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Av de inlärningssvårigheter som försvårar lärandet på högstadiet är det särskilt de 

affektiva inlärningssvårigheterna som tycks kräva allt större uppmärksamhet. Ändå 

är det skolprestationerna och de kognitiva inlärningssvårigheterna som präglar 

specialundervisningen och som till stor del avgör vem som ska få den. Denna 

avhandling strävar efter att skapa mera klarhet om speciallärarens yrkesroll på 

högstadiet. I denna avhandling är det särskilt tre affektiva faktorer som ligger i 

fokus. Dessa är självuppfattning, skolmotivation och uppfattat stöd.  

 

Syftet med denna avhandling är att identifiera och analysera möjliga profilgrupper 

bland högstadieelever för att utifrån dessa profilgrupper kunna optimera 

specialundervisningen med tanke på de affektiva behov av stöd som finns. Detta 

syfte undersöks med följande forskningsfrågor: 
 

1. Hurdana sambandsgrupper finns det med avseende på elevers självuppfattning, 

skolmotivation och uppfattade akademiska stöd? 
 

2. Hur sammanfaller dessa grupper med skolprestationer och de elever som får 

specialundervisning? 
 

En kvantitativ forskningsansats valdes och data utgjordes av färdigt insamlat 

material från en ungdomsenkät i projektet Luppen vid Åbo Akademi. Klusteranalys 

är den analysmetod som främst användes för att identifiera de olika profilgrupperna. 

 

Resultaten visar att det finns distinkta profilgrupper bland högstadieelever. Vetskap 

om dessa profilgrupper kan optimera det specialpedagogiska arbetet på högstadiet, 

till exempel genom att göra det möjligt att snabbare identifiera vilka elever som 

behöver vilken sort av specialpedagogiskt stöd. Resultaten visar även att akademisk 

självuppfattning och skolmotivation kunde vara faktorer som påverkar vem som får 

specialundervisning. Resultaten visade till exempel en grupp, De förbisedda, som 

trots låga värden i samtliga affektiva faktorer inte fick specialundervisning. För 

specialundervisningen i högstadiet verkar det som om de affektiva sidorna borde 

uppmärksammas mera.  

Sökord/indexord 

Academic self-concept, academic motivation, perceived academic support, special 

education, academic achievement / akademisk självuppfattning, skolmotivaiton, 

uppfattat akademiskt stöd, specialundervisning, skolprestationer 
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1 Inledning 

I det här kapitlet förklaras bakgrunden för valet av tema. Därefter presenteras 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. Slutligen definieras nyckelbegreppen: 

självuppfattning, skolmotivation och uppfattat stöd.  

 

1.1 Bakgrund och val av tema 

Det finns en hel del oroväckande rapporter kring högstadieelevers skolgång både i 

fråga om deras lärande och deras välbefinnande. Enligt en undersökning av Kämppä 

med flera (2012, s. 21–23) anser nästan hälften av högstadieeleverna i Finland att de 

inte tycker om att gå i skolan, vilket är betydligt fler än i de övriga nordiska länderna. 

I en annan undersökning av Haapasalo, Välimaa och Kangas (2010) anser 26 procent 

av eleverna att de önskar att de inte var tvungna att gå i skolan över huvud taget. För 

en del elever tycks skolan kännas meningslös och uttröttande. Därtill hävdar löpsedlar 

att högstadieelevers prestationsnivå har sjunkit enligt PISA-undersökningarna, medan 

Crick och Goldspink (2014, s. 21) uttrycker en oro över att sådana skoltrötta tonåringar 

inte klarar den komplexa värld de möter efter skolan (Crick & Goldspink, 2014, s. 21). 

Vad berör välbefinnandet sägs det att klyftan mellan de elever som klarar sig bra och 

mår bra och de som inte gör det växer. Ord så som psykisk ohälsa och skoltrötthet har 

blivit populära i pedagogiska sammanhang och köerna till skolpsykologerna och 

skolkuratorerna är långa. Enligt Schwarts med flera (2012, s. 2) har psykisk ohälsa 

bland högstadieelever delvis att göra med att högstadieelever bombarderas med 

orimliga krav och förväntningar som samhället sätter på tonåringar idag. Dels 

förväntas de prestera höga betyg och dels förväntas de veta vem de är och vad de vill 

göra med sina liv redan i högstadieåldern. Det postmoderna, rotlösa samhället med 

många splittrade familjer skapar svårigheter för mång tonåringar. Enligt Eccles och 

Roeser (2011, s. 236) är det framför allt i högstadiet som de affektiva svårigheterna 

når ytan eftersom övergången från lågstadiet inte är särskilt enkel. Högstadieelever 

som får specialundervisning kännetecknas kanske mera sällan av att de skulle ha 

kognitiva inlärningssvårigheter utan ofta är det de affektiva svårigheterna som är det 

största hindret för lärandet. 

Att använda och placera resurser rätt är mycket viktigt i dagens samhälle. Detta är svårt 

i ett samhälle där förändring förväxlas med framsteg, och där det är brist på resurser 
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trots ett överutbud av röster som säger vad som ”måste” satsas på. Frågan om vad som 

bör satsas på syns även i skolan i fråga om specialpedagogiken. Mycken forskning, till 

exempel Kaplan och Flum (2012, s. 171–172), visar att specialpedagogiska 

interventioner bör göras förebyggande och i allt tidigare åldrar för att ha önskad effekt 

i till exempel matematik. Att satsa på förebyggande arbete berör främst förskolan och 

de lägre årskurserna i grundskolan. I högstadiet är forskningsresultaten tillsvidare 

oklara, men frågan vad som bör satsas på syns till exempel i diskussionen om 

speciallärarens yrkesroll. Bör specialläraren i högstadiet vara en handledare som 

försöker sprida det specialpedagogiska kunnandet till ämneslärare? Bör specialläraren 

fungera som en lärare som hopplöst försöker minimera skadorna efter att skadan redan 

är skedd och skoltröttheten slagit rot? Eller ska specialläraren bli en talesperson i 

elevvårdsärenden? Kort sagt, hur bör specialundervisningen fungera i högstadiet? Bör 

specialundervisningen satsa mera på att hjälpa elever med kognitiva 

lärandessvårigheter, till exempel läs- och skrivsvårigheter, eller affektiva 

inlärningssvårigheter, till exempel skolmotivation? Att skriva om elever som presterar 

och mår dåligt och inte trivs i skolan är intressant ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

eftersom det ofta är dessa elever som kommer i kontakt med specialläraren. Temat om 

hur skoltrötta och psykiskt illamående elever bör stödas i skolan är även en viktig fråga 

ur en samhällsekonomisk synvinkel eftersom en elev med psykisk ohälsa kostar 

samhället uppskattningsvis 7500 €/år (Kämppä m.fl., 2012, s. 23). 

Inom pedagogisk forskning har de affektiva sidorna fått mera uppmärksamhet på 

sistone, särskilt med tanke på tonåringar. Frågor om engagemang, skolnärvaro och 

välbefinnande har betonats (Crick & Goldspink, 2014, s. 20). Enligt Khan och Alam 

(2015, s. 63) är motivation ett av de största satsningsområdena inom pedagogisk 

forskning medan Marsh och Craven med flera (2006, s. 158; 2015, s. 195) anser att 

akademisk självuppfattning är den ”heta” variabeln som är nyckeln till allt lärande. 

Kiuru med flera (2015, s. 435) och Raufelder med flera (2015, s. 17) betonar att 

nyckeln är i relationerna, framförallt relationen mellan lärare och elever. Även 

Läroplanen 2014 framhåller i samklang med Kaplan och Flum (2012, s. 171–172) de 

affektiva sidorna genom att betona skolans allt viktigare roll i elevens 

identitetsutveckling och dess samband med lärandet. 

Med allt det ovannämnda som orsak vill jag därför med denna undersökning bidra till 

forskningen just genom att tackla dessa frågor om hur specialundervisningen kunde 
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fungera för att rätt sorts stöd ska kunna ges åt rätt elever. Centralt för denna avhandling 

är således hurdana elever, eller elevgrupper, det finns i fråga om tre affektiva variabler: 

självuppfattning, motivation och uppfattat stöd. Målgruppen är högstadieelever 

eftersom sambandet mellan dessa tre faktorer blir starkare med åldern (Skaalvik & 

Skaalvik, 2013, s. 10). Med dessa tre faktorer som grund vill jag vidare undersöka 

vilka behov som finns och om dessa behov tillgodoses eller borde tillgodoses i 

specialundervisningen. Det finns redan mycket forskning om sambandet mellan de här 

tre faktorerna men studier som undersöker alla tre samtidigt och med anknytning till 

specialundervisningen, och dessutom i Finland, finns inte ännu.  

Undersökningen vilar på en teoretisk grund i form av två ofta citerade teorier: teorin 

om självuppfattning (self-concept theory) med H.W. Marsh i spetsen och den 

etablerade motivationsteorin, självbestämmandeteorin (self-determination theory), av 

Edward Deci och Richard Ryan. Dessa två teorier är enligt Wondimu och Bruinsma 

(2006, s. 553) integrerbara och till exempel Guay med flera (2010, s. 645) har i sin 

forskning integrerat båda. Då båda teorierna kan integreras och även tar upp det 

uppfattade stödets roll är teorin komplett.  

 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med denna avhandling är att identifiera och analysera möjliga profilgrupper 

bland högstadieelever för att utifrån dessa profilgrupper kunna optimera 

specialundervisningen med tanke på de affektiva behov av stöd som finns. Detta syfte 

undersöks med följande forskningsfrågor: 

 

1 Hurdana sambandsgrupper finns det med avseende på elevers självuppfattning 

(self-concept), skolmotivation (academic motivation) och uppfattade akademiska 

stöd (perceived academic support)? 

 

2 Hur sammanfaller dessa grupper med skolprestationer och de elever som får 

specialundervisning? 
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1.3 Centrala begrepp 
 

Generell självuppfattning (eng. general/global self-concept, GSC) definieras som en 

persons uppfattningar om sig själv som formas av erfarenhet och tolkningar av 

omgivningen (Hau & Marsh, 2015, s. 54). I denna avhandling förkortas generell 

självuppfattning som GSU. Traditionellt har detta övergripande begrepp präglat 

forskning kring självuppfattning. Ända tills Shavelson med flera (1976, s. 415) märkte 

att det finns specifikare självuppfattningar som kan skilja sig från den övergripande 

generella självuppfattningen. 

Akademisk självuppfattning (eng. academic self-concept, ASC) är ett exempel på en 

specifikare självuppfattning och definieras som den egna uppfattningen av ens 

akademiska förmågor som utvecklas och tolkas i en akademisk kontext (Bong & 

Skaalvik, 2003, s. 33; Erten & Burden, 2014, s. 392). I denna avhandling används 

förkortningen ASU för akademisk självuppfattning. 

Skolmotivation (eng. academic motivation) är en hypotetisk konstruktion som handlar 

om den influens som ger riktning, vigör och uthållighet åt ett beteende eller en 

handling i en akademisk kontext (Murphy & Alexander, 2000, s. 28). Det innebär en 

underliggande vilja, önskan, drivkraft och strävan i en viss riktning (Baumeister, 2016, 

s. 1; Wright, 2016, s. 1). I denna avhandling förkortas begreppet skolmotivation SM. 

Definitionerna och teorierna kring motivation är många, men i denna avhandling 

framförs självbestämmandeteorins perspektiv (Ryan & Deci, 2000, s. 54). Mer om 

detta i kapitel 3. 

Uppfattat akademiskt stöd (eng. perceived academic support, PAS) definieras ofta med 

utgångspunkt i självbestämmandeteorin som allt det som uppfattas stöda de tre 

psykologiska grundbehoven av självständighet, kompetenskänsla och tillhörighet i en 

skolkontext (Stroet, 2015, s. 136). I den här avhandlingen förkortas uppfattat 

akademiskt stöd som UAS. Det innebär således elevens uppfattning av stöd inom det 

akademiska området. Enligt Demaray med flera (2005, s. 691–692) kan det uppfattade 

akademiska stödet indelas i fyra olika former av stöd: emotionellt, informativt, 

uppskattning eller instrumentalt stöd. Andra forskare, till exempel Wentzel (1998, s. 

203), skiljer på ’uppfattat akademiskt stöd’ och ’uppfattat emotionellt stöd’ och därför 

är det uppfattade emotionella stödet, UES, en skild faktor i databearbetningen. 
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1.4 Avhandlingens disposition 
 

Denna avhandling består sammanlagt av åtta kapitel. I kapitel 2 redogörs för de 

begrepp och teorier som berör självuppfattning och vidare akademisk självuppfattning. 

Kapitlet avslutas med en kort kritik och sammanfattning. I kapitel 3 fortsätter 

litteraturöversikten för motivation. Kapitlet börjar åter med en begreppsutredning och 

beskriver sedan självbestämmandeteorin och avslutas med en kort kritik och 

sammanfattning. I kapitel 4 beskrivs teorin kring den tredje variabeln, uppfattat stöd, 

som även den sammanfattas i kapitlets slut. Kapitel 5 fokuserar på sambanden mellan 

de tre ovannämnda variablerna och specialundervisning. I detta kapitel presenteras 

även tidigare forskningsresultat kring sambandet. Här slutar avhandlingens teoridel. 

I kapitel 6 redogörs forskningsfrågor och syfte. Därtill beskrivs det projekt och 

mätinstrument vars data använts. Vidare beskrivs analysmetoder, bortfall och 

forskningsetiska principer. 

I kapitel 7 presenteras avhandlingens resultat. Först presenteras två inledande analyser 

som knyter metodkapitlet och resultatkapitlet samman. Därefter presenteras resultaten 

från klusteranalyserna och de övriga analyserna som svar på forskningsfråga 1 och 2. 

I det sista kapitlet 8 diskuteras metoden och resultaten. Avslutningsvis förklaras vad 

denna studie har för inverkan för speciallärarens arbete och vardag. Till sist ges förslag 

till fortsatt forskning. 
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2 Självuppfattning 
 

Kapitel 2 är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet beskriver de mera övergripande, 

generella självuppfattningsbegreppet och övergår till det andra avsnittet som närmare 

beskriver den specifikare, akademiska självuppfattningen. I kapitlet definieras 

begreppen och åtskiljs från närliggande begrepp såsom självkänsla och självtillit. 

Därefter förklaras den teoretiska struktur som självuppfattningen har samt vad som 

påverkar formandet av självuppfattningen. Kapitlet avslutas med en kort kritik och en 

sammanfattning. 

 

 

2.1 Definition av självuppfattning 
 

Självuppfattning definieras som en persons uppfattningar om sig själv (Shavelson 

m.fl., 1976). Sedan 1970-talet har begreppet utvecklats till den populära, heta 

variabeln i humanvetenskaplig forskning; ett kärnbegrepp i pedagogisk- och positiv 

psykologi (Marsh & Craven, 2006, s. 158; Marsh & Scalas, 2010, s. 660; Hau & 

Marsh, 2015, s. 54; Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). Självbegrepp har ofta överanvänts 

och sammanblandats med förvirring som följd (Hattie, 2014, s. 7), ända tills Shavelson 

m.fl., 1976, stoppade förvirringen med sin klassiska begreppsutredning. Med rötter i 

humanism, pragmatism och social psykologi, har forskare hävdat att självuppfattning 

är en hypotetisk konstruktion som formas av erfarenhet, omgivning, social jämförelse, 

relationer och tillskrivelser (Bong & Skaalvik, 2004; Wondimu & Bruinsma, 2006, s. 

554). 

Det finns även andra definitioner av självuppfattning som ändå ofta är jämförbara med 

Shavelson med fleras definition. Rosenberg (1979, s. 7) beskriver till exempel 

självuppfattning som ”summan av en individs tankar, känslor och uppfattningar om 

sig själv som objekt” (egen översättning). Bakadorova och Rauflder (2015, s. 218) 

betonar däremot tydligare det förflutnas betydelse för självuppfattningen och att det 

handlar om de kognitiva representationerna om den egna förmågan (Bakadorova & 

Raufelder, 2013, s. 348). En exakt överenskommen definition saknas, och forskare 

anser att begreppets brukbarhet är viktigare (Hattie, 2014, s. 4). Men eftersom H.W. 
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Marsh anses vara det mest citerade namnet inom forskning om självuppfattning 

använder jag i denna avhandling hans formulering: ”Självuppfattning är en persons 

egen uppfattning om sig själv som formas av erfarenhet och tolkningar av 

omgivningen” (Hau & Marsh, 2015, s. 54). 

 

 

2.2 Begreppsutredning 
 

Begreppet självuppfattning klarnar i kontrast till andra självbegrepp. Det finns otaliga 

begrepp så som självkänsla (eng. self-esteem), självmedvetenhet (eng. self-

awareness), självtillit (eng. self-efficacy), självvärde (eng. self-worth), självförtroende 

(eng. self-confidence), självbild (eng. self-image), självförverkligande (eng. self-

actualization) med mera, vars popularitet ökat med den humanistiska, ”narcissistiska” 

och självcentrerade tidsålderns framfart (Psykologilexikon, 2016; Hattie, 2014, s. 24). 

Forskningen har visat att begreppen är empiriskt separata domäner trots vissa likheter 

och samband. Alla överlappningar är ännu inte helt utredda (Harter, 2015, s. 494; 

Huang, 2011, s. 508; Pekrun & Stephens, 2015, s. 469). Begreppen bör inte 

sammanblandas i forskning eftersom resultaten och effektstorlekarna kan påverkas 

markant (Marsh & Craven, 2006, s. 158). Till exempel har självförtroende ofta 

blandats med självuppfattning (Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). Här följer några 

kontrastiva jämförelser mellan de vanligaste begreppen för att undvika 

sammanblandningar. 

 

Självkänsla 

Självkänsla (eng. self-esteem) är en generell känsla om ens värde, en utvärderande 

bedömaning av det man gillar och inte gillar om sig själv som person (Coopersmith, 

1969; Harter, 2015, s. 493; Rosenberg, 1979).  Självkänslan besvarar frågor som ”I det 

stora hela är jag nöjd med mig själv” (Rosenberg, 1979). Trots överlappningar mellan 

självuppfattning och självkänsla är dessa två empiriskt åtskiljbara (Harter, 1988, s. 61–

62), dvs. personer med lika självuppfattning kan vara olika i fråga om själkänsla. 

Självkänslan är mera generell, föränderlig, affektiv och formas även tidigare än 

självuppfattningen (Harter, 2015, s. 494; Hattie, 2014, s. 21–22). 
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Självtillit  

Begreppet självtillit (eng. self-efficacy) populariserades av Bandura (1977) och 

definieras som en individs övertygelse om sin förmåga att lyckas organisera och klara 

specifika uppgifter och situationer (Danielsen m.fl., 2009, s. 303; Ferla m.fl., 2009, s. 

500). Åter finns ett svagt, ömsesidigt samband mellan självtillit och självuppfattning 

trots en tydlig skillnad (Ferla m.fl., 2009, s. 502; Goetz m.fl., 2010, s. 53). Självtilliten 

är mera affektiv, manipulerbar, kontextberoende och framtidsinriktad än 

självuppfattningen som i sin tur är en mera kognitiva kännedom om ens egen förmåga 

(Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 218; Bong & Skaalvik, 2003, s. 33; Ferla, 2009, s. 

502; Pekrun & Stephens, 2015, s. 469). I enkätfrågor om självtillit ställs ofta frågor 

som ”hur säker du är”, ”klarar du det”, medan självuppfattningsfrågor oftare berör ”om 

du är bra eller dålig på det ena eller det andra (Ferla, 2009, s. 502). Det finns tydliga, 

positiva samband mellan självtillit och välbefinnande, även om Bandura påstår att en 

positiv självtillits sanningsförankring är irrelevant så länge den är positiv (Danielsen 

m.fl., 2009, s. 303). 

 

 

2.3 Strukturen för självuppfattning 
 

Definitioner och begreppsutredningar fångar sällan den komplexitet och utveckling 

som det mångdimensionella självuppfattningsbegreppet inbegriper (Marsh & Scalas, 

2010, s. 660; Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). Utvecklingen från ett endimensionellt 

begrepp till det nuvarande har gjorts av milstolpsläggare såsom James, Shavelson och 

Marsh. Det var James (1890) som var före sin tid och skilde på det subjektiva, 

postmoderna, jag-självet och det objektiva, absoluta mig-självet (Green m.fl., 2010, s. 

533; Harter, 1988, s. 44; Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). Vidare åtskiljde han det 

materiella, sociala, andliga och rent egoistiska självet (Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). 

Trots lovande början blev framsteg i teori, forskning och mätinstrument föga på grund 

av den uteslutande användningen av det ensidiga, universella 

självuppfattningskonceptet, dåliga mätinstrument, samt behaviorismens framfart 

(Marsh & Craven, 2006, s. 135; Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). 

Nästa milstolpe kom 1976 då Shavelson utredde och sammanställde 

självuppfattningsbegreppet. Han vidareutvecklade ett hierarkiskt och 
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mångdimensionellt självuppfattningsbegrepp, och visade påverkningsriktningar (Van 

Zanden m.fl., 2015, s. 460–461). Shavelson skilde på generell, akademisk och icke-

akademisk självuppfattning (se Figur 1). På denna grund byggde Marsh vidare genom 

att förfina teorin, till exempel genom att nedtona de hierarkiska strukturerna, bevisa 

den mångdimensionella modellen empiriskt samt kritisera det endimensionella 

perspektivet och skapa nya mätinstrument (Hau & Marsh, 2015, s. 54; Green m.fl., 

2006, s. 535). Sen dess har forskningen gjort snabba framsteg särskilt i 

vidareutvecklingen av koncept och modeller (Brunner m.fl., 2010, s. 1; Marsh m.fl., 

2015, s. 170). Idag har man samlat ihop kumulativt data om självuppfattningens 

struktur, uppkomst, funktioner och egenskaper osv. (Pekrun & Stephens, 2015, s. 469). 

För tillfället betonas domänspecificitet. Forskning har bevisat att redan ett åtta år 

gammalt barn skiljer på självuppfattningen i matematik, läsning, skrivning osv. (Ehm 

m.fl., 2013, s. 287, 289). Det generella självuppfattningsbegreppet lyckas inte 

upptäcka sådana skillnader, fånga upp helheten eller specificera olika komponenter 

(Marsh & Scalas, 2010; Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). Forskning, till exempel av 

Baumeister m.fl. (2003), och motsägelsefulla resultat, till exempel om sambandet 

mellan skolavbrott och självuppfattning (Bear et al., 2006, s. 294) har förklarats och 

därtill kritiserats och ogiltigförklarats eftersom mätningarna är gjorda med det 

endimensionella begreppet (Erten & Burden, 2014, s. 392; Marsh & Craven, 2006, s. 

158; Van Zanden m.fl., 2015, s. 463). 

Figur 1. Struktur för självuppfattning enligt Shavelson med flera (1976, s. 415). 

Modellen är översatt av Sjölund (2015, s. 13). 
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2.4 Akademisk självuppfattning 
 

 

2.4.1 Definition 
 

Akademisk självuppfattning (eng. academic self-concept, ASC) definieras som den 

egna uppfattningen av ens akademiska förmågor som utvecklas och tolkas i en 

akademisk kontext (Bong & Skaalvik, 2003, s. 33; Erten & Burden, 2014, s. 392). 

Akademisk självuppfattning skiljer sig tydligt från övriga domäner av självuppfattning 

eftersom den är anknuten endast till skolan (Marsh m.fl., 2008, s. 320). Skaalvik och 

Skaalvik (2013, s. 7) definierar akademisk självuppfattning som ens uppfattningar av 

den egna skolgången i största allmänhet men också specifikt för varje skolämne. Ferla 

(2009, s. 500) definierar begreppet som summan av personens kunskap och perception 

av sig själv i akademiska situationer. Andra begränsar begreppet till de deklarativa, det 

vill säga det som eleven själv kan uttrycka om de egna mentala representationerna av 

ens kognitiva skolkunnande (Sierra m.fl., 2015, s. 84; Korhonen m.fl., 2014, s. 2). 

Synonymer är till exempel ’uppfattad akademisk förmåga’ och ’självförtroende i ens 

skolförmåga’ (Hall & Goetz, 2013, s. 82). 

