del av. Undersökningen har genomförts i tre norrbottniska kommuner i
Sverige med sex elever och tre speciallärare knutna till eleverna. Konkret
så har det handlat om att belysa vad
eleverna och speciallärarna uppfattar
som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten utifrån självbild, självvärde och lärande. Resultatet
tyder på att elevernas självbild påverkas i negativ riktning av de specialpedagogiska segregerande insatserna och
som en följd av detta så påverkas även
deras självvärde i negativ riktning. Vad
gäller lärandet så tyder elevernas uppfattningar på att de specialpedagogi2

ska insatserna har en positiv inverkan
på deras akademiska självbild. Man
kan kanske grovt säga att eleverna
är positiva till de specialpedagogiska
insatserna men upplever den specialpedagogiska strukturen som negativ.

Studiens struktur
Jag har i min avhandling studerat
uppfattningar med utgångspunkt i elevens självbild, självvärde och lärande.
Självbilden ser jag vetenskapligt som
en konsekvens av interaktionen med
omgivningen. Enkelt uttryckt kan man
säga att vi blir de individer vi blir
utifrån hur andra betraktar oss. En
viktig teori i detta sammanhang är
stämplingsteorin som säger att interaktionen med omgivningen medför
att vi blir bärare av de attityder som
gruppen tillskriver oss på gott och ont.
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Självvärdet ser jag vetenskapligt som
till stora delar en produkt av självbilden där attityder och gester från
omgivningen får känslomässiga konsekvenser för individen som till stora
delar konstruerar självvärdet. Lärande
som vetenskapligt område fokuserar
på människans sätt att förändra förståelsen av omvärlden samt hennes
agerande utifrån de erfarenheter hon
gör. I det skolmässiga lärandet så har
den akademiska självbilden och synen
på sin förmåga stor inverkan på det
skolmässiga lärandet som mycket tar
sin utgångspunkt i jämförelsen med
andra. Elevernas och lärarnas uppfattningar har varit det forskningsobjekt
som jag fokuserat på. Uppfattningar
handlar vetenskapligt om relationen
mellan individen och något objekt
i omgivningen. Det handlar övergripande om innehåll, innebörd utifrån
en reflekterad nivå. Den analysmetod
som jag använt mig av är hermeneutiken vars främsta uppgift är att lyfta
fram det som är meningsskapande
och genom en tolkande argumentation
frambära detta.

Resultat och viktiga slutsatser
Den specialpedagogiska verksamhet
som jag studerat är en integrerad
eller rättare sagt en segregerad integrerad verksamhet. Det betyder att
eleverna går i sin ordinarie klass för
att få sitt specialpedagogiska stöd i
mer eller mindre omfattning. Detta
att den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen är upplagd så att eleverna
är tvungna att gå ifrån sin ordinarie
klass upplever de som till största delen
negativt. Exempel på detta är att de

upplever ett annorlundaskap, att de
upplever sig som avvikare, defekta och
speciella i negativ bemärkelse i största
allmänhet.
Studien tyder också på att dessa
upplevelser får konsekvenser för deras
självvärde i den bemärkelsen att de
ser ner på sig själva som individer i
större eller mindre grad, flickorna i
studien i något högre grad än pojkarna. Speciallärarna
En viktig fråga i detta
i studien ger
uttryck för att sammanhang är om
de är medvetna det är de specialpe
om att den specialpedagogiska dagogiska åtgärderna
åtgärdsstruktu- som framkallar
ren får negativa
upplevelser eller om
konsekvenser för
eleverna, i form det är åtgärdsstruk
av att de upplever turen eller om det är
sig som mindre
värda andra ele- bådadera.
ver, och eftersträvar i sin verksamhet
att tona ner denna negativa trend på
lite olika sätt.
En viktig fråga i detta sammanhang
är om det är de specialpedagogiska
åtgärderna som framkallar upplevelser
eller om det är åtgärdsstrukturen eller
om det är bådadera. När det gäller
de specialpedagogiska åtgärderna som
riktas mot eleverna så upplever de
dessa som till största delen positiva,
förutom att de kan tycka att nivån på
undervisningen kan vara för låg.
Eleverna ger uttryck för att det specialpedagogiska stödet är till stor hjälp
i deras lärande och att de nog inte
skulle klara av skolan utan detta stöd.
Detta kan tyda på att det i första hand
inte är åtgärderna som framkallar de
3
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negativa upplevelserna. Det verkar mer
handla om att det är åtgärdsstrukturen
som framkallar upplevelsen att vara
avvikande i negativ bemärkelse. Och då
är frågan om de negativa upplevelserna
har sin grund i att eleverna går ifrån
sin ordinarie klass för att få sitt stöd
eller om det handlar om att den specialpedagogiska verksamheten i sig är
negativt ”laddad” och förknippas med
negativ avvikelse. Om det vore så att
det är själva företeelsen att de går ifrån
sin ordinarie klass som framkallar det
negativa då borde det rimligtvis också
upplevas som negativt att gå ifrån sin
ordinarie klass för en spellektion inom
den kommunala musikskolan, som har
varit och fortfarande nog är vanligt
i den svenska skolan. Vad jag vet så
finns det inga studier som belyser
just upplevelser av att gå ifrån den
ordinarie klassen för att få sin spellektion utifrån aspekterna normalitet och
avvikelse. Men en gissning är att det
inte skulle upplevas lika negativt, men
som sagt det är en gissning. Det som
däremot studien pekar i riktning mot
är att specialpedagogiskt stöd kulturellt förknippas med negativ avvikelse
och därför ger upphov till att eleven ”i
behov av särskilt stöd” ser ner på sitt
självvärde.
Vad som diskussionen mycket handlat om när det gäller elever som av
en eller annan orsak inte klarar av
att prestera enligt skolans norm är
om stödet skall vara inkluderande,
integrerande eller segregerande och
där det inkluderande perspektivet i
styrdokument i dag framskrivs som det
mest gynnsamma för elever i behov av
särskilt stöd. En helt igenom inklu4

