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1. Inledning 

Ända sedan en skola för alla lanserades i samband med 1980 års läroplan har inkludering varit 

mer eller mindre aktuellt (Persson, 2013). En skola för alla har målet att skapa förutsättningar 

för alla barn och inkludering har därför blivit en viktig del i denna målsättning. Detta stärks av 

Lgr 11: “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Idag verkar inkludering vara ett ofta förekommande samtalsämne i skoldebatten, dock kan 

man fråga sig hur inkluderingen ser ut i skolorna och hur den fungerar. I vissa fall verkar 

inkludering tolkas som en fysisk samvaro, det vill säga att alla är i samma klassrum, men 

betyder det egentligen att eleven är inkluderad även socialt i gruppen? Utifrån egna 

iakttagelser har vi sett hur elever i behov av särskilt stöd, som vanligtvis går till 

specialpedagogen, istället fått stanna i klassrummet och specialpedagogen har kommit till 

klassrummet. Situationen som uppstår till följd av detta är att specialpedagogen blir en resurs 

för alla i klassrummet, inte endast för de som är i behov av extra stöd, på gott och ont. 

 

Motsatsen till inkludering är exkludering, vilket är ett negativt laddat ord. Även här har vi 

uppmärksammat en problematik i skolorna. Vid ett tillfälle fick fyra elever gå till ett särskilt 

klassrum och ha egen undervisning. När det bara var en elev som skulle dit nästa gång 

skapade detta negativa känslor och han uttryckte sig liknande varför ska bara jag vara här? 

eller jag är ju sämst, jag kan ingenting. Detta är ett exempel på negativ exkludering, men det 

finns alltid två sidor av ett mynt. Nivågruppering, utifrån skolprestation, har under historien 

varit ett populärt sätt att dela upp stora heterogena grupper till mer homogena grupper för att 

på så sätt kunna fokusera antingen på grundläggande eller på avancerad kunskapsnivå 

beroende på elevgruppens sammansättning. Detta har varit särskilt populärt inom ämnet 

matematik. 

 

Oavsett vilket förhållningssätt som är aktuellt, är elevers känsla av samhörighet viktig, dels 

för att de ska känna sig som en i gruppen men även för att de ska kunna prestera på den nivå 

de är kapabla till (Thornberg, 2013). Att inte tro på sig själv och sin förmåga skapar ett 

hinder, som måste överkommas redan från starten av skolgången.  

 

Som tidigare nämnts är inkludering det som förespråkas i dagens skola, trots att exkludering, 

eller nivågrupperingar, tidigare varit det främsta alternativet. Det finns för- och nackdelar med 

båda alternativen och vi är därför intresserade av att se på hur dessa förhållningssätt påverkar 

elevernas självförtroende, det vill säga deras tilltro till den egna förmågan, men även deras 

prestationer i ämnet. Denna uppsats fokuserar på de elever i grundskolan som är i behov av 

särskilt stöd. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I skolans vardag spelar de sociala relationerna mellan eleverna en allt större roll (Thornberg, 

2013). Vidare beskriver Thornberg vikten av att känna samhörighet med sina klasskamrater 

då det påverkar elevernas känsla av glädje över att gå i skolan. Samtidigt har det under flera år 

pågått en debatt om hur det särskilda stödet för elever med speciella behov ska se ut, ska det 

vara inkluderat eller exkluderat, tillsammans med klassen eller utanför klassen. 

 

Syftet med denna forskningsöversikt är att synliggöra vad forskningen säger om elevers 

självförtroende och prestation i matematik i förhållande till ett inkluderande eller 

exkluderande arbetssätt. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

1. Vilka är effekterna av inkluderande särskilt stöd i grundskolans matematikundervisning i 

förhållande till elevers självförtroende och prestation? 

 

2. Vilka är effekterna av exkluderande särskilt stöd i grundskolans matematikundervisning i 

förhållande till elevers självförtroende och prestation? 
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3. Bakgrund 

I denna bakgrund redogörs för begrepp som förekommer i frågeställningarna och uppsatsen. 

Inledningsvis presenteras vad en skola för alla innebär, detta är viktigt då det anknyter till 

skolans inkluderande uppdrag. Vidare förklaras begreppen inkludering och exkludering i en 

historisk kontext samt hur dess ursprung kommit att påverka dagens skola. I och med att 

frågeställningarna innehåller begreppen inkludering och exkludering i förhållande till 

självförtroende och elevers prestationer, utvecklas även dessa begrepp nedan. 

 

3.1 Vad innebär en skola för alla? 

Begreppet en skola för alla handlar om att skolan ska vara en plats där alla elever ges tillfälle 

att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö (Persson, 2013). Alla elever ska 

känna att de har en plats i skolan och finner mening med att gå dit. Det blir därför en viktig 

uppgift för lärarna i skolan att se till att detta uppfylls. En skola för alla handlar om demokrati, 

rättvisa och solidaritet (Barow, 2013). Denna beskrivning blir självklar då även Lgr 11 bygger 

på dessa ord. Barow skriver vidare att “tillgång till en skola för alla ska vara en mänsklig och 

social rättighet” (Barow, 2013, s. 37). Detta innebär att ingen ska uteslutas från skolan samt 

att eleverna ska känna gemenskap i sin klass och i andra undervisningsgrupper. 

 

Begreppet en skola för alla lanserades i samband med införandet av Lgr 80 (Persson, 2013). 

Redan på 60-talet hade det frekvent börjat användas i politiskt beställda utredningar och 

propositioner (Berhanu, 2011). Vidare skriver Berhanu att det i Lgr 69 står att elever med 

särskilda behov ska integreras. Konsekvensen av detta var att eleverna fysiskt integrerades i 

ordinarie skolundervisningen men kände ingen social integrering; det blev en slags social 

exkludering då eleverna inte kände sig som medlemmar i gruppen. Barow (2013) förklarar 

skillnaden som att fysisk integrering handlar om att eleverna endast är i samma fysiska plats 

som resterande elever utan att nödvändigtvis vara aktivt deltagande i den ordinarie 

undervisningen. Eleverna kunde t.ex. ha särskilda arbetsuppgifter att göra i det ordinarie 

klassrummet. På detta vis blev de exkluderade från resten av klassen och fick inte delta i det 

sociala spelet som försiggår i ett klassrum när man interagerar med andra elever. Social 

integrering handlar om att eleven ska vara socialt aktiv i klassrummet, inte bara vara fysiskt 

integrerad (Barow, 2013). 

 

Eftersom integrering inte sammanfattar allt som en skola för alla står för utvecklades 

begreppet inkludering i början av 90-talet. Detta nya begrepp skulle nu bättre stärka en skola 

för alla (Barow, 2013). 

 

3.2 Vad innebär inkludering och exkludering? 

Inkludering handlar om att utbildningen ska anpassas efter eleven medan integrering, som 

använts flitigt innan inkludering blev aktuellt, handlar om att eleven ska anpassas till den 

befintliga undervisningssituationen (Barow, 2013; Nilholm, 2006). Integrering gav inte en 

fullständig beskrivning av en skola för alla, och därför tillkom begreppet inkludering, som 
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fick stor spridning. Inkludering handlar om att inte utpeka elever i behov av särskilt stöd som 

problem. Olikheter hos elever ska istället ses som en tillgång (Barow, 2013; Nilholm & 

Göransson, 2013; Tideman, 2013). Det är upp till den enskilda läraren att uppmuntra och ta 

tillvara på elevers olikheter och enskilda tillgångar. Läraren måste skapa en tillfredställande 

lärandesituation så att alla elever finner mening med sin skolgång. Detta stöds av Persson och 

Persson (2012): “Människor är olika och det är inte skolans uppgift att göra våld på denna 

olikhet. Snarare handlar det om att med professionellt handlag ge alla elever stimulans och 

uppmuntran, där målet är meningsfullt deltagande i det gemensamma och gemenskapande” 

(Persson & Persson, 2012, s. 19). Inkludering handlar på så vis om att skapa ett bättre 

samhälle och utbilda eleverna till samhällsmedborgare, vilket också står i Lgr 11: “Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s. 7). 

 

Haug (2012), refererad i Barow (2013) beskriver inkludering som ett begrepp, sammansatt av: 

gemenskap, deltagande, medverkan/medbestämmande och utdelning. Gemenskap handlar om 

att alla elever ska känna sig som en i gruppen, att de har en plats och är aktiva i det sociala 

samspelet i gruppen. Deltagande innebär att eleverna är engagerade och medverkar i gruppen 

genom att bidraga med något. Medverkan/medbestämmande betyder att eleverna ska få 

möjlighet att göra sina röster hörda och vara med och påverka den egna utbildningen. 

Utdelning handlar om att eleverna ska få en utbildning av relevans, både akademiskt och 

socialt (Barow, 2013). 

 

Allt detta som inkludering står för stöd av Salamancadeklarationen från 2006: “Elever med 

behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 

pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Svenska 

Unescorådet, 2006, s. 11). Där står vidare att “en pedagogik som sätter barnet i centrum är till 

nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 

16). 

 

Enligt skollagen 3 kap. 7 §:  

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning (Skollag, 2010:800).  

Detta betyder att elever med behov av särskilt stöd ska inkluderas i den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Det finns dock undantag. I 3 kap. 11 § står det:  

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till 

(Skollag, 2010:800),  

vilket betyder att det finns befogenhet för exkludering även i Skollagen. 

 

Att exkludera betyder enligt Svenska Akademiens ordlista (2006) att med olika medel stänga 

ute en person eller en grupp från en annan grupp, det vill säga att utesluta dem. För att detta 
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ska vara möjligt krävs någon form av kategorisering. Människan är sorterande i sin natur, 

redan som bebis sorterar och kategoriseras det, från att kalla alla kvinnor för mamma, till att 

man förstår att det är en viss person som är mamma (Thornberg, 2013). Kategorisering i sig är 

inte farlig, det är värderingen som kommer med kategoriseringen som verkar exkluderande. I 

och med att en kategori är premierad blir automatiskt motsatsen mindre önskvärd (Barow, 

2013). Denna process, att vissa kategorier premieras över andra, behöver inte vara avsiktlig 

utan sker ofta som en automatisk konsekvens (ibid.). Ibland kan det vara tvärtom, att avsikten 

varit god, men att konsekvensen i praktiken inte blivit den tänkta. 

 

Sveriges allmänna folkskola grundades 1842. Det var då första gången som alla barn i Sverige 

skulle gå i skolan och man stod därför inför en stor utmaning (Berhanu, 2011). Målgruppen 

blev mer heterogen, från att endast innefatta den premierade samhällsgruppen (de rika), skulle 

också mindre privilegierade barn undervisas, även barn med hörselskador och andra 

funktionsmässiga hinder omfattades. För att klara av denna utmaning började man sortera 

eleverna för att få mer homogena undervisningsgrupper.  Denna sortering var början till det 

Nilholm (2007) kallar det kompensatoriska perspektivet. Centralt i det kompensatoriska 

perspektiv är att kompensera för individens problem, som exempelvis kan vara en 

hörselskada, synnedsättning, utvecklingsstörning eller lässvårighet. Tanken må varit god, för 

att kunna lägga mer fokus på särskilda hjälpmedel, men i praktiken blev detta ett 

exkluderande arbetssätt. Det skapades en grupp som klassades som normala elever och en 

annan som därmed blev de onormala (Persson, 2013). 

 

Idag ligger fokus mer på ett inkluderande förhållningssätt, men skolan är färgad av sin historia 

(Barow, 2013). Även idag går elever undan i mindre grupper och arbetar med andra uppgifter 

än resterande delen av klassen. Med andra ord är dagens skola både inkluderande och 

exkluderande. 

 

3.3 Självförtroende, självbild och självvärdering 

Alla individer är unika och varje människa har ett eget jag (Taube, 2007). Jaget byggs upp av 

många delar, där bland annat självförtroende och självbild ingår. Självbild är ”den bild man 

har av sig själv: jag är en sådan som är tyst, blyg, pratig, glad, påhittig” (Auno & Brandelius-

Johansson, 2002, s. 9), medan självförtroende handlar mer om individens förmåga; ”vad man 

tror sig klara av och kanske också genomför. Jag kan spela fotboll, jag kan läsa en bok, jag 

törs räcka upp handen och svara på en fråga” (Auno & Brandelius-Johansson, 2002, s. 9). 

Även självvärdering är en viktig del i jaget (Taube, 2007). Det är delen som tillägger en 

värdering till självbilden eller självförtroendet. Är den egenskap som självbilden består av 

önskvärd, är det bra att vara blyg? På samma sätt är det med självförtroendet, är det positivt 

att våga räcka upp handen? För att individen ska kunna avgöra om attributet är önskvärt eller 

ej så krävs någon form av jämförelse, antingen mot exempelvis idealjaget, den individen helst 

vill vara, eller med den sociala omgivningen, vad uppskattas och uppmuntras i den miljön 

(ibid.). 
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Varje individ strävar efter att behålla eller höja sin självvärdering, en vilja av att vara så bra 

man kan (ibid.). Genom att lyckas med något höjs självförtroendet och individen känner sig 

säkrare på att klara av denna uppgift. Detta påverkar i förlängningen självbilden, från att vara 

exempelvis, jag kan spela fotboll (självförtroende), till att jag är bra på fotboll (självbild). 