Den akademiska självuppfattningen formas av tidigare skolframgång, feedback av och 

jämförelse med andra, samt utformade mönster i skolgången (Hau & Marsh, 2015, s. 

54; Pekrun & Stephens, 2015, s. 471–472). Därav är akademisk självuppfattning ofta 

ett relativt stabilt koncept som utvecklas samtidigt som den akademiska identiteten 

(Stroet, 2015, s. 129; Bong & Skaalvik, 2003, s. 33). Frågor för att undersöka 

akademisk självuppfattning kan till exempel vara: ”Jag lär mig snabbt språk” eller 

”Matematikproven är inte utmanande för mig” (Brunner m.fl., 2010, s. 4; Wondimu & 

Bruinsma, 2006, s. 555). 

Jämfört med generell självuppfattning är akademisk självuppfattningsbegreppet 

överlägset i att synliggöra mönster och konvergens, samt diskriminera variabler och 

faktorer (Wondimu & Bruinsma, 2006, s. 566; Huang, 2011, s. 524). Akademisk 

självuppfattning har blivit en av de mest framstående faktorerna och indikatorerna för 

skolframgång, enligt Marsh den ”heta” faktorn, som forskare suktar efter för att förutse 

och förstå skolframgång, skolanpassning, motivation, lärande och socialisering. 

Positiv akademisk självuppfattning anses vara lösningen på problemen i skolvärlden 
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(Erten & Burden, 2014, s. 392; Fryer, 2015, s. 111; Hau & Marsh, 2015, s. 54; Marsh 

& Craven, 2006, s. 158; Van Zanden m.fl., 2015, s. 460). Konceptet undersöks bäst 

ämnesspecifikt eller åtminstone på lika nivå, det vill säga att inte undersöka generell 

självuppfattning och ämnesspecifik motivation i matematik utan istället antingen på 

generell eller på akademisk nivå. (Hau & Marsh, 2015, s. 54; Steinmayr & Spinath, 

2009, s. 87). 

 

2.4.2 Struktur för akademisk självuppfattning 
 

Shavelson med flera (1976) utformade också en hierarkiskt strukturerad modell för 

elevers akademiska självuppfattning (Figur 2). Modellen placerade akademisk 

självuppfattning överst och de specifika skolämnena undertill, enligt Figur 2 nedan 

(min översättning): 

 

Figur 2. Shavelson med flera (1976, s. 412) struktur för akademisk självuppfattning. 

 

Enligt modellen borde summan av de ämnesspecifika självuppfattningarna förklara 

den generella akademiska självuppfattningen. Shavelson med fleras (1976, s. 412) 

modell kunde dock inte förklara varianserna och korrelationerna mellan de olika 

självuppfattningarna (Marsh & Shavelson, 1990, s. 636). Modellen var inte tillräckligt 

detaljerad och summakategorin överst räckte inte till (Marsh & Shavelson, 1990, s. 

625). Ingen lyckades heller framställa eller bevisa modellen förrän Marsh och 
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Shavelson (1985) vidareutvecklade modellen så att det fanns två överkategorier, som 

inte var den generella akademiska självuppfattningen. Istället hade modellen överst 

”självuppfattning i matematiska ämnen” och ”självuppfattning i verbala ämnen” 

(Jansen m.fl., 2015, s. 1087; Marsh & Shavelson, 1990, s. 634). Denna modell 

bevisades empiriskt med några specifika skolämnen och för akademisk 

självuppfattning. Ännu hade inte alla skolämnen undersökts och modellen var 

halvfärdig tills Marsh och Shavelson (1985) slutligen bevisade relationen mellan alla 

ämnen. Under de två överheterna kom alla skolämnen ordnat på skala enligt 

matematiskt eller verbalt. Den generella akademisk självuppfattning fick en unik 

position i mitten (Marsh & Shavelson, 1990, s. 625), enligt Figur 3 nedan: 

 

Figur 3.  Modell för akademisk självuppfattning av Marsh och Shavelson (1985, s. 

378) med indelning i mera matematiska och mera verbala ämnen. 

 

Modellen anger elevers varierande självuppfattningar mellan olika ämnen och att 

självuppfattningen brukar vara lika i liknande ämnen, till exempel i matematik och 

fysik (Hau & Marsh, 2015, s. 59). Detta kallas för den assimilativa effekten.  Elever 

med positiv självbild i ett ämne brukar däremot ha en negativ självbild i ett annorlunda 

ämne, detta är den kontrastiva effekten, till exempel i fysik jämte modersmål (Jansen 

m.fl., 2015, s. 1086). Här har Wouters med flera (2013, s. 199) gett belägg för 

stereotyper att pojkar har en positivare självuppfattning i matematiska ämnen, medan 

flickor har i verbala ämnena. Eleverna har alltså olika referensramar vilket gör att 

självuppfattningen i ett ämne är relativt till de andra ämnena. Detta jämförande 
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påverkas av många faktorer, t.ex. omdömen av signifikanta andra (Hau & Marsh, 

2015, s. 58). 

Marsh och Shavelson – modellen, som även kallas för ’den inre/yttre 

referensramsmodellen’ (eng. internal/external frame of reference model), I/E-

modellen (Marsh m.fl., 2015, s. 169), har fått mycket stöd och är den mest använda 

och längst utvecklade. Modellen har bevisats empiriskt på olika skolnivåer och i olika 

kulturer (Hau & Marsh, 2015, s. 54). Mätinstrument, såsom Self-Description 

Questionnaire (SDQ) av Marsh (1990) har utvecklats med modellen som 

utgångspunkt (Hau & Marsh, 2015, s. 55). De nya modellerna bekräftar teorin och 

visar tydliga samband (Hau & Marsh, 2015, s. 56). 

 

2.4.3 Skolprestationer 
 

Det är otvivelaktigt att tonåringar med bra akademisk självuppfattning presterar bra i 

skolan (Fryer, 2015, s. 111; Huang, 2011, s. 524; Khan & Alam, 2015, s. 67–68; 

Pekrun & Stephens, 2015, s. 471; Salah m.fl., 2014, s. 33). Effektstorleken för 

sambandet är medelstarkt eller starkt enligt Hatties (2009, s. 46) metaanalys (Shrader 

& Helmke, 2015, s. 51). Frågan har i större utsträckning handlat om 

kausalitetsrikningen, vad som påverkar vad, eftersom färre studier undersökt den, 

särskilt bland äldre elever där sambandet blir mera systematiskt och reciprokalt (Green 

et al, 2006, s. 538; Guay m.fl., 2010, s. 646; Guo m.fl., 2015, s. 374; Huang, 2011, s. 

509; Viljaranta, 2014, s. 751). Vad påverkar vad? 

Enligt self-enhancement model är det den akademiska självuppfattningen som skapar 

skolframgång. Förespråkarna betonar därför en satsning på att höja elevers akademiska 

självuppfattning som lösningen på lärandeproblem. Enligt skill-development model är 

det tvärtom, skolframgången formar den akademiska självuppfattningen. Därför 

förespråkas satsning på färdighetslärandet eftersom självuppfattningen förbättras på 

köpet (McInerley m.fl., 2012, s. 264). Båda modellerna har fått stöd, till exempel av 

Baumeister med flera (2003), då ensidiga mätmetoder och det endimensionella 

självuppfattningsbegrepp används, vilket minskat validiteten (Green m.fl., 2010, s. 

535–538; Viljaranta, 2014, s. 750). 
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Därefter var det åter Marsh som utvecklade tvåvägsmodellen, reciprocal effects model 

(REM), som idag är rådande. Enligt REM påverkar akademisk självuppfattning och 

skolframgången varandra ömsesidigt. För att nå långvariga resultat bör skolan därför 

satsa på bägge (Marsh & Craven, 2006, s. 158; Van Zanden m.fl., 2015, s. 463). REM-

modellen har fått empiriskt stöd och visats vara generaliserbar (Marsh & Craven, 2006, 

s. 158; McInerley m.fl., 2012, s. 264; Seaton m.fl., 2014, s. 64). 

 

2.4.4 Faktorer som påverkar den akademiska självuppfattningen 
 

Elevers akademiska självuppfattning utvecklas ständigt av erfarenheter och blir mera 

mätbar, komplex, individuell och abstrakt med åldern (Dermitzaki m.fl., 2009, 154; 

Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 10; Van Zanden m.fl., 2015, s. 461). Den akademiska 

självuppfattningen påverkas genom jämförelser, det vill säga referenser i 

omgivningen, skolframgången och av andra. En elev upplever sig vara bra på engelska, 

men i jämförelse med vadå? Denna påverkningsdynamik är viktig att förstå för att 

kunna stöda elevers lärande (Hau & Marsh, 2015, s. 59). Påverkningsdynamiken 

presenteras i Figur 4 som är Marsh och Shavelsons reviderade modell. 

 

Figur 4. Marsh och Shavelson reviderade modell (Marsh m.fl., 2014, s. 329). SU = 

Självuppfattning. 
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De jämförelser som eleverna gör för att forma den akademiska självuppfattningen kan 

vara av olika slag. Jämförelserna görs exempelvis med sig själv (dimensionell 

jämförelse), eller i jämförelse med andra (social jämförelse) eller över tid (temporär 

jämförelse). Dessa tre kategorier, samt många underliggande dimensioner, förklarar 

de korrelationer som I/E-modellen inte helt lyckas förklara (Marsh m.fl., 2014, s. 327, 

337; Van Zanden m.fl., 2015, s. 465). På grund av sådana jämförelser kan en 

högpresterande elev ändå ha en negativ självuppfattning i vissa skolämnen (Marsh 

m.fl., 2014, s. 339). 

Inre referenser är intra-individuella jämförelser och kan ske på olika sätt. För det första 

är elevens ämnesspecifika självuppfattning relativ till de övriga ämnena (dimensionell 

jämförelse) (Marsh m.fl., 2014, s. 339). Därför kan en elev med positiv 

självuppfattning i engelska även ha det i andra språk (assimilativ effekt), medan 

självuppfattning i matematik kan vara negativ (kontrastiv effekt) (Marsh m.fl., 2014, 

s. 326; Möller & Marsh, 2015, s. 433). Förbättring i en ämnesspecifik självuppfattning 

påverkar alltså de övriga självuppfattningar beroende på om ämnet är liknande eller 

olikt (Hau & Marsh, 2015, s. 59). För det andra kan den nuvarande akademiska 

självuppfattningen påverkas av jämförelser med tidigare förmåga och skolframgång 

(temporär jämförelse) eller uppsatta mål och framtidsförhoppningar eller den egna 

insatsen. ”Förra året fick jag sämre betyg” eller ”Jag fick hälften rätt, trots att jag inte 

försökte” är uttryck för sådana jämförelser (Möller & Marsh, 2015, s. 430–435). 

De yttre, eller de sociala jämförelserna, innebär att ens akademiska självuppfattning 

bildas då den egna skolförmågan jämförs med andra, i likhet med social comparison 

theory (Festinger, 1954).  Dessa jämförelser sker komplext och mångfacetterat. Det 

kan handla om att vara bättre eller sämre än medeltalet, klassens toppelev eller någon 

specifik signifikant andre (Wouters m.fl., 2013, s. 198). Därtill kan det handla om 

direkt eller indirekt utvärderande respons av lärare, klasskamrater eller föräldrar 

(Goetz m.fl., 2010, s. 51; Pekrun & Stephens, 2015, s. 472). 

Klassens klimat och nivå påverkar dessa jämförelser genom ett fenomen upptäckt av 

Davis (1966) som Marsh och Parker (1984) myntat ’Big-Fish-Little-Pond Effect’ 

(BFLPE) (Chiu, 2011, s. 4; Pekrun & Stephens, 2015, s. 473). Fenomenet innebär att 

likpresterande elever i två olika skolor har olika akademisk självuppfattning på grund 

av den relativa nivån i skolan. Eleven i den högpresterande skolan har sämre 
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akademisk självuppfattning medan eleven i den lågpresterande skolan har en bättre 

akademisk självuppfattning (Chiu, 2011, s. 16–17). I stödjandet av akademisk 

självuppfattning bör lärare förstå innebörden av detta i frågor om inklusion, feedback 

och val av skola (Hau & Marsh, 2015, s. 60–61; Wouters m.fl., 2013, 199). Fenomenet 

har bevisats fungera domänspecifikt och vara generaliserbart på skol och klass nivå 

(Chiu, 2011, s. 16–17; Wouters m.fl., 2013, s. 198–199). 

 

 

2.5 Kritik mot forskning kring självuppfattning 
 

Det finns endast lite kritik mot forskning kring självuppfattning. Den kritik som finns 

berör oftast bara det ensidiga självuppfattningsbegreppet. En sak som lyfts fram i 

kritiken är att forskare tenderar stirra sig blinda i sitt favorittema, självet och 

identiteten, och blir insnöade i självmyntade begrepp och anpassade studier. En annan 

aspekt är att det är svårt att genom forskning objektifiera det inre livet. McGuire 

påpekar vidare i Wyer jr. och Srull (2014, s. 221) att metoden för att samla information 

om självuppfattning ofta görs genom att fråga efter respondenters reaktiva 

avslöjanden. Dessa är en föga beskrivning av sanningen. En oproportionellt stor del, 

närmare 90 procent av forskningen, har sedan 1970-talet baserats på enkätfrågor där 

respondenterna reaktivt ger utvärderande bedömningar av sig själv. Enligt McGuire är 

knappa 10 procent av svaren, de väckta tankarna, verkligen självutvärderande och 

opåverkade. Att verkligen nå den opåverkade, objektiva uppfattningen om självet är 

därmed svårt. Forskningen hamnar istället ofta i hermeneutiska cirkelargument där 

man tänker tankar om de egna tankarna utan att egentligen veta allt det man inte vet (i 

Wyer jr. & Srull, 2014, s. 223).  

 

2.6 Sammanfattning 
 

Självuppfattning är ett kärnbegrepp i pedagogik och psykologi. Av många likartade 

definitioner av självuppfattning används i denna avhandling definitionen: 

”Självuppfattning är en persons egen uppfattning som formas av erfarenhet och 
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tolkningar av omgivningen” (Hau & Marsh, 2015, s. 54). Självuppfattningsbegreppet 

har förtydligats och åtskilts från andra själv-begrepp. Därtill har begreppet utvecklats 

från att vara endimensionellt till att vara mångdimensionellt. I forskning är det viktigt 

att inte sammanblanda olika självbegrepp och att använda det mångdimensionella 

självuppfattningsbegreppet (Marsh & Craven, 2006, s. 158). 

Akademisk självuppfattning definieras som den egna uppfattningen av ens akademiska 

förmågor som utvecklas och tolkas specifikt i skolan (Bong & Skaalvik, 2003, s. 33; 

Erten & Burden, 2014, s. 392). Akademisk självuppfattning är den heta variabeln inom 

pedagogisk forskning (Hau & Marsh, 2015, s. 54). Den rådande modellen för hur 

akademisk självuppfattning fungerar betonar ämnesspecificitet och skolämnena delas 

i mera matematiska och mera verbala skolämnen. 

Forskningen har visat ömsesidiga samband mellan akademisk självuppfattning och 

skolframgång, därför bör skolan i enlighet med REM-modellen satsa på båda (Marsh 

& Craven, 2006, s. 158; Van Zanden m.fl., 2015, s. 463). Förutom skolprestationer 

påverkas den akademiska självuppfattningen även av feedback, kön och särskilt 

jämförelser eller referensens. Enligt den klassiska ’inre/yttre referensramsmodellen’ 

påverkas den ämnesspecifika självuppfattningen i jämförelse med de andra 

skolämnena. Vidare finns det komplexa dimensionella jämförelser och till exempel 

BFLPE – fenomenet som förklarar hur akademisk självuppfattning formas och 

påverkas (Chiu, 2011, s. 4; Pekrun & Stephens, 2015, s. 473). 

Teorierna om akademisk självuppfattning och många olika samband är tydliga och 

välstuderade. Däremot är kritiken mot dessa teorier knapp. Olika kombinationer har 

undersökts till exempel mellan akademisk självuppfattning, skolmotivation och 

uppfattat akademiskt stöd. Men sällan har dessa tre undersökts tillsammans i 

kombination med variabeln specialundervisning i Finland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3 Skolmotivation 
 

I detta kapitel redogörs först för begreppet skolmotivation genom en snabb orientering 

genom begreppsdjungeln av motivationsbegrepp och teorier. Därefter förklaras 

självbestämmandeteorin, vad som påverkar och formar skolmotivationen samt 

skolmotivationens samband med skolprestationer. Slutligen nämns varför 

självbestämmandeteorin även kritiserats innan avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning. 

 

 

3.1 Definition och bakgrund 
 

Motivation är den influens som ger riktning, vigör och uthållighet åt beteende eller 

handling (Murphy & Alexander, 2000, s. 28). Det innebär en underliggande vilja, 

önskan, drivkraft och strävan i en viss riktning (Baumeister, 2016, s. 1; Wright, 2016, 

s. 1). Som fenomen är motivation en hypotetisk konstruktion vars mätningar baserar 

sig på antaganden utifrån beteenden, kognition och känslouttryck (Hall & Goetz, 2013, 

s. 59). Därav är motivation inget enkelspårigt fenomen och därför finns inga 

vedertagna, övergripande definitioner eller teorier (Ryan & Deci, 2000, s. 54). Istället 

har forskare utnyttjat friheten och specialiserat sig inom de valda 

motivationsaspekterna som bidragit med sin del till helheten, och definierar enbart de 

specifikare koncepten (Murphy & Alexander, 2000, s. 4–5, 36). Även här med en viss 

grad av sammanblandning och överlappning av koncept (Pintrich, 2000, s. 93). 

I denna avhandling använder jag en sammanställd definition av Hall och Goetz (2013, 

s. 59) och Shrader och Helmke (2015, s. 49) där de definierar motivation som de 

underliggande processer och påverkningsfaktorer som ger en person initiativ, 

handlingskraft, energi och uthållighet till beteende och handling. Definitionen av 

skolmotivation är den samma dock med tillägget att alla initiativ, handlingar, beslut 

och mål är relaterade till en skolkontext. 

Skolmotivation beror på personen, kontexten, kognitiva processer samt sociala 

effekter så som social jämförelse och sökandet efter bekräftelse (Hall & Goetz, 2013, 

s. 59–60; Urdan & Schoenfelder, 2006, s. 345). Liksom för akademisk 

självuppfattning delas motivationsbegreppet in situationsspecifikt, där större 

specificitet innebär större exakthet men också kortvarigare stabilitet i motivationens 
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styrka och riktning (Hall & Goetz, 2013, s. 59). Skolmotivation har blivit ett 

nyckelbegrepp och avgörande satsningsområde inom skolvärlden eftersom den visat 

sig vara en avgörande faktor för lärande och skolframgång (Khan & Alam, 2015, s. 

63; Steinmayr & Spinath,  2009, s. 88; Stroet m.fl., 2015, s. 129).  

 

 

3.2 Begreppsutredning 
 

De flesta populära motivationsteorier har sina rötter i psykoanalys, fältteori, 

beteendeteori, driftlära eller evolutionsteori (Baumeister, 2016, s. 3; Murphy & 

Alexander, 2000, s. 41). Ofta indelas teorierna i de mer organismiska, som likt Piaget 

ser människan som inneboende aktiv, eller de mer mekanistiska, där människan anses 

vara passivare och behöva yttre piska och morot. De flesta teorier faller emellan dessa 

ytterligheter (Deci & Ryan, 2015, s. 486). Tidigt skiljde (Deci, 1971) också på inre 

och yttre motivation (Deci & Ryan, 2015, s. 487). En annan indelning är mellan mera 

kognitivt eller mera affektivt inriktade motivationsteorier (Shrader & Helmke, 2015, 

s. 49). Känslor brukar intressera motivationsforskare mer trots att Marsh m.fl. (2012) 

anser det olönsamt att skilja mellan det kognitiva och affektiva (i Shrader & Helmke, 

2015, s. 50). 

Det faktum att det finns många motivationsbegrepp som undersöker olika dimensioner 

av motivation har resulterat i att två studier som båda använder begreppet motivation 

egentligen kan undersöka märkbart olika aspekter av motivation (Murphy & 

Alexander, 2000, s. 5; Ryan & Deci, 2000, s. 54). En studie undersöker 

motivationsaspekten självvärde medan den andra undersöker engagemang eller 

målinriktning (Baumeister, 2016, s. 1). Båda under namnet skolmotivation. Felaktiga 

sammanblandningar av olika begrepp, från olika familjer inom 

motivationsparadigmet, förklarar ofta motivationsforskningens motsägelsefulla 

resultat och varierande effektstorlekar. De etablerade modellerna och den mångfaldiga 

motivationsterminologin bidrar var för sig med förståelse och upptäckandet av 

svårfångade aspekter och olikheter, i väntan på en mera helhetsomfattande teori 

(Murphy & Alexander, 2000, s. 5, 36). 

Här följer en begreppslista (Tabell 1) på olika begrepp som ofta framkommer i 

motivationsforskning (Jang m.fl., 2015, s. 240–241): 
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Tabell 1 

Begreppsutredning av de vanligaste begreppen inom motivationsforskningen 

Motivationsbegrepp 

(engelsk översättning) 
 

 Innebörd 

Mål (goals)  Är de akademiska och sociala konsekvenser 

en elev förväntar sig eller önskar 

åstadkomma genom att utföra en handling 

(Hall & Goetz, 2013, s. 76; Murphy & 

Alexander, 2000, s. 28). 

Målinriktad (goal orientation)  De konkreta målen som personen försöker 

uppnå, och kvaliteten och intensiteten i 

strävandet förändras då målen ändras. 

Målen förklarar beteendet (Covington, 

2000, s. 174; Hall & Goetz, 2013, s. 78). 

Uppgiftsinriktade mål 

(mastery goal) 

 Mål att bemästra något, att bli bra på något 

oavsett andras bedömning (Skaalvik & 

Skaalvik, 2013, s. 7) 

Resultatinriktade mål 

(performance-oriented goals) 

 Mål att överträffa andra eller att bli 

uppskattad av andra (Skaalvik & Skaalvik, 

2013, s. 7). 

 

Insatsundvikande mål (work-

avoiding goals) 

 När elevens målsättning är att klara en 

uppgift med minsta möjliga insats (King & 

McInerley, 2014, s. 43; Murphy & 

Alexander, 2000, s. 28). 

Sociala mål (social goals)  Innebär mål som handlar om att behaga 

andra och göra sin plikt i relation till andra 

(Murphy & Alexander, 2000, s. 28). 

Intresse (interest)  Sysselsättningar man har förkärlek till, 

positiva upplevelser i interaktion med och 

som stimulerar ens underliggande behov 

och önskningar (Hall & Goetz, 2013, s. 81; 

Murphy & Alexander, 2000, s. 28; 

Psykologiguiden, 2016). 

Individuellt intresse 

(individual interest) 

 Ett djupboende intresse som har skapats av 

alla tidigare interaktioner med objektet eller 

stimuli som karaktäriseras av önskan att 

utveckla kompetens och visa personlig 

insats i området (Murphy & Alexander, 

2000, s. 28). 

Situationsspecifikt intresse 

(situational interest) 

 Ett övergående, kortvarigt intresse för vissa 

särdrag av en händelse eller ett objekt i en 
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specifik stund och kontext (Murphy & 

Alexander, 2000, s. 28). 

Inre motivation (intrinsic 

motivation) 

 En handling gjord för att handlingen är 

givande i sig själv, oberoende av 

konsekvent belöning (Murphy & 

Alexander, 2000, s. 28). 

Yttre motivation (extrinsic 

motivation) 

 En handling gjord för att få någonting 

utöver handlingen själv (Murphy & 

Alexander, 2000, s. 28). 

Förväntad (expectancy)  Innebär en subjektiv bedömning av 

sannolikheten att lyckas genomföra en 

handling (Hall & Goetz, 2013, s. 62, 69; 

Wigfield & Eccles, 2000, s. 72). 

Värde (value)  Hur högt man värdesätter att lyckas i en 

uppgift, t.ex. hur värdefullt uppgiften är för 

framtida planer (Hall & Goetz, 2013, s. 62; 

Wigfield & Eccles, 2000, s. 72). 

