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Denna studie undersöker elever i svårigheter som lyckas vända sin skolsituation. 
Det man sett i forskning vara framgångsfaktorer för att skapa en skola för alla är, individuell 
anpassning och stöd i lärandet, stöd i det sociala samspelet mellan elever, gruppstärkande 
övningar, god kommunikation och samsyn mellan inblandade parter i och kring det direkta 
skolarbetet. Forskning visar att sociala svårigheterna runt eleven är en problematik som 
skolan idag har svårt att hantera. Särskiljande lösningar som en åtgärd runt elever i behov av 
särskilt stöd kring sitt sociala samspel, beskrivs som relativt vanliga. En specialpedagogisk 
åtgärd är den särskilda undervisningsgruppen. En åtgärd som ofta möts av kritik. 
Undersökningen ger en bild utifrån elever och föräldrar som tagit del av denna stödåtgärd för 
att sedan återgå till sin ordinarie skolform. De belyser ur deras perspektiv vad de sett fungera 
och göra skillnad kring en tidigare kaotisk skolsituation.  

För att undersöka detta har kvalitativa intervjuer gjorts för att hitta framgångsfaktorer i de 
intervjuades erfarenheter. Syftet med studien är alltså att belysa faktorer som fyra elever och 
deras föräldrar anser möjliggjort en återgång till ordinarie skolform från en särskild 
undervisningsgrupp.  

Som en teoretisk referensram i studien finns det sociokulturella samt det salutogena 
perspektivet. Studien har valt att fokusera på faktorer som gör att skolsituationen fungerar 
istället för motsatsen. Resultatet visar att stöd relaterat till sociala aspekter av skolgången 
upplevs som betydelsefullt. De intervjuade uppger till exempel att mindre grupper, personella 
resurser, tydlig struktur och ramar, trygghet i skolmiljön, samverkan och kommunikation 
mellan hem och skola, kompetenta och engagerade lärare, social träning, bra kamratrelationer, 
vilja och motivation varit bidragande faktorer som möjliggjort en återgång till ordinarie 
skolform.  

I studiens konklusion beskrivs faktorer som föräldrar och barn i studien anser vara 
framgångsrika och bidrar till att det ska fungera för eleven i ordinarie skolform.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: skola, socialt samspel, särskild undervisningsgrupp, barn i behov av särskilt stöd, 
framgångsfaktorer 
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1. Inledning 
 
Jag arbetar sedan några år som lärare i en särskild undervisningsgrupp. Jag upplever att till 
våra grupper kommer många vilsna elever som tappat mycket tilltro till vuxna. Några anser 
jag, har ofta inte en aning om vad som förväntas av dem av skolan och lärarna. Deras 
bakgrund ser väldigt olika ut. Gemensamt, som jag har sett det, är att de upplever att något 
gick och blev fel. Tydligheten i vad, är inte alltid där.  
 
Giota och Lundborg (2007) har gjort en longitudinell studie under en femårsperiod. De ville 
studera samband mellan elevernas måluppfyllelse i åk 9 och erhållet specialpedagogiskt stöd. 
Resultaten i deras studie visar att minst fyrtio procent av eleverna födda 1982 respektive 1987 
fått specialpedagogiskt stöd under någon del av sin grundskoletid.  
 
 ”Resultaten från denna undersökning visar på ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och 
måluppfyllelse i åk 9. Mer konkret innebär detta att de elever som fått specialpedagogiskt stöd tenderar att i 
mindre utsträckning nå målen än de elever som inte fått sådant stöd, att elever som fått stöd tidigt når målen i 
mindre utsträckning än elever som fått stöd sent, och att elever som fått specialpedagogiskt stöd under längre tid 
i mindre utsträckning når målen än elever som fått stöd under kortare tid. Särskilt tydliga är dessa samband för 
de elever som fått stöd i mer eller mindre segregerade grupper – specialklasser, särskilda grupper, etc.” (Giota 
och Lundborg, 2007, sid 5) 
 
Skolverket (2011) belyser att drygt tjugo procent av kommunerna uppger att särskild 
undervisningsgrupp som en åtgärd är vanligt. Skolverket (2009) påpekar att många former av 
specialpedagogiska insatser kännetecknas av att eleven särskiljs från den ordinarie klassen 
eller skolformen. 
 