Motsatt effekt har misslyckanden (ibid.), det vill säga om en individ misslyckas med något 

påverkas självförtroendet negativt, som i sin tur påverkar självbilden. Ju fler positiva eller 

negativa erfarenheter man får i liknande situationer, desto mer påverkar det jaget. 

 

Om en individs självförtroende påverkas negativt med misslyckanden under en längre period 

är det troligt att individens motivation för att klara av situationen minskar drastiskt (Auno & 

Brandelius-Johansson, 2002). Individens värdering av hur viktig egenskapen i fråga är kan då 

komma att förändras, alltså gå från viktig till oviktig om individen känner att situationen eller 

uppgiften är övermäktig (Taube, 2007). På motsatt sätt kan framgångar göra så att en viss 

egenskap eller förmåga värderas högre än tidigare. 

 

3.4 Elevers prestationer 

Ordet prestation definieras i Svenska Akademiens ordlista (2006) som utfört arbete, utmärkt 

arbete/insats eller fullgörande. I detta arbete åsyftas prestation som det som eleven presterar i 

ämnet, i detta fall matematik. Detta kan visas på exempelvis prov eller andra typer av 

examinationer. I Lgr 11 kan man läsa om syftet med matematikundervisningen. Eleverna ska 

utveckla matematiska färdigheter som de kan använda i vardagen och andra 

användningsområden. De ska även skaffa sig förtrogenhet i ämnet och kunna använda 

grundläggande metoder och begrepp på ett korrekt sätt. 

 

Matematik kan förklaras som: ”en vetenskap, ett hantverk och en konst, ett språk för 

kommunikation, ett hjälpmedel men också en del av vår kultur” (Utbildningsdepartementet, 

1986:1, s.9, citerad i Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007, s. 14). Matematik är således 

ett mångfacetterat ämne och i svenska skolan krävs det att man visar vad man kan i de fem 

förmågorna: begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation. Med en 

varierande matematikundervisning ska eleverna ges chansen att öva dessa förmågor, både 

verbalt och skriftligt. Vidare är kognitiva förmågor sammankopplade med matematik och har 

länge setts som det enda matematik är, det vill säga producera svar till olika tal (Eriksson 

Gustavsson & Samuelsson, 2007). Numera är den affektiva sidan av matematik mer erkänd 

och tycks ha större påverkan på prestationer och förväntningar (ibid.). Hur elever känner inför 

matematik kommer påverka deras sätt att arbeta och därmed deras prestationer. Elever som 

klarar matematikuppgifter växer i sitt självförtroende (ibid.). ”Självförtroendet kan senare 

vara ett villkor för den fortsatta undervisningen, både metodmässigt och resultatmässigt” 

(Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007, s. 26). Detta uttrycks även i Lgr 11 där det står 

skrivet att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 62). 
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3.5 Sammanfattning  

I detta avsnitt har de begrepp behandlats och förklarats som är relevanta för frågeställningarna 

och resultatet. Begreppen inkludering, exkludering, självförtroende och prestation är viktiga 

att känna till i förhållande till detta arbete, då de bygger grunden för resultatet. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för tillvägagångssättet för informationssökningen för studien. Här 

klargörs val av metod, litteratursökning, val av litteratur, urval och kvalitetsbedömningar samt 

hur resultatet analyserats. 

 

4.1 Val av metod 

Den metod vi valt att använda i denna uppsats är en systematisk litteraturstudie. Med 

systematisk litteraturstudie menas att vi systematiskt sökt litteratur inom ett specifikt 

ämnesområde, som sedan granskats för att till sist sammanställas (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). Vi har således sammanställt forskning utförd av andra forskare utifrån 

frågeställningarna för denna uppsats. 

 

4.2 Litteratursökning 

Eftersom en systematisk litteraturstudie i förhållande till allmänna litteraturstudier mer 

ingående går in på vilka sökmetoder man använt, ges här en genomgång av våra sökningar 

(Eriksson Barajas et al., 2013). 

 

När vi skulle söka information till vår inledning och bakgrund använde vi oss av litteratur från 

tidigare kurser vi läst. Vi sökte även relevanta artiklar på Skolverkets hemsida. Vi använde 

oss bland annat av sökorden: inkludering, exkludering samt prestationer i matematik. 

 

När vi gjorde våra sökningar till resultatet använde vi oss av UniSearch. Den finns tillgänglig 

på Linköping Universitets biblioteks hemsida. Vi valde denna sökmotor eftersom vi fått en 

genomgång i den av bibliotekets personal i tidigare kurser och kände oss mest bekväma med 

den. För att säkerhetsställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet använde vi oss endast av artiklar 

som var peer-reviewed. Innan vi började sökningarna enades vi om olika sökord att använda. 

Dessa var: 

1. mathematics 

2. self-confidence 

3. inclus* 

4. exclus* 

5. performance 

6. effects 

Vi använde oss inte av alla sökord samtidigt utan gjorde olika begränsningar, se tabell 1. 

Vidare gjorde vi ytterligare sökningar och använde oss då av orden: math* och self-efficacy*, 

se tabell 1för antal träffar. 

 

Hittade vi en artikel eller sammanställning som stämde väl överens med vårt syfte och våra 

frågeställningar gjorde vi även så kallade kedjesökningar. Vilket innebär att vi använde oss av 

artikelns referenslista för att gå vidare och hitta relevanta artiklar.  
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Tabell 1: Sökträffar i UniSearch 150608 

 

Sökord Övriga sökbegränsningar Antal träffar 

Mathematics, self-confidence, inclus*, 

performance och effects 

 8 

Mathematics, exclus*, performance och 

effects 

Titel: exclus* 315 

Mathematics,  inclus* och effects Titel: mathematics och inclus* 23 

Mathematics och exclus* Titel: mathematics och exclus* 14 

Math* och self-efficacy*  44,405 

 

4.3 Val av litteratur 

Vi gjorde en första gallring i artiklarna genom att läsa igenom sammanfattningen (abstract). 

Vi sållade bort de artiklar som inte var relevanta för våra frågeställningar, exempelvis de som 

inte undersökte skolmiljöer eller som endast fokuserade på andra ämnen till exempel svenska 

och läskunnighet. Nästa steg var att undersöka studiens metod för att säkerställa att studien 

undersökt det åldersspann vi var intresserade av. Alla valda artiklar har handlat om 

undersökningar som involverat elever i grundskolan. 

 

I vår första sökning fann vi Salend och Garrick Duhaneys (1999) sammanställning av olika 

påverkansorsaker av inkludering för elever i eller utan behov av särskilt stöd och utförde 

därefter kedjesökningar. Här fann vi flertalet relevanta artiklar att arbeta vidare med. 

 

Efter att vi gjort vår första sökning och kedjesökningar insåg vi att mycket av forskningen 

handlade om inkludering av elever generellt och inte specifikt i ämnet matematik. Med 

anledning av det utökade vi med den andra sökningen. 

 

Här följer en sammanställning av vald litteratur, se tabell 2. Den innehåller författare, 

tidskrift, utgivningsår, utgivningsland och en kort sammanfattning av studien. 
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Tabell 2: Sammanställning av vald litteratur 

 

Författare Tidskrift Utgivningsår Utgivningsland Sammanfattning 

Albinger, P. Journal of 

Learning 

Disabilities 

1995 USA Intervjuer med 8 elever i 

behov av särskilt stöd som 

får största delen av sin 

undervisning i ett separat 

klassrum. Intervjuerna 

handlar om hur eleverna 

upplever exkluderingen. 

Banerji, M. 

& Dailey, R. 

A. 

Journal of 

Learning 

Disabilities 

1995 USA En tredelad studie om 

elevers akademiska och 

affektiva resultat av att 

inkluderas, lärare och 

föräldrars uppfattning av 

eleverna, både socialt och 

akademiskt, samt en 

genomgång av 

anekdotiskt material. 

Bear, G. G., 

Clever, A. & 

Proctor, W. 

A. 

Journal of 

Special 

Education 

1991 USA 339 elever svarade på 

självutvärderande tester 

och forskarna diskuterade 

detta i samband med en 

global skala om 

självuppfattning. 

Frostad, P. &  

Pijl, S. J. 

European 

Journal of 

Special 

Needs 

Education 

2004 Norge Studien undersökte 

sociala färdigheter hos 

elever i behov av särskilt 

stöd och relaterade detta 

till deras sociala position i 

klassrummet. 
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Guterman, 

B. R. 

Exceptional 

Children 

1995 USA Intervjuer med 9 elever 

som delar av dagen fick 

sin undervisning i 

exkluderande miljö. 

Studiens syfte var att se 

vilken effekt 

kompispåverkan och 

självuppfattnings-

förmågan hade av 

placeringen. 

Jorgensen, 

R., Gates, P. 

& Roper, V.  

Educational 

Studies in 

Mathematics 

2013 Storbritannien Beskriver 

matematikgrupperingar i 

samband med habitus. En 

fältstudie genomfördes på 

två olika elever ur olika 

nivågrupper. 

Jungert, T. & 

Andersson, 

U.   

Scandinavia

n Journal of 

Educational 

Research 

2013 Sverige Här undersöks prestation 

och självförtroende i 

matematik samt 

läskunnighet i modersmål 

och främmande språk. En 

jämförande studie som ser 

till både elever i och utan 

behov av särskilt stöd. 

Kettermann 

Klinger, J., 

Vaughn, S., 

Schumm, J. 

S., Cohen, P. 

& Forgan, J. 

W. 

Journal of 

Learning 

Disabilities 

1998 USA Intervjuer med elever i 

och utan behov av särskilt 

stöd huruvida de föredrog 

ett inkluderande eller 

exkluderande klassrum. 

Persson, E. International 

Journal of 

Inclusive 

Education 

2012 Sverige Studie om 

framgångsfaktorerna på 

en inkluderande skola 

som förbättrat sin skolas 

resultat avsevärt. 
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Renick, M. 

J. & Harter, 

S. 

Journal of 

Educational 

Psychology 

1989 USA Studien undersökte 

självuppfattningen hos 

elever i behov av särskilt 

stöd. Eleverna var delar 

av dagen i separat 

klassrum med en 

speciallärare. 

Salend, S.  J. 

& Garrick 

Duhaney, L. 

M. 

Remedial 

and Special 

Education 

1999 USA Sammanställning av 

andras forskning om 

inkludering i 

klassrummet. 

Sengül, S. Educational 

Sciences: 

Theory & 

Practice 

2011 Turkiet En undersökning av 

concept cartoons effekter i 

undervisning utav 

exempelvis matematik. 

Concept cartoons är en 

form av 

undervisningsmaterial 

som ska öppna upp för 

diskussioner.  

Wiener, J. & 

Tardif, C. Y. 

Disabilities 

Research & 

Practice 

2004 Kanada Fyra olika undervisnings-

konstellationer 

undersöktes och 

jämfördes. Forskarna 

studerade bland annat hur 

social acceptans, 

ensamhet och depression 

uttryckte sig hos elever i 

behov av särskilt stöd 

beroende på var de var 

placerade. 

Yurt, E. Education 

and Science 

2014 Turkiet I denna studie undersöks 

relationen mellan 

självförtroende och 

matematiska prestationer. 
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4.4 Urval och kvalitetsbedömningar 

Som tidigare nämnts har vi endast valt tidigare granskade artiklar, så kallade peer-reviewed. 

Detta för att säkerhetsställa den vetenskapliga kvaliteten av artiklarna. Vi läste även igenom 

metoddelarna för att se till att de är aktuella för våra frågeställningar. Metoderna var aktuella 

om de behandlade elever i grundskolan. Vi gjorde inga begränsningar av exempelvis studiens 

ursprungsland eller utgivningsår. 

 

Eftersom detta är en litteraturstudie har vi analyserat andras forskningsresultat. Vi tolkar 

således forskning i andrahand. Man måste även ta hänsyn till de faktorer som författarna 

själva beskrivit i sina studier som kunnat påverka deras resultat. Det kunde exempelvis handla 

om att resultatet i en studie skulle bli mer effektfullt om det jämförts med en kontrollgrupp i 

samma situation. 

 

Självfallet var det inte alla artiklar som passade våra frågeställningar, bland annat en artikel av 

Özgen och Bindak (2011) med titeln Determination of Self-Efficacy Beliefs of High School 

Students towards Math Literacy. Denna titel lät väldigt lovande för våra frågeställningar men 

vid närmare granskning var inga resultat relevanta för vår undersökning. På grund av detta 

sållades denna artikel bort. 

 

4.5 Analys av resultatet 

Sedan vi hade läst igenom sammanfattningarna (abstract) och valt ut aktuella artiklar började 

vi analysera vårt resultat. Vi läste igenom artiklarna, ibland flertalet gånger för att verkligen 

förstå innebörden av vad de kommit fram till. Vi fokuserade extra mycket på metod-, resultat- 

och diskussionsavsnitten. Metodavsnittet fokuserades på för att säkerställa att studien 

genomförts på skolor och på elever i grundskolan. I resultatet och diskussionen fann vi de 

upptäckter och slutsatser vi ville ha till vårt egna resultat och sammanställde detta i en 

läslogg. Efter att alla artiklarna var bearbetade diskuterade vi utifrån våra frågeställningar och 

enades om olika rubriker för vårt resultat och vilka delar som var relevanta för respektive 

rubrik.   
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5. Resultat 

Följande avsnitt i denna uppsats behandlar de funna resultaten. Resultatet är indelat i fyra 

delar, inkludering, exkludering, självförtroende och prestation. I varje del behandlas de 

resultat som hittats inom varje område, detta för att resultatet ska bli mer överskådligt. 