Självvärdesteorin (self-worth 

theory) 

 Antar att människans starkaste drivkraft är 

sökandet efter acceptans och att undvika 

misslyckanden (De Castella, 2013, s. 862). 

Självschema (self-schema)  Är en mera dynamisk och situationsspecifik 

självuppfattning som representerar 

individuella skillnader i sätt att uppfatta och 

respondera till händelser (Murphy & 

Alexander, 2000, s. 29). 

Attribution (attribution)  Elever försöker förklara sina 

skolprestationer genom att attribuera olika 

objekt (Murphy & Alexander, 2000, s. 29). 

Agentskap (agency)  Uppfattningen om att individer förblir 

aktiva aktörer i lärandesituationer och i 

konstruerandet av en egen självuppfattning 

(Murphy & Alexander, 2000, s. 29). 

Självkompetens (self-

competence) 

 Elevens självvärderande bedömning om sin 

förmåga att utföra en viss uppgift (Murphy 

& Alexander, 2000, s. 29). 

Självtillit (self-efficacy)  Personens bedömning av sin förmåga att 

organisera och utföra en viss handling för 

att uppnå en viss prestation (Murphy & 

Alexander, 2000, s. 29). 

Motiv (motiv / Need for-teorier)  Är temporärt, stabila subjektiva preferenser 

som eggar till olika beteenden, särskilt 

grundade i känslomässig tillfredställelse 

(Hall & Goetz, 2013, s. 71). 
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Olika teoriers koncept och begrepp överlappar varandra (Shrader & Helmke, 2015, s. 

49). Hall och Goetz (2013, s.66) påpekar till exempel att självbestämmandeteorins inre 

motivation och självstyrd yttre motivation har en motsvarighet i förväntan-värde 

teorins begrepp inre värde och uppnått värde (eng. attainment value). Teoretiska 

dikotomier har försvagats då forskningen till exempel visat att resultatinriktade och 

uppgiftsinriktade mål inte är sambandslösa motpoler (Pintrich, 2000, s. 99).  

De olika motivationsbegreppen, som även presenteras i Figur 5, och subteorierna för 

motivation är viktiga för att greppa den större helheten där de olika modellerna och 

begreppen integreras i det som kunde kallas för en motivationscykel. Där 

underliggande behov, övertygelser och mål formar den situationsspecifika 

bedömningen av förväntan och värde, som i sin tur eggar till prestation. Prestationen 

attribueras möjligen åt tur, vilket sänker självvärde och självuppfattning. Detta 

försämrar grogrunden för nästa motivationscykel, som i sämsta fall utvecklas till en 

neråtgående spiral (Hall & Goetz, 2013, s. 62, 91). 

Figur 5. Murphys och Alexanders (2000, s. 8) begreppskarta över de många 

motivationsbegreppen (egen översättning). 
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3.3 Självbestämmandeteorin (SDT) 
 

Självbestämmandeteorin (eng. self-determination theory, SDT) är en populär 

motivationspsykologisk teori utvecklad av Edward L. Deci och Richard R. Ryan. 

Teorin, med roten i humanistisk tanketradition, behovsteorier och positiv psykologi 

(Deci & Ryan, 2015, s. 489; Hall & Goetz, 2013, s. 75; Silva m.fl., 2014, s. 175), 

grundar sig på det universella antagandet om människans inneboende, organismiska 

självdrivenhet samt tre psykologiska basbehov (Ryan & Deci, 2000, s. 64): 

 självständighet (eng. autonomy) - som är behovet att få styra och bestämma själv 

 kompetenskänsla (eng. competence) - som är behovet av att känna att man 

självförverkligas, lär sig och utvecklas 

 tillhörighet (eng. relatedness) - som är behovet av samhörighet och gemenskap 

med andra 

 

Då dessa tillfredsställs i en dialektisk växelverkan mellan självutveckling och den 

sociala omgivningen ökar motivationen och vice versa (Deci & Ryan, 2015, s. 486-

487; Deci m.fl., 1991, s. 327-328). Grundtesen är att mera självbestämmande ökar 

motivation, välbefinnande och skolframgång (Ryan & Deci, 2000, s. 63; Urdan & 

Schoenfelder, 2006, s. 339). De senaste 30 åren har teorin fått starkt empiriskt stöd och 

beprövats även i olika kulturer (Deci & Ryan, 2015, s. 486, 488-489; Hall & Goetz, 

2013, s. 75; Richard & Pelletier, 2016, s. 20; Ryan, 2012, s. 85). 

 

3.3.1 De olika motivationerna 
 

Självbestämmandeteorin använder ett mångdimensionellt motivationsbegrepp indelat 

i tre olika motivationstyper: inre motivation, yttre motivation och amotivation (se 

Figur 6) (Richard & Pelletier, 2016, s. 5). Motivationstypen förutsäger människans 

handlande och beteende beroende på graden av inifrån kommande självbestämmande 

(mot höger i Figur 6) kontra yttre påtryckt och förpliktande styrning (mot vänster i 

Figur 6) (Deci m.fl., 1991, s. 327; Deci & Ryan, 2000, s. 63; 2015, s. 486). I 

självbestämmelseteorin har även utvecklats ett index (RAI) för att mäta den relativa 

graden av självbestämmande i jämförelse med styrning (Guay m.fl., 2010, s. 645). 
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Figuren visar inte en sammanhängande utvecklingskurva med progressiva övergångar, 

utan startpunkten kan variera (Ryan & Deci, 2000, s. 62–63). 

 

 

Figur 6. Modell för motivation enligt Ryan och Deci (2000, s. 62–63). 

 

Inre eller autonom motivation är den bästa motivationsformen enligt 

självbestämmandeteorin och innebär att en person engageras till en aktivitet för att den 

i sig själv är intressant, njutbar och rolig (Deci & Ryan, 2015, s. 487). Inre motivation 

är självstyrd och förknippas med frihet, flexibilitet, personlig utveckling och 

gemenskap (Ryan, 2012, s. 103). 

Yttre motivation görs inte för görandet skull utan för att handlingen leder till en önskad 

konsekvens, till exempel belöning, image eller undvikandet av negativa följder (Deci 

& Ryan, 2015, s. 487; Ryan, 2012, s. 103). Yttre motivation har ett instrumentellt värde 

och är den klart vanligaste motivationsformen i skolvärlden, och därför viktig för 

lärare att förstå (Ryan & Deci, 2000, s. 56). Den yttre motivationen kan variera 

märkbart beroende på graden av autonomi kontra styrning (Ryan & Deci, 2000, s. 55, 

60), och indelas därför i: 

Yttre styrning (eng. external regulation) som är den mest påtvingade formen, där 

handlingarna görs enbart för yttre belöning eller för att vara andra till lags. Anklagande 
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och negativt beteende följer ofta (Deci & Ryan, 2015, s. 488; Ryan & Deci, 2000, s. 

63). 

Introjekterad styrning (eng. introjected regulation) är när man handlar delvis villigt 

men utan att införliva uppgiften, främst för att undvika skam eller skuld, eller 

demonstrera självvärde (Deci & Ryan, 2015, s. 488). 

Införlivad motivation (eng. identified regulation) är när man rätt helhjärtat och 

medvetet handlar styrt eftersom man ser personligt värde i att göra så (Deci & Ryan, 

2015, s. 488). 

Självstyrd (yttre) motivation (eng. integrated motivation) är den mest autonoma form 

av yttre motivation. Sådant handlande sker när yttre mål och styrande helt integrerats 

med självet. Skillnaden till inre motivation är enbart att målen fortfarande är externa 

(Deci & Ryan, 2015, s. 488; Ryan & Deci, 2000, s. 55, 68). 

Amotivation innebär en total avsaknad av motivation, vilja, nyfikenhet och tilltro till 

påverkan och önskvärda konsekvenser (Banks & Woolfson, 2008, s. 50; Salah m.fl., 

2014, s. 27–28). Begreppet amotivation skiljer självbestämmandeteorin från Banduras 

mera dualistiska fördelning som enbart innefattar inre och yttre motivation (Ryan, 

2012, s. 102). 

 

3.3.2 Självbestämmandeteorin i skolkontext 
 

Självbestämmandeteorin förtydligar vad som krävs av lärandemiljön för att inre 

motivation ska skapas (Shrader & Helmke, 2015, s. 51). Utveckling och lärande är 

något människan gör själv och därför ska skolan sträva efter självstyrt lärande som 

drivs av inre motivation genom att förstå och tillfredsställa de psykologiska 

grundbehoven (Deci & Ryan, 2015, s. 486; Richard & Pelletier, 2016, s. 5). Autonomi 

skapas av medvetenhet som kräver nyfikenhet (Ryan, 2012, s. 102). Ryan och Deci 

(2000, s. 56) förstår att allt i skolan inte helt kan frångå yttre styrning, men desto 

viktigare är att lärare förstår hur den yttre motivationen kan internaliseras. Skolan 

tillfredsställer självständighetsbehovet genom att ge eleverna valmöjlighet, frihet och 

självbestämda uppgifter, medan behovet urholkas av direktiv, deadlines, konkret 

belöning, hot och personligt irrelevanta uppgifter (Deci & Ryan, 2000, s. 58; 2015, s. 

489; Urdan & Schoenfelder, 2006, s. 339). Behovet av kompetenskänsla tillfredsställs 
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av nivålämpliga uppgifter, upphöjande feedback och när resultaten är helt i elevernas 

händer, och behovet urholkas av tävling, för svåra uppgifter eller förnedrande feedback 

(Stroet, 2015, s. 130; Ryan & Deci, 2000, s. 58; 2015, s. 487). Det sista behovet av 

tillhörighet är särskilt viktigt för internalisering och tillfredsställs då lärare, föräldrar 

och klasskamrater ger stöd, värme, omsorg och stöder självständigheten (Richard & 

Pelletier, 2016, s. 19; Ryan & Deci, 2000, s. 64; Stroet, 2015, s. 130). Beroende på hur 

dessa behov blir tillgodosedda skapas antingen inre motivation, yttre motivation eller 

amotivation (Deci & Ryan, 2015, s. 489). Därav används dessa behov och de olika 

motivationstyperna för att förutsäga motivation, lärande och skolframgång mm (Deci 

& Ryan, 2015, s. 486; Guay m.fl., 2010, s. 649; Richard & Pelletier, 2016, s. 19). 

Opdennakker med flera (2012) har till exempel visat att den sjunkande motivationen i 

de tidiga tonåren delvis beror på otillfredsställda behov av självständighet och 

kompetenskänsla. Dietrich med flera (2015, s. 51) har visat att sjunkande motivation 

buffras av en god relation till lärare. I verkligheten går dessa tre basbehov in i varandra, 

och kan inte tydligt klassificeras skilt utan stöds ofta samtidigt av läraren och 

lärandemiljön (Stroet, 2015, s. 130). 

 

 

3.3.3 Struktur och påverkningsfaktorer 
 

Även motivationsforskning har sin motsvarighet till Marsh/Shavelsons hierarkiska 

modell, Figur 7, som är jämförbar i uppbyggnad och särskilt i metodologin som är 

tagen från Marsh och Yeung (1998). Modellen har utvecklats av Vallerand och 

Lalande (2011, s. 45) som utifrån självbestämmandeteorins basbehov och 

motivationsbegrepp utvecklat den hierarkiska modellen (eng. Hierarchical Model of 

Internal/External Motivation, HMIEM) som skapat en nivåindelning i generell-, 

kontextspecifik och situationsspecifik motivation (Guay m.fl., 2003, s. 993). 

Skillnaden till Marsh/Shavelson är endast att den kontextspecifika nivån innefattar 

flera kontexter (skola, religion, fritid osv.), och den situationsspecifika nivån är ännu 

specifikare till här och nu istället för ett skolämne (Guay m.fl., 2003, s. 993; Vallerand 

& Lalande, 2011, s. 45–46). Modellen integrerar både personlighets- och 

sociopsykologiska dimensioner (Vallerand & Lalande, 2011, s. 47). Modellen antar 

ömsesidiga påverkningsriktningar mellan de olika nivåerna (Vallerand & Lalande, 
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2011, s. 45–46). Ett annat antagande är att självbestämmandeteorins basbehov 

fungerar lika på alla tre nivåer. Ett tredje antagande är att motivationen blir mindre 

stabil ju specifikare nivå (Guay m.fl., 2003, s. 993). Modellen har fått empiriskt stöd i 

olika kontexter, till exempel i sportvärlden, men även i skolvärlden (Guay m.fl., 2003, 

s. 1001; Lavinge m.fl., 2010, 2355–2356), men behöver ännu större empiriskt stöd och 

påvisad generaliserbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 7. Hierarkisk modell för motivation av Vallerands och Lalandes (2011, s. 46). 

Notera: IM= Inre Motivation; YM = Yttre Motivation; AM = Amotivation (Min 

översättning). 

 

Marsh och Möllers (2013) modell för dimensionell jämförelse har också nyligen 

försökts generaliseras till andra områden, till exempel motivation (Arens och Möller, 

2016, s. 23–25). Dietrich m.fl. (2015, s. 52) prövade principen för lärar-elev relationen 

och elevers inre motivation. Studien visade att principen för dimensionell jämförelse 

fungerade där uppfattat lärarstöd i modersmål hade kontrastiv effekt på den inre 

motivationen i matematik. Detta på klassnivå istället för individnivå antagligen för att 

enkätfrågorna var ställda kollektivt. Arens & Möller (2016, s. 28) visar också att 

principen för dimensionell jämförelse fungerar till exempel i elevers relation till lärare. 

Slutgiltiga belägg för att dimensionell jämförelse fungerar i fråga om vuxenstöd och 

motivation kräver dock mera forskning (Arens & Möller 2016, s. 29). 
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3.3.4 Skolmotivation och skolprestationer  
 

Det finns omfattande belägg för ett positivt, delvis reciprokalt, samband mellan 

skolmotivation och skolprestationer (Taylor m.fl., 2014, s. 355). Effektstorleken 

varierar enligt Hatties (2009) metaanalys från 0,29 – 0,65 (p<0.01) beroende på 

motivationskonceptet, skolämnet och åldern (Guay m.fl., 2010, s. 645-646; Shrader & 

Helmke, 2015, s. 51). Skolmotivationen tenderar att sjunka och förändras i övergången 

till högstadiet och senare till högre utbildning, eftersom identitetsutveckling, krav och 

press kräver fokusering på vissa skolämnen framom andra. Under högstadie- och 

gymnasietiden är motivationen relativt stabil (Guo m.fl., 2015, s. 390; Taylor m.fl., 

2014, s. 355). 

Särskilt den autonoma, inre skolmotivationen har visat starkast samband som håller 

längst (Guo m.fl., 2015, s. 392; Taylor m.fl., 2014, s. 355; Wondimu & Bruinsma, 

2006, s. 566). Även lärarstödd inre motivation har ett tydligt samband enligt 

självbestämmandeteorin (Raufelder m.fl., 2015, s. 1; Seaton m.fl., 2014, s. 64–65; 

Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 12). Skolmotivationsfaktorn fungerar alltså 

kontextspecifikt, och även som medierare och predikator (Guay m.fl., 2010, s. 646; 

Marsh & Martin, 2011, s. 68; Viljaranta, 2014, s. 736, 751).  

 

3.4 Kritik 
 

Trots att självbestämmandeteorin etablerat sig och blivit populär har den kritiserats. 

Till exempel Silva med flera (2014, s. 175) kritiserar teorin för dess grundantaganden 

– som kan vara helt felaktiga. Ytterligare har Silva med flera kritiserat teorins tilltro 

på människans organismiska natur och rötterna i humanism och positiv psykologi som 

gör teorin mera lik lyckolära (eudemonism) än något annat. Enligt Silva med flera 

(2014, s. 177) fungerar teorin inte heller i praktiken. Enligt teorin vet eleven alltid bäst 

själv och lärare bör vara på sin vakt att inte vara i vägen och bör även undvika ord som 

”borde” och ”måste” (Silva m.fl., 2014, s. 175). Dessutom förutsätter processerna i 

teorin alltid tidigare framgång för att få igång hela självförbättringen (Silva m.fl., 2014, 

s. 177). Urdan och Schoenfelder (2006, s. 345) påpekar också att 

självbestämmandeteorin sällan prövats i äkta klassrum med lärare och elever utan att 
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den främst prövats i utopiska teorier. Vidare att självbestämmandeteorin skulle 

resultera i att elever kan skylla sina låga prestationer på lärarens oförmåga att motivera 

istället för att själv behöva göra bättring. 

Självbestämmandeteorins har enligt Reveley (2015, s. 79) en bräckliga filosofisk och 

logisk grund. Med utgångspunkt i denna grund har Richard M. Ryan med flera (Brown, 

Creswell & Ryan, 2015) förespråkat till exempel mindfulness, en buddistisk 

meditationsform, som metod för att höja elevernas självuppfattning. Candy Brown 

(2015) anser dock att buddistisk meditation och oprövad lyckolära inte passar i den 

icke-konfessionella skolan. 

 

3.5 Sammanfattning 
 

Motivation är ett mångdimensionellt begrepp som definieras som de underliggande 

processer och påverkningsfaktorer som ger en person initiativ, handlingskraft, energi 

och uthållighet till beteende och handling (Hall & Goetz, 2013, s. 59; Shrader & 

Helmke, 2015, s. 49). Även inom motivationsforskning betonas specificitet. Det finns 

många motivationsaspekter som definierats och forskats utan att det finns en 

sammanhängande, övergripande teori. Dessa delar bidrar med sitt till helheten. 

En av de mera omfattande teorierna är självbestämmandeteorin som utgår från en 

organismisk människosyn och antaganden om människans psykologiska basbehov. 

Dessa är självbestämmande, kompetenskänsla och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000, s. 

64). Om dessa tre basbehov tillgodoses skapas motivation, och ju mera självstyrd 

motivationen är desto bättre. Precis som med teorin om akademisk självuppfattning 

har man skapat hierarkiska, domänspecifika modeller för att förklara hur motivation 

skapas och tar sig i uttryck (Vallerand & Lalande, 2011, s. 45–46). Skolmotivation har 

blivit en populär variabel eftersom samband bevisats mellan skolmotivation och 

skolframgång, samt många andra faktorer. Trots sin popularitet har 

självbestämmandeteorin kritiserats för att vara opraktisk och utopisk eudemonism 

(Brown, 2015; Reveley, 2015, s. 79; Silva m.fl., 2014, s. 175) 
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4 Uppfattat akademiskt stöd 
 

Kapitel 4 inleds med definitioner av aktuella begrepp. Därefter presenteras 

forskningsresultat först om sambandet mellan uppfattat akademiskt stöd och 

skolprestationer och sedan specifikt om de motstridigheter som råder inom 

forskningen. Efter det klargörs varför detta uppfattade stöd är särskilt viktigt i de 

tidiga tonåren och vilka relationer som är centrala. Slutligen ges en kort 

sammanfattning av kapitlet. 

 

 

4.1 Definition och begrepp 
 

Uppfattat akademiskt stöd (eng. perceived academic support, PAS) definieras ofta med 

utgångspunkt i självbestämmandeteorin som allt det som uppfattas stöda de tre 

psykologiska grundbehoven av självständighet, kompetenskänsla och tillhörighet i en 

skolkontext (Stroet, 2015, s. 136). Enligt den här definitionen innebär stödet att till 

exempel föräldrar och lärare skapar regler och strukturer som ger eleven autonomi, 

demokrati, rättvisa, respekt, omsorg, vänskap och konstruktiv feedback (Deci m.fl., 

1991, s. 333–334). Kränkandet är det motsatta (Danielsen m.fl., 2010, s. 260; Urdan 

& Schoenfelder, 2006, s. 340). Enligt Murray och Malmgren (2005, s. 139) 

kännetecknas uppfattat akademiskt stöd i elevens aktiva deltagande, en öppen 

kommunikation, ömsesidighet, och värme mellan eleven och den som stöder. Demaray 

med flera (2005, s. 691–692) ger en liknande definition i lite andra ordalag: ”en elevs 

upplevelse av att hon eller han blir omhandtagen, uppskattad, värdesatt i sitt 

skolsammanhang på ett sätt som förbättrar elevens funktionsförmåga och blir en 

buffert mot stress och negativa utfall”. 

Det uppfattade stödet har indelats på olika sätt och handlar om elevens upplevelser och 

känslor (Federici & Skaalvik, 2014, s. 22). Federici och Skaalvik (2014, s. 22) indelar 

stödet i emotionellt och instrumentalt stöd. Wentzel (1998, s. 203) använder termerna 

’uppfattat akademiskt stöd’ och ’uppfattat emotionellt stöd’, efter att visat att dessa är 

empiriskt separata domäner. Uppfattat akademiskt stöd är upplevelsen om att 

signifikanta andra värdesätter och uppmuntrar elevens lärande genom föredöme, hjälp, 
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vägledning och information. Emotionellt stöd är däremot upplevelsen av att 

signifikanta andra visar värme, respekt empati, och kärlek till eleven som individ. 

Vidare innebär det att tillgodose det känslomässiga behov och tillhörighetsbehovet 

genom att visa empati och bry sig om elevens välbefinnande antingen hela tiden eller 

i vissa situationer (Federici & Skaalvik, 2014, s. 21-22; Song m.fl., 2015, s. 823). 

Demaray med flera (2005, s. 691–692) indelar det uppfattade akademiska stödet i fyra 

olika former av stöd: emotionellt, informativt, uppskattning eller instrumentalt stöd. 

Då innebär emotionellt stöd visandet av kärlek, empati, och tillit. Informativt stöd 

innebär muntligt stöd, rådgivning och frågor. Uppskattande stöd är att ge uppbyggande 

beröm. Instrumentalt stöd är påtagliga handlingar genom att förklara, ge tid, läxhjälp, 

undervisning och vara en förebild osv. (Federici & Skaalvik, 2014, s. 22; Mercer m.fl., 

2011, s. 324). Det emotionella stödet är enligt denna definition en del av det 

akademiska stödet eftersom det starkt påverkar elevens akademiska självuppfattning 

(Demaray m.fl., 2005, s. 691–692). På grund av anknytningen till akademisk 

självuppfattning används här Demaray med fleras (2005) definition. 
 

Vanligtvis medräknas tre källor från vilka stödet kommer: de lärare, föräldrar och 

klasskamrater som så gott som dagligen är i kontakt med eleven och påverkar lärandet 

(Danielsen m.fl., 2009, s. 304; Demaray m.fl., 2005, s. 691–692).  Wentzel (1998, s. 

207) visade att dessa lärarstöd, föräldrastöd och kamratstöd är empirisikt skilda 

begrepp (Hoferichter m.fl., 2015, s. 3). Det uppfattade stödet mäts enligt hur eleven 

upplever att lärare, föräldrar och klasskamrater tillfredsställer basbehoven 

(Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 218). Till exempel frågas om ”Dina klasskamrater 

vill att jag gör mitt bästa i skolan” (Altermatt, 2016, s. 4). Ofta anses relationen till 

lärare och klasskamrater vara avgörande för skolintresse, akademisk självuppfattning, 

skolstress och akademiska mål, men forskningen har visat att även föräldrarnas 

inverkan är av avgörande betydelse för tonåringar (Danielsen m.fl., 2009, s. 304–305). 

Därför inkluderar denna avhandling även föräldrarna i variabeln uppfattat akademiskt 

stöd. 
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4.2 Uppfattat akademiskt stöd och skolprestationer 
 

De flesta teorier om socialt stöd (till exempel självbestämmandeteorin, relational 

regulation theory, ekologisk systemteori, life-span theory, coping teorier, 

anknytningsteorin m.fl.) anser att upplevt akademiskt stöd inverkar positivt på 

skolframgång och andra skolrelaterade faktorer. I undersökningar mäter en del känslan 

av tillhörighet och behovens tillfredställande medan andra fokuserar konkret på det 

stöd som getts och hur det upplevts. Teorierna om det uppfattade akademiska stödets 

positiva inverkan på skolgången har bekräftats empiriskt. Till exempel drar Hattie 

(2009, s. 261, 267–273) slutsatsen av sin metaanalys att dessa relationer spelar en 

nyckelroll för lärandet. Andra forskare har nått samma slutsats (Bakadorova & 

Raufelder, 2013, s. 349; Guay m.fl., 2010, s. 649; Kiuru m.fl., 2015, s. 435; Stroet, 

2015, s. 130).  