Karlsson (2012) har i sin studie tittat närmare på hur en särskild undervisningsgrupp är 
organiserad och hur arbetet i gruppen sker. Detta i syfte att väcka en diskussion kring hur 
samhället ser på dessa elever. Det som bland annat framkommer i avhandlingen är elevernas 
klara önskan att ingå i sin ordinarie klass, däremot framkommer inte vad de elever som lyckas 
återgå, har lyckats med. Många studier ser kritiskt på den särskilda undervisningsgruppen. 
Karlsson menar att det faktum att eleven särskiljs, i sig kan påverka eleven negativt. Den 
särskilda undervisningsgruppen har kritiserats för att inte fokusera på kunskapsmålen. 
Skolverket (2007) menar att studier visar på att särskilda undervisningsgruppen mera bedriver 
en omsorgsverksamhet istället för en skola. Mot bakgrund av att det är en förhållandevis 
vanlig åtgärd som det finns en hel del kritik mot, är det anmärkningsvärt att det finns så få 
studier som belyser vad som kan berättiga denna typ av åtgärd ur ett elevperspektiv, snarare 
än ett skolperspektiv. Det vill säga att flytta elever som skolan inte kan hantera på grund av en 
beteendeproblematik, så att den verksamheten sedan kan fortgå utan detta störningsmoment.  
 
Det är förvånansvärt att så lite forskning ägnats åt att närmare studera när det 
specialpedagogiska stödet och den särskilda undervisningsgruppen, gett ett positivt utfall. När 
syftet, som Hjörne och Säljö (2009) framhåller, med att återgå till ordinarie klass uppnås. En 
undersökning av detta skulle kunna öka vår kunskap om faktorer som kan bidra till att ett 
särskilt stöd får önskvärda effekter. Jag vill därför titta närmare på de salutogena faktorerna 
genom att intervjua barn samt deras föräldrar som upplevt en återgång till ordinarie skolform 
från en tid i särskild undervisningsgrupp. Jag kommer i min studie att framhålla det som 
stärker barnets egna resurser. Mitt syfte med uppsatsen är inte att problematisera den särskilda 
undervisningsgruppen. Mot bakgrund av att det är en relativt vanlig skolform syftar min 
uppsats istället till att belysa vad dessa föräldrar och barn anser vara faktorer för att det ska 
fungera i skolan.  
 



	   7	  

Jag anser att vi sällan stannar upp och analyserar, vad det var som hände egentligen. När 
något går mycket bättre kring en elev släpper vi det oftast bara. Kanske byter man lärare 
under vägens gång och information som skulle kunna leda oss till att vända skolsituationen 
för elever i svårigheter går förlorad. Vad skulle vi kunna lära av elever som gått från 
skolproblem till skolframgång?  
	  
1.1 Studiens disposition 
 
Som bakgrund till den empiriska studien har jag i nästa avsnitt belyst den särskilda 
undervisningsgruppen som specialpedagogisk åtgärd. Där beskriver jag den särskilda 
undervisningsgruppen som en organisatorisk åtgärd samt eleven som återfinns i dessa 
grupper. I följande avsnitt så redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter 
följer en forskningsöversikt med fokus på de framgångsfaktorer forskning sett för att en elev 
ska lyckas med sin skolgång. Efter denna översikt följer mitt syfte och mina frågeställningar. 
Därpå beskriver jag min metod för min undersökning. Mitt resultat presenteras därefter med 
fokus på de bidragande faktorer som gör att det ska fungera för eleven i sin ordinarie 
skolform. Därefter följer en resultatsammanfattning. Efter denna kommer min diskussion som 
problematiserar metoden samt resonerar runt resultatet med koppling till forskning och teori. 
Studien beskrivs därefter utifrån sin specialpedagogiska relevans. Därpå i konklusionen 
framhålls de faktorer som föräldrar och barn i studien anser vara framgångsrika och bidrar till 
att eleven kan lyckas i skolan. Som avslutning ger jag en framåtblick på vad man skulle kunna 
tänka sig som ett framtida forskningsområde utifrån det studien visat.  
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2. Särskilda undervisningsgruppen som åtgärd 

2.1 Särskilda undervisningsgruppen som organisatorisk åtgärd 

I Skollagen (2010) kapitel 3 kan man läsa om behovet att utreda om särskilda stödinsatser 
behövs. Här ges även möjlighet att besluta kring särskild undervisningsgrupp och annat 
särskilt stöd. 

”11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp 
(särskild un- dervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till”. 

Skollagen tar även i kapitel 5 upp åtgärder i form av en annan skolplacering, dessa kan tas till 
för att förändra elevers beteenden.  

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra 
eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. 

Enligt de förutsättningar som följer av 7–23 §§ får det beslutas om ut- visning, kvarsittning, tillfällig 
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. 

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska rektorn se till att 
åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. 

12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same- skolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den 
eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en 
sådan utredning som avses i 9 § första stycket inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att 
tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. 

Det finns ingen entydig statistik som visar på hur vanligt förekommande särskild 
undervisningsgrupp som stödåtgärd är eller hur många elever som erhåller denna form av 
särskilt stöd. Wermeling (2012) beskriver hur Skolverket under fem år har samlat in statistik 
kring hur många elever