Slutligen sammanfattas resultatet för att ge en kortare överblick.   

 

5.1 Inkludering 

Avsnittet som behandlar resultaten för inkludering är uppdelat i fyra underkategorier för att 

underlätta läsningen. Underkategorier är: Fördelar för prestationen, Fördelar för 

självförtroendet, Nackdelar för prestationer samt Nackdelar för självförtroendet. 

 

5.1.1 Fördelar för prestationen 

I Kettermann Klinger, Vaughn, Schumm, Cohen och Forgans artikel från 1998 intervjuades 

32 elever individuellt. Hälften var elever i behov av särskilt stöd och hälften var elever utan 

behov av särskilt stöd. Alla elever kom från samma skola som både arbetade med 

inkluderande och exkluderande undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Efter att ha 

sammanställt generella svar från gruppen fann de vissa fördelar med den inkluderande 

undervisningen. Alla eleverna gillade att ha två lärare tillgängliga i klassrummet. De kände 

helt enkelt att det var bättre för deras prestationer i klassrummet då det alltid fanns någon att 

fråga om hjälp. Eleverna förstod dock inte speciallärarens roll i klassrummet. De flesta trodde 

hen var där för att assistera den ordinarie läraren och hjälpa alla eleverna. 

 

Kettermann Klinger et al. (1998) klargör varför eleverna föredrog inkluderande undervisning 

framför exkluderande. Anledningarna var bland elever i behov av särskilt stöd att de lär sig 

mer i det vanliga klassrummet och får arbeta hårdare samt att det fanns flera att få hjälp från 

där. Bland eleverna utan behov av särskilt stöd var anledningarna att de ändå gör samma 

uppgifter som i det vanliga klassrummet och de uttryckte sig på liknande sätt: I det separata 

klassrummet finns det bara en lärare, här finns det två stycken. Även detta tyder på att 

eleverna inte insett speciallärarens funktion. 

 

En annan anledning som Kettermann Klinger et al. (1998) anför till att föredra inkluderande 

undervisning framför den exkluderande, är att eleverna föredrog att arbeta i liten grupp. De 

gav som skäl att de gillade att hjälpa varandra, eftersom det får dem att må bra, det är kul och 

att de känner sig behövda. På andra plats kom att arbeta med en partner, på tredje plats arbete 

i helklass och sist kom att arbeta ensam. Det sistnämnda ansågs vara tråkigt och de uttryckte 

det jag inte kan, kan någon annan. När man arbetar själv kan man inte få sådan hjälp. 

 

I Sverige klarar inte var femte elev kraven för godkänt betyg i matematik i åk 9 (Persson, 

2012). Sverige fick sämre resultat i PISA-undersökningen 2012 än i undersökningen 2009 och 

presterade för första gången under OECD-genomsnittet i bland annat matematik (Skolverket, 

2013). Med anledning av detta genomförde en skola i Essunga, Sverige, stora förändringar i 
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den egna skolan och började arbeta mer inkluderat. Skolan har 300 elever i åk 6-9. I 

skolrankningen 2007 räknades skolan som en bottenskola men i mätningarna 2010 fick den en 

topplacering. Persson (2012) har därför undersökt anledningarna till denna vändning och gjort 

en studie om framgångsfaktorerna med inkludering. Hon utförde klassrumsobservationer och 

intervjuer med politiker, ledare, rektorer, speciallärare, lärare, föräldrar, elever och annan 

berörd personal i skolverksamheten. Hon hade även informella samtal med elever och 

personal samt analyserade skrivna dokument, broschyrer och andra dokument framtagna 

under utvecklingen. Persson hävdar inte att resultatet i höjda prestationer var en direkt följd av 

det inkluderade arbetssättet, men påvisade en större förståelse för forskning, läroplaner och 

undervisningsmetoder om inkludering som anledning till de förbättrade skolresultaten. En av 

anledningarna till förbättrade resultat var att skolan antog ett aggressivt angreppssätt för en 

inkluderad skola, både i undervisning och lärande. Alla skulle vara med på båten och arbeta 

mot ett gemensamt mål. Skolan använde sig av ett mantra - alla kommer att lyckas i 

klassrummet och det är skolans ansvar att det blir så. De införde stundtals två lärare i 

klassrummet kombinerat med litteraturstudier om inkludering för lärarna. Speciallärarna 

kunde då vägleda den ordinarie läraren. Lärargruppen hade diskussioner efteråt och ordinarie 

lärarna utvecklade även på så vis sitt språk i ämnet. Att öppna upp klassrummet för två lärare 

erbjuder eleverna mer hjälp. Extra hjälp innebär bättre resultat och i det långa loppet bättre 

motivation skriver Persson. Lärarna var väldigt lyhörda för vad rektor och speciallärare som 

var ansvariga för förändringsprocessen sa. En ytterligare anledning var att lärarnas profession 

stärktes genom att de blev stoltare över sitt arbete. Eleverna blev mer engagerade och kunde 

lita på att deras arbete fungerade. En tredje faktor som Persson skriver påvisade, var att både 

skolans och det politiska ledarskapet spelade en större roll. Tidiga nivågrupperingar hade inte 

fungerat och resultaten antydde detsamma. Ledningen bekantade sig med aktuell forskning 

och utvecklade det gemensamma inkluderade tankegångsättet. Klassrumsundervisning ledd av 

läraren hade minskat under åren (Haug, 2011, refererad i Persson, 2012). Skolan i Essunga 

ville motverka detta och ökade därför antalet lektioner med lärarledd klassrumsundervisning. 

Eleverna på skolan var väl medvetna om värdet av lärarledd undervisning och de utnyttjade 

tiden i klassrummet maximalt. Läraren spelade en stor roll i klassrummet och använde sig av 

stor variation av undervisningssätt och arbetsmetoder. Den sista framgångsfaktorn Persson tar 

upp är interaktioner, dels mellan lärare och elev, dels mellan elev och elev. Samtalen 

utvecklades och diskussioner användes i större grad i klassrummet. Lärarna var inte bara 

kompetenta i sitt ämne utan hade stor pedagogisk kunskap. De gånger eleverna hade 

individuell tid med specialläraren fokuserades det inte på att öva förmågan i sig, det vill säga 

traggla med tal fram och tillbaka. Istället försökte specialläraren rikta in sig på att hjälpa 

eleven finna sådanna studiestrategier som hjälper eleven att långsiktigt bli mer självständig. 

Kombinationen av att vara i det ordinarie klassrummet och att gå till en speciallärare sågs 

även som en av framgångsfaktorerna.  

 

Även Guterman (1995) påpekar att läraren spelar en viktig roll i ett inkluderat klassrum. Om 

eleverna i behov av särskilt stöd placeras i ett inkluderat klassrum men ändå ses av läraren 

som speciallärarens ansvar fungerar inte inkluderingen. Dessa elever kommer fortsättningsvis 

stämplas av både sig själva och av sina klasskamrater. Samma sker om läraren tar ansvar för 

dessa elever utan att ge dem de extra resurser som de behöver. En ny generation av elever i 
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behov av särskilt stöd kommer på så vis att bildas, som under hela sin skolgång känner sig 

stigmatiserade och understimulerade. Enda skillnaden är att det kommer ske i det ordinarie 

klassrummet. 

 

Guterman (1995) har även i sin artikel listat tre saker att tänka på när man skapar ett 

inkluderat klassrum: 

 Utbildning för all berörd personal och lärare som fokuserar på utveckling av 

samarbete och planering mellan kollegor och hur man möter individuella speciella 

behov. 

 Flexibla klasstorlekar som främjar inkludering av elever i behov av stöd utan att 

arbetet med det varken är överväldigande för läraren eller att det ger en skev bild av 

falsk integrering. 

 Läroplansanpassning som medför meningsfulla förväntningar på alla elever 

 

5.1.2 Fördelar för självförtroendet 

När elever tillfrågades i studien av Kettermann Klinger et al. (1998) om vart det var lättast att 

få vänner så svarade övervägande antalet av elever att det var lättast att vara social i det 

ordinarie klassrummet. Anledningarna var att det där fanns flera att lära känna, flera tillfällen 

att lära känna varandra och att man kunde bli vänner när man hjälper varandra. 

 

Banerji och Dailey (1995) genomförde en tredelad studie som bestod av 

 en undersökning av elever i åk 5 (eleverna var i och utan behov av särskilt stöd), både 

deras akademiska och affektiva resultat av att inkluderas 

 en undersökning av lärares och föräldrars uppfattning av båda grupperna, både 

elevernas sociala och akademiska förmågor 

 en genomgång av anekdotiskt material 

I studien är resultatet från den sociala delen av undersökningen att eleverna i den 

inkluderande miljön hade större självförtroende och i vissa fall även ökad motivation, vilket 

stämde väl överens med resultatet från undersökningen av lärarnas och föräldrarnas 

uppfattning. Det höjda självförtroendet och den höjda motivationen resulterade också i att 

eleverna utvecklades i samma takt som sina klasskamrater, bland annat i läsning. I den sista 

delen av studien visade genomgången av det anekdotiska materialet på viktiga fördelar för 

eleverna i behov av stöd. Den visade att känslan av utanförskapet hade minskat i den 

inkluderande miljön. 

 

Att inkludera elever till fullo kan bidra till förbättrade sociala och känslomässiga förmågor 

hos eleverna. Detta konstaterade Wiener och Tardif (2004) i sin studie av 117 elever i behov 

av särskilt stöd i åk 4-8 på olika skolor i Toronto, Kanada. Studien jämförde fyra olika 

undervisningskonstellationer, nämligen inkluderad undervisning, separata klasser, extrahjälp i 

ordinarie klassrummet och extrahjälp hos specialläraren för elever i behov av särskilt stöd. De 

undersökte hur olika komponenter i det sociala livet påverkades av placeringen. 

Komponenterna var social acceptans, antalet vänner, kvalitén på relationen med sin bästa vän, 

ensamhet, depression, sociala förmågor och problembeteenden. Studien visade även att elever 
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som fick extrahjälp i ordinarie klassrummet var bättre accepterade av sina klasskamrater än de 

som fick hjälp i separat rum hos specialläraren, hade bättre självuppfattning om sina 

matematikkunskaper och hade färre problembeteenden orsakade av relationen med läraren. 

Dessa aspekter att vara mer socialt accepterad i sin klass är viktigt ty avsaknad av 

kompisacceptans är en indikator på psykologisk ohälsa hos barn och ungdomar (Bukowski & 

Hoza, 1989; Hartup, 1983, refererad i Wiener & Tardif, 2004). Studien påvisade inga klara 

anledningar till den lägre kompisacceptansen hos elever, som får extrahjälp hos 

specialläraren. Som flertalet forskare påvisat kan en anledning vara att det är stigmatiserande 

för eleverna att vara annorlunda och att gå till specialläraren för att få hjälp (e.g. Gartner & 

Lipsky, 1987; Stainback & Stainback, 1996, refererad i Wiener & Tardif, 2004).  

 

Wiener och Tardif  (2004) kom även fram till att elever i det inkluderat klassrum visade färre 

problembeteenden än elever i behov av särskilt stöd i separata klasser. Även om de båda 

grupperna hade samma antal vänner visade det sig att eleverna i behov av särskilt stöd som 

gick i separata klasser hade lägre kvalité på sina relationer och kände sig mer ensamma. 

Kvalitén på vänskapsrelationer har stor samhörighet med ensamhet, både hos elever i eller 

utan behov av särskilt stöd (Margalit, Tur-Kaspa & Most, 1999; Parker & Asher, 1993, 

refererad i Wiener & Tardif, 2004). Eleverna i separata klasser var ofta mer stämplade som 

problembarn än eleverna i behov av särskilt stöd som gick i inkluderade klasser. Detta stöds 

av Demchuck (2000), refererad i Wiener och Tardif (2004) som kommit fram till att dessa 

elever känner sig som de utbildas i exil samt var arga och upprörda över sin situation. En 

annan viktig anledning till att eleverna utvecklades socialt var lärarnas attityd. Lärare som 

välkomnade specialläraren in i klassrummet var mer öppna än lärare som föredrog att 

eleverna gick till specialläraren. Dessa lärare hade även tanken att undervisningen i 

klassrummet kan anpassas så att den fungerar för alla elever i klassen, så att alla elevers behov 

blir tillgodosedda och så att den hjälper eleverna bli bättre accepterade av sina kamrater. 

Wiener och Tardif utförde en närmare intervju med personalen på en av de skolor, som 

använde sig av inkluderad klassrumsundervisning och såg även här att lärarens roll var viktig. 

I detta fall handlade det om hur lärarna lade upp undervisningen och skapade olika grupper. 

Eleverna i behov av särskilt stöd fick sällan undervisning som en separat segregerad grupp. 

Istället var de utplacerade i olika grupper för var av en av de olika klassrumsinstruktionerna. I 

ämnena matematik, läsning och skrivning delade lärarna in eleverna i grupper på likvärdig 

nivå, och arbetade med blandade grupper i SO- och NO-ämnena. De blandade gruppernas 

sammansättning var noga genomtänka av lärarna så alla elever i behov av särskilt stöd inte 

kom i samma grupp men även så att alla i gruppen hade olika styrkor. 