Empirin visar också det uppfattade akademiska stödets mångfacetterade effekter på 

många skolrelaterade områden. En del forskare har visat positiva samband mellan 

uppfattat akademiskt stöd och akademisk självuppfattning, skolmotivation, skoltrivsel 

och skolprestationer med mera (Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 219; Danielsen 

m.fl., 2010, s. 249; Federici & Skaalvik, 2014, s. 31; Jennings & Greenberg, 2009, s. 

515). Andra forskare har fokuserat på andra områden såsom skolstress, mobbning, 

beteendesvårigheter och skolavbrott (Demaray m.fl., 2005, s. 692; Mercer m.fl., 2011, 

s. 324; Ryan & Deci, 2000, s. 63; Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 12; Wang m.fl., 2013, 

s. 699;Yeung & Leadbeater, 2010, s. 91). Forskningen har gett varierande resultat. 

Det finns även de forskare som hävdar att det inte nödvändigtvis finns ett direkt 

samband mellan upplevt akademiskt stöd och skolframgång, utan att sambandet måste 

medieras på olika komplexa sätt (Arens & Möller, 2016, s. 28). Hofenrichter med flera 

(2015, s. 3) påpekar även att det är för enkelspårigt att påstå ett positivt samband 

mellan upplevt akademiskt stöd och skolrelaterade faktorer eftersom det sociala stödet 

i sig själv är så mångfacetterat och brokigt. Raufelder med flera (2013, s. 188) säger 

likaså att det finns många undantag. Mercer med flera (2011, s. 334) visar även att 

kortsiktiga insatser av stöd inte ger signifikanta, kortsiktiga resultat. 
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4.3 Forskningens motstridigheter och komplexitet 
 

Det finns många motstridiga resultat, undantag och gråzoner inom temat uppfattat 

akademiskt stöd. Dels tillfredsställs elevernas behov av självständighet, 

kompetenskänsla och tillhörighet på väldigt olika sätt och dels har forskningen 

fokuserat på olika saker och olika begrepp (Raufelder m.fl., 2015, s. 16). En del studier 

fokuserar på antalet positiva relationer medan andra studier betonar kvaliteten, som 

enligt Wouters m.fl. (2013, s. 193) bättre förklarar samband till skolrelaterade faktorer. 

Många studier menar att det uppfattade stödet är viktigare eftersom det är en bättre 

predikator, medan andra fokuserar på det verkliga stödet (Banks & Woolfson, 2008, s. 

53; Mercer m.fl., 2011, s. 324). Vidare skiljer vissa forskare på emotionellt stöd och 

akademiskt stöd medan andra anser att det emotionella stödet ingår i det akademiska 

stödet. Det emotionella och akademiska stödet påverkar lärandet på olika sätt (Song 

m.fl., 2015, s. 823). Enligt Song med flera (2015, s. 823) är det uppfattade emotionella 

stödet mera allmängällande medan det uppfattade akademiska stödet är mera 

ämnesspecifikt. En lärares emotionella stöd behöver därmed inte nödvändigtvis höja 

skolmotivationen i det ämnet trots att stödet bidrar till skoltrivsel och trygghet. 

Dessutom kan föräldrars emotionella stöd minska skolångesten samtidigt som deras 

akademiska stöd kan höja den, särskilt i högpresterande kulturer (Song m.fl., 2015, s. 

823). Dessa outredda sammanblandningar har försvårat forskning och uppenbarat 

temats komplexitet. 

Ytterligare har forskningen försvårats av resultat som visat att högpresterande elever 

ibland behöver, får och vill ha mindre akademiskt stöd. De vill alltså ha mera 

självständighet och inte stöd. Enligt självbestämmandeteorin är stödjandet av 

autonomi en typ av akademiskt stöd. Men i detta fall ger dessa högpresterande elever 

enkätsvar som visar att de upplever ett svagt akademiskt stöd trots sin skolframgång 

(Mercer m.fl., 2011, s. 334). Å andra sidan, poängterar Hofenrichter med flera (2015) 

att det finns lågpresterande elever som är så beroende av sina lärare att de antingen 

åker snålskjuts igenom skolan eller att de upplever en allt större press, vilket resulterar 

i sämre prestationer trots att de upplever att de får mycket akademiskt stöd. Likaså 

visar Skaalvik och Skaalvik (2013, s. 12) att lågpresterande pojkars insats sjönk då de 

uppfattade att det emotionella stödet ökade. Elever som ensidigt söker sitt akademiska 
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stöd från lärare har därför ofta otillfredsställda basbehov trots mycket stöd, enligt 

Raufelder med flera (2015, s. 15).  

Forskningen om det uppfattade stödet har även försvårats av att elever uppfattar stödet 

i ett skolämne relativt, genom dimensionell jämförelse, till det uppfattade stödet i andra 

ämnen. Arens och Möller (2016, s. 28) har visat att starkt upplevt akademiskt stöd av 

en lärare i matematik kan ha ett kontrastivt samband med det uppfattade stödet av en 

lärare i engelska. Eleven kan alltså uppleva ett svagt stöd av läraren i engelska trots att 

stödet i verkligheten är stort. Det uppfattade akademiska stödet bedöms alltså i 

jämförelse med andra lärare. Då de flesta undersökningar frågar efter elevers generella 

upplevelse av lärarnas akademiska stöd, blir alltså svaren svåra att mäta och 

generalisera. Många sådana generaliseringar har gjorts, till exempel att flickor tenderar 

att uppleva att de får mera akademiskt stöd än pojkar (Demaray m.fl., 2005, s. 700; 

Erkman m.fl., 2010, s. 304). Men sådana generaliseringar behöver bli bekräftade 

särskilt då det uppfattade akademiska stödet inte fungerar kortsiktigt (Mercer m.fl., 

2011, s. 325), och påverkas av ålder, lärare, klass, intressen och sociala mål (Wentzel 

m.fl., 2010, s. 199). 

 

 

4.4 De tidiga tonåren 
 

De flesta undersökningar om upplevt akademiskt stöd har gjorts på tonåringar (Kiuru 

m.fl., 2015, s. 436). Detta beror särskilt på de märkbara förändringar som sker i de 

tidiga tonåren gällande relationerna till lärare, klasskamrater och föräldrar, 

tillsammans med alla de övriga förändringarna och identitetsfrågorna (Kiuru m.fl., 

2015, s. 442). Behovet av stöd ökar samtidigt som elever upplever att det akademiska 

stödet minskar och att lärare bryr sig mindre (Alfaro & Umana-Taylor, 2015, s. 335; 

Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 219; Urdan & Schoenfelder, 2006, s. 343). I de 

tidiga tonåren är det vanligt att elever försöker utveckla relationen till vuxna samtidigt 

som de avvisar vuxenstöd i strävan efter självständighet (Urdan & Schoenfelder, 2006, 

s. 343). Det ställs alltså stora krav på lärare att utveckla relationen till eleverna 

(Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 219), som enligt Jennings och Greenberg (2009, s. 

515) allt som oftast är för stressade för att kunna utveckla hälsosamma relationer till 

sina elever. Som följd har forskning kring lärarens stöd och roll i tonåringars lärande 
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betonats allt starkare (Stroet, 2015, s. 129). Lärarens stöd för elever i riskzonen är 

särskilt viktigt (Alfaro & Umana-Taylor, 2015, s. 336). Wentzel (1998) har visat att 

skolmotivationen sjunker som följd av att det uppfattade akademiska stödet försämras 

i de tidiga tonåren. Skaalvik och Skaalvik (2013, s. 12) tror att förändringar i elevers 

uppfattade akademiska stöd beror på att skolarbetet blir mera utmanande. Demaray 

med flera (2005, s. 704) påpekar att relationerna förändras och blir mindre stabila efter 

övergången från lågstadiet till högstadiet, då lärarna varierar och man får ny klass. 

Yeung och Leadbeater (2010, s. 93) anser att relationen till läraren blir viktigare, 

särskilt för att eleven spenderar allt flera timmar av sin vecka i skolan.  

 

 

4.5 Vilken relation är viktigast? 
 

Forskningen ger motstridiga resultat huruvida det är lärar-, föräldra- eller 

kamratrelationen som är viktigast för skolframgång. Svaren varierar beroende på 

kultur, relationens funktion, familjesituation, ålder och elevens nivå med mera (Liu & 

Wang, 2008, s. 251; Wentzel m.fl., 2010, s. 199). Elever i samma klass tenderar vara 

mera överens i deras uppfattning av lärarens stöd medan eleverna tenderar vara mindre 

överens om det uppfattade stödet från klasskamrater, vilket är naturligt eftersom det 

finns flera elever att ha olika uppfattning om än vad det finns lärare (Danielsen m.fl., 

2010, s. 260). Naturligt är också att de flesta forskare understryker att det bästa är att 

uppleva stöd från alla tre (Demaray m.fl., 2005, s. 703), det vill säga att både skolans, 

hemmets och samhällets roll har en avgörande roll för skolanpassningen (Oberle m.fl., 

2014, s. 307). 

 

4.5.1 Lärare 
 

Yeung och Leadbeater (2010, s. 93) samt Jennings och Greenberg (2009, s. 515) anser 

att det uppfattade akademiska stödet från läraren är viktigast för den unga tonåringen 

eftersom man empiriskt påvisat att lärarstödet starkt influerar förväntningar, normer, 

akademisk självuppfattning (Liu & Wang, 2008, s. 252), och lärandet, samtidigt som 

stödet förhindrar mobbning (Danielsen m.fl., 2009, s. 305), psykisk ohälsa och 
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beteendeproblem (Wang m.fl., 2013, s. 700). Enligt Wang med flera (2013, s. 700) är 

läraren därför särskilt viktig för att tillgodose elevernas basbehov i tonåren. Det råder 

enighet om att det upplevda lärarstödet är särskilt viktigt för elever med lärande-, 

emotionella- och beteendesvårigheter, samt de som kommer från risk- och söndriga 

familjeförhållanden (Alfaro & Umana-Taylor, 2015, s. 336; Liu & Wang, 2008, s. 251; 

Murray & Malmgren, 2005, s. 138-139; Wang m.fl., 2013, s. 692;). Lärarens roll är 

särskilt viktig för tonårspojkar som tenderar att uppleva mindre stöd (Furrer & Skinner, 

2003, s. 158). Läraren har också makt att påverka klasskamratsklimatet och det 

upplevda kamratstödet (Altermatt, 2016, s. 11). Andra forskare dämpar lärarens 

ensamrätt som den viktigaste personen genom att framhäva risken med att dessa elever 

blir för beroende av läraren, vilket försämrar prestationsförmågan och urholkar de 

psykologiska basbehoven (Mercer m.fl., 2011, s. 334; Raufelder m.fl., 2015, s. 15). 

Det upplevda lärarstödet behöver alltså inte enbart ha positiva följder (Raufelder m.fl., 

2013, s. 188). Vidare anser Demaray med flera (2005, s.701) att läraren blir viktigast 

endast som en sista livlina då övriga relationer är bristfälliga, och då fungerar läraren 

främst som en buffert i en begränsad skolkontext.  

 

4.5.2 Föräldrar 
 

Det uppfattade akademiska stödet från lärare går ofta hand i hand med stödet från andra 

vuxna och kallas sammantaget för vuxenstöd (Liu & Wang, 2008, s. 252; Wang m.fl., 

2013, s. 699). Demaray med flera (2005, s. 702) upphöjer föräldrastödets framträdande 

roll högre än lärarens, eftersom studier visat tydliga, långvariga samband mellan 

föräldrastöd och skolframgång. Dessutom är inverkan på identitetsvariabler, 

skolattityd starkare och mångsidigare (Liu & Wang, 2008, s. 252), samtidigt som 

föräldrastödet förhindrar skolavbrott (Richard & Pelletier, 2016, s. 19), depression och 

beteendeproblem (Wang m.fl., 2013, s. 699). Danielsen med flera (2009, s. 305-306) 

anser att föräldrarna har huvudansvaret att tillfredsställa självbestämmandeteorins 

behov, men poängterar att de mycket varierande familjeförhållandena gör att elevernas 

uppfattade akademiska stöd från föräldrar varierar markant. Ofta är pappans roll den 

signifikanta skillnaden (Yeung & Leadbeater, 2010, s. 93). Om de lågpresterande 

eleverna tenderade vara mera påverkade av det uppfattade lärarstödet, är de 

högpresterande eleverna ofta mera påverkade av föräldrarnas stöd och förväntningar 

(Liu & Wang, 2008, s. 251). 
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4.5.3 Kamrater 
 

En del forskare framhäver klasskamraternas stöd särskilt bland tonåringar, eftersom 

uppfattat klasskompisstöd av vissa anses vara den unika och främsta tillfredställaren 

av tillhörighetsbehovet, som skapar motivation, skolintresse och formar akademisk 

självuppfattning och akademiska mål (Danielsen m.fl., 2010, s. 249; Furrer & Skinner, 

2003, s. 159; Wentzel m.fl., 2010, s. 199–200). Ruzek med flera (2016, s. 101) anser 

därför att det uppfattade stödet av kamrater inte kan överskattas. Det finns ett litet, men 

fort växande, belägg för att uppfattat akademiskt stöd av kamrater har ett positivt 

samband med skolframgång (Altermatt, 2016, s. 2). Dessutom finns det ett negativt 

samband med emotionella symptom, depression och stress (Demaray m.fl., 2005, s. 

703). Enligt Furrer och Skinner (2003, s. 157–158) är litet uppfattat akademiskt stöd 

av kamrater ändå inte signifikant för skolframgång ifall både det uppfattade stödet av 

föräldrar och lärare är stort. Även Richard och Pelletier (2016, s. 19) anser att 

föräldrarnas och lärarnas stöd av de psykologiska basbehoven fungerar som starkare 

predikator för till exempel skolmotivation än kamraternas stöd.  

Det uppfattade akademiska stödet av kamrater är dock mest komplext av dessa tre. 

Dels påverkar yttre jämförelser (Marsh m.fl., 2014, s. 339; Wouters m.fl., 2013, s. 198) 

vilket gör att stödet oftare förknippas med respons till lyckanden och misslyckanden 

(Altermatt, 2016, s. 3). Eleverna uppfattar även mindre akademiskt stöd av kamrater i 

och med att prestationsjämförelserna och tävlingen brukar öka i tonåren (Altermatt, 

2016, s. 10). Kamratrelationsdynamiken påverkar också, då popularitet, 

dominanssökande och antiakademiska trender kan göra att tonåringar vill ha mindre 

akademiskt stöd av sina kamrater, särskilt bland pojkar (Kiefer & Shim, 2016, s. 85). 

Även andra stereotypiska könsskillnader påverkar där flickor tenderar att söka mera 

akademiskt stöd än pojkar. Dock blir skillnaden nästan icke-signifikant om det 

emotionella stödet borträknas från det akademiska stödet (Wentzel m.fl., 2010, s. 199-

200). Det uppfattade akademiska stödet av kamrater går upp och ner beroende på 

åldern, vanligtvis sjunker det uppfattade stödet i övergången från låg- till högstadiet 

(Altermatt, 2016, s. 10; Wentzel m.fl., 2010, s. 200). Dessa mångfacetterade 

påverkningar gör att det uppfattade akademiska kamratstödet kräver mera forskning 

(Kiefer & Shim, 2016, s. 85). 
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4.6 Det uppfattade stödets samband till akademisk själv-

uppfattning och skolmotivation 
 

De teoretiska positiva sambanden mellan uppfattat akademiskt stöd, akademisk 

självuppfattning och skolmotivation har även visats empiriskt av Skaalvik och 

Skaalvik (2013, s.10) och Zisimopoulus och Galanaki (2009, s. 41). Studier som binder 

samman alla tre faktorer är ändå få. Danielsen m.fl. (2009) hör till dem som studerat 

alla tre relationer samtidigt i en liknande studie. Här följer först undersökningar som 

visat förhållandet mellan uppfattat akademiskt stöd och akademisk självuppfattning, 

och senare med motivation. 

 

4.6.1 Uppfattat akademiskt stöd och akademisk självuppfattning 
 

Undersökningar har visat ett positivt, starkt samband mellan elevers uppfattade 

akademiska stöd av lärare och deras akademiska självuppfattning (Bakadorova & 

Raufelder, 2013, s. 359; 2015, s. 223; Danielsen m.fl., 2009, s. 313; Liu & Wang, 

2008, s. 252; Song m.fl., 2015, s. 835; Viljarata, 2014, s. 751). Lärarens beröm och 

feedback medvetandegör eleven om hennes svagheter och styrkor och formar således 

hennes akademiska självuppfattning. Lärarens stöd höjer känslan av självvärde och 

tillhörighet (Danielsen m.fl., 2009, s. 305). Sambandet har inflytande även på många 

andra områden (Hughes & Chen, 2011, s. 285). Enligt Liu och Wang (2008, s. 253) 

påverkar det uppfattade stödet hög- och lågpresterande elever på olika sätt. De 

lågpresterande eleverna påverkas starkare. Bakadorova och Raufelder (2015, s. 223) 

anser att högpresterande elever föredrar mera informativt stöd medan lågpresterande 

elever föredrar mera uppskattande stöd. 

Det positiva sambandet mellan upplevt akademiskt stöd av föräldrar och akademisk 

självuppfattning är också påvisat (Liu & Wang, 2008, s. 243). Enligt Tikkanen (2016, 

s. 19-20) är sambandet starkare för generell- än för akademisk självuppfattning, men 

både Tikkanen och Danielsen med flera (2013, s. 313) visar att sambandet är 

signifikant även för akademisk självuppfattning trots att effektstorleken är liten. 

Betydligt färre studier har undersökt sambandet mellan uppfattat akademiskt stöd av 

kamrater och akademisk självuppfattning. De få studier som har gjorts antyder aningen 
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motstridiga resultat där Demaray med flera (2005, s. 692) och Danielsen med flera 

(2010, s. 249) anser att det finns ett samband medan Bakadorova och Raufelder (2013, 

s. 358) inte hittade direkta, signifikanta samband. Möjligen är det även i detta fall så 

att elever föredrar olika sorts stöd där högpresterande föredrar emotionellt och 

uppskattande stöd medan lågpresterande föredrar mera renodlat akademiskt, 

lärandestöd och acceptans (Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 223). 

 

4.6.2 Uppfattat akademiskt stöd och skolmotivation 
 

Sambandet mellan uppfattat akademiskt stöd och skolmotivation har även undersökts 

och påvisats, trots att elevernas uppfattningar om stöd varierar stort (Danielsen et al, 

2010, s. 259). De större helheterna har undersökts, men detaljer och den ”relativa 

verkligheten” av konsekvenser och indirekta samband är oklart. Det är till exempel 

oklart om stödet är enbart akademiskt eller även emotionellt (Song m.fl., 2015, s. 821). 

Undersökningar har visat att de starkaste sambanden är för stödet från föräldrar och 

lärare även om kamraters stöd även är signifikant (Richard & Pelletier, 2016, s. 19; 

Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 12; Wentzel, 1998, s. 208). Särskilt i kulturer i 

Sydostasien är föräldrarnas uppfattade stöd viktigast för skolmotivationen (Song m.fl., 

2015, s. 833), medan Urdan och Schoenfelder (2006, s. 340) antyder att lärarstödet är 

viktigast i västvärlden. Vuxenrelationerna är alltså särskilt viktiga för 

skolmotivationen (Wentzel, 1998, s. 208). Sambandet är inte alltid direkt utan ibland 

medierat via den akademiska självuppfattningen (Viljaranta, 2014, s. 751) och 

sambandet förändras icke-parallellt under tonåren (Alfaro & Umana-Taylor, 2016, s. 

338).  

Det finns flera forskare som har konstaterat ett positivt samband mellan uppfattat 

akademiskt stöd från lärare och skolmotivation. Till dessa forskare hör bland andra 

Song med flera (2015, s. 833), Skaalvik och Skaalvik (2013, s. 12) och Richard och 

Pelletier (2016, s. 19). Enligt Raufelder med flera (2015, s. 17) är sambandet starkt. 

Urdan och Schoenfelder (2006, s. 340) anser att det positiva sambandet mellan 

uppfattat akademiskt stöd och skolmotivation är starkare när stödet kommer från 

föräldrar eller kamrater än när det kommer från lärare. Effektstorleken varierar mellan 

emotionellt stöd, 0,29 (p<0,01), och instrumentella stöd, 0,42 (p<0,01), trots att 
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korrelationen mellan de två är mycket stark 0,83 (p<0,01). Det är alltså det 

instrumentella stödet som är starkaste predikatorn för skolmotivation (Federici & 

Skaalvik, 2014, s. 30-31). Inverkan av det uppfattade lärarstödet kan hålla i sig som 

skolmotivation ett helt år (Stroet, 2015, s. 138). Erkman med flera (2010, s. 297) har 

demonstrerat att variationen mellan sambandet skolframgång – skolmotivation kan 

förklaras med det uppfattade lärarstödet. 

Det uppfattade stödet av föräldrar och skolmotivation har också visats ha positivt 

samband (Alfaro & Umana-Taylor, 2015, s. 337; Richard & Pelletier, 2016, s. 19; 

Wentzel, 1998, s. 207). Föräldrarnas stöd är också den starkaste predikatorn för 

skoldropout och skolångest (Richard & Pelletier, 2016, s. 19; Song m.fl., 2015, s. 833). 

I vissa kulturer är föräldrastödet viktigast för skolmotivationen (Song m.fl., 2015, s. 

833). 

Vad gäller det uppfattade stödet av kamrater påpekar Danielsen med flera (2010, s. 

249) att forskningen har varit knappare eftersom en del forskare ansett att stödet från 

kamrater inte är av lika stor betydelse. Det finns enstaka undersökningar som 

förespråkar mera uppfattat kamratstöd som skolmotivationshöjare. Enligt Wentzels 

resultat (1998, s. 207) finns det inte direkta samband med skolmotivation, men dock 

med andra former av motivation. Bakadorova och Raufelder (2013, s. 349) visar att 

högpresterande kamratgäng som stöder varandra inte har den vanliga 

motivationssvackan i de tidiga tonåren. 

 

4.7 Sammanfattning 
 

Uppfattat akademiskt stöd definieras brett som elevens upplevelser av hur lärare, 

föräldrar och kamrater tillfredsställer/urholkar självbestämmandeteorins tre basbehov 

i skolan (Stroet, 2015, s. 136). Det uppfattade stödet kan indelas i till exempel 

emotionellt, informativt, uppskattning eller instrumentalt stöd (Federici & Skaalvik, 

2014, s. 22; Mercer m.fl., 2011, s. 324).  

Det finns både teoretiskt och empiriskt stöd för att det uppfattade akademiska stödets 

från lärare, föräldrar och kamrater har en positiv inverkan på skolframgång och andra 

skolrelaterade faktorer (Hattie, 2009, s. 267–273; Kiuru m.fl., 2015, s. 435). 
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Undersökningarna har även visat det uppfattade stödets komplexitet och undantag 

eftersom dynamiska relationer mellan subjekt är svåra att studera (Arens & Möller, 

2016, s. 28; Hofenrichter m.fl., 2015, s. 3). Eleverna är väldigt olika och upplever 

stödet på olika sätt (Raufelder m.fl., 2015, s. 16).  Forskningsresultaten varierar även 

beroende på kultur (Song m.fl., 2015, s. 823), kön (Erkman m.fl., 2010, s. 304), ålder 

(Bakadorova & Raufelder, 2015, s. 219; Kiuru m.fl., 2015, s. 442), elevens nivå 

(Mercer m.fl., 2011, s. 334), stödets form (Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 12) och 

relativa, dimensionella jämförelser (Arens & Möller, 2016, s. 28). Mitt i denna 

komplexitet lyfts lärarens viktighet ofta i särställning, och denna relation är även den 

mest studerade inom pedagogisk forskning (Yeung & Leadbeater, 2010, s. 93). I 

verkligheten har undersökningar visat att lärare, föräldrar och kamrater alla påverkar 

och kompenserar varandra på sitt sätt. 