derande verksamhet skulle säkerligen
lösa mycket av problematiken runt
att eleven måste gå ifrån sin ordinarie
verksamhet och därmed inte behöva
”skylta” för andra att man har en skolrelaterad problematik. Men frågan är
om eleven i en inkluderad verksamhet
får den pedagogiska hjälp som denne
behöver för att klara skolans uppnåendemål.
Elevuppfattningarna i min studie
tyder på att de har svårt att koncentrera sig på lärandet i den ordinarie
klassen och att de därför upplever det
som befriande att få gå till den mindre
gruppen där de, som de uttrycker det,
får den hjälp de behöver. Som jag tolkar eleverna i min studie så upplever
de verksamheten i resursgruppen som
positiv för deras lärande. De får den
hjälp de behöver samt som jag uppfattar speciallärarna så arbetar de, på
lite olika sätt, för att stärka elevens
självbild och detta är säkerligen en
bidragande orsak till att dessa elever
upplever att de klarar av skolan på ett
enligt dem bra sätt. Detta för att stärkandet av självbilden och självvärdet
är av central betydelse för lärandeut
vecklingen.
Generellt sett verkar studien tyda
på att attityderna från de övriga eleverna påverkar dessa elevers självbild
negativt medan speciallärarnas inriktning på att stärka självbilden något
motverkar denna negativa trend. Vad
som stärker denna tolkning är att de
till övervägande delen uttrycker en
positiv attityd till de specialpedagogiska åtgärderna och inte ger uttryck för
något som direkt kan tyda på ett skadat självvärde i förhållande till detta.
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Min tolkning är att de specialpedagogiska åtgärderna påverkar elevens akademiska självbild i en positiv riktning.
Det betyder att det individinriktade stödet får den följden att eleven upplever att de klarar av skolans
lärande krav på ett tillfredsställande
sätt. Frågan är här vad som är viktigast
för dessa elever i sin utveckling mot
fungerande samhällsmedborgare om
det är den akademiska självbilden eller
den generella självbilden som påverkas
starkt av omgivningens attityder.
Givetvis så hör dessa självbilder ihop
och den generella självbilden är ju den
mest sammanfattande självbilden av
en individ och påverkar därmed individen till övervägande del. Men eftersom
skolan har en starkt präglande effekt
på vår uppfattning om oss själva som
lärande individer så kommer därmed
den akademiska självbilden att påverka den generella självbilden i positiv
riktning, enligt min uppfattning.
Förutom att speciallärarna i studien
har en ambition att stärka elevens
självbild och självvärde genom en individinriktad pedagogisk verksamhet så
verkar studien tyda på att de även
överför en patologisk syn på läs- och
skrivproblematik som av eleven verkar uppfattas som lärandeproblematik
generellt. Här måste dock påpekas
att sambandet mellan den patologiska
synen och lärandeproblematik generellt är vetenskapligt sett något svag
och skulle därför behöva undersökas
ytterligare, men kopplingen finns där
utan tvekan frågan handlar mer om
i vilken grad. Om det är så att det
specialpedagogiska stödet medför att
eleven erhåller en patologisk syn på

sin lärandeproblematik så är det utan
tvekan förödande för eleven ur ett livslångt och livsvitt lärandeperspektiv.
Eleverna i min studie ger uttryck för
att de nog kommer att få leva med sina
lärandeproblem men att de möjligen
kommer att minska i grad.
Och då är ju frågan om problemen
som de uppges vara bärare av verkligen är av patologisk art eller så att
säga skapade av den skolstruktur som
de är en del av. I vilket fall som helst
så är det förödande för individen om
skolans verksamhet innebär att eleven
på grund av verksamheten erhåller en
sjukdomssyn på sig själv som lärande
individ.

Slutord
Jag ser det som av central betydelse
att alla elever i skolan upplever att
lärandet är stimulerande och utvecklande. Min studie tyder på att lärandesituationen för den grupp som jag
studerat, elever inom den specialpedagogiska verksamheten, medför vissa
negativa konsekvenser, nämligen att
de får en negativ syn på sig själva
samt en patologisk syn på sin problematik. Möjliga orsaker till detta är att
skolrelaterad problematik som tangerar
lärandeområdet är negativt kulturellt
värderat och därmed betraktat som
negativ avvikelse.
Detta skulle förklara varför det av
eleven upplevs så negativt att gå till
den specialpedagogiska resursgruppen
när det egentligen borde betraktas som
en förmån.
Vad som anses som positiv, negativt,
gott eller ont är till stora delar kulturellt knutet. Men kulturellt relaterade
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värderingar är inte enligt min uppfattning statiska utan är mer diskurs, kontext och paradigmknutna. Det betyder
att vad som ses som normalitet och
avvikelse är påverkbart av attityder
och inte minst forskningsrön. Därför
är det viktigt att utgå ifrån att barns
starka och svaga sidor bör betraktas
som varande av den naturliga delen av
avvikelse i normala grupper, och inte
betrakta dessa som negativ avvikelse.
Detta för att det som betraktas som
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negativ avvikelse i detta sammanhang mycket grundar sig på okunskap och förutfattade meningar. Därför
blir det viktigt att öka kunskapen i
skolan bland i första hand lärare om
konsekvenserna av kulturellt präglade
synsätt. Som en av mina speciallärare
uttrycker det ”det skall inte vara mer
konstigt att ha problem med att läsa
eller skriva än att ha glasögon”.
n