 

5.1.3 Nackdelar för prestationen 

En nackdel som framkom i studien av Kettermann Klinger et al. (1998) var att de elever som 

hade störst behov av stöd inte fick den hjälp de behövde. Specialläraren som fanns tillgänglig 

i det ordinarie klassrummet fastnade ofta hos andra elever och var inte hos de elever som 

behövde stödet mest. En vidare nackdel var att eleverna kunde få svårt att koncentrera sig när 

det pågick för mycket runt dem, som det kan göra i ett klassrum (ibid.). 
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5.1.4 Nackdelar för självförtroendet 

De flesta elever har inga problem med att skaffa sig nya kontakter med vänner eller andra 

klasskamrater (Poerless & Eliott, 1993, refererad i Frostad & Pijl, 2007). Det har dock visat 

sig att elever i behov av särskilt stöd kan ha större svårigheter att göra detta än sina 

klasskamrater då vissa elever i behov av särskilt stöd inte har de psykiska eller intellektuella 

kapaciteter som krävs för att utveckla sociala färdigheter (King et al., 1997, refererad i 

Frostad & Pijl, 2007). Fortsättningsvis skriver Frostad och Pijl (2007) att även om dessa 

elever har samma kapacitet att utveckla dessa egenskaper saknar de tillfällen att öva dessa 

färdigheter.  Deras studie visar att jämlika elever håller samman. Elever i behov av särskilt 

stöd umgås med andra elever med samma behov och detsamma gäller elever utan behov av 

särskilt stöd. Antalet elever i behov av särskilt stöd kan vara litet i ett klassrum. Därför är det 

viktigt att eleverna även socialiserar med elever utan behov av särskilt stöd, och detta är 

grundtanken med inkludering. Frostad och Pijl konstaterar även att elever i behov av särskilt 

stöd är mindre populära, har mindre antal vänner och deltar i färre antal mindre grupperingar 

inom klassen än sina klasskamrater. 20-25% av eleverna i behov av särskilt stöd var inte 

socialt inkluderade i sin klass, vilket kan jämföras med 8 % av eleverna utan behov av särskilt 

stöd. 

 

Enligt Bear, Clever och Proctor (1991) visade elever i behov av särskilt stöd som var 

inkluderade i den ordinarie klassrumsundervisningen att de hade betydligt sämre 

självuppfattning än klasskamraterna utan behov av särskilt stöd. Vidare skriver Bear et al. att 

skolarbete och sociala jämförelser är viktiga instrument när det handlar om elevers 

självuppfattning. De såg i sin studie, som bland annat bestod av individuella 

självutvärderande tester utförda av de 339 tillfrågade eleverna och en global skala om 

egenvärde, att självuppfattningen bland elever i behov av särskilt stöd var lågt.  

 

Detta stöds även av Renick och Harters forskning från 1989 där 86 elever i åk 3-8 i separat 

klassrum svarade på ett test om självuppfattning. Testet undersökte akademisk och atletisk 

kompetens, social acceptans och känslor om självuppfattning. Studien påvisar att elever i 

behov av särskilt stöd känner sig mindre självsäkra på sin akademiska förmåga i ordinarie 

klasrummet än de gör i separat klassrum. Känslan av att vara otillräcklig akademiskt i 

klassrummet ökade i och med att eleverna blev äldre. En anledning till detta kan vara att 

uppgifternas svårighet ökade och därför ökade även kunskapsglappet mellan elever i behov av 

särskilt stöd och deras klasskamrater. Å andra sidan, när eleverna i behov av särskilt stöd 

jämförde sig med andra elever i behov av särskilt stöd så kände de sig mer akademiskt 

kompetenta. Detta hävdar Renick och Harter beror på att eleverna lever i två akademiska 

världar, den i ordinarie klassrummet samt den i specialpedagogiken. Eleverna får således 

också två uppfattningar om sin akademiska förmåga. Det är viktigt att inse skillnaden när man 

talar om hur elever i behov av särskilt stöd uppfattar sig själva. Studien konstaterade att elever 

i behov av särskilt stöd hellre jämförde sig med eleverna i ordinarie klassrummet än andra 

elever i behov av särskilt stöd.  
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I Banerji och Daileys (1995) studie framkommer det att elever i behov av särskilt stöd som är 

inkluderade känner sig annorlunda än sina klasskamrater. De påvisade att eleverna endast vid 

enstaka tillfällen kunde göra sina skoluppgifter utan hjälp. Dessa konstateranden i studien 

stärks av annan forskning (Clever et al., 1992, refererad i Banerji & Dailey, 1995) som visar 

att dessa elever har låg självuppfattning när de handlar om deras egen akademiska förmåga. 

 

5.2 Exkludering 

För att underlätta för jämförelse mellan resultatet för inkludering och exkludering har även 

detta avsnitt delats upp i samma underrubriker som avsnittet om inkludering: Fördelar för 

prestationen, Fördelar för självförtroendet, Nackdelar för prestationer samt Nackdelar för 

självförtroendet.  

 

5.2.1 Fördelar för prestationen 

När eleverna i studien av Kettermann Klinger et al. (1998) fick frågan om var de föredrog att 

elever i behov av särskilt stöd fick sin undervisning var svaret att de föredrog separat 

klassrum. Anledningen till detta var att de fick mer hjälp där, uppgifterna var enklare och det 

var inte lika högljutt som i det separata klassrummet. När samma elever fick frågan var de 

trodde att elever i behov av särskilt stöd lär sig bäst, var svaren bland alla elever som föredrog 

separerat klassrum, att elever i behov av särskilt stöd lärde sig på ett lättare sätt och att det var 

enklare att få den hjälp de behöver, de hade lättare att koncentrera sig och de var mindre folk i 

klassrummet. Detta resulterade i att eleverna i behov av särskilt stöd fann fler fördelar för den 

egna prestationen med att få undervisning i ett separat klassrum. 

 

5.2.2 Fördelar för självförtroendet          

Ett skäl, som elever i behov av särskilt stöd anger som en fördel med att vara i ett separat 

klassrum, är att där finns det fler elever som är mer som de själva, som kan lika mycket och 

de känner att de inte behöver känna sig dumma om de inte kan några uppgifter (Kettermann 

Klinger et al., 1998). 

 

Liknande resultat fann Salend och Garrick Duhaney (1999) i sin sammanställning av andras 

forskning om inkludering. Bland annat undersökte de Jenkins och Heinens (1989) resultat av 

intervjuer med elever i behov av särskilt stöd i åk 2-5 om var de föredrog att få 

specialundervisning. Majoriteten av eleverna föredrog att få specialinstruktioner av sin 

ordinarie lärare. Ju äldre eleverna var desto mer föredrog de att gå undan till en speciallärare. 

Anledningen var att det kändes mindre pinsamt än att få specialinstruktioner i inkluderad 

undervisning. Eleverna ville även här vara med sina jämlika.  

 

Enligt en liten del av de tillfrågade i studien av Kettermann Klinger et al. (1998) är en annan 

fördel med att gå till ett separat klassrum att där finns större möjligheter till att få vänner på 

grund av att man möter elever från alla andra klasser och på så vis ökar sitt sociala nätverk. 
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5.2.3 Nackdelar för prestationen 

Ett sätt att dela upp eleverna i är att använda sig av nivågrupperingar där starkare elever i 

matematik bildar en grupp och de svagare eleverna bildar en annan. Jorgensen, Gates och 

Roper (2013) genomförde en studie om hur elevers habitus påverkar matematikförståelsen 

och elevens utveckling i ämnet. Habitus är enligt den franska sociologen Bourdieu (1984), 

refererad i Jorgensen et al. (2013) de vanor föräldrar lär sina barn under uppväxten. Vanorna 

kan vara både explicita eller implicita och handla om informella eller formella procedurer 

föräldrarna använder sig av vad gäller tendenser, vanor och preferenser - det/sådant de tar för 

givet. Detta medför att eleverna engagerar sig i aktiviteter som stämmer överens med de vanor 

som redan blivit formade av tidigare socialisationer med familjen, hemmet och den direkta 

miljön. Allt detta formar hur de förhåller sig till det de tar för sig. Samtidigt betyder det att 

elever med habitus som stämmer överens med skolans har kan få stora fördelar under sin 

skolgång och kan exempelvis på så vis få bättre betyg. Jorgensen et. al skriver vidare att för 

skolor i allmänhet har framgång i matematik setts som en viktig del. Det ses som en ärvd 

markering av intellekt och som en indikator på att man klarar skolan. Denna inställning fanns 

också på skolan i undersökningen. 

 

I sin studie undersökte Jorgensen et al. (2013) två elever i åk 7 från samma skola i 

Storbritannien med olika erfarenheter av matematik. Först Caitlin, en tjej med bra kunskaper i 

matematik som blivit placerad i den högpresterade gruppen. Hon är uppfostrad av sin 

ensamstående mamma som kämpar med vardagen men ser möjligheterna med en lyckad 

skolgång och tycker matematik är ett av de viktigaste ämnena i skolan. Pappan är frånskild 

och de har sporadisk kontakt men när de ses är han ett stort stöd för Caitlin när det gäller 

matematik. Han har goda kunskaper i ämnet och Caitlin sägs ha ärvt grundkunskaper av 

honom. När han hjälper henne med läxor så leder han henne med hjälp av frågor på vägen och 

ger henne inga svar utan låter henne tänka igenom själv och inse sina misstag, likt 

tillvägagångssättet i skolan. Caitlin har på så vis fått ett bra habitus från hemmet som stämmer 

väl överens med det som finns på skolan. Hon förstår språket som används och vad som 

förväntas av henne i skolan. När hon ombeds beskriva sin egen grupp säger hon att hon 

föredrar att vara i gruppen då de som är där kan lika mycket som hon och man behöver inte 

förklara för någon annan då alla är på samma nivå. Hon tycker arbetet flyter på bättre och hon 

ges tillfälle att utveckla sina tankegångar. Läraren använder ett avancerat matematiskt språk 

som gör att medlemmarna i gruppen förbättrar sitt egna språk i ämnet. 

 

Den andra eleven Jorgensen et al. (2013) studerade är Cory, en kille med svårigheter i 

matematik som placerats i den lågpresterande gruppen. Även han är uppfostrad av en 

ensamstående mamma men hans far är frånvarande och de har endast sporadisk kontakt. 

Mamman hoppas att Cory ska klara skolan och komma in på college. Hon förstår inte 

meningen med läxor och hinner sällan hjälpa Cory samt kan hon sällan själv lösa uppgifterna. 

Hon tycker skolan skulle skicka ut en stencil med en genomgång till föräldrarna på grund av 

att det var länge sedan hon själv gick i skolan. Mamman säger att hon inte förstår meningen 

med skolmatematiken. Hon tycker de ska lära ut mer användbar vardagsmatematik som 

eleverna har användning för senare i livet. I Corys grupp är stämningen lite flamsig, det 



21 

 

används inget matematikspråk och deras uppgifter är oftast enstegsuppgifter. Eleverna ges 

aldrig tillfälle att utveckla sin förståelse för vad matematik är och vad den ska användas till. 

Cory förstår inte meningen med matematik. Hans tanke är att det är något man kan eller inte, 

alltså inget man kan utveckla utan man måste ha kunskapen från början. Han uttrycker att 

matematik handlar om att komma ihåg mycket och att lösa uppgifter snabbt. 

 

Det Jorgensen et al. (2013) kommit fram till med denna studie är att habitus påverkar 

elevernas prestationer till stor del. Caitlin som har samma habitus som skolan har mycket 

lättare att klara matematiken. Cory däremot har det inte lika lätt. Hans mamma använder ordet 

hoppas när de diskuterar Corys framtidsmöjligheter. Detta hänger samman med Corys 

uppfattning av matematik med att man inte kan påverka sitt resultat utan får hoppas att det 

ordnar sig. Föräldrarnas inställningar spelar en stor roll för elevernas prestationer. Även 

språkets användning i de olika grupperna påverkar prestationerna. I den lågpresterade gruppen 

gavs inga möjligheter till utveckling. Det användes ett enkelt språk och eleverna kom inte 

vidare i sin förståelse av matematik, till skillnad från den högpresterande gruppen, vars 

språkanvändning utvecklades till det bättre. 

 

Renick och Harters studie från 1989 om exkluderade elevers självuppfattning konstaterade 

vidare att eleverna i behov av särskilt stöd inte känner sig tillräckliga i alla områden i sina liv. 

De rapporterades ha en högre uppfattning om den egna sociala acceptansen, den atletiska 

förmåga och känslor om självuppfattning än om den akademiska förmågan. 