Positiva samband mellan avhandlingens olika faktorer: akademisk självuppfattning, 

skolmotivation och uppfattat akademiskt stöd, har påvisats trots att studier som 

kombinerar alla dessa bland tonårselever är få (Skaalvik & Skaalvik, 2013, s.10; 

Zisimopoulus & Galanaki, 2009, s. 41). Desto mer har undersökts om enskilda 

samband, där största delen av forskningen bekräftat teorin. I vissa undersökningar om 

till exempel uppfattat stöd av kamrater har resultaten varit otydliga eller motstridiga 

(Bakadorova & Raufelder, 2013, s. 358). Forskningen har också visat att det finns stor 

variation i elevernas uppfattningar.  
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5 Faktorernas förhållande till specialundervisning 
 

Kapitel 5 handlar om de tre tidigare faktorernas samband med specialundervisning. 

Kapitlet inleds med att precisera vilka elever som avses med de som får 

specialundervisning. Därefter presenteras forskningsresultat kring samband mellan 

specialundervisning och självuppfattning, skolmotivation och uppfattat akademiskt 

stöd, i den ordningen. Slutligen sammanfattas avsnittet. I sammanfattningen 

framkommer också resultat från forskning som sammanställer samtliga faktorer för 

att ge en möjlig hypotes för de kommande kapitlen.  

 

 

5.1 Definition av elever som får specialundervisning 
 

Med elever med inlärningssvårigheter avses de elever som visar specifika svårigheter 

i skoluppgifter och i att uppnå skolframgång. Inlärningssvårigheter är ett brett begrepp 

som innefattar till exempel svårigheter i informationsbearbetning, läsning, skrivning, 

logiskt tänkande, men också i impulskontroll, tålamod, uthållighet och olika former av 

fysiska funktionsnedsättningar (Swanson, 2011, s. 334–335). I Finland existerar ingen 

entydig definition som innefattar alla de elever som får specialundervisning, utan 

eleverna väljs genom en multiprofessionell bedömning av behovet (Björn m.fl., 2016, 

s. 60). Dessa elever med inlärningssvårigheter är således en väldigt heterogen och 

komplex grupp, även i elevernas syn på den egna självuppfattningen, skolmotivationen 

och det uppfattade stödet. (Rothman & Cosden, 1995, s. 209–211; Sideridis, 2006, s. 

15). I denna avhandling utnyttjar jag friheten att tolka att elever med 

inlärningssvårigheter är synonyma med de elever som får specialundervisning, fastän 

det inte alltid är så enspårigt i verkligheten. 
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5.2 Elever som får specialundervisning och akademisk 

självuppfattning 
 

Kombinationen av akademisk självuppfattning och elever med inlärningssvårigheter 

är enligt Zeleke (2004, s. 254) särskilt viktig eftersom många studier, även flera 

metaanalyser, visat ett tydligt negativt samband (Al Zyoudi, 2010, s. 75; Banks & 

Woolfson, 2008, s. 53; Rothman & Cosden, 1995, s. 209, 211). Elever med 

inlärningssvårigheter har alltså en negativare akademisk självuppfattning. Skillnaden 

är obefintlig eller knapp för generell självuppfattning, detta endimensionella begrepp 

som ännu använts i vissa studier, och blir starkare ju specifikare självuppfattningen är 

(Al Zyoudi, 2010, s. 76; Bear m.fl., 2006, s. 297; Rothman & Cosden, 1995, s. 209, 

211; Zeleke, 2004, s. 254, 263-264). Zisimopoulos och Galanaki (2009, s. 40) visar att 

skillnaden varierar från ämne till ämne och Gans med flera (2003, s. 292) tillägger att 

det sällan framkommer könsskillnader.  

Att elever med inlärningssvårigheter har en negativare självuppfattning, som ofta även 

är förvrängd, beror enligt Banks och Woolfson (2008, s. 53, 80) på negativa 

tillskrivningar och skolmisslyckanden, som förvärras för inkluderade elever (Zeleke, 

2004, s. 264). Som följd brukar dessa elever med en negativ självuppfattning oftare 

kontribuera eller bortförklara sina lyckanden till yttre faktorer, så som tur och 

uppgiftens enkelhet. Å andra sidan kontribuerar de däremot ofta sina misslyckanden 

till sin bristande kompetens. Därmed känner elever med inlärningssvårigheter sig ofta 

maktlösa i skolan. Enligt Klassens (2007, s. 184–185) är det den akademiska 

självuppfattningens förvrängdhet som är det stora lärandehindret, eftersom elever till 

exempel kan överskatta sin förmåga med 52 procent. 

 

 

5.3 Elever som får specialundervisning och skolmotivation 
 

Elever med inlärningssvårigheter har vanligtvis betydligt lägre skolmotivation än 

andra jämnåriga (Frederickson m.fl., 2007, s. 107; Klassen, 2007, s. 184; Sideris, 2006, 

s. 15; Zisimopoulos & Galanaki, 2009, s. 39). Skillnaden finns både för allmän och 

ämnesspecifik skolmotivation (Zisimopoulos & Galanaki, 2009, s. 39).  Woolf med 

flera (2010, s. 335) visade även att dessa elever är mera uttråkade. Elever med 

lärandessvårigheter drivs mera sällan av inre motivation och använder oftare 
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resultatinriktade mål än uppgiftsinriktade mål (Briad m.fl., 2009, s. 901; Zisimopoulos 

& Galanaki, 2009, s. 40). Elever som får specialundervisning föredrar för lätta 

uppgifter, är mindre nyfikna och ointresserade av skolan samtidigt som de önskar sig 

få mera stöd (Zisimopoulos & Galanaki, 2009, s. 39). Sideridis (2006, s. 13–15) 

påpekar också att effektstorleken ibland är liten på grund av inom-grupps-variationer 

som visar att motivationskonceptet är komplext och att elever med 

inlärningssvårigheter är en heterogen grupp. Största delen av forskningen har gjorts 

bland äldre tonåringar istället för yngre (Lichtinger & Kaplan, 2015, s. 124) 

 

5.4 Elever som får specialundervisning och uppfattat akademiskt 

stöd 
 

Forskningsfynden om förhållandet mellan uppfattat akademiskt stöd bland 

specialundervisningselever är inkonsekventa och otillräckliga. Vanligare är att 

undersöka skolprestationer (se 4.2). Ändå antyder forskningen att elever med 

inlärningssvårigheter upplever mindre akademiskt stöd och sämre relationer, främst i 

relation till lärare och föräldrar (Al-Yagon, 2012, s. 1306; Krisher & Shechtman, 2016, 

s. 127). Lärarna upplevs som avvisande och mindre tillgängliga trots att de bryr sig 

och trots att stödet i verkligheten kan vara betydelsefullt (Al-Yagon, 2012, s. 1296; 

Bear m.fl., 2006, s. 297; Mercer m.fl., 2011, s. 324; Murray & Malmgren, 2005, s. 

138). Följden blir att dessa elevers uppfattning av akademiskt stöd kan förutsäga 

skolavbrott (Doren m.fl., 2014, s. 151). Elever med inlärningssvårigheter upplever 

även mindre stöd hemifrån. I stödet hemifrån är det särskilt stödet från pappan som 

utgör skillnaden till de elever som inte har inlärningssvårigheter och upplever mera 

stöd hemmifrån (Al-Yagon, 2012, s. 1305; Doren m.fl., 2014, s. 151). Begåvade elever 

tenderar att uppleva mera stöd av sina föräldrar (Landis & Reschly, 2013, s. 16). Men 

även här finns skillnader inom gruppen, där elever som har inlärningssvårigheter men 

positivare självuppfattning upplever mera stöd från vuxna och familjeförhållandena 

varierar stort (Rothman & Cosden, 1995, s. 211). Å andra sidan visar Stone (2004, s. 

46) att elever med inlärningssvårigheter ofta uppfattar ett större stöd av vuxna, 

eftersom de oftare är i kontakt med speciallärare. Vidare visar Stone att elever med 

inlärningssvårigheter upplever ett sämre stöd av kamrater än sina jämnåriga. Detta kan 

även variera med åldern. 
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5.5 Sammanfattning 
 

Specialundervisningselever, eller elever med lärandessvårigheter, är en mycket 

heterogen grupp av elever som har särskilda svårigheter på något skolrelaterat område 

(Swanson, 2011, s. 334–335). I Finland väljs eleverna utifrån mångprofessionell 

bedömning och inte enligt entydiga kriterier (Björn m.fl., 2016, s. 60). Den teoretiska 

bakgrunden som tidigare förklarats i kapitel 2, 3 och 4 antyder att elever med 

inlärningssvårigheter torde ha sämre akademisk självuppfattning, skolmotivation och 

uppleva mindre akademiskt stöd än jämnåriga. I enlighet med teorin har empirin gett 

stöd för ett negativt samband i samtliga kategorier, trots att forskningen är knapp. 

Elever med lärandessvårigheter har alltså sämre akademisk självuppfattning, sämre 

skolmotivation och upplever mindre akademiskt stöd än sina jämnåriga. Zisimopoulos 

och Galanakis (2009, s. 41) resultat visar en möjlig klustergrupp med höga värden och 

en med låga värden i samtliga variabler, fast i deras studie ingick inte uppfattat 

akademiskt stöd. I de olika kategorierna varierar resultaten, men i alla betonas lärarens 

roll särskilt starkt. Kiuru med flera (2015, s. 439–441) visar att läraren har en 

mångsidig och viktig roll för elever med inlärningssvårigheterna, till exempel genom 

att förbättra kamratrelationerna och som förebild. 

Hypotesen för den här avhandlingens undersökning är att hitta en profilgrupp med 

höga värden och en profilgrupp med låga värden i samtliga. Om hypotesen stämmer 

ger resultaten stöd för tanken att specialundervisningen i högstadiet kunde satsa mera 

på till exempel på att höja elevers självuppfattning och motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

6 Metodkapitel 
 

Detta kapitel beskriver avhandlingens syfte och forskningsfrågor, projektets 

bakgrund, mätinstrument, forsknings- och analysmetoder, bortfall och 

forskningsetiska aspekter. 

 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna undersökning är att identifiera profilgrupper bland högstadieelever 

och undersöka hur dessa sammanfaller med elevers skolprestationer och de elever som 

får specialpedagogiskt stöd. Syftet är vidare att utifrån dessa profilgrupper kunna 

optimera specialundervisningen och bättre beakta de affektiva stödbehov som kan 

finnas. Ett ytterligare, sekundärt syfte är att bepröva de teorier som beskrivits i 

litteraturöversikten. Tidigare har flera sambandsstudier gjorts med olika 

kombinationer av faktorerna självuppfattning, motivation, uppfattat stöd, 

skolprestationer och specialpedagogik. Men sällan har alla dessa kombinerats, och 

sällan har dessa kombinerats för att undersöka profilgrupper.  Ännu ovanligare är att 

finna den här typen av studier som undersökt högstadieelever i Finland. Dessa syften 

undersöks med följande forskningsfrågor: 

 

1 Hurdana profilgrupper finns det med avseende på elevers (1) självuppfattning 

(self-concept), (2) skolmotivation (academic motivation) och (3) uppfattade stöd 

(perceived support)? 

 

2 Hur sammanfaller dessa grupper med skolprestationer (academic performance) 

och de elever som får specialundervisning? 
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6.2 Val av forskningsmetod 
 

Utifrån avhandlingens syfte har jag valt en kvantitativ forskningsmetod framom en 

kvalitativ trots att båda präglas av systematik, redlighet, integritet och strävan mot 

objektivitet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 59, 63). Det är skillnaderna mellan dessa två 

som klargör mitt val. Kvantitativa metoder, med rötter i positivismen, söker 

siffersättbara, generaliserbara förenklingar av den komplexa verkligheten genom till 

exempel storskaliga enkätundersökningar för att upptäcka mönster och samband för 

en mindre grupp. Typiska drag är standardisering, strukturerade mätinstrument, 

slumpmässiga urval av respondenter och en deduktiv statistisk analys med mera 

(Cohen m.fl., 2007, s. 559; Eliasson, 2013, s. 21–29).  Kvantitativa metoder är antingen 

deskriptiva tvärsnittsstudier som beskriver en viss population vid ett visst tillfälle, eller 

explanativa som undersöker orsakssamband (Olsson & Sörensen, 2007, s. 67–68). I 

folkmun anses kvantitativa metoder vara mer objektiva. Å andra sidan söker 

kvalitativa metoder de unika, icke-generaliserbara företeelser som är svåra att 

siffersätta. Dessa undersöks ofta genom intervju och i folkmun anses kvalitativa 

metoder vara mera subjektiva (Eliasson, 2013, s. 22, 27; Olsson & Sörensen, 2007, s. 

14). 

En mera deskriptiv, kvantitativ forskningsstrategi passar bättre för denna avhandling 

eftersom jag i stil med mycken pedagogisk forskning söker identifiera möjliga 

generaliserbara sambandsgrupper och inte unika, kontextberoende nyanser. I 

kvantitativa metoder lämpar sig särskilt klusteranalys för att kunna gruppera och 

organisera eleverna istället för variablerna (Cohen m.fl., 2007, s. 559). 

 

 

6.3 Projektet Luppen - Datainsamling och respondenter 
 

Det empiriska datamaterialet består av valda delar ur färdigt insamlade data från ett 

forskningsprojekt vid namn Ungdomsenkäten Luppen. Ungdomsenkäten har gjorts av 

Åbo Akademis utvecklingspsykologiska enhet, i samarbete med Svenska Österbottens 

Ungdomsförbund, Undervisningsministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen.  

Enkätundersökningar har gjorts åren 2005, 2007, 2011 och 2013. Denna avhandling är 
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baserat på data från 2013. En ny datainsamling kommer att göras hösten 2016. 

Enkätundersökningen berör temaområden så som skola, relationer, samhället och 

inflytande, välfärd och fritid.  Till denna avhandling har frågorna tagits från 

temaområdena skola, relationer och välfärd. Den omfattande enkäten på över 200 

frågor riktades till 28 skolor i både svensk- och finskspråkiga Österbotten varav 25 

deltagit år 2013. Sammanlagda antalet respondenter är 3512, av vilka 1792 är 

sjundeklassare och 1717 niondeklassare. Antalet flickor är 1770 och pojkar 1739. För 

respondenterna i årskurs 7 var medelåldern 13,3 år och för respondenterna i årskurs 9 

var medelåldern 15,3 år.  

I genomförandet av enkätundersökningen fungerade skolans lärare som testledare. 

Data har kodats av forskarassistenter vid Åbo Akademi till statistikprogrammet SPSS. 

Bortfallet är beroende på temaområdet och bortfallet redogörs närmare för i kapitel 6.5 

och 6.6. 

Enkätfrågorna är dels ett hopplock av etablerade enkätfrågor, till exempel från School 

Burnout Inventory (Salmela-Aro et als., 2009) eller Multidimensional Perceived Social 

Support Scale (Zimet m.fl., 1988) och dels frågor som de projektansvariga själva 

utformat. Enkäten testades genom en pilotundersökning och vissa förändringar 

gjordes. En del enkätfrågor är enbart ställda till årskurs sju respektive nio, eftersom till 

exempel frågor om skoltrötthet har ansetts vara bättre lämpade för elever i årskurs 9 

som gått en längre tid i skolan. Denna avhandlings resultat berör i större utsträckning 

elever i årskurs 9 än elever i årskurs 7 eftersom flera för denna avhandling viktiga, 

enkätfrågor endast ställts till elever i årskurs 9. 

 

 

6.4 Mätinstrument och index 
 

För att förvandla enkätfrågornas svar till variabler, till exempel för akademisk 

självuppfattning (ASU), har utvalda enkätfrågors data sammanställts till så kallade 

index. Med ordet index menas här en standardiserad, övergripande variabel som 

sammanställts utifrån passande enkätfrågor. Skalorna har gjorts jämförbara för 

samtliga index för att möjliggöra analys. Det skulle inte vara möjligt att jämföra 

indexen sinsemellan om ett index hade en skala med värdena 1–4 medan ett annat 
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index har skalan 1–7. I denna avhandling finns sju olika index: generell 

självuppfattning (GSU), akademisk självuppfattning (ASU), skolmotivation (SM), 

uppfattat akademiskt stöd (UAS), uppfattat emotionellt stöd (UES), 

specialundervisning (SPEC) och skolprestationer (BETYG). Nedan följer en 

redovisning av deskriptiv information och sammanställning för samtliga index 

börjandes allmänt om enkäten och sedan specifikt för varje index. Sättet för att pröva 

lämpligheten i hur indexen sammanställts har mätts med Cronbachs Alpha (α), som 

visar den inre samstämmigheten mellan frågorna, och genom en faktoranalys, som 

delar upp frågorna enligt gemensamma, bakomliggande faktor. Deskriptiv information 

och värdena för Cronbachs Alpha presenteras i Figurerna 8–14. Faktoranalysen 

presenteras däremot i kapitel 7.1 under rubriken ”inledande analyser”. 

 

6.4.1 Mätinstrument för självuppfattning 
 

Enkätfrågorna som sammanställts till index för generell självuppfattning (GSU) och 

akademisk självuppfattning (ASU) har tagits från tre olika mätinstrument. För generell 

självuppfattning (GSU) har frågor använts från det väletablerade mätinstrumentet 

Rosenbergers (1965) Self-Esteem Scale på tio frågor. Pilotstudien visade dock att 

elever i årskurs 7 inte förstod den tionde frågan, som därför tagits bort från enkäten. 

Som det engelska testets namn anger handlar frågorna egentligen specifikt om 

självkänsla och inte självuppfattning (Harter, 1988, s. 61–62). Att använda data från 

ett test som mäter självkänsla istället för självuppfattning kan försvaras med den 

teoretiska bakgrunden i vilken det framkommer att självkänsla hör till 

paraplybegreppet generell självuppfattning. Begreppet självuppfattning valdes även 

framom självkänsla eftersom tidigare studier visat att självuppfattning har starkare 

samband med till exempel motivation och uppfattat stöd, som är centrala variabler i 

denna studie. Frågorna från Self-Esteem Scale har enbart använts för indexet om 

generell självuppfattning (GSU). Frågorna ställdes enligt hur bra följande påståenden 

stämmer för eleven på en skala från 0–4 där 0 = ”stämmer inte alls” och 4 = ”stämmer 

helt”. Exempel på frågor är ”Jag kan göra saker lika bra som alla andra” eller ”Ibland 

känner jag mig helt värdelös”.  
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För den globala självuppfattningen har nio frågor med en hög inre samstämmighet (α 

= 0,88) använts. Av projektets 3512 respondenter svarade 3290 på frågorna om global 

självuppfattning. Medelvärdet var 3,50 och standardavvikelsen 1,18 som även 

framkommer från Figur 8 nedan. 

 

 

 
Figur 8. Poängfördelningen för generell självuppfattning (GSU).  

 

Indexet för akademisk självuppfattning (Figur 9) har betydligt sämre reliabilitet 

eftersom antalet respondenter endast är 704 med ett bortfall på 2808. Enkätfrågorna 

var riktade enbart till elever i årskurs 9 och endast 572 har svarat, medan 122 av 

sjundeklassarna svarat på frågan sannolikt av misstag. De ställda frågorna är 

jämförbara med de frågor som använts i andra undersökningar. Frågorna ställdes på 

en skala från 0–5, där 0 = ”inte alls” och 5 = ”väldigt bra”. Till exempel ”Hur bra klarar 

du av att läsa inför prov” eller ”Hur bra klarar du av att lyssna på det läraren säger 

varje lektion”. Utöver dessa har två frågor valts från Salmela-Aros m.fl. (2009, s. 57) 

N = 3290 

M = 3,50 

SD = 1,18 

Snedhet = – 0,56 

Toppighet = – 0,21 

α = 0,88 
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mätinstrument om skoltrötthet, School Burnout Inventory, till exempel frågan ”Jag 

känner mig ofta otillräcklig när det gäller mina studier”. Dessa två frågor passar de 

övriga frågorna väl, enligt Cronbachs Alpha, α = 0,85. De två frågorna har besvarats 

av 1664 niondeklassare, samt 28 sjundeklassare som svarat på fel fråga. Sammanlagt 

har indexet för akademisk självuppfattning endast 573 respondenter medan bortfallet 

är 2939. Största majoriteten av de elever som svarat på dessa frågor är elever i åk 9. 

Medelvärdet är 3,49 och standardavvikelsen 1,03. 

 
 

Figur 9. Poängfördelningen för akademisk självuppfattning (ASU). 

 

 

6.4.2 Mätinstrument för skolmotivation 
 

För att mäta skolmotivationen har fyra frågor sammansatts varav särskilt en av 

frågorna är väldigt specifik: ”Hurdan studiemotivation har du för tillfället?” på en skala 

med fem svarsalternativ från ”Mycket låg” till ”Mycket hög”. De tre andra frågorna är 

från Salmela-Aro m.fl. (2009, s. 57) School Burnout Inventory och specifikt från 

N = 573 

M = 3,49 

SD = 1,03 

Snedhet = – 0,64 

Toppighet = – 0,02 

α = 0,85 
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temaområdet ”cynism mot meningen med skolan”. Frågorna är till exempel: ”Det 

känns som att jag håller på att tappa intresset för mina studier” på en skala på 0–5, där 

0 = ”stämmer inte alls” och 5 = ”stämmer helt”. Lämpligheten för att kombinera dessa 

frågor för ett index är svagare, α=0,74, men ändå dugligt. Ytterligare belägg för 

lämplighet presenteras i faktoranalysen i kapitel 7.1. Faktoranalysen visar att alla fyra 

frågor har korrelerande bakomliggande faktorer. Indexet för skolmotivation har 1303 

respondenter och bortfallet är 2209 respondenter. Bortfallets storlek beror på att frågor 

om skoltrötthet som enbart elever i årskurs 9 besvarat, inkluderats. Medelvärdet för 

skolmotivationen är 3,48 och standardavvikelsen 1,23 och framkommer även i Figur 

10 nedan. 

 

 

Figur 10. Poängfördelningen för skolmotivation (SM).  

 

 

 

 

N = 1303 

M = 3,48 

SD = 1,23 

Snedhet = – 0,65 

Toppighet = – 0,12 

α = 0,74 
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6.4.3 Mätinstrument för uppfattat stöd 
 

Det uppfattade stödet berör endast stödet från lärare, föräldrar och kamrater eftersom 

dessa tre framstår som de viktigaste i litteraturöversikten. Frågor om stöd från personer 

utöver dessa har exkluderats, till exempel ”Får du hjälp med skolarbetet av någon 

annan bekant”. Det uppfattade stödet har delats in i emotionellt stöd och akademiskt 

stöd trots att Demaray m.fl. (2005, s. 691–692) anser att det emotionella stödet är en 

del av det akademiska. Denna indelning är gjord för att möjligen upptäcka 

detaljskillnader. Frågorna är sammansatta utifrån några nominala frågor: ”Har du 

någon nära vän” (UES) på en svarsskala från ”Nej” till ”en, två eller flera nära vänner” 

eller ”Får du den hjälp du behöver med skolarbetet, av vem?” (UAS) med olika 

alternativ där lärare, föräldrar och kamrater ingår skilt. Därtill har fyra frågor tagits 

från Multidimensional Perceived Social Support Scale av Zimet m.fl. (1988), till 

exempel ”Min familj försöker verkligen hjälpa mig” (UES) som har en svarsskala från 

0–4 där 0 = ”inte alls” och 4 = ”stämmer helt”. Dessa enkätfrågors reliabilitet är lägre. 

Enligt Cronbachs Alpha är samstämmigheten för det emotionella stödet α = 0,70 vilket 

är på gränsen till dugligt. Notera att detta är α-värdet för nominalfrågor som 

omvandlats till skalfrågor. För det uppfattade akademiska stödet finns inget Cronbachs 

Alpha-värde eftersom den baserats på endast en fråga. 

Det upplevda akademiska stödet har 3468 respondenter eftersom nästan alla elever 

svarat på denna ena fråga. Det upplevda emotionella stödet har däremot 1761 

respondenter eftersom vissa frågor har ett bortfall på upp till 1531 respondenter, till 

exempel frågan ”Pratar med mina föräldrar om saker som är viktiga för mig” har ett 

stort bortfall. 