 

5.2.4 Nackdelar för självförtroendet 

Albinger (1995) utförde intervjuer med åtta elever i behov av särskilt stöd som alla gick till ett 

separat klassrum för att få undervisning i specifika ämnen. Under hennes intervjuer framkom 

fem teman. Första temat var att eleverna hittade på historier till sina klasskamrater om varför 

de inte var i skolan samma tid som sina kamrater, och om de hade dagens första lektion med 

specialläraren det första på skoldagen så hade de olika anledningar till att de inte var i det 

ordinarie klassrummet. Historierna kunde handla om pianolektioner, om att föräldrarnas bil 

hade gått sönder eller om att deras mamma ville skjutsa dem till skolan och hon började inte 

förrän senare. Det andra temat gällde vad eleverna trodde att deras klasskamrater kallade dem 

bakom deras ryggar. De trodde att kamraterna kallade dem korkade eller dumma. Nästa tema 

handlade om att eleverna alla ansåg att det var något fel med dem. Alla eleverna kunde erinra 

den dag de insett att de var annorlunda än sina kamrater. Det fjärde temat tog upp hur 

eleverna uppfattade innebörden av att vara i det separata klassrummet. De var rädda för att 

inte hinna arbeta ikapp det som kamraterna hade gjort under tiden de var borta. De insåg inte 

att de gjorde liknande arbete med andra uppgifter. Att gå till det separata klassrummet ansågs 

vara ett straff. Det sista temat handlade om att eleverna kände att de endast var märkta med 

det som de inte kunde. När de fick frågan om vad de var bra på blev svaren bland annat 

fotboll och cheerleeding. Inget av svaren handlade om akademiska färdigheter. 

 

Albinger (1995) skriver vidare att alla uttalanden gjorda av eleverna i behov av särskilt stöd 

tyder på lågt självförtroende. Uttalanden som jag är dålig och jag kan inget var sådana hon 
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hörde genomgående. Hon påpekade dock att det inte framgick klart om det låga 

självförtroendet hade att göra med skolan eller om orsaken var något som hänt innan. Alla 

eleverna kände att gå till det separata klassrummet var något de var tvungna att göra. När de 

fick frågan vad de fördrog, att specialläraren kom till klassrummet eller att gå till ett separat 

klassrum, var det vanligaste svaret att specialläraren skulle komma till klassrummet. 

Anledning till detta var att eleverna inte ville missa för mycket av den ordinarie 

undervisningen. Det framkom även under intervjuerna att eleverna var väl medvetna av att de 

inte lärde sig snabbt nog eller inte var bra nog men de hade ändå svårt att förstå det omdöme 

de fått av specialläraren som elever i behov av särskilt stöd. Albinger avslutar med att 

konstatera att alla elever lär sig olika och att man måste se till de olika individerna innan man 

beslutar om vilken metod som är bäst, att inkluderas eller exkluderas. 

 

Den viktigaste delen av skoltiden var den sociala delen konstaterar Guterman i sin studie från 

1995. Hon har intervjuat 9 elever i behov av särskilt stöd som får delar av sin undervisning 

under dagen i ett separat klassrum med en speciallärare. Studiens syfte var att undersöka 

vilken effekt placeringen hade på eleverna vad gäller kompispåverkan och hur 

självuppfattningsförmågan påverkades. Trots bearbetning från föräldrar och lärare om att det 

inte är något skamligt med att vara en elev i behov av särskilt stöd så hade eleverna med det 

omdömet en negativ uppfattning av sig själva. Några elever utvecklade metoder för att minska 

påverkan av att bli stigmatiserade. De elever som var mest bekväma med sin placering var de 

elever som accepterade sin position eller som hade skolkompisar. De som beskrev skoltiden 

som en plågsam tid var de som undvek att hantera sin placering eller förnekade att de hade en 

svårighet och saknade andra områden inom skolan som kunde ge bekräftelse för självkänslan.  

 

5.3 Självförtroende 

Det ord som nämns i samband med självförtroende är på engelska self-efficacy. Det finns 

ingen direkt översättning, men self översätts till själv och efficacy som effektivitet eller 

kapacitet att producera något önskvärt. På svenska är det därför svårt att veta vilket ord som 

passar bäst, men självförtroende eller självtillit är det som används i detta sammanhang. När 

det handlar om elevers självförtroende, eller tillit till den egna förmågan i ett visst 

sammanhang finns det flera saker som påverkar, exempelvis personliga erfarenheter, feedback 

och kategoriseringen av elever. En del påverkar självförtroendet på ett positivt sätt medan 

andra påverkar det negativt. Detta avsnitt har de två underrubrikerna positiva faktorer och 

negativa faktorer. 

 

5.3.1 Positiva faktorer 

En ständigt återkommande faktor är motivation. Motivation betyder i skolkontext elevers vilja 

att producera eller klara av något. Yurt (2014) utförde en studie med 350 sjundeklassare i 

Konya, Turkiet, där han undersökte sambandet mellan elevernas självtillit och matematiska 

prestationer. Han kommer fram till att motivation och intresse, som i hans studie 

sammanfattas som elevernas personliga erfarenheter av ämnet, är den absolut viktigaste 

faktorn för att påverka elevernas självtillit positivt. Detta är något Sengül (2011), som gjort en 
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undersökning av hur så kallade concept cartoons, ett sorts lektionsmaterial, påverkar 

självtilliten, håller med om att ökad motivation ger bättre resultat. Vidare skriver Yurt (2014) 

att den positiva och negativa feedbacken elever får också är av stor relevans för självtilliten. 

Denna feedback behöver inte vara verbal från lärare utan kan handla om att lyckas med en 

uppgift som man tidigare inte klarat av, eller som eleven inte hade förväntat sig att klara av. 

Positiv feedback kan även finnas i den grupp eleven tillhör. Genom att skapa en lagkänsla, att 

klara av uppgifter tillsammans skapar eleven sig positiva erfarenheter av matematik. På 

samma sätt kan grupperna ge negativa erfarenheter. Eleverna jämför sig mycket med varandra 

enligt vad Jungert och Andersson (2013) kommer fram till i sin studie, där de undersökte hur 

prestationer och elevers självtillit i ämnet påverkar varandra. Om eleverna känner att de är på 

samma nivå som sina kamrater kan elevens självtillit påverkas av om kamraterna klarar 

uppgifterna eller inte, det vill säga eleven behöver inte själv utföra uppgiften utan påverkas av 

kamratens prestation. 

 

Concept cartoons är en sorts serieteckning som används i undervisningen för att öka 

förståelsen hos eleverna och locka till diskussion på ett tryggt sätt. På dessa teckningar syns 

vanligtvis tre-fyra personer samt ett, i detta fall, matematiskt problem eller fenomen eller en 

matematisk regel. Varje person har sin syn på saken, hur man räknar ut det, vad som gäller i 

detta fall eller liknande. Endast en av personerna har rätt och frågan till eleverna är då dels 

vem som har rätt men också varför denna person har rätt och hur har de andra tänkt? Sengül 

(2011) har i sin studie valt att undersöka effekterna av att använda sig av concept cartoons i 

matematik i sjuan. Sengül kommer fram till att det är positivt på många sätt, dels skapar det 

ett naturligt diskussionsklimat i klassrummet som inte är så utpekande då eleverna inte 

behöver diskutera sina egna tankar utan endast andras, dels gör det också lätt för läraren att 

rätta missuppfattningar eller missförstånd på ett icke-fientligt sätt. Hon märkte även att detta 

arbetssätt ökade elevernas motivation för ämnet och det gällde alla elever, låg- som 

högpresterande. Det tycktes även ta bort en stor del av elevernas ångest eller stress inför 

ämnet och många elever som tidigare inte förstått sig på delar inom matematik påtalade att de 

numera förstod resonemangen bakom. 

 

5.3.2 Negativa faktorer 

Enligt Jungert och Anderssons (2013) studie där prestationer och elevers självtillit har 

undersökts har elever i behov av särskilt stöd redan från början har en nackdel i form av sämre 

självförtroende. Detta är väldigt vanligt och det förklaras genom att dessa elever har tidigare 

negativa erfarenheter av misslyckanden, kanske inte bara i ämnet matematik, utan även i 

andra ämnen. Detta styrks av det som Yurt (2014) kommit fram till i sin undersökning, där 

han fann att den främsta faktorn, som påverkar självtilliten är de personliga erfarenheterna. 

Detta gäller givetvis både positiva och negativa erfarenheter. Om elever har en historia av 

negativa erfarenheter i matematik, är sannolikheten stor att de har tappat motivationen och 

därmed tilltron till den egna förmågan. Jungert och Andersson (2013) skriver vidare att själva 

kategoriseringen av elever i behov av särskilt stöd kan påverka deras situation ytterligare 

negativt. Genom att dessa elever pekas ut som en grupp som är annorlunda hamnar de 

automatiskt i en utsatt situation och även om ingen uttryckligen påtalar att de presterar sämre 
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än andra, eller vad som anses vara normalt, är detta något som ändå framgår hos eleverna. 

Fortsättningsvis påtalas det underläge, som eleverna i behov av särskilt stöd hamnar i, då de 

placeras i en grupp för sig. En del av elevernas självbild påverkas också av de andra i 

gruppen, då det är naturligt att jämföra sig med dem man anser sig vara lik. Om eleverna då är 

i en grupp där det är vanligt med misslyckanden och stort motstånd, kan andras prestationer 

påverka den egna självbilden. Om eleven ser någon som denne anser sig vara på samma nivå 

som, inte klara av en uppgift så kommer troligtvis den eleven inte heller tro sig klara 

uppgiften. Det liknar den negativa feedbacken som Yurt (2014) talar om i sin studie, om man 

har negativ feedback, som t.ex. misslyckanden, omkring sig sänks självtilliten. Vidare talar 

Yurt om att den tredje mest påverkande faktorn för självtilliten är fysiologiska tillstånd. Det 

kan vara allt från ångest och stress till glädje och lust. Om en elev känner ångest, oro eller 

stress inför matematik kommer även detta påverka elevens självtillit. 

 

5.4 Prestationer 

I följande avsnitt presenteras faktorer som påverkar prestationer, negativt såväl som positivt. 

 

Det finns enligt Skolverkets (2009) utredning en hel del faktorer som påverkar elevers 

prestationer. Lärarförväntningar är en sådan. Om lärare förväntar sig att eleverna kommer 

klara av saker är det också större chans att de gör det. Däremot finns det en negativ spiral som 

kommer med det segregerande förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd, som den 

svenska skolan har haft under längre tid. I dessa sammanhang är det vanligt att lärarens 

förväntningar på eleverna sjunker, vilket i sin tur påverkar elevernas resultat negativt.  

 

Ytterligare en påverkande faktor är lärarens kompetens. En lärare som arbetar på ett och 

samma sätt för alla elever och har svårt att variera sin undervisning påverkar eleverna negativt 

då elever kan ha lättare att lära på olika sätt. Motsatt effekt har givetvis en lärare, som har hög 

kompetens och är kunnig både i sina ämnen och pedagogik, och som har förmåga att variera 

undervisningen samt skapa intresse och lust hos eleverna. Eget arbete, det vill säga utan stöd 

från varken andra kamrater eller lärare sägs påverka elevers resultat negativt. 

 

En annan påverkande faktor är kamraterna och kulturen som finns bland dem (Skolverket, 

2009). Om kunskap och skolarbete värderas högt, är det troligt att eleverna kämpar lite extra 

och blir mer motiverade för att lära sig mera, medan det motsatta har negativ effekt. På 

ungefär samma sätt fungerar föräldrapåverkan och föräldraförväntningar. Elever presterar 

bättre om de har föräldrar som engagerar sig i sina barns skolgång och har möjlighet att hjälpa 

eleverna i hemmet med exempelvis läxor. Om föräldrarna däremot inte värderar skolan 

speciellt högt, eller inte har möjlighet att hjälpa eller stötta eleverna lika mycket så påverkar 

detta eleverna negativt. Här är den sociala bakgrunden en viktig aspekt att tänka på. En elev 

med föräldrar, som har högre utbildning, som har nationens officiella språk som modersmål 

och bor i ett tryggt område har en större chans att prestera bättre. Med detta sagt är det 

givetvis inte så att man utan en sådan socioekonomisk bakgrund inte kan prestera bra. Det är 

inga absolut nödvändiga förhållanden, men de underlättar. 
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I den svenska skolan har elever i behov av särskilt stöd ökat under de senaste åren 

(Skolverket, 2009). Detta i sig har haft en negativ effekt på elevers prestationer. Särskilt stöd 

verkar ofta väldigt segregerande, även om så inte var intentionen från början. Elever som får 

särskilt stöd kommer sällan ifrån det. Det blir inte en tillfällig resurs utan en långvarig vistelse 

som på detta sätt verkar stämplande redan från början. Detta i sin tur har lett till att varje skola 

blivit mer och mer homogen då man delat upp eleverna i liknande grupper. I och med det fria 

skolvalet har skolorna i jämförelse med varandra blivit mer heterogena, genom att liknande 

människor dras till samma skolor. Intentionen med det fria skolvalet var det motsatta, att olika 

människor skulle mötas. Det fria skolvalet innebär i teorin att alla har rätt att välja vilken 

skola de vill gå på. I praktiken kan det dock vara svårt för vissa att välja en annan skola med 

tanke på till exempel svårigheterna att skjutsa barnen till skolan. Detta har även skapat en 

konkurrens bland skolorna, som gjort att vissa skolor är mer populära baserat på exempelvis 

elevernas resultat, men med homogena elevgrupper väcks frågan om vad en skolas generella 

resultat betyder för den enskilda eleven. 