Det uppfattade akademiska stödet (UAS) har ett lägre medelvärde på 2,49 medan 

standardavvikelsen är 1,16. Poängfördelningen presenteras i Figur 11. Det uppfattade 

emotionella stödet (UES) presenteras i Figur 12 och har medelvärdet 3,70 och 

standardavvikelsen 1,02. 
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Figur 11. Poängfördelningen för uppfattat akademiskt stöd (UAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Poängfördelningen för uppfattat emotionellt stöd (UES). 

 

 

N = 3468 

M = 2,49 

SD = 1,16 

Snedhet = – 0,02 

Toppighet = 0,85 

 

N = 1761 

M = 3,70 

SD = 1,02 

Snedhet = – 0,62 

Toppighet = 0,20 

α = 0,70 
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6.4.4 Mätinstrument för skolprestationer 
 

Skolprestationsindexet (BETYG) har sammanställts utifrån elevers betyg i modersmål, 

matematik, uppförande och gymnastik enligt den i Finland normala betygsskalan 4–

10. I enkäten efterfrågades även betyg i svenska respektive finska, det vill säga det 

andra inhemska språket, men bortfallet är stort eftersom enkäten besvarats både av 

svenska och finska skolor. Därför lämnades dessa bort. Den inre samstämmigheten är 

relativt låg på grund av endast fyra variabler, α = 0,72. Skolprestationsindexet har 

sammanlagt 3410 respondenter då betygen i det andra inhemska språket exkluderats 

och bortfallet är endast 102 respondenter. Medelvärdet är 8,08 och standardavvikelsen 

0,77 (se Figur 13). 

Figur 13. Poängfördelningen för skolprestationer (BETYG). 

 

 

 

 

 

N = 3410 

M = 8,08 

SD = 0,77 

Snedhet = – 0,36 

Toppighet = 0,157 

α = 0,72 
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6.4.5 Mätinstrument för hur mycket specialundervisning elever får 
 

För att mäta vilka elever som får och inte får specialundervisning har respondenterna 

besvarat frågan ”Brukar du vara hos specialläraren i något ämne” med 

svarsalternativen ”Nej” / ”Ja, i modersmål/matematik/finska/annat ämne”. Utifrån 

dessa svar har en skala gjorts enligt ” (0) nej / (1) ett ämne / (2) två ämnen / (3) flera 

ämnen” som sedan ytterligare för klusteranalysen anpassats till en 0–5 skala. Antalet 

respondenter är 2788, varav 481 (17,3 %) brukar få någon form av specialundervisning 

medan 2307 inte får (82,7 %). Indelningen och den självgjorda skalan är konstruerad 

så att det tydligare ska märkas en statistisk skillnad mellan de som får och de som inte 

får specialundervisning. Medelvärdet är 0,44 och standardavvikelsen är 1,01. Datat för 

indexet för specialundervisning är till skillnad från de övriga indexen inte 

normalfördelade. Därför presenteras det deskriptiva data som Tabell 2 och inte som en 

figur: 

 

 

Tabell 2 

Fördelningen av elever som får specialundervisning enligt i hur många skolämnen 

som eleven brukar vara med specialläraren (SPEC) 

 Får ingen 

specialunde

rvisning 

Får lite 

specialunder

visning 

Får 

regelbundet 

specialunder

visning 

Får 

mycket 

specialund

ervisning 

Får för det 

mesta 

specialunde

rvisning 

Z-värde -,43* ,81 2,05 3,30 4,54 

N 2302 87 328 56 15 

Procent 

% 

82,6 3,1 11,8 2,0 0,5 

*Notera att Z-värdet är ett standardiserat värde. Detta förklarar varför Z-värdet för 

de elever som inte får specialundervisning kan vara negativt. 
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6.5 Val av analysmetod 
 

6.5.1 Klusteranalys 
 

Den metod som valts för att analysera data är en klusteranalys. En klusteranalys 

innebär att statistikprogrammet SPSS genom komplexa algoritmer räknar ut vilka 

elever som liknar eller ligger nära varandra med avseende på någon särskild variabel 

och förs till samma grupp, så kallade profilgrupper (Pallanta, 2013, s. 6). Till skillnad 

från en faktoranalys som söker gruppera ihop liknande variabler söker en klusteranalys 

att gruppera ihop liknande personer. I denna avhandling är det liknande elever med 

avseende på indexvariablerna självuppfattning, skolmotivation och uppfattat stöd som 

grupperas ihop i den första forskningsfrågan. I den andra forskningsfrågan grupperas 

eleverna även med avseende på indexvariablerna specialundervisning och 

skolprestationer. En klusteranalys passar denna avhandling bra eftersom syftet är att 

kunna gruppera eleverna som svarat ungefär lika i samtliga index istället för variabler 

(Cohen m.fl., 2007, s. 560, 584). 

 

För att göra en klusteranalys krävs det att alla variabler, i detta fall alla index, ska ha 

jämförbara skalor, och att variablerna är rätt svängda. I denna klusteranalys har alla 

indexfrågor standardiserats på en skala från 0 till 5 och alla frågorna är positivt riktade. 

För det andra måste indexen omfatta ett mycket begränsat och specifikt område. Om 

indexvariablerna är vaga blir det svårt att hitta distinkta profilgrupper som svarat lika 

på alla index. I denna avhandling har indexens reliabilitet och validitet prövats genom 

att mäta Cronbachs Alpha eller genom faktoranalys. Cronbachs Alpha (α) som mäter 

det interna överensstämmandet mellan variabler ger ett korrelationsmedelvärde som 

bör vara över 0,7 (Cohen m.fl., 2007, s. 148; Pallant, 2013, s. 6). Samtliga index i 

denna undersökning har α > 0,7. Även faktoranalysen bestyrker att indexen är 

välkonstruerade med enkätfrågor som hör ihop. Det tredje och möjligen viktigaste 

kravet för att kunna göra en klusteranalys är att antalet respondenter är stort, gärna 

över 500 respondenter. Orsaken till detta är att många respondenter ofta gallras bort i 

en klusteranalys. De är endast de elever som svarat på samtliga indexfrågor som 

inkluderas i analysen (Anderberg, 2014, s. 11–12). Indexet för akademisk 

självuppfattning hade ett betydligt lägre antal respondenter, 192, vilket endast innebär 

en svarsprocent på 5,47 %, och därför uppfylls det tredje kravet knappt. För att bättre 

uppfylla kravet och även höja resultatens generaliserbarhet har dubbla klusteranalyser 
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gjorts för bägge forskningsfråga: en med generell självuppfattning där antalet 

respondenter är 1038, och en med akademisk självuppfattning. Att helt förkasta 

indexet för akademisk självuppfattning trots det låga antalet respondenter skulle gå 

helt emot Marsh och Scalas (2010, s. 660) tanke om det generella 

självuppfattningsbegreppets otillräcklighet i pedagogisk forskning. Därför har båda 

inkluderats. 

 

För den första forskningsfrågan gjordes således en klusteranalys med följande index: 

generell självuppfattning, skolmotivation, uppfattat akademiskt och uppfattat 

emotionellt stöd. Ytterligare gjordes en likadan klusteranalys med den enda skillnaden 

att indexet akademisk självuppfattning sattes in istället för generell självuppfattning. I 

båda klusteranalyserna var fem det lämpligaste antalet klustergrupper.  För den andra 

forskningsfrågan upprepades samma sak, det vill säga två klusteranalyser, men denna 

gång med den skillnaden att indexen för specialundervisning (SPEC) och 

skolprestationer (BETYG) lades till. Denna gång valdes ett större antal profilgrupper 

eftersom flera indexfaktorer påverkade analysen. För klusteranalysen med generell 

självuppfattning valdes åtta grupper för att fånga variationen i fråga om 

specialundervisning. För klusteranalysen med akademisk självuppfattning valdes en 

grupp färre, det vill säga sju grupper, för att antalet respondenter i varje grupp inte 

skulle bli för litet. 

 

 

 

 

6.5.2 Analyser för forskningsfråga 2 
 

Utöver den huvudsakliga klusteranalysen gjordes även variansanalyser för att bepröva 

om profilgrupperna signifikant skiljer sig från varandra gällande skolprestationer. För 

att pröva om profilgrupperna signifikant skiljer sig från varandra i fråga om 

specialundervisning gjordes Kruskal-Wallis och Mann-Whitney testerna, eftersom 

data inte var normalfördelat. 

Det finns olika variansanalyser, eller ANOVA-analyser, som jämför gruppers 

medelvärden (Huck, 2012, s. 234). En tvåvägs-ANOVA kräver att beroende 

variablerna är normalfördelade och att spridningen inom grupperna är jämförbar. 
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Denna inom-grupps-spridning mäts med Levene’s Test for Equality of Variance, 

förkortat Levenes test. Signifikansvärdet i Levenes test bör vara p>0,05 för att visa att 

spridningen mellan grupperna är jämförbar (Huck, 2012, s. 226–227). När tvåvägs-

ANOVAn vidare jämför profilgruppernas medelvärden är det i denna avhandling 

särskilt profilgruppernas Z-medelvärden som jämförts sinsemellan. Utifrån dessa 

jämförelser räknas ett F-värde som kan användas för att påvisa skillnader mellan 

grupper. I en tvåvägs-ANOVA kan forskaren även utgå från signifikansvärdet (p) och 

mäta interaktionseffekten (Huck, 2012, s. 284). Detta har gjorts med Scheffes Post 

hoc-test (Huck, 2012, s. 257). Ett p-värde som är mindre än 0,05 anger att det med 95 

% sannolikhet finns en signifikant skillnad mellan grupperna. För att signifikant kunna 

antyda skillnader utgår jag i denna avhandling från p-värdet. Den praktiska skillnaden 

mellan grupperna framgår i effektstorleken, partial eta squared 𝜂𝑝
2, som forskare ofta 

använder. Ett  𝜂𝑝
2-värde på 0,01 anses vara en liten effektstorlek medan 0,06 är en 

medelstark och 0,14 är en stark effektstorlek (Huck, 2012, s. 305–306). 

Eftersom data för specialundervisning inte är normalfördelat (icke-parametriskt) kan 

skillnaderna mellan profilgrupperna i fråga om specialundervisning inte påvisas 

genom en variansanalys. Det finns däremot nonparametriska-test lämpade för att 

undersöka om det finns skillnader mellan grupper. De test som gjorts här är Kruskal-

Wallis test och Mann-Whitney (Corden & Foreman, 2014, s. 106). Kruskal-Wallis är 

ett statistiskt test som lämpar sig för att undersöka skillnader mellan grupper när det 

finns fler än två grupper som är oberoende av varandra. Kruskal-Wallis är den 

nonparametriska motsvarigheten för ANOVA. Ett signifikant resultat i Kruskal-Wallis 

innebär att åtminstone en av grupperna skiljer sig signifikant från de andra i fråga om 

specialundervisning. Det som Kruskal-Wallis testet inte gör är att specificera hur 

många och exakt vilka grupper som skiljer sig från varandra. Därför har ytterligare 

Mann-Whitney testet gjorts. Mann-Whitney är den nonparametriska motsvarigheten 

för t-test och jämför endast två grupper med varandra. På så sätt är det möjligt att pröva 

sig fram till vilka grupper som skiljer sig från varandra. Genom ekvationen 𝑟 =  
𝑍

√𝑁
  är 

det möjligt att räkna ut effektstorleken r, Pearsons korrelationseffekt, där ett r-värde 

på 0,10 är litet, 0,30 är medelstarkt och 0,50 är starkt (Corden & Foreman, 2014, s. 

109). 
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6.5.3 Korrelations- och faktoranalys 
 

Två analyser vars resultat inte direkt svarar på forskningsfrågorna men som ändå 

bidragit till denna undersökningen är en korrelations- och en faktoranalys. 

Faktoranalysen beskrivs närmare i kapitlet 6.6.1 om reliabilitet eftersom analysen 

främst bidrar som reliabilitetsstärkande. 

 

I denna undersökning gjordes en korrelationsanalys för att kunna bepröva de teoretiska 

samband som framhävts i litteraturöversikten. En korrelationsanalys hör till de 

vanligaste analysmetoderna i pedagogisk forskning och ger ett korrelationsvärde 

mellan två variabler, i detta fall mellan de olika indexfaktorerna. Eftersom indexet för 

specialundervisning inte är normalfördelat har Pearsons korrelationstest valts (Cohen 

m.fl., 2007, s. 530). Pearsons test ger ett statistisk korrelationsvärde på en skala från – 

1.0 till +1,0. Desto närmare 0 värdet är desto mindre korrelation finns. 

Korrelationsvärden mellan ± 0,2 – 0,35 antyder ett svagt samband som trots det kan 

vara statistiskt signifikanta; värden från ± 0,35 – 0,65 är oftast av statistisk signifikans 

och kan bidra med nytta för att dra slutsatser om samband; ± 0,65 – 0,85 antyder starkt 

samband; ± 0,85 – 1,0 antyder ett mycket starkt samband och så höga värden är mycket 

ovanliga i pedagogisk forskning (Cohen m.fl., 2007, s. 536). Korrelationsanalysens 

resultat presenteras i Tabell 5, i kapitel 7.1.2. 

 

 

6.6 Bortfall 
 

Enligt Anderberg (2014, s. 11–12) är ett av de största problemen med en klusteranalys 

att antalet respondenter måste vara stort för att själva analysen kompromisslöst skalar 

bort ett stort antal respondenter. Så är även fallet i denna undersökning, där det interna 

bortfallet är stort särskilt ifall indexet för akademiska självuppfattning innefattas i 

klusteranalysen. Nedan följer en tabell, Tabell 3, för att åskådliggöra bortfallet för 

varje index-variabel och de sista två för klusteranalysernas sammansättning av index 

med GSU eller ASU. Det totala antalet respondenter för hela enkäten är 3512.  
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Tabell 3 

Bortfallet enligt index 

Index Svar Bortfall Svarsprocent 

SPEC 2788 724 79,4 % 

BETYG 3410 102 97,1 % 

GSU 3290 222 93,7 % 

ASU 573 2939 16,3 % 

SM 1303 2209 37,1 % 

UAS 3468 44 98,8 % 

UES 1761 1751 50,1 % 

Klusteranalys med GSU 1038 2474 29,6 % 

Klusteranalys med ASU 192 3320 5,47 % 

Klusteranalys med både GSU och 

ASU 

185 3327 5,27 % 

Notera: SPEC = specialundervisning, BETYG = skolprestationer, GSU = generell 

självuppfattning, ASU = akademisk självuppfattning, SM = skolmotivation, UAS = 

uppfattat akademiskt stöd, UES = uppfattat emotionellt stöd  

 

Det finns två huvudsakliga orsaker för bortfallet. För det första har vissa elever av en 

eller annan anledning inte svarat på någon av indexfrågorna eller så har de svarat 

otydligt på enkätfrågorna vilket gjort att datatranskribenterna exkluderat dessa. Den 

andra orsaken, som förklarar en betydligt större procent av bortfallet, är att en del 

enkätfrågor enbart riktades till årskurs 7 respektive årskurs 9. 
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6.7 Reliabilitet, validitet och etik 

 

6.7.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är synonymt med pålitlighet, eller ’avsaknaden av slump- och mätfel’, och 

innebär att likartade undersökningar bör ge likartade resultat varje gång de mäts 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 75; Pallant, 2013, s. 6). Reliabel forskning kan alltså 

återupprepas och generaliseras (Cohen m.fl., 152, s. 146). Reliabilitet baserar sig på 

positiviska antaganden om att mätmetod, data och fynd borde vara kontrollerbara, 

förutsägbara, samstämmiga och upprepbara. (Cohen m.fl., 152, s. 148). Reliabiliteten 

kan bestyrkas och prövas på olika sätt, till exempel genom test-omtest (mellan två 

olika) eller split-half-metoderna (internt) (Olsson & Sörensen, 2007, s. 75). Det 

vanligaste sättet att mäta intern överensstämmande mellan variablerna är det 

datoriserade Cronbachs Alpha-testet (α) som medräknar kombinationer och ger 

korrelationsmedelvärden på skalan 0-1. Högre värde antyder högre reliabilitet och 

forskare rekommenderar ett värde över .7 medan .9 indikerar hög reliabilitet. Den här 

avhandlingens indexgrupper kan därmed anses reliabla eftersom samtliga 

frågegrupper har α > 0,7 varierande från 0,70 till 0,88 (Cohen m.fl., 2007, s. 148; 

Pallant, 2013, s. 6). 

Ett annat sätt att bestyrka reliabiliteten är att utvärdera mätinstrumentets kategorisering 

av variabler, det vill säga enkätfrågorna (Pallant, 2013, s. 188). Detta kan påvisas 

genom faktoranalys som reducerar och klumpar ihop de många variablerna till 

faktorer. En faktoranalys ger inga resultat i sig, men kan fungera för att utvärdera ett 

mätinstrument. En faktoranalys grupperar en mängd variabler till faktorerar, antingen 

exploratoriskt eller konfirmatoriskt. I denna undersökning har en konfirmatorisk 

faktoranalys gjorts, med principalkomponentanalys som extraktionsmetod, för att 

undersöka om varje index står för distinkta faktorer (Pallant, 2013, s. 188). Det vill 

säga att akademisk självuppfattning enbart undersöker den akademiska 

självuppfattningen och inte andra faktorer. Faktoranalysen granskar om det finns 

statistiska samband mellan de enkätfrågor som bildar de olika indexen. Två krav för 

att göra en faktoranalys är att antalet respondenter bör vara över 300 (Pallant, 2013, s. 

190). Därtill bör Bartletts test av sfäriskhet vara statistiskt signifikant, p < 0,05, och 

Kaiser-Mayer-Olkin-testet (KMO) bör ha minimivärdet 0,6, på en skala från 0 till 1, 

för att en faktoranalys ska vara lämplig. I den här undersökningen är p = 0,00 och 
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KMO = 0,81. Av hela enkätens ca 220 variabler (enkätfrågor) valdes till denna 

avhandling enbart de lämpligaste, där varje fråga räknas som en variabel. 

Kategoriseringen i SPEC, BETYG, GSU, ASU, SM, UST, UAS och UES gjordes 

utifrån faktoranalysens Initial Eigen-värde som översteg 1 för samtliga faktorer 

(Cohen m.fl., 2007, s. 563). Dessa kategorier förklarar 62,00 procent av urvalets 

varians. Faktoranalysens gruppering i olika faktorer (se kapitel 7.1) sammanfaller 

relativt bra med den ursprungliga gruppindelningen av frågor från enkäten och visar 

att frågorna hör ihop, vilket gör det naturligt att använda dessa som helheter för de 

olika indexen. 

Det som ytterligare stärker denna avhandlings reliabilitet är att enkäten utvecklats 

genom en pilotstudie. Därtill har respondenternas anonymitet garanterats, data från 

frågorna har standardiserats och dessutom har extremfall exkluderats (Cohen m.fl., 

2007, s. 148, 158). 

 

 

6.7.2 Validitet 
 

Validitet, eller trovärdighet, innebär att mätinstrumenten mäter det som ska mätas 

(Cohen m.fl., 2007, s. 133; Olsson & Sörensen, 2007, s. 76). Alltså hur resultaten 

överensstämmer med verkligheten, vilket också gör det svårare att pröva validiteten 

än reliabiliteten. Enligt Pallant (2013, s. 7) finns inga tydliga skalor för att mäta 

validitet men innebörden är den att om det framkommer att 17,3 % av eleverna får 

specialundervisning då ska det även vara fallet i verkligheten. Om forskningen saknar 

validitet på något område blir hela undersökningen snabbt ogiltigförklarad, till 

exempel Marsh och Craven (2006, s. 158) anklagade Baumeister för att ha använt ett 

gammaldags mätinstrument och då är undersökningens resultat inte giltiga. Ingen 

forskning är absolut valid men det måste finnas en sammanhängande röd tråd från 

första till sista sidan (Cohen m.fl., 2007, s. 133). 

Inom kvantitativ forskning höjs validiteten genom stickprovsundersökningar, lämpliga 

etablerade mätinstrument, lämplig storlek på samplet, lämplig databearbetning och att 

standardavvikelser framkommer och så vidare (Cohen m.fl. 2007, s. 133–134; Pallant, 

2013, s. 7). Ytterligare höjs validiteten om experter är överens om mätinstrumentets 

giltighet. Vidare av att man inte sammanblandat begrepp och att mätinstrumentets 
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frågor harmoniserar med teorin, till exempel att mätinstrumentet av akademisk 

självuppfattning harmoniserar med teorin om akademisk självuppfattning (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 59; Pallant, 2013, s. 7). Validiteten kan ytterligare förbättras genom 

att en pilotundersökning har gjorts för att gallra bort svåra eller missvisande frågor 

(Cohen m.fl. 2007, s. 133). 

 

 

6.7.3 Etik   
 

Etik, eller läran om god moral, är särskilt viktig i forskning om människans inre. I 

strävandet efter kunskap och sanning är nyckelordet integritet och grundprincipen att 

ändamålen inte helgar medlen (Denscombe, 2014, s. 309; Olsson & Sörensen, 2007, 

s. 59). Cohen m.fl. (2007, s. 51–64) har en aningen liberalare hållning och nedtonar 

etikens absoluthet. 

I relation till respondenterna bör forskaren beakta följande nyckelord: 

genomskinlighet, fri vilja, mänskliga rättigheter, likabehandling och uppbyggelse 

(Cohen m.fl., 2007, s. 58, 62–63; Olsson & Sörensen, 2007, s. 54–55). Forskaren måste 

kunna garantera anonymitet och hantera data konfidentiellt eftersom osäkerhet på 

dessa områden kan påverka resultaten (Cohen m.fl., 2007, s. 64–65). Vidare, i 

bearbetning av datamaterial bör ärlighet genomsyra allt handlande, till exempel i 

uppgivandet av citat och referenser. Oredlighet med källor, intressekonflikter eller 

plagiat får inte finnas. Uppgifterna förstörs sedan enligt överenskommelse (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 54–59). 

I denna avhandling har dessa etiska principer beaktats genom att respondenternas 

anonymitet garanterats och datamaterialet bearbetas konfidentiellt, till exempel raderar 

jag enligt överenskommelse alla elevuppgifter när databearbetningen är gjord. 

Resultaten har inte förvrängts. Forskarna eller forskaren har inte påverkat eller kommit 

i kontakt med respondenterna eftersom lärarna själva delade ut och samlade in 

enkäterna. Dessutom gavs jag som utomstående enbart tillgång till de enkätfrågor som 

direkt behandlar avhandlingens syfte och ett kontrakt är skrivet som garanterar att 

datamaterialet förstörs när avhandlingen blivit färdig. 
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7 Resultatkapitel 
 

I detta kapitel redogörs först för några inledande analyser som sammanknyter 

metodkapitlet med resultatkapitlet. Därefter presenteras avhandlingens resultat och 

de profilgrupper som upptäckts. Efter det redogörs resultaten från variansanalysen, 

som berör skolprestationer, och Kruskal-Wallis och Mann-Whitney analysen som 

berör specialundervisningen. 

  

 

7.1 Inledande analyser 
 

Två inledande analyser gjordes för att knyta ihop metodkapitlet med resultatkapitlet. 

För det första gjordes en faktoranalys med enkätens olika frågor som variabler för att 

beräkna att frågorna för indexen mäter samma sak. Faktoranalysen presenteras i Tabell 

4 på följande sida. 

 

 

7.1.1 Faktoranalystabell 
 

Faktoranalysen visar mätinstrumentens indelning i sex olika faktorer är motiverad. 

Faktoranalysen visar att enkätfrågorna sammanfaller med indexfaktorerna som väntat, 

till exempel sammanföll de enkätfrågor som berör akademisk självuppfattning under 

samma faktor (se Tabell 4). Notera att två av faktorerna undersöker olika aspekter av 

samma variabel, som är generell självuppfattning. Faktoranalysens 6 faktorer förklarar 

60,0 procent av den totala variansen i urvalet av frågor.  
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Extraktionsmetod: Maximum Likelihood. 

Rotationsmetod: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

 

Tabell 4 

Faktoranalys för indexvariablernas enkätfrågor 

 UAS GSU(1) ASU UES GSU(2) SM 

B7.1 1,002      

B7.1 ,801      

C1.3 ,245      

E9.6  ,829     

E9.5  ,774     

E9.3  ,691     

E9.1  ,687     

E9.2  ,654   -,296  

E9.9  ,598     

B5.5   ,652    

B5.4   ,646    

B5.2   ,642    

B5.7   ,630    

B5.6   ,629 ,313   

B5.3   ,574   ,252 

B5.1   ,528    

B3       

C3.2    ,918   

C3.1    ,883   

C3.3    ,475   

C1.7    ,377   

E15.3     ,900  

E15.4     ,754  

E15.5     ,703  

E15.6     ,683  

E15.7     ,672  

E15.2     ,668  

E15.1     ,613  

E9.8     ,596  

E9.4     ,576  

E9.7     ,562  

E11.2     ,528  

B1.2       

B8.5      ,839 

B8.7      ,707 

B8.2      ,702 

B8.6      ,632 

B8.3      ,290 

B1.9      ,248 
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7.1.2 Korrelationsanalys 
 

Den andra inledande analysen som gjordes var en korrelationsanalys mellan de olika 

indexfaktorerna. Korrelationsanalysen gjordes främst för att kunna tillföra förklaringar 

till de övriga resultaten och att bepröva tidigare forskning. Nedan följer 

korrelationstabellen, Tabell 5.  

 

Tabell 5 

Korrelationstabell för samtliga index 

 SPEC BETYG SM ASU GSU UAS UES 

SPEC 

Pearsons 

Korrelation 

1 -,341** -,106** -,132** -,076** ,050** -,049* 

Signifikansvärde  ,000 ,000 ,002 ,000 ,009 ,042 

N 2788 2711 1292 571 2616 2761 1748 

BETYG 

Pearsons 

Korrelation 

-,341** 1 ,274** ,420** ,167** ,034* ,224** 

Signifikansvärde ,000  ,000 ,000 ,000 ,050 ,000 

N 2711 3410 1280 566 3205 3386 1713 

SM 

Pearsons 

Korrelation 

-,106** ,274** 1 ,630** ,380** ,135** ,276** 

Signifikansvärde ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1292 1280 1303 200 1233 1293 1087 

ASU 

Pearsons 

Korrelation 

-,132** ,420** ,630** 1 ,458** ,125** ,371** 

Signifikansvärde ,002 ,000 ,000  ,000 ,003 ,000 

N 571 566 200 573 541 569 537 

GSU 

Pearsons 

Korrelation 

-,076** ,167** ,380** ,458** 1 ,073** ,308** 

Signifikansvärde ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 2616 3205 1233 541 3290 3258 1699 

UAS 

Pearsons 

Korrelation 

,050** ,034* ,135** ,125** ,073** 1 ,360** 

Signifikansvärde ,009 ,050 ,000 ,003 ,000  ,000 

N 2761 3386 1293 569 3258 3468 1750 

UES 

Pearsons 

Korrelation 

-,049* ,224** ,276** ,371** ,308** ,360** 1 

Signifikansvärde ,042 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 1748 1713 1087 537 1699 1750 1761 

Notera. ** Korrealtionens signifikansvärde är  p<0,01. * Korrelationens 

signifikansvärde är p<0,05.  
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I Tabell 5 är följande samband anmärkningsvärda med tanke på forskningsfråga 1: 

Det starkaste positiva sambandet (0,630) finns mellan akademisk självuppfattning 

(ASU) och skolmotivation (SM). Det finns också ett positivt samband mellan generell 

självuppfattning och akademisk självuppfattning (0,458), skolmotivation (0,380) och 

upplevt emotionellt stöd (UES) (0,308). I denna korrelationstabell ger det upplevda 

emotionella stödet (UES) starkare korrelationsvärden än det upplevda akademiska 

stödet (UAS) med samtliga index. Sinsemellan har dessa ett korrelationsvärde på 

0,360.  

Följande samband är anmärkningsvärda med tanke på forskningsfråga 2: 

Det finns ett negativt samband mellan skolprestationer (BETYG) och 

specialundervisning (SPEC), med korrelationsvärdet -0,341, vilket innebär att elever 

som får mera specialundervisning tenderar ha sämre betyg och vice versa. Alla 

indexfaktorer förutom upplevt akademiskt stöd (UAS) har ett negativt samband med 

specialundervisning. Av indexfaktorerna har akademisk självuppfattning de tydligaste 

sambanden med specialundervisning (-0,132) och skolprestationer (0,420). På andra 

plats är skolmotivation med korrelationsvärdet -1,06 med specialundervisning och 

0,274 med skolprestationer. För skolprestationerna har även det upplevda emotionella 

stödet ett märkbart samband 0,224. 

 

 

7.2 Profilgruppernas namn 
 

I följande stycken 7.3 och 7.4 presenteras åtta stycken profilgrupper. Med en 

profilgrupp menas en gruppering av elever som gett liknande svar i samtliga frågor. 

För att åskådliggöra resultaten för dessa åtta sambands- eller profilgrupper har 

samtliga grupper döpts med så självförklarande namn som möjligt istället för att kalla 

grupperna för grupp 1 och grupp 2 och så vidare. Gruppnamnen är inte etablerade utan 

självgivna. Namnen strävar efter att betona varje profilgrupps mest särskiljande drag 

som framkommit efter i klusteranalyserna. Redan namnen i sig ger även en antydan 

om tolkning, till exempel är det bara två av åtta grupper som får specialundervisning. 

Därför har dessa grupper ordet ”Speciellt” i namnet. I denna avhandlings resultat 

framkommer följande profilgrupper som presenteras i Tabell 6.  
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Tabell 6 

Beskrivning av de olika profilgrupperna 

Profilgrupp Beskrivning av gruppen 

Primusgruppen Till primusarna hör de elever som har höga värden i 

samtliga index, och de får ingen specialundervisning. 

Kan Själv-gruppen De elever som Kan Själv har höga värden i nästan alla 

index förutom det uppfattade stödet och 

specialundervisning. Det låga värdet i uppfattat 

akademiskt stöd beror på att eleverna inte anser sig 

behöva hjälp eftersom de kan själv. 

De Självföraktande Innefattar de elever som utmärks av att ha ett mycket lågt 

värde i generell självuppfattning trots att värdena i de 

övriga indexen är relativt höga. Ordet självförakt antyder 

att de ser ner på sig själva trots att de inte tycks finnas 

orsak för det. 

De Stödda Utmärkande för denna grupp är de höga värdena för det 

uppfattade stöden, särskilt det akademiska. Därför kallas 

de för De Stödda. I övrigt har gruppens elever medellåga 

värden i samtliga index. 

Nöjda Lågpresterare Denna grupp har låga betyg trots att de har ganska höga 

värden i de övriga indexen. Eleverna är därför Nöjda 

Lågpresterare. 

De Speciellt Positiva Eleverna i denna grupp får ofta specialundervisning, 

därför ordet ”Speciellt”, och har ganska positiva värden 

i alla index förutom betygen. 

De Speciellt Svaga Elever i denna grupp är Speciella eftersom de får 

specialundervisning och Svaga eftersom de har låga 

värden i samtliga index. 

De Förbisedda Har låga värden i samtliga index men får ingen 

specialundervisning. Eftersom de inte får stöd trots 

genomgående låga värden kan denna grupp anses vara 

Förbisedd. 
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Dessa profilgrupper kan bättre uppfattas från de medelvärdestabeller och 

klusteranalysfigurer som presenteras nedan.  Profilgrupperna skrivna med fet stil 

presenteras i stycket 7.3 som berör den första forskningsfrågan medan de övriga tre 

presenteras i stycket 7.4 som berör den andra forskningsfrågan och framkommer först 

när faktorerna SPEC och BETYG läggs till. Profilgruppernas storlek som procentandel 

beskrivs skilt för varje klusteranalys i tabellerna 7–10. Trots att klusteranalyserna 

gjorts skilt för generell självuppfattning och akademisk självuppfattning presenteras 

dessa profilgrupper inte skilt för sig eftersom de sammanfaller nästan helt. Det fanns 

dock två undantag. Det första undantaget kan märkas i klusteranalysen för den första 

forskningsfrågan med akademisk självuppfattning där De Speciellt Svaga delades i två 

skilda grupper. Det andra undantaget är att De Självföraktande är mera framträdande 

i klusteranalyserna med generell självuppfattning.  

 

 

7.3 Hurdana sambandsgrupper finns det med avseende på elevers 

självuppfattning, skolmotivation och uppfattade stöd? 
 

 

För att besvara den första forskningsfrågan (F1) gjordes två klusteranalyser med 

indexvariablerna för självuppfattning, skolmotivation och uppfattat stöd. Det som 

skiljer klusteranalyserna åt är att den första har indexvariabeln generell 

självuppfattning och presenteras i Tabell 7 och Figur 14 medan den andra istället har 

akademisk självuppfattning som presenteras i Tabell 8 och Figur 15. Tabell och 

figuren visar profilgruppernas Z-medelvärden enligt index.  
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Tabell 7 

Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F1-GSU). N = 1049. Bortfall = 

2463 

 De 

Stödda 

De 

Självföraktande 

Primus Kan 

Själv 

De 

Svaga 

SM -1,38 ,13 ,44 ,50 -,71 

GSU -,67 -,93 ,69 ,61 -,93 

UAS -,37 ,82 ,88 -,77 -1,01 

UES -,04 -,05 ,78 -,13 -1,70 

 

N 153 187 257 297 137 

Procent 14,6 17,8 26,2 28,3 13,1 

Not. SM = Skolmotivation, GSU = Generell självuppfattning, UAS = Uppfattat 

akademiskt stöd, UES = Uppfattat emotionellt stöd, N = Antal respondenter. 

 

 

Figur 14. Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F1-GSU). N = 1049. Bortfall 

= 2463. 

 

Klusteranalysen med indexvariabeln akademisk självuppfattning har också ett valt 

antal på fem profilgrupper, trots att antalet respondenter, 192, är betydligt mindre. 

Tabell 8 och Figur 15 visar profilgruppernas Z-medelvärden enligt index för 

klusteranalysen med akademisk självuppfattning. 
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Tabell 8 

Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F1-ASU). N = 192. Bortfall = 

3320 

 De Svaga 

(UES+) 

De Stödda  Primus Kan 

Själv 

De Svaga 

(UES-) 

SM -1,01 -,29 ,42 ,69 -,56 

ASU -1,11 -,59 ,44 ,71 -,56 

UAS -,75 ,58 1,25 -,64 -,89 

UES -,14 -,53 ,83 ,27 -2,21 

 

N 32 36 63 48 13 

Procent 16,7 18,8 32,8 25,0 6,8 

Not. SM = Skolmotivation, ASU = Akademisk självuppfattning, UAS = Uppfattat 

akademiskt stöd, UES = Uppfattat emotionellt stöd, N = Antal respondenter. 

 

 
 

Figur 15. Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F1-ASU). N = 192. Bortfall 

= 3320. 

 

Dessa två klusteranalyser utmärker följande profilgrupper: Primusgruppen, Kan Själv-

gruppen, De Självföraktande, De Stödda och De Svaga. För att kortfattat repetera 

gruppbeskrivningarna och därmed redovisa för resultaten kan nämnas att: 
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Primusgruppen har tydligt positiva Z-medelvärden i samtliga index, högst är värdet 

för indexet uppfattat akademiskt stöd (UAS). Denna grupp är en av de största och utgör 

ca 26–33 procent av respondenterna. 

Kan Själv-gruppen har också höga, positiva Z-medelvärden i samtliga index förutom 

det uppfattade stödet, där särskilt det akademiska stödet är klart negativt i båda 

klusteranalyserna medan de emotionella stödet är positivt om än svagt i den andra 

klusteranalysen. Gruppen utgör även en större grupp på ca 25–28 procent av 

respondenterna. 

De Självföraktande framkommer endast i den första klusteranalysen och har ett 

anmärkningsvärt lågt värde på – 0,93 för generell självuppfattning. Gruppen utgör ca 

18 procent av respondenterna. 

De Stödda har negativa värden för de flesta indexfaktorer men gruppens särdrag är att 

de uppfattade stöden är betydligt högre än för självuppfattning och skolmotivation. De 

Stödda utgör ca 15–19 procent av respondenterna.  

De Speciellt Svaga har enbart låga, negativa Z-medelvärden. Gruppen utgör den 

minsta gruppen bland de ovan beskrivna. Trots att De Svaga delas i två grupper, De 

Svaga (UES+) och De Svaga (UES-), beskrivs de inte skilt eftersom de främst 

sammanblandas med den första klusteranalysens motsvarande grupp De Svaga. 

 

 

7.4 Hur sammanfaller dessa profilgrupper med avseende på 

skolprestationer och specialundervisning? 
 

Den andra forskningsfrågan (F2) beprövas på två sätt. För det första genom två nya 

klusteranalyser med de nya indexvariablerna skolprestationer (BETYG) och 

specialundervisning (SPEC). De nya klusteranalyserna görs för att se om det sker att 

profilgrupperna förändras. För det andra testas den andra forskningsfrågan genom en 

variansanalys och en Kruskal-Wallis och Mann-Whitney analys för att testa om det 

finns signifikanta skillnader mellan grupperna i fråga om skolprestationer och 

specialundervisning. 
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Först presenteras alltså på samma sätt som tidigare två klusteranalyser, en för generell 

självuppfattning i Tabell 9 och Figur 16 och en för akademisk självuppfattning i Tabell 

10 och Figur 17. Profilgrupperna från forskningsfråga 1 återkommer i 

klusteranalyserna för forskningsfråga 2 dock med några anmärkningsvärda tillägg. Tre 

nya profilgrupper framkom. Dessa är Nöjda Lågpresterare, De Speciellt Positiva och 

De Förbisedda. 

I klusteranalysen för generell självuppfattning valdes antalet åtta profilgrupper vars 

resultat presenteras nedan. 

 

 

 

För att göra Figur 16 mera begriplig har endast de nya eller de grupper som får 

specialundervisning inkluderats. Profilgrupperna Primus, Kan Själv, De 

Självföraktande och De Stödda har alltså exkluderats. 

Tabell 9  

Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F2-GSU). N = 1023. Bortfall = 2489 

 Primus De 

Stödda 

Speciellt 

Svaga 

Speciellt 

Positiva 

De 

Förbisedda 

De 

Självföraktande 

Nöjda 

Lågprest

erare 

Kan 

Själv 

SPEC -,41 -,40 2,11 2,29 -,40 -,41 -,40 -,40 

BETYG ,79 ,021 -1,15 -,60 -1,02 ,55 -,98 ,45 

SM ,69 -,07 -,70 ,12 -1,14 -,57 -,46 ,58 

GSU ,67 -,76 -,86 ,22 -,82 -1,20 ,45 ,63 

UAS ,87 ,99 -,44 ,49 -1,08 -,67 -,01 -,91 

UES ,72 ,14 -,99 ,46 -1,73 -,55 ,13 -,05 

 

N 189 155 68 83 85 99 130 214 

Procent 18,5  15,2  6,6  8,1 8,3 9,7 12,7 20,9 

Notera. SPEC = Specialundervisning, BETYG = Skolprestationer, SM = Skolmotivation, GSU = 

Generell självuppfattning, UAS = Uppfattat akademiskt stöd, UES = Uppfattat emotionellt stöd, 

N = Antal respondenter. 
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Figur 16. Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F2-GSU). N = 1023. Bortfall 

= 2489. 

 

I den sista klusteranalysen med akademisk självuppfattning framkommer samma 

profilgrupper förutom Nöjda Lågpresterarna, då det till denna klusteranalys endast 

valdas sju profilgrupper eftersom antalet respondenter är färre. I övrigt är grupperna 

De Speciellt Positiva, De Speciellt Svaga och De Förbisedda inte märkbart annorlunda 

än i klusteranalysen med generell självuppfattning. Trots det presenteras resultat från 

klusteranalysen med akademisk självuppfattning i följande Z-medelvärdetabell 

(Tabell 10) och Figur 17. 
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Från Figur 17 har åter de profilgrupperna som redan presenterats i forskningsfråga 1 

exkluderas för att göra figuren tydligare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F2-ASU). N = 190. Bortfall 

= 3322. 

Tabell 10 

Profilgruppernas Z-medelvärden enligt index (F2-ASU). N =190. Bortfall = 3322 

 De 

Förbisedda 

Spec. 

Svaga 

Kan 

Själv 

Självfö-

raktande 

Spec. 

Positiva 

Primus De 

Stödda 

SPEC -,25 ,67 -,40 -,43 1,89 -,43 -,25 

BETYG -1,31 -,31 ,80 -,35 -,62 ,18 -,89 

SM -,20 -,50 ,51 -1,87 ,27 ,53 -,58 

ASU -,59 -,31 ,64 -1,52 ,41 ,45 -1,11 

UAS -,55 -,89 -,62 -,93 ,66 1,18 1,12 

UES -,14 -1,75 ,23 -,44 ,55 ,67 -,59 

 

N 27 13 44 12 19 55 20 

% 14,2 6,8 23,2 6,3 10,0 28,9 10,5 

Not. SPEC = Specialundervisning, BETYG = Skolprestationer, SM = Skolmotivation, ASU 

= Akademisk självuppfattning, UAS = Uppfattat akademiskt stöd, UES = Uppfattat 

emotionellt stöd, N = Antal respondenter. 
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De ovanpresenterade resultaten i Tabell 9 och 10 och Figur 16 och 17 bidrar med 

följande information till profilgrupperna. För det första synliggörs att det endast finns 

två profilgrupper, De Speciellt Positiva och De Speciellt Svaga, som får märkbart mera 

specialundervisning med klart positiva Z-medelvärden medan de övriga 

profilgrupperna har negativa värden. Notera att de negativa värdena i 

specialundervisning beror på den relativa medelevärdesskalan i tabellen. Det innebär 

inte att eleverna får mindre än ingen specialundervisning alls. Vad berör 

skolprestationerna är det profilgrupperna Primus, Kan Själv och De Självföraktande 

som verkar prestera bäst i skolan, medan De Speciellt Svaga, De Förbisedda och Nöjda 

Lågpresterarna verkar prestera sämst. Enbart en klusteranalys gör det dock inte möjligt 

att säga om det finns signifikanta skillnader mellan dessa profilgrupper i fråga om 

skolprestationer och specialundervisning och därför analyseras detta närmare i 

följande stycke som beskriver resultaten från variansanalysen, Kruskal-Wallis och 

Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

7.5 Variansanalys för skolprestationer 
 

För att klargöra om de olika profilgrupperna skiljer sig från varandra i fråga om 

skolprestationer gjordes en variansanalys som kallas för en tvåvägs-ANOVA. Det är 

naturligt att alla profilgrupper inte skiljer sig signifikant från varandra i de olika 

klusteranalyserna men variansanalysen ger ändå belägg för att det särskilt mellan vissa 

grupper finns statistiskt signifikanta skillnader. 
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För den första variansanalysen var signifikansvärdet i Levenes test, p=0,039 vilket i 

princip innebär att det som beskrivs här nedan inte är valid statistik. Analysens F-värde 

(2,144) och effektstorlek var medelstark, 𝜂𝑝
2 = 0,093 Variansanalysens resultat (se 

Tabell 11) visade att de tre högst presterande profilgrupperna Primus, De 

Självföraktande och Kan Själv hade statistiskt signifikant bättre skolprestationer än de 

övriga grupperna. Sinsemellan dessa grupper fanns det ingen statistisk skillnad. 

De Stödda och De Speciellt Positiva hade heller ingen statistisk signifikant skillnad 

sinsemellan men var en medelpresterande grupp. De tre lägst presterande grupperna, 

Nöjda Lågpresterare, De Förbisedda och De Speciellt svaga presterade statistiskt 

signifikant sämre än de ovannämnda grupperna. Mellan dessa tre profilgrupper som 

presterade sämst fanns heller ingen skillnad. 

Tabell 11 

Gruppvis, deskriptiv statistik för profilgrupperna (F2-GSU) 

 Antal 

respondenter 

Medelvärde Standard-

avvikelse 

Primus 189 ,79 ,69 

De Självföraktande 99 ,55 ,71 

Kan Själv 214 ,45 ,80 

De Stödda 155 ,02 ,68 

De Speciellt Positiva 83 -,60 ,82 

Nöjda Lågpresterare 130 -,98 ,69 

De Förbisedda 85 -1,02 ,79 

De Speciellt Svaga 68 -1,15 ,79 

Totalt 1023 -,15 1,07 
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För att undersöka om det finns statistisk signifikanta skillnader mellan profilgrupperna 

tagna ur den sista klusteranalysen med akademisk självuppfattning gjordes en till 

variansanalys (Tabell 12). Denna gång var signifikansvärdet i Levenes p=0,822 medan 

F-värdet var 25,315 och effektstorleken var mycket stark, 𝜂𝑝
2 = 0,454. Resultaten från 

denna analys visade att Kan Själv gruppen ensam presterade signifikant bättre än de 

övriga grupperna. De näst bäst presterande var Primusarna och De Självföraktande 

som var signifikant sämre än Kan Själv men bättre än de övriga. Mellan de 

lågpresterande grupperna De Speciellt Svaga, De Speciellt Positiva och De Stödda 

fanns det sinsemellan inga skillnader mellan gruppen. Den grupp som presterade 

statistiskt signifikant lägst var De Förbisedda. Effektstorleken för skillnaderna mellan 

dessa grupper var alltså mycket stark. Sammanfattningsvis visar variansanalysen att 

det finns tydliga skillnader i prestationsnivå mellan de olika profilgrupperna. 

 

 

7.6 Kruskal-Wallis och Mann-Whitney för specialundervisning 
 

Eftersom data för specialundervisning inte är normalfördelade går det inte att genom 

variansanalys bekräfta om gruppskillnaderna är statistiskt signifikanta eller inte vad 

gäller hur mycket specialundervisning de får. Därför utfördes ett Kruskal-Wallis för 

Tabell 12 

Gruppvis deskriptiv statistik för profilgrupperna (F2-ASU) 

 Antal 

respondenter 

Medelvärde Standard-

avvikelse 

Kan Själv 44 ,80 ,79 

Primus 55 ,18 ,79 

De Självföraktande 12 ,07 ,81 

De Speciellt Svaga 13 -,35 ,62 

De Speciellt Positiva 19 -,62 ,80 

De Stödda 20 -,89 ,98 

De Förbisedda 27 -1,31 ,78 

Totalt 190 -,15 1,07 
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att först testa om det fanns signifikanta skillnader mellan profilgrupperna, och en 

Mann-Whitney för att precisera just mellan vilka grupper skillnaderna fanns. 

Först visade Kruskal-Wallis testet att det fanns signifikanta skillnader i hur mycket 

specialundervisning profilgrupperna får. 𝑋2(7) = 922,44, p<0,001, med ett 

medelvärde på 95,02 för de profilgrupper som inte får specialundervisning och ett 

medelvärde på 230,95 för de grupper som får specialundervisning.  Mann-Whitney 

testet visade i enlighet med klusteranalysens figur att skillnaderna fanns mellan De 

Speciellt Svaga och Primusarna (U = 7,50, p<0,01) och De Speciellt Positiva och 

Primusarna (U = 4,50, p<0,01). Däremot fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupper som enligt klusteranalysen inte får specialundervisning, till exempel 

mellan Primusarna och De Stödda (p=0,52). I den andra forskningsfrågans 

klusteranalys med akademisk självuppfattning visade det sig att det finns en statistiskt 

signifikant skillnad i hur mycket specialundervisning De Speciellt Svaga och De 

Speciellt Positiva får, (U = 51,0, p<0,01). 
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8 Diskussion 
 

Detta kapitel består av en metoddiskussion, resultatdiskussion samt en 

sammanfattning. I metoddiskussionen behandlas datainsamling och bearbetning och 

analys av data. I resultatdiskussionen diskuteras avhandlingens resultat med teorin 

och den tidigare forskningen och vad resultaten bidrar med till specialpedagogiken i 

högstadier.   