 

5.5 Sammanställning av resultatet 

En av de viktigaste anledningarna, enligt flertalet forskare, till att inkluderande 

klassrumsundervisning ska fungera som det ska är lärarens roll (Guterman, 1995; Kettermann 

Klinger et al., 1998; Persson, 2012; Wiener & Tardif, 2004). Har den ordinarie läraren i ett 

klassrum inställningen att specialläraren är välkommen in i klassrummet för att gemensamt 

arbeta fram tillvägagångssätt som fungerar för alla, då har elever i behov av särskilt stöd 

större chans att lyckas, både socialt och prestationsmässigt (Wiener & Tardif, 2004). Om 

lärarna dessutom arbetar med gruppkonstellationer för att fördela elevernas olika resurser så 

alla i gruppen har olika styrkor så gynnas eleverna i behov av särskilt stöd ytterligare (ibid.). 

Det är också viktigt att läraren inte ser dessa grupper som något som alltid måste bestå utan att 

man i olika ämnen kan ha olika grupper beroende på vad eleverna ska arbeta med (Guterman, 

1995; Wiener & Tardif, 2004). Lärare lyckas även med inkludering i klassrummet om de 

arbetar med varierande undervisning och arbetsmetoder (Persson, 2012). Ett sätt är att anpassa 

läroplanen så den medför meningsfulla förväntningar på alla elever (Guterman, 1995). Det 

gäller inte endast att alla ska vara på samma fysiska plats utan alla måste engageras och 

stimuleras i klassrummet (ibid.). Om elever i behov av särskilt stöd placeras i ett inkluderat 

klassrum men ändå ses av läraren som speciallärarens ansvar, fungerar inte inkluderingen. 

Dessa elever kommer fortsätta att stämplas av sig själva och sina klasskamrater som sämre 

presterande. Detsamma sker om läraren tar ansvar för dessa elever men inte ger dem de extra 

resurser som de behöver. Detta medför att en hel generation med elever i behov av särskilt 

stöd kommer att gå igenom skolan och känna sig understimulerade och stigmatiserade, och 

den enda skillnaden är att det sker i det ordinarie klassrummet (ibid.). I studien av Kettermann 

Klinger et al. (1998) framkom det även att eleverna föredrar inkluderad undervisning med 

anledning av att då finns det flera lärare tillgängliga att få hjälp från. Eleverna hade dock svårt 

att inse speciallärarens roll i klassrummet och trodde att specialläraren bara var där för att 

assistera den ordinarie läraren (ibid.). Lärarens roll är som sagt viktig och i Perssons (2012) 

undersökning av framgångsfaktorerna för en lyckad inkluderad skola diskuterar hon lärarens 

kompetens. Läraren måste känna tillit till sitt arbetssätt och fortsätta utveckla sina förmågor, 
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dels genom fortsatt utbildning, dels genom diskussioner med specialläraren. Skolans ledning 

måste tydligt visa vart skolan är på väg, så att alla strävar mot samma mål. Dessutom visade 

det sig att lärarledd undervisning var en stor framgångsfaktor. Eleverna på skolan var väl 

medvetna om värdet av den och utnyttjade tiden i klassrummet till fullo (ibid.). 

 

För att lyckas med sina prestationer krävs att man har självförtroende. Utvecklar eleverna 

relationer bidrar det till att självförtroendet också ökar. Att få sin undervisning i ett inkluderat 

klassrum ökar självförtroendet, vilket även leder till ökad motivation hos eleverna (Banerji & 

Dailey, 1995). I ett inkluderat klassrum finns även många möjligheter till att forma sociala 

relationer eftersom det finns flera att lära känna, exempelvis när man arbetar tillsammans eller 

hjälper varandra (Kettermann Klinger et al., 1998). En ytterligare fördel är att elever i behov 

av särskilt stöd som får sin extrahjälp i det ordinarie klassrum blir bättre accepterade av sina 

klasskamrater, har bättre självuppfattning om sina matematikkunskaper och visar färre 

problemskapande beteenden (Wiener & Tardif, 2004). 

 

En nackdel med inkludering är en att de elever som har störst behov av särskilt stöd inte får 

den hjälp de behöver (Kettermann Klinger et al., 1998). Det är lätt att specialläraren blir en 

resurs för hela klassrummet, fastnar hos andra elever och inte är hos dem som behövde den 

mest. Ljudnivån i ett ordinarie klassrum kan också vara ett problem då eleverna inte kan 

koncentrera sig (ibid.). Elever i behov av särskilt stöd har större svårigheter att knyta nya 

kontakter med vänner eller andra klasskamrater (Frostad & Pijl, 2007). En del av eleverna i 

behov av särskilt stöd har inte de psykiska eller intellektuella kapaciteter som krävs för att 

utveckla sociala färdigheter (King et al., 1997, refererad i Frostad & Pijl, 2007). Även om de 

har samma sociala egenskaper att utveckla dessa kapaciteter, saknar de tillfällen att öva dem 

och det är därför viktigt att socialisera med elever utan behov av särskilt stöd. Detta är 

grundtanken med inkludering (Frostad & Pijl, 2007). Inkluderande elever i behov av särskilt 

stöd var även mindre säkra på den egna akademiska förmågan (Banerji & Dailey, 1995; 

Renick & Harter, 1989) och hade betydligt sämre självuppfattning än sina klasskamrater 

(Bear et al., 1991). En sak att tänka på med dessa slutsatser är dock att eleverna varierar 

beroende på vem de jämför sig med, andra elever med samma behov eller sina klasskamrater 

(Renick & Harter, 1989). 

 

Elever i behov av särskilt stöd som fick sin undervisning hos specialläraren vissa delar av 

dagen såg vissa fördelar med detta. Anledningarna var att de fick mer hjälp hos specialläraren, 

uppgifterna var enklare och det var inte lika högljutt som i ordinarie klassrummet (Ketermann 

Klinger et al., 1998). En annan fördel var att eftersom det var färre elever hos specialläraren 

var det lättare att koncentrera sig (ibid.). De elever. som var där. var också lika varandra, så 

att eleverna tyckte det var mindre pinsamt eftersom de inte behövde känna sig dumma om de 

inte kunde alla uppgifter (Jenkins & Heinens, 1989, refererad i Salend & Garrick Duhaney, 

1999; Kettermann Klinger et al., 1998). Eleverna såg även en fördel med exkluderande 

undervisning genom att man då träffar elever ifrån andra klasser och på så vis kan utöka sitt 

sociala nätverk (Kettermann Klinger et al., 1998). 
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Habitus är något som påverkar elevers prestationer, både negativt och positivt (Jorgensen et 

al., 2013). Habitus är enligt Bourdieu (1984), refererad i Jorgensen et al. (2013) de vanor 

föräldrar lär sina barn under uppväxten. Det handlar om de formella eller informella 

procedurer, som föräldrarna använder sig av när det handlar om tendenser, vanor och 

preferenser, alltså det/sådant de tar för givet (ibid.) Allt detta formar eleverna i allt de företar 

sig  och utanför skolan. Har man samma habitus som skolan har kan man stora fördelar av 

detta och kan på så vis få bättre betyg (Jorgensen et al., 2013). Därför spelar föräldrarnas 

inställning stor roll. Nivågrupperingar är något som har varit populärt i 

matematikundervisning i många år. Jorgensen et al. konstaterade i sin studie om elevers 

påverkan av nivågrupperingar att i den högpresterade gruppen gavs det större möjligheter till 

utveckling. Ett avancerat matematikspråk användes i gruppen och eleverna gavs uppgifter 

som utmanade dem. I den lågpresterande gruppen blev det tvärtom. Inget eller ett väldigt 

enkelt matematiskt språk användes och de uppgifter eleverna arbetade med var ofta 

enstegsuppgifter. Även elevernas habitus stämde överens med den grupp de blivit placerade i. 

 

Albinger (1995) intervjuade elever i behov av särskilt stöd som gick till ett separat klassrum 

för att få undervisning vissa delar av dagen. Det hon kom fram till var att de hittade på 

historier om varför de inte var i det ordinarie klassrummet. Eleverna såg det som något 

skamligt att vara annorlunda och de trodde deras klasskamrater kallade dem dumma eller 

korkade bakom deras ryggar. Exkluderade elever blir oftare stämplade som problembarn 

(Wiener & Tardif, 2004). För elever är den viktigaste delen av skolgången den sociala delen 

(Guterman, 1995). Därför är det extra jobbigt för eleverna när de blir stämplade som 

problembarn, särskilt när de i flera fall inte förstod anledningen till sin stämpel (Albinger, 

1995). Eleverna var även frustrerade över att endast vara stämplade med vad de inte kunde 

(ibid.). När de tillfrågades om vad de var bra på så svarade alla med aktiviteter som fotboll 

och cheerleeding och inga svar handlade om akademiska färdigheter (ibid.). 

 

Det finns flera faktorer som påverkar elevers självförtroende, både positiva och negativa. En 

återkommande faktor som påverkar positivt är motivation vilket betyder elevernas vilja att 

producera eller klara av något. Motivation och intresse för matematik var den viktigaste 

faktorn för att påverka elevers självtillit positivt (Yurt, 2014). Även Sengül (2011) stämmer in 

i dessa fynd och konstaterar med sin undersökning att användning av lektionsmaterialet 

concept cartoons ökar motivationen och ger bättre resultat. Materialet består av teckningar 

med personer som diskuterar ett matematiskt problem, där en har rätt och några fel. Detta 

skapar ett naturligt diskussionsklimat i klassrummet där eleverna kan samarbeta och diskutera 

fram rätt lösning. Detta gör att läraren kan diskutera missuppfattningar och missförstånd på ett 

sätt som inte pekar ut någon (ibid.). Något som också påverkar självtilliten positivt eller 

negativt är feedback (Yurt, 2014). Denna feedback behöver inte komma verbalt från läraren 

utan kan handla om att lyckas med en uppgift, där eleven tidigare har misslyckats eller inte 

förväntade sig klara. Positiv feedback kan även finnas i den grupp eleven tillhör genom att 

gruppen skapar en lagkänsla, några att tillhöra, och tillsammans klara av uppgifter, och 

därigenom positiva erfarenheter av matematik. Denna feedback kan förkomma i ett 

inkluderande eller exkluderande klassrum. Det handlar mera om hur läraren arbetar och om 

elevklimatet. 
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Liksom det finns positiva faktorer som påverkar självförtroendet/självtilliten finns det 

negativa. Har eleverna dåligt självförtroende från början, har de redan en nackdel. Elever i 

behov av särskilt stöd har denna nackdel, då de ofta har dåligt självförtroende från början på 

grund av tidigare misslyckanden, kanske inte bara i matematik (Jungert & Andersson, 2013). 

Yurt (2014) styrker detta, då han i sin studie konstaterar att personlig erfarenhet är den 

främsta faktorn att påverka självtilliten. Har eleven tidigare negativa erfarenheter i matematik 

är risken stor för att man tappat motivation och därmed tilltro till den egna förmågan. 

 

Kategorisering av elever är en ytterligare negativ faktor för självtilliten (Jungert & Andersson, 

2013). Eleverna i behov av särskilt stöd hamnar i en utsatt situation när de placeras i en 

särskild grupp. Om eleverna är i en grupp med likapresterande och eleven ser någon, som 

denna anser sig vara på samma nivå som, inte klara uppgiften kommer troligtvis den eleven 

inte heller tro sig klara uppgiften. Detta stämmer med Yurts (2014) fastställande att negativ 

feedback, till exempel misslyckanden, sänker självtilliten. En sista negativ påverkan på 

självtilliten är fysiologiska tillstånd (ibid.). Om eleven känner ångest, oro eller stress inför 

matematik kan detta påverka självtilliten. 

 

Enligt Skolverkets (2009) utredning finns det flera faktorer som påverkar elevers prestationer. 

Lärarens förväntningar på eleverna är en. Om lärarens förväntar sig att alla elever ska klara 

sig presterar eleverna bättre. Har läraren däremot svårt att anpassa sitt klassrum efter alla 

elever utan arbetar på ett och samma sätt påverkas eleverna negativt, eftersom alla lär sig 

olika. Även eget arbete utan hjälp från kamrater eller lärare påverkar prestationen negativt. 

Skolverket skriver vidare att föräldrar, kamraterna och kulturen bland dem påverkar 

ytterligare. Hjälp hemifrån med exempelvis läxor påverkar elevens prestationer till det bättre. 

I den svenska skolan har behovet av särskilt stöd ökat (Skolverket, 2009), vilket fått en 

negativ effekt på elevernas prestationer. Särskilt stöd verkar ofta väldigt segregerande, vilket 

leder till att varje enskild skola blivit mer och mer homogen. 
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6. Diskussion 

I det följande avsnittet diskuteras frågeställningarna och de funna svaren. Vidare diskuteras 

hur studiernas metoder kan ifrågasättas. Diskussionen är indelad i följande delar: Effekter av 

inkludering, Effekter av exkludering, Övriga effekter på självförtroende och prestationer samt 

Metoddiskussion. 

 

6.1 Effekter av inkludering 

För självförtroendet finns det både positiva och negativa effekter. Den positiva effekten är att 

de flesta av elever ofta känner att de får mer hjälp i ett inkluderat klassrum där det oftast finns 

två lärare (Kettermann Klinger et al., 1998). Den gemenskapskänsla som många gånger 

genomsyrar ett inkluderat klassrum kan ge en positiv effekt för elevernas självförtroende 

(Persson, 2012). Lärare, elever och ledning arbetar ofta med ett gemensamt mål och blir 

således mer benägna att vilja ha med alla på båten. Acceptansen för olikheter blir därmed 

även större (Wiener & Tardif, 2004). Även hos lärarna ser man en ökning av acceptansen och 

viljan att kunna möta alla elever (ibid.). Lärarna blir mer öppna för att differentiera sin 

undervisning och på så sätt möta flera elever i ett klassrum, medan de i andra fall, där elever i 

behov av särskilt stöd har gått till specialläraren, har tänkt bort de eleverna och överlåtit hela 

ansvaret till specialläraren. Vissa studier tyder dessutom på att elevernas självförtroende och 

motivation ökar enbart genom att få vara i en inkluderande miljö och känna sig som en i 

gruppen (Banerji & Dailey, 1995).  

 

Ytterligare en positiv effekt för självförtroendet vid inkludering är att eleverna inser att de kan 

hjälpa varandra, både hjälpa andra men också få hjälp av andra (Kettermann Klinger et al., 

1998). Det är något eleverna uppskattar och något som ofta går förlorat i en exkluderad miljö, 

i och med att alla är på en liknande nivå och därför har svårt att hjälpa varandra. Däremot 

finns det inget som säger att det måste vara på det viset. Ett sätt att argumentera mot detta 

skulle vara genom att påpeka att det kanske är precis då man kan hjälpa varandra, det vill säga 

när man är på samma nivå och har någorlunda samma språk att tala om problemet med 

varandra om.  

 

I och med att acceptansen för olikheter i ett inkluderat klassrum enligt Kettermann Klinger et 

al. (1998) ökar, och viljan att hjälpa varandra ökar, innebär detta i sin tur att även möjligheten 

att skapa vänner borde öka. Det beror givetvis också på att det finns en hel del flera 

potentiella vänner i ett inkluderat klassrum än i en exkluderad miljö, där gruppen är betydligt 

mindre (ibid.). Däremot finns det något som bör uppmärksammas i vänskapsbildandet och det 

är att jämlika ofta söker jämlika (Frostad & Pijl, 2007). Det innebär att elever i behov av 

särskilt stöd är mer benägna att söka sig till personer som även de har behov av särskilt stöd. 

Detta är inte särskilt positivt, då ett av syftena med inkludering är att olika människor ska 

mötas och ha utbyte av varandra. Därför blir lärarens roll ytterst viktig för att skapa ett 

verkligt inkluderat klassrum, för att skapa möjligheter för eleverna att möta alla och bli en del 

av gemenskapen. Det finns olika tillvägagångssätt för att skapa en inkluderande miljö men 

enligt Sengül (2011) kan concept cartoons vara ett positivt verktyg att använda, som på ett 
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naturligt sätt skapar en trygg diskussionsmiljö, där elever på olika nivå kan mötas. Det finns 

flera elever, som kan diskutera de begrepp, som seriebilden visar. På så sätt behöver inte 

eleverna själva medge att de trodde fel utan kan diskutera utifrån vad personen på bilden 

tyckte. Det gör att eleverna inte blir lika utpekade som kunniga eller okunniga. Elever i behov 

av särskilt stöd kan ha det svårare att skapa nya bekantskaper på grund av att de i vissa fall 

inte har de psykiska eller intellektuella färdigheter som krävs för att skapa sociala relationer 

(ibid.). Däremot ökar deras sociala och emotionella förmågor i och med deras medverkan i ett 

inkluderat klassrum (Wiener & Tardif, 2004). 

 

I förhållande till prestation finns det också en hel del positiva effekter med ett inkluderande 

förhållningssätt. Enligt Kettermann Klinger et al. (1998) sade flera elever att de kände att de 

lärde sig mer i det ordinarie klassrummet. Ytterligare en positiv effekt var att de fick arbeta 

hårdare och tycktes uppskatta att göra det. Däremot upplever flera elever att det kan vara svårt 

att koncentrera sig i det ordinarie klassrummet (ibid.), eftersom det är fler elever där, en högre 

ljudnivå och generellt flera potentiella störningsmoment där. Det visade sig även vara så att 

eleverna i störst behov av särskilt stöd inte fick den hjälp de behöver. På något vis föll de 

mellan raderna och när specialpedagogen blir en resurs för alla i klassrummet blir det svårare 

att ge lika mycket till de som behöver hjälpen mest. Vissa elever kan även känna sig mindre 

självsäkra i en större klass, då de kan vara rädda för att exempelvis göra bort sig genom att 

visa att de inte kan (Renick & Harter, 1989). Förutom detta tycks eleverna inte heller förstå 

specialpedagogens roll (Kettermann Klinger et al., 1998). Många elever såg mest 

specialläraren som en assistent till den ordinarie läraren. Frågan är då om det bara är eleverna 

som inte förstår deras roll, eller om de faktiskt blir mer av en assistent än en expert? 

 

Slutligen uttryckte flera elever att de gillade att arbeta i mindre grupper, eller i par, men helst 

inte ensamma (Kettermann Klinger et al., 1998). Detta ansåg Kettermann Klinger et al. vara 

något som talade för ett inkluderande förhållningssätt. Detta kan bestridas då man i en 

exkluderad miljö ofta är i mindre grupper och således ofta arbetar i mindre grupper och om 

detta föredras så bör det vara positivt även i en exkluderande miljö. Att arbeta i ett gemensamt 

klassrum på ett inkluderande sätt är ju ingen garanti för att arbeta i mindre grupper eller par 

utan även här kan enskilt arbete förekomma.  

 

6.2 Effekter av exkludering  

När det gäller exkludering har det även här konstaterats att det finns både positiva och 

negativa effekter. I studien av Kettermann Klinger et al. (1998) uppger eleverna att de känner 

att de får mer hjälp i ett separat klassrum och att uppgifterna är enklare. De uppskattar även 

att ljudnivån inte är så hög som i deras ordinarie klassrum. Detta var föga förvånande och 

dessa aspekter framträder i en första anblick av separat stödundervisning. Det verkar rimligt 

att en lärare som har tre-tio elever har mer tid att hjälpa varje elev än vad en lärare med en 

klass på trettio elever har. Att uppgifterna är enklare kan kännas positivt, men är det verkligen 

bara positivt? Självklart ska eleverna få möjlighet att utvecklas från sin nivå, men skillnaden 

är stor mellan det inkluderade stödet och det exkluderade. Det skulle kunna vara så att dessa 

elever fastnar i det enkla och har svårt att komma tillbaka till ordinarie undervisning för att 
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nivåskillnaden är så stor. Att halka efter, är något som många elever känner oro inför då de får 

gå till ett separat klassrum och göra saker som övriga klassen inte gör (Albinger, 1995). 

Slutligen, är det lugnare i ett separat klassrum. Detta verkar också rätt naturligt; ju färre 

människor desto lugnare klimat. Det borde däremot inte vara en självklarhet, då det är upp till 

läraren att skapa ett lugnt och tryggt klassrum oavsett antalet elever. 

 

Ytterligare en positiv effekt elever har nämnt är att de känner att det är mindre pinsamt att gå i 

väg och få hjälp (Salend & Garrick Duhaney, 1999). Detta är positivt, då eleverna inte ska 

behöva känna obehag eller skam över sin förmåga eller sig själva. Däremot kan man fråga sig 

om detta inte är, eller åtminstone borde vara, en indikator för lärare, övrig personal och även 

eleverna själva att det finns en negativ värdering av något som frångår normen, i detta fall att 

få gå till ett annat klassrum. Det behöver givetvis inte vara så, detta kan vara en obefogad 

känsla som eleverna har, men den måste fortfarande ha sitt ursprung någonstans. En mer 

hållbar lösning skulle kunna vara att ta tag i den pinsamma känslans ursprung, varför eleverna 

upplever det jobbigt att gå ifrån deras ordinarie klass till ett annat klassrum för att få extra 

hjälp. Albinger (1995) tar upp denna skam. Eleverna känner att de inte vill erkänna att de har 

svårt, de skäms. Många känner att det är något fel på dem. De har ofta dåligt självförtroende 

och känner sig stämplade och oroliga över vad andra ska tycka om dem. Denna stämpel är 

svår att sudda ut, kanske inte mest för andra, men för sig själv. Att komma över det kan vara 

svårt.  

 

6.3 Övriga effekter på självförtroende och prestationer 

Det har blivit tydligt under detta arbete att det finns en rad faktorer som påverkar elevers 

prestationer. Däribland är självförtroende en stor del i det hela. Yurt (2014) kommer fram till 

att den största källan till elevers prestationer är elevens personliga erfarenheter av ämnet. 

Detta tycks även Jorgensen et al. (2013) ta upp då de beskriver både Caitlin och Corys 

inställning som en viktig komponent i deras insatser. Jungert och Andersson (2013) tar även 

de upp innebörden av självtillit eller självkänsla i elevernas utveckling. Det är således flera 

studier som har visat på detta resultat. Hur eleverna känner inför ämnet och inför den egna 

förmågan i ämnet är avgörande för deras prestation i det. 

 

Däremot förefaller det finnas flera andra påverkansfaktorer som varken har med 

självförtroende, inkludering eller exkludering att göra. Jorgensen et al. (2013) tar här upp en 

viktig komponent, som de kallar för habitus, det vill säga de vanor elever har med sig från 

sina föräldrar; den ärvda uppfattningen. Denna spelar en oerhörd stor roll, inte bara i ämnet 

matematik utan även för elevers prestation i skolan överlag. Om elever har med sig hemifrån 

att skolan är viktig, att det är betydelsefullt att lyckas i skolan, att kunskap bereder en väg till 

ett friare liv med flera val samt att skolan överhuvudtaget är en central och tillförlitlig instans 

i samhället är de mer motiverade att lyckas väl och de kommer troligen också göra det. Inte 

bara för att de har viljan men också kanske möjlighet till att få studiero hemma eller hjälp när 

de inte förstår. Motsatsen ger elever som, exempelvis som i Corys fall, inte har någon direkt 

vilja att lyckas. Deras inställning är att det kanske är bra att lyckas, men bara hårt arbete ger 

ingen säkerhet utan det gäller att ha lite tur också, och de kanske inte ens bryr sig om att 
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lyckas i skolan. Av studiens resultat drar vi slutsatsen att elevers tilltro till den egna förmågan 

och deras motivation är de två mest centrala faktorerna för att lyckas. I och med detta kan det 

vara lätt att förstå att det kan vara mycket svårt för elever med habitus som inte är lik skolans, 

att lyckas inom skolvärlden. Därtill är det inte bara föräldrarna som påverkar sina barn utan 

även barnens kompisar och den kultur som finns dem emellan (Skolverket, 2009). En positiv 

skolkultur, där kunskap och lärande värderas högt, gagnar givetvis prestationerna medan en 

negativ attityd gentemot skolan och dess syften och mål genast försämrar chanserna för bra 

resultat. Med ett inkluderande förhållningssätt är en positiv skolkultur en central del för att 

lyckas med inkludering. Tas därtill Frostad och Pijls (2007) tes in i beräkningen, nämligen att 

jämlikar håller samman, att man skaffar vänner som är lika en själv, ser man tydligt att elever 

med en habitus som inte liknar skolan troligtvis kommer dra sig till andra elever i liknande 

situation. De skapar en exkluderad grupp, i och med att de håller samman, och blir inte en del 

av den stora gemenskapen. Deras habitus ökar risken för att skapa en kamratkultur som inte 

främjar lärande och kunskap och detta leder till sämre chanser till goda resultat för dessa 

elever. Detta är givetvis inte den enda möjliga utvecklingen, men det är en trolig utveckling 

som gör det lättare att förstå att det kan vara svårt att vända vissa situationer till det bättre. 

 

Även läraren verkar vara en väsentlig resurs, där en lärare som lyckas med sina elever kan 

göra underverk medan en lärare som på något vis inte når fram till eleverna på rätt sätt kan 

förstöra väldigt mycket. En lärare som arbetar med ett inkluderande förhållningssätt 

tillsammans med sina kollegor har därför möjlighet att lyckas med sina elever, eftersom det 

finns en positiv anda och vilja att tillsammans hjälpas åt för att lyckas.  Detta blir tydligt med 

Essunga exemplet (Persson, 2012). Skolan hade otroligt dåliga resultat, men lyckades på 

endast tre år att vända utvecklingen och blir rankad i topp. När framgångsfaktorerna skulle 

utvärderas visade det sig att lärarnas roll framhävdes som viktigast. Lärarna hade fortbildats i 

läroplaner och inkluderande undervisningsmetoder, speciallärarna utnyttjades på ett mer 

effektivt sätt, lärarnas självkänsla stärktes och i och med detta elevers trygghet med dem samt 

undervisningen differentierades mer för att möta alla elever. Lärarnas, eller egentligen hela 

skolans personals, förväntningar på eleverna höjdes och deras målsättning var numera att alla 

skulle lyckas i klassrummet. Det var därmed skolans ansvar att det förverkligades. 

Lärarförväntningar är förövrigt en betydelsefull faktor även i Skolverkets (2009) utredning 

om påverkande faktorer för elevprestationer. För att återgå till Essunga skolan använde skolan 

helt enkelt sina resurser på ett sätt som gynnade eleverna på ett bättre sätt än tidigare. Det 

hade inte varit möjligt om inte lärarna hade varit flexibla och villiga att prova på nya 

arbetssätt, där det inkluderande förhållningssättet i deras fall blev en vinnare. Antingen kan 

man se detta som något enormt positivt- tänk vilka möjligheter lärare har att göra skillnad i 

elevers liv- eller negativt- att vad mycket makt läraren har och om inte den lärarens metoder 

fungerar för vissa elever, hur ska de då lära sig? Med stöd av detta borde kanske även lärare få 

återkommande fortbildning precis som inom andra yrken, eftersom det finns lika många 

metoder som elever och en lärarutbildning på 4-5 år kan knappast täcka allting.  

 

Det finns alltså många faktorer som påverkar elevers prestationer, däribland säkerligen många 

som inte har berörts i denna rapport. Något, som dock har klargjorts, är att elevers 
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självförtroende och deras sociala samhörighetskänsla är av stor betydelse för deras 

prestationer i skolan.  

 

6.4 Metoddiskussion 

I resultatdelen 5.1.2 tas Kettermann och Klinger et al. (1998) upp. De har gjort en studie där 

elever tillfrågats om var det är lättast att få vänner och kom fram till att majoriteten av 

eleverna ansåg att det var enklast att vara social i det ordinarie klassrummet då det fanns fler 

att lära känna och man genom att hjälpa varandra kan påbörja en vänskap. Det är intressant att 

i detta sammanhang ifrågasätta vilka frågor som ställdes eller hur de ställdes. En fråga som är 

antingen eller, det vill säga, var är det enklast att skapa nya vänskaper, i klassrummet eller 

hos specialläraren?, är väldigt styrande, vilket kan leda till detta övervägande resultat. Om 

eleverna däremot fick mer utrymme att tänka själva och hade flera alternativ att välja bland, 

blir frågan mer öppen, vilket i sig borde leda till ett svar med mer reliabilitet, det vill säga att 

man får fram det svaret som frågan syftade till att ställa. Tyvärr framgår inte detta i rapporten 

av Kettermann och Klingers et al. (1998), vilket gör det till en viktig aspekt att ha i åtanke, då 

det inte går att vara säker på hur tillförlitligt detta resultat är. 

 

Ytterligare en faktor som kan ifrågasättas i resultatet är det faktum att de flesta källor som 

använts i resultatdelen om inkludering och exkludering inte är specifika för matematik. Det 

vill säga, alla syftar till den åldersgrupp vi varit intresserade av (grundskoleelever), däremot 

har de flesta rapporter endast handlade om inkludering eller exkludering generellt i skolan, 

inte om specifika ämnen, därmed inte specifikt för matematikundervisningen. Vi hävdar dock 

att detta inte spelar så stor roll för vårt resultat. Givetvis kan det finnas skillnader mellan 

inkludering och exkluderingseffekter i olika ämnen, däremot kan det vara svårt att bevisa att 

denna skillnad är en följd av det specifika ämnet och inte av andra faktorer, såsom eleverna, 

läraren, skolan. I och med att resultaten gäller grundskolan, anser vi att vi med hjälp av andra 

resultat, som är mer matematikspecifika (exempelvis vad gäller prestationer och 

självförtroende) kan dra tillförlitliga slutsatser om vilka effekter inkludering och exkludering 

inom matematikundervisningen har.  

 

Vidare har de flesta artiklarna angående inkludering respektive exkludering inte varit 

jämförande, det vill säga syftet i deras studier har inte i sig varit att jämföra inkluderande och 

exkluderande metoder. Istället har dessa artiklar fokuserat på antingen inkludering eller 

exkludering. Detta har vi inte ansett vara något negativt för vårt resultat då vår uppgift blivit 

att jämföra de båda. Givetvis finns likheter i arbetena, exempelvis är nackdelar med 

inkludering ofta något som kan vändas till fördelar med exkludering och så vidare. 

Visserligen skulle ett jämförande förhållningssätt i artiklarna kunnat påverka oss i vår 

undersökning. Vi ser snarare det som en fördel att vi själva varit tvungna att dra paralleller 

emellan inkludering och exkludering. Det gör oss mer objektiva. 
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7. Slutsats 

Syftet med vår uppsats är att undersöka effekterna av ett inkluderande respektive 

exkluderande särskilt stöd i grundskolans matematikundervisningen i förhållande till elevers 

självförtroende och prestationer. Resultatet av vår litteraturstudie visar att det finns flertalet 

faktorer som påverkas av var elever i behov av särskilt stöd får sin undervisning. Flest antal 

positiva effekter på deras självförtroende och prestationer på matematiklektionerna får 

eleverna i ett inkluderat klassrum, till exempel genom att det finns fler lärare tillgängliga att 

hjälpa eleverna och sociala relationer är lättare att utveckla, vilket leder till bättre 

självförtroende hos eleverna. Resultatet visade även att inkludering är det förhållningssätt som 

är mest populärt inom dagens skola. För att ett inkluderat klassrum ska fungera spelar läraren 

en stor roll. Det är viktigt att de anpassar undervisningen så eleverna i behov av särskilt stöd 

blir inkluderade och finner mening med sin skolgång. 

 

De funna två centrala faktorerna, som påverkar prestationen, är motivationen och tilltron till 

den egna förmågan i matematik. Elevernas inställning spelar en stor roll för deras prestation. 

Prestationen påverkar vidare självförtroendet. Lyckas eleven med övningar som den kämpat 

med höjs självförtroendet och tilltron till den egna förmågan. Tvärtom gäller då eleven 

misslyckas och tilltron till den egna förmågan sjunker. Det är dock inte en nödvändighet att 

detta sker utan endast en hjälp på vägen mot förbättrad prestation. Att lyckas eller misslyckas 

är något som kan ske både i ett inkluderat och exkluderat klassrum. I ett inkluderat klassrum 

kanske elever i behov av stöd inte får tillräckligt med hjälp för att klara uppgifter, något som 

skapar misslyckanden. Detta kan likaväl ske i ett exkluderat klassrum. Oavsett vilket är 

elevers motivation och tilltro till den egna förmågan en viktig faktor att ha med i beräkningen.  

 

Ingen forskare i vår uppsats förespråkar antingen inkludering eller exkludering utan kan se 

positiva effekter med båda tillvägagångssätten. Vi drar således inte heller slutsatsen att det 

ena förhållningssättet är bättre än det andra. Snarare påvisar det hur viktigt det är att lärare 

differentierar sin undervisning. Att de möter elevernas behov med olika tillvägagångssätt, 

inkluderande som exkluderande beroende på vad som passar eleven bäst.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Något vi reflekterat över en hel del under arbetets gång har varit bristen på information om 

exkluderande förhållningssätt och framförallt då bristen på positiva effekter. Detta skulle 

givetvis kunna vara för att det helt enkelt inte finns så många positiva effekter av att arbeta 

exkluderande med eleverna. Däremot tror vi att det finns flera anledningar till detta än den 

nämnda. Som vi varit inne på under arbetet så är inkluderande arbets- och förhållningssätt det 

som premieras idag och det som har premierats sedan en tid tillbaka. Själva ordet exkludering 

känns väldigt negativt laddat i sig och vi har en känsla av att det nästan skulle vara tabu för 

lärare att påstå sig vara för vissa exkluderande metoder. Nivågruppering är ett exempel på en 

sådan exkluderande metod. Den har varit väldigt populär tidigare och då kanske speciellt 

inom ämnet matematik. Att idag säga sig vara för nivågruppering i matematik, känns inte som 

en populär åsikt. I och med att utvecklingen sett ut på detta sätt, nämligen att inkludering 

blivit allt mer populärt och exkludering blivit alltmer negativt laddat, tror vi att det skulle 

kunna vara en anledning till svårigheten att finna information inom området exkluderande 

arbetssätt. Därför anser vi att det är något som är värt att se över. Att objektivt granska 

exkluderande arbetssätt, speciellt inom matematik, då det ämnet verkar skilja sig från andra 

ämnen, och framförallt se till exkluderande arbetssätts fördelar. Kanske vore det av intresse 

att jämföra då och nu, hur resultaten exempelvis såg ut när nivågruppering var i bruk jämfört 

med dagens resultat.  



36 

 

9. Referenser 

Albinger, P. (1995). Stories from the resource room: Piano lessons, imaginary illness, and 

     broken down cars. Journal of Learning Disabilities, 28(10), 615-621. ISSN: 0022-2194. 

 

Auno, U. & Brandelius-Johansson, K. (2002). Stärk och utveckla eleven!: Självbild och 

     självförtroende som grund för kunskapsutveckling och jämställdhet : Här får du idéer, 

     konkreta övningar och arbetsformer. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Banerji, M, & Dailey R. A. (1995). A study of the effect of an inclusion model of students 

     with specific learning disabilities. Journal of Learining Disabilities, 28(8), 511-522. 

     ISSN: 0022-2194. 

 

Barow, T. (Red.) (2013). Mångfald och differentiering: Inkludering i praktisk tillämpning. 

     Lund: Studentlitteratur. 

 

Bear, G. G., Clever, A. & Proctor, W. A. (1991). Self-perceptions of nonhandicapped 

     children and children with learning disabilities in integrated classes. Journal of Special 

     Education, 24(4), 409-426. ISSN: 0022-4669. 

 

Berhanu, G. (2011). Inclusive education in Sweden: Responses, challenges, and prospects. 

     International Journal of special education, 26(2), 128-148. Från 

     http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/articles.cfm?y=2011&v=26&n=2 

 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

     utbildningsvetenskap: Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 

     Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Eriksson Gustavsson, A-L. & Samuelsson, J. (2007). Didaktiska samtal i specialpedagogiska 

     kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik.  

     (LiU-PEK-R, nr 246). Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

 

Frostad, P. & Pijl, S. J. (2007). Does being friendly help in making friends? The relation 

     between the social position and social skills of pupils with special needs in mainstream 

     education. European Journal of Special Needs Education, 22(1), 15-30. ISSN: 0885-6257. 

 

Guterman, B. R. (1995). The validity of categorical learning disabilities services: The 

     consumer's view. Exceptional Children 62(2). ISSN: 0014-4029. 

 

Jorgensen, R., Gates, P. & Roper, V. (2013). Structural exclusion through school 

     mathematics: Using Bourdieu to understand mathematics as a social practice. 

     Educational Studies in Mathematics, 87, 221-239. DOI: 10.1007/s10649-013-9468-4. 

 



37 

 

Jungert, T. & Andersson, U. (2013). Self-efficacy beliefs in mathematics, native language 

     literacy and foreign language amongst boys and girls with and without mathematic 

     difficulties. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(1), 1-15. DOI: 

     10.1080/00313831.2011.621140. 

 

Kettmann Klinger, J., Vaughn, S., Schumm, J. S., Cohen, P. & Forgan, J. W. (1998). 

     Inclusion or pull-out: Which do students prefer? Journal of Learning Disabilities, 31(2), 

     148-158. ISSN: 0022-2194. 

 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever “i behov av särskilt stöd”: Vad betyder det och 

     vad vet vi? (Forskning i fokus, nr 28). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilholm, C. & Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning: - Vad kan man lära av 

     forskningen? (FoU skriftserie, nr 3). Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (3., omarb. uppl.) 

     Stockholm: Liber. 

 

Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse: Att nå framgång med alla 

     elever. Stockholm: Liber. 

 

Persson, E. (2012). Raising achievement through inclusion. International Journal of 

     Inclusive Education, 1-16. ISSN: 1360-3116. 

 

Renick, M. J. & Harter, S. (1989). Impact of social comparisons on the developing  

     self-perceptions of learning disabled students. Journal of Educational Psychology, 81(4),  

     631-638. ISSN: 0022-0663 

 

Salend, S. J. & Garrick Duhaney, L. M. (1999). The impact of inclusion on students with 

     and without disabilities and their educators. Remedial and Special Education, 20(2), 

     114-126. ISSN: 07419325. 

 

Sengül, S. (2011). Effects of concept cartoons on mathematics self-efficacy of 7th grade 

     students. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 2305-2313. ISSN:1303-0485. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: Kunskapsöversikt om 

betydelsen av olika faktorer. (Kunskapsöversikter) Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

     Stockholm: Skolverket. 



38 

 

 

Skolverket. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

     naturvetenskap. (Rapport, nr 398). Stockholm: Skolverket. 

 

Svenska Akademien. (2006). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (13. uppl.) 

     Stockholm: Svenska Akademien. 

 

Svenska Unescorådet. (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (Svenska 

      Unescorådets skriftserie, nr 2). Stockholm: Svenska Unescorådet. 

 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende: Psykologiska teorier, empiriska 

     undersökningar och pedagogiska konsekvenser. (4. uppl.) Stockholm: Norstedts 

     akademiska förlag. 

 

Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan: Socialpsykologi för lärare. (2. uppl.) 

     Stockholm: Liber. 

 

Wiener, J. & Tardif, C. Y. (2004). Social and emotional functioning of children with 

     learning disabilities: Does special education placement make a difference? Learning 

     Disabilities Research & Practice, 19(1), 20-32. ISSN: 0938-8982. 

 

Yurt, E. (2014). The predicative power of self-efficacy sources for mathematics 

     achievement. Education and Science, 39(176), 159-169. ISSN:13001337. 

 

Özgen, K. & Bindak, R. (2011). Determination of self-efficacy beliefs of high school 

     students towards math literacy. Educational Sciences: Theory & Practice 11(2), 1085- 

     1089. ISSN: 1303-0485. 