 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

8.1.1 Mätinstrument 
 

Denna avhandlings reliabilitet, validitet och etik står på god grund och har beskrivits 

närmare i kapitel 6.7. Det som stärker undersöknings pålitlighet och trovärdighet är att 

de enkätfrågor som använts för att skapa de olika indexen i de flesta fall tagits från 

väletablerade mätinstrument. I resterande fall har frågorna varit mycket specifika. 

Enkäten har besvarats av ett stort antal respondenter, vilket höjer generaliserbarheten. 

Därtill har det stora antalet respondenter gjort det möjligt att använda klusteranalys 

som metod, trots att många respondenter då gallras bort (Anderberg, 2014, s. 11). 

Projektansvarige har förklarat att beslutet att vissa frågor enbart ställdes till elever i 

årskurs 7 respektive 9 är en av datamaterialets svagheter. De etiska aspekterna har 

beaktats, till exempel har respondenter samt deras föräldrar informerats och blivit 

tillfrågade om passivt godkännande. Enkäten har även förbättrats efter en 

pilotundersökning.  

Det som däremot försämrar denna studies reliabilitet och validitet i fråga om 

mätinstrumenten är främst att enkäten inte utformats för denna avhandlings syfte. 

Därför består indexet för generell självuppfattning (GSU) av frågor som egentligen 

berör självkänsla. Likaså berör några frågor i indexet för skolmotivation (SM) 

egentligen skoltrötthet. Därför kan det ifrågasättas om de begrepp som beskrivits i 

teorin och de som undersökts är exakt de samma. Motiveringen för dessa val av index 

är att frågorna om självkänsla endast använts för indexet för generell självuppfattning, 

eftersom självkänsla är en del av paraplybegreppet generell självuppfattning. 
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Dessutom är Marsh och Cravens (2006, s. 158) kritik riktad mot att sammanblanda 

generella begrepp med domänspecifika begrepp, vilket inte är fallet i denna 

avhandling. Utöver detta har möjliga svagheter i indexen undvikits genom att utföra 

dubbla klusteranalyser. Att indexet för skolmotivation innefattar skoltrötthetsfrågor 

motiveras genom att faktoranalysen kunde kategorisera dessa under samma faktor. 

Värdena för Cronbach’s Alpha är också giltiga, med ett α – värde över 0,7. I 

faktoranalysen synliggörs även att vissa frågor som satts i olika index överlappar 

varandra, medan andra frågor som satts tillsammans faller in i olika faktorer. Dessa är 

dock undantag. Den största svagheten, vad berör mätinstrumenten, förblir att enkäten 

som använts inte gjorts för denna avhandlings syfte. Därmed sänks validiteten, det vill 

säga om enkäten mäter det som ska mätas. 

 

8.1.2 Bearbetning och analys av data 
 

Det som höjer denna undersöknings reliabilitet är att analyserna och databearbetningen 

gjorts noggrant och redovisats för, för att kunna återupprepas (Eliasson, 2013, s. 14–

15). För resultaten har medelvärden, standardavvikelser och ytterligare information 

redovisats för, vilket ytterligare höjer studiens validitet enlig Cohen med flera (2007, 

s. 133). Även bortfallet och dess inverkan på resultaten har förklarats (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 93–94). Kraven för de gjorda analyserna har också nämnts och de 

kraven har uppnåtts i denna avhandling. Det torde inte vara brister i genomskinlighet 

eller redovisning, som skulle göra denna undersökning svår att upprepa. Utan istället det 

faktum att bearbetningen av data skett i så många steg att återupprepandet blir svårare och 

reliabiliteten lägre. Till exempel har Mann-Whitney kritiserats som metod eftersom denna 

metod kräver upprepade analyser när det finns många grupper. 

 

Klusteranalys har också kritiserats som metod. Kritiken har då främst riktat sig mot 

analysmetodens explorativa natur, det vill säga att forskaren måste pröva sig fram till de 

resultat som ser vettigast ut. Det finns inga entydiga riktlinjer för hur många antal kluster 

som bör väljas och olika algoritmer och olika antal klustergrupper kan ge helt olika resultat 

(Niemivirta, 2002, s. 250). På den här punkten kan kritiken delvis tystas av det faktum 

att dubbla klusteranalyser gjorts och att forskaren prövat på olika antal klustergrupper 

från tre till tolv. Därtill har forskaren rådfrågat om andra sakkunnigas åsikter i frågan. 
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Niemivirta (2002, s. 269) lyfter även fram att klassificeringen och döpandet av 

profilgrupperna kan vara ett problem. Namnen präglas ofta av forskarens tolkningar. 

Därför kan en likadan undersökning, där profilgrupperna getts andra namn, resultera i 

andra slutsatser. I denna studie antyder namnet De Förbisedda att det är lärarna som 

inte upptäckt dessa elever, medan det i verkligheten kunde vara så att de inte är 

mottagliga för lärarnas stöd och borde heta något i stil med De Omottagliga. Det här 

är en av många orsaker till att denna undersöknings resultat behöver upprepas och 

beprövas av andra. 

 

Det stora bortfallet för indexet akademisk självuppfattning i kombination med 

klusteranalysens gallrande effekt resulterade i dubbla klusteranalyser för båda 

forskningsfrågorna. Det önskvärda här skulle ha varit att bägge index haft ett så stort 

antal respondenter att en klusteranalys per forskningsfråga hade räckt. För att höja 

reliabiliteten och generaliserbarheten gjordes dock två. Resultaten från de fyra 

klusteranalyserna blev därför mindre entydiga och lättolkade än de hade varit med 

endast två. 

 

I de variansanalyser som gjordes finns också vissa brister. En av de största bristerna är 

att kravet om lika spridning inom profilgrupperna, för att undvika typ I fel, inte 

uppnåtts för variansanalysen med generell självuppfattning. Levenes test visade att p 

var under 0,05. Den praktiska effekten av denna brist är dock liten eftersom dubbla 

klusteranalyser gjordes och den andra variansanalysen kunde befästa statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Det är endast för gruppen Nöjda 

Lågpresterare som det inte går att säga om gruppen skiljer sig markant från de övriga 

i fråga om skolprestationer. 

 

Sammanfattningsvis tror jag att denna undersökning har en hög reliabilitet som 

riktningsvisare vad gäller de större helheterna. Men i fråga om profilgruppernas 

detaljer, till exempel profilgruppernas medelvärden och så vidare, är reliabiliteten 

däremot sannolikt låg. Undersökningsresultaten bör därför bekräftas av vidare 

forskning. 
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8.2 Resultatdiskussion 
 

8.2.1 Resultatdiskussion för forskningsfråga 1 
 

För att besvara den första forskningsfrågan valdes fem klustergrupper som genom 

vidare analys visade sig skilja sig signifikant från varandra. Profilgrupperna som 

upptäcktes i den första frågan diskuteras och beprövas mot teorin i tur och ordning: 

 

Primusarna är den grupp som hade höga värden i samtliga index. Gruppen är också 

den största, vilket tyder på att de flesta högstadieelever mår och klarar sig bra i skolan. 

Eftersom gruppen har höga värden i samtliga index är Primsurna möjligen den grupp 

som tydligast ger stöd för de teorier som presenterats i litteraturöversikten, till exempel 

teorin om akademisk självuppfattning och självbestämmandeteorin. Primusarna ger 

också stöd för den enkla hypotesen att indexen akademisk självuppfattning, 

skolmotivation och uppfattat stöd har positiva samband sinsemellan. Enbart utifrån 

denna profilgrupp kunde tolkningar göras att akademisk självuppfattning, 

skolmotivation och uppfattat stöd alltid följer varandra åt. Gruppen visar även att det 

finns samband mellan generell och akademisk självuppfattning, akademisk 

självuppfattning och skolmotivation, och mellan de uppfattade akademiska och 

emotionella stöden. Begåvade elever får mera stöd enligt Reschlys resultat (2013, s. 

16). Att både det uppfattade akademiska stödet och det uppfattade emotionella stödet 

har höga värden kunde tyda på ett positivt samband i enlighet med Demarey med flera 

(2005, s. 691–692) som anser att de olika sorts stöden går in i varandra. Som följd av 

att Primusarna har höga värden i samtliga ämnen är det inte överraskande att de 

presterar bra i skolan. I denna undersökning framkommer dock inte 

kausalitetsriktningar, det vill säga om det är bra akademisk självuppfattning som 

förbättrar skolprestationerna eller om det är goda skolprestationer som förbättrar den 

akademiska självuppfattningen. Därför är det omöjligt att utifrån denna undersökning 

ge synpunkter om vad som borde satsas på. Sannolikt är det bäst att i enlighet med 

REM (eng. reciprocal effects method) satsa på båda.  

Kan Själv-gruppen har höga värden i samtliga index förutom i det uppfattade 

akademiska stödet. Därför ger även Kan Själv-gruppen stöd till Marsh och Martin 

(2011, s. 68) om att akademisk självuppfattning och skolmotivation är nära 
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sammanknutna och att dessa har ett positivt samband med skolprestationer. Att 

indexvariablerna akademisk självuppfattning och skolmotivation är viktiga stöds 

också från korrelationsanalysens resultat som visar att dessa två variabler hade de 

starkaste sambanden med de övriga faktorerna. Att Kan Själv-gruppen visade sig vara 

den gruppen som klart oftast svarat att de inte behöver stöd med skolarbetet antyder 

att de är självständiga. Därmed bekräftar gruppen självbestämmandeteorin i att 

självständighet är viktigt för skolmotivationen och lärandet. Gruppen bekräftar även 

Mercers (2011, s. 334) teori om att det finns högpresterande elever som uppfattar 

mindre akademiskt stöd för att de får, behöver eller vill ha mindre stöd. I varje fall 

visar Kan Själv-gruppen att uppfattat akademiskt stöd kan vara en missvisande 

predikator för att bestämma vilka elever som behöver och inte behöver 

specialundervisning.  

De Självföraktande är en grupp som har rätt höga värden i alla index men med ett 

anmärkningsvärt undantag, generell självuppfattning. En vidare analys klargjorde att 

74 procent av gruppens elever är flickor. De Självföraktande kunde således vara de så 

kallade ”duktiga prestationsprinsessorna” som mycken litteratur har skrivits om. Dessa 

elever är duktiga, upplever att de får stöd och presterar väl i skolan men tycks inte se 

sig själva som värdefulla, älskade och tillräckliga. En möjlig orsak är att deras identitet 

är för beroende av prestationer och jämförelser till andra. Gruppens bidrag till 

forskningen är att den stöder Stienmayr och Spinaths (2009, s. 87) samt Marsh och 

Scalas (2010) tanke om att de domänspecifikare begreppen bättre lämpar sig för 

forskning om skolprestationer. Generell självuppfattning och akademisk 

självuppfattning mäter två helt skilda koncept som inte behöver följas åt, trots att det 

finns ett medelstarkt korrelationsvärde (0,458, p<0,01). Generell självuppfattning 

bekräftas igen vara en dålig predikator för skolresultat och andra indexfaktorer (Al 

Zyoudi, 2010, s. 75; Banks & Woolfson, 2008, s. 53; Bear, Minke & Manning, 2002; 

Rothman & Cosden, 1995, s. 209, 211). Å andra sidan, om stödåtgärder ges enbart till 

de elever som har svaga skolprestationer, löper De Självföraktande risk att inte bli 

märkta trots att de behöver stöd med sin generella självuppfattning. Det är två frågor 

för sig om stödjandet av den generella självuppfattningen hör till skolans uppgifter 

eller inte och om elevers välbefinnande eller prestationer borde prioriteras. 

Att klusteranalysernas kurvor tycks visa ett tydligare samband mellan generell 

självuppfattning och uppfattat emotionellt stöd än till akademisk självuppfattning och 
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skolmotivation bekräftar däremot Tikkanens (2016, s. 19–20) resultat. Att uppfattat 

emotionellt stöd och generell självuppfattning bättre följs åt kunde tyda på att det 

uppfattade stödet har effekter som sträcker sig långt och influerar även icke-

akademiska domäner.  

De Stödda har medelmåttliga värden i de flesta index, men utmärks av det höga värdet 

i uppfattat akademiskt stöd. Gruppen är svår att tolka eftersom de flesta värdena är 

medelmåttliga. Det som De Stödda bidrar med är en bekräftelse av att det uppfattade 

akademiska stödet inte tycks ha ett direkt samband med de övriga indexfaktorerna eller 

skolprestationer. Möjligen är orsaken till detta, som Stones (2004, s. 46) poängterar, 

att både mängden stöd som ges varierar men också att mängden stöd kan uppfattas 

olika av olika elever. Därtill kan De Stödda vara en sådan grupp elever som märkt att 

de behöver mera stöd och är mottagliga för den och blir hjälpta eftersom de inte är de 

starkaste eleverna. Enligt Hofenrichter med fleras (2015, s. 8) teorier kring uppfattat 

stöd kunde De Stödda tänkas vara de elever som utnyttjar det stöd de får och åker 

snålskjuts genom skolan. Alternativt skapar de myckna stödet en allt större press, 

vilket resulterar i sämre prestationer trots att de upplever att de får mycket akademiskt 

stöd. Viljaranta (2014, s. 751) förklarar att orsaken till att skolmotivationen och det 

uppfattade stödet inte verkar vara så starkt sammanknutna kan vara att sambandet 

medieras indirekt på komplexa sätt.  

De Speciellt Svaga har låga värden i samtliga index och bekräftar därmed den enkla 

teorin om att indexvariablerna följer varandra åt precis som för Primusgruppen. 

Skillnaden är att De Speciellt Svaga ger stöd för teorin ur en annan synvinkel, att det 

kan finnas ett samband mellan dålig självuppfattning, skolmotivation och uppfattat 

stöd. De Speciellt Svaga är ett exempel på varför specialundervisningen mera kunde 

satsa på att stöda elevers akademiska självuppfattning och skolmotivation. Gruppen 

ger också stöd för Al-Yagons (2012, s. 1307) resultat, som anser att elever som får 

specialundervisning och har inlärningssvårigheter har en sämre akademisk 

självuppfattning och skolmotivation samt att de upplever mindre stöd. De statistiskt 

signifikanta skillnaderna mellan till exempel Primusarna och De Speciellt Svaga hade 

mycket stora effektstorlekar, 𝜂𝑝
2 = 0,32 (ASU), 0,48 (SM) och 0,60 (UAS), vilket tyder 

på att skillnaderna mellan grupperna är anmärkningsvärda. 
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8.2.2 Resultatdiskussion för forskningsfråga 2 
 

I resultaten för den andra forskningsfrågan framkom tre nya profilgrupper, Nöjda 

Lågpresterare, De Speciellt Positiva och De Förbisedda. Ur ett övergripande 

perspektiv ger samtliga åtta profilgrupper väntat resultat, det vill säga att 

lågpresterande elever får mera specialundervisning. Även korrelationstabellen antyder 

ett medelsvagt, negativt korrelationsvärde på -0,341 (p<0,01) mellan skolprestationer 

och specialundervisning (Tabell 5). Ju sämre skolprestationer desto mera 

specialundervisning brukar eleven få. Detta är ingen överraskning utan stöder till 

exempel Al-Yagons (2012, s. 1307) resultat. 

Till profilgruppen Nöjda Lågpresterare hör de elever som har medelmåttligt höga 

värden i självuppfattning, skolmotivation och uppfattat stöd men som trots det har låga 

skolprestationer och inte får specialundervisning. I mycket är de Nöjda Lågpresterarna 

en grupp som går emot tidigare forskningsresultat. I teorin borde lågpresterande elever 

få specialundervisning, men de Nöjda Lågpresterarna får inte det. Har dessa elever inte 

märkts eller tagits på allvar av ämnes- och speciallärarna eftersom de ger positiva 

intryck gällande de olika indexområdena? Igen är det tydligt att uppfattat akademiskt 

stöd inte säger mycket. Enligt teorin om akademisk självuppfattning och 

självbestämmandeteorin borde de relativt höga värdena i självuppfattning, 

skolmotivation och uppfattat stöd medföra bättre skolprestationer. Frågan är varför 

prestationerna då är så låga? Möjligen är det som Hofenrichter med flera (2015, s. 8) 

föreslår att dessa elever snålskjutsar igenom skolan. Kanske dessa elever helt enkelt 

underpresterar, men i så fall kunde man vänta sig att den akademiska 

självuppfattningen skulle ha ett negativare värde. En av de mera troliga förklaringarna 

till att Nöjda Lågpresterare har så låga betyg är att de här eleverna enligt Klassens 

(2007, s. 184–185) överskattar sin egen akademiska förmåga, något som elever kan 

göra med upp till 52 procent. Ytterligare kunde de Nöjda Lågpresterarna misstänkas 

vara offer för Big-Fish-Little-Pond effekten, där eleverna tror sig vara duktiga 

eftersom de jämför sig med en liten, svagt presterande ”pond”. I denna undersökning, 

med ett större sampel, visar det sig att de Nöjda Lågpresterarna i jämförelse med 

medeltalet inte presterar så bra trots allt.  

De Speciellt Positiva har låga skolprestationer och får mycket eller till och med mest 

specialundervisning. I detta utgångsläge förväntas även låga värden i de övriga 
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indexen, men överraskande har De Speciellt Positiva jämförelsevis höga värden i de 

olika indexen. Vad är det som gör att De Speciellt Positiva, i jämförelse med den andra 

specialgruppen, har statistiskt signifikant högre värden i självuppfattning, 

skolmotivation och uppfattat stöd? Vad skiljer dessa grupper åt? Är det typen av 

specialundervisning eller mängden som är skillnaden? Åtminstone i fråga om det 

uppfattade akademiska stödet poängterar Mercer med flera (2011, s. 334) att de som 

får mycket specialundervisning naturligt uppfattar mera akademiskt stöd. Men de 

jämförelsevis höga värdena i de övriga indexen är oförklarade. Det går att spekulera 

vare sig inklusion och exklusion kunde vara en möjlig påverkningsfaktor mellan 

grupperna. Detta kunde vidare associeras med de teorier som hävdar att inklusion är 

skadligt för den akademiska självuppfattningen eftersom den förvärrar de yttre 

jämförelserna (Hau & Marsh, 2015, s. 60-61; Wouters m.fl., 2013, 199). Är det på 

grund av exklusion som de Speciellt Positiva är positiva? Är De Speciellt Positiva 

speciallärarens framgångselever? I varje fall visar de två profilgrupperna som får 

specialundervisning i enlighet med Rothman och Cosdens (1995, s. 210) och Swanson 

(2011, s. 334–335) att elever som får specialundervisning är en heterogen grupp. 

De Förbisedda är den sista men möjligen en av de intressantare profilgrupperna. Till 

De Förbisedda hör de elever som har låga värden i samtliga index men som trots det 

inte får specialundervisning. Avhandlingens litteraturöversikt ger inte belägg för att en 

sådan grupp borde existera och därför är det intressant att diskutera varför gruppen 

finns. Profilgruppen kan antyda att det finns elever som helt förbises i den screening 

och urvalsprocess som bestämmer hur de specialpedagogiska resurserna fördelas. 

Möjligen kunde De Förbisedda vara de lågpresterande elever som kännetecknas mera 

av affektiva inlärningssvårigheter istället för kognitiva. Kognitiva 

inlärningssvårigheter upptäcks ofta genom den screening som görs, men elever med 

affektiva svårigheter identifieras inte lika lätt. Eller är det identifieringsverktygen som 

är bristfälliga? Som sagt kunde en annan tolkning av De Förbisedda vara den att de i 

verkligheten är oemottagliga för hjälpen, det vill säga att det handlar om elever som 

inte dyker upp på lektionerna och inte bryr sig.  För att kunna uttala sig närmare om 

denna grupp krävs det mera forskning. 
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8.3 Slutsatser 
 

Denna avhandling visar att det finns distinkta elev- eller profilgrupper på högstadiet 

och att ett tidigt identifierande av och en förståelse för dessa profilgrupper hjälper 

skolan att optimera lärandet samt fördelningen och satsningarna av de 

specialpedagogiska resurserna. Avhandlingen visar att dessa profilgrupper kan 

identifieras med hjälp av enkäter. För utvecklandet av sådana identifieringsenkäter 

föreslår resultaten i denna avhandling att akademisk självuppfattning och 

skolmotivation är mera givande variabler än generell självuppfattning och uppfattat 

akademiskt stöd. Vare sig identifieringsprocessen sker med eller utan enkäter kan dock 

denna undersöknings resultat bidra med en medvetenhet om vilka olika sorts 

profilgrupper som kan finnas. Och naturligt är att det går snabbare att identifiera och 

hitta rätt elever för att ge rätt sorts stöd då man vet vad man söker efter. Därför kan 

denna avhandling bidra med viktig information för att optimera det 

specialpedagogiska arbetet på högstadier, särskilt i en tid av sparåtgärder där 

resursanvändningen måste effektiveras. 

 

Denna avhandling visar nämligen också att fördelandet av de specialpedagogiska 

resurserna på högstadiet kunde bli bättre. Profilgrupperna Nöjda Lågpresterare och De 

Förbisedda är antyder att det finns elever som behöver bättre specialpedagogiskt stöd 

men som inte får det. Frågor väcks om vilka faktorer som borde vara avgörande för att 

elever ska få specialundervisning. Är det endast de lågpresterande som ska få 

specialpedagogiskt stöd? Dessutom väcks frågor om vad specialundervisningen bör 

satsa på. Eftersom denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat om den 

akademiska självuppfattningens och skolmotivationens viktiga roll för lärandet borde 

specialundervisningen kanske satsa mera på det, särskilt i högstadiet. Profilgruppen 

De Självföraktande nyanserar frågan ur ett annat perspektiv: borde 

specialundervisning prioritera elevers prestationer eller välbefinnande? Dessa frågor 

behöver svar för att speciallärarens roll i högstadiet ska bli tydligare. 

Att i högstadiet satsa på höjandet av både generell och akademisk självuppfattning 

samt skolmotivation verkar som det önskvärda i ett redan prestationsdrivet samhälle 

(Crick & Goldspink, 2014, s. 20; Marsh & Craven, 2006, s. 158). Dock poängterar 

Silva med flera (2014, s. 175, 177) att satsningarna på elevernas identitet, självet, lätt 

kan spåra ut i positiv psykologi, mindfulness och tanken om att positivitet är viktigare 
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än realitet. Sådant bör undvikas och istället bör satsningarna på högstadiet handla om 

att eleverna får en sannare självuppfattning och höjd motivation till exempel genom 

en djupare och bättre relation lärare och elever emellan (Richard & Pelletier, 2016, s. 

22). Jennings och Greenberg (2009, s. 515) poängterar att speciallärare tyvärr inte har 

ork, tid och resurser för sådana fördjupade relationer och satsningar på självet. Som 

svar på det anser jag att det i så fall är värt att prioritera sådana satsningarna ännu 

högre. 

Till sist bör det nämnas att denna avhandlings resultat behöver kunna återupprepas och 

bekräftas innan åtgärder görs, till exempel innan man använder profilgrupps-enkäter 

som identifieringsinstrument på högstadiet. 

 

 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Det första förslaget på fortsatt forskning är helt enkelt att göra bättre, upprepande och 

mera generaliserbara undersökningar kring samma tema för att bekräfta eller 

ogiltigförklara denna avhandlings resultat. Denna avhandling kan dock bidra med 

vissa tänkvärda aspekter inför fortsatt forskning. Till dessa aspekter hör till exempel 

att alla mätinstrumenten bör vara domänspecifika och utformade för rätt syfte 

(Steinmayr & Spinath, 2009, s. 87). En annan aspekt är att skilja på det uppfattade 

stödet från lärare, föräldrar och kamrater och undersöka hur dessa påverkar helheten. 

Ett andra forskningsförslag är att göra djupdykningar och undersöka någon utvald 

profilgrupp närmare för att skapa en bättre förståelse för den typen av elever. Här är 

De Förbisedda kanske en profilgrupp man kunde börja med.  

Det tredje och sista förslaget på fortsatt forskning är att närmare undersöka 

skillnaderna mellan de två grupperna som fick specialundervisning. Vad är det som 

gör att De Speciellt Positiva har överraskande höga värden i vissa kategorier? Beror 

det på hur specialundervisningen är utformad eller inte? 
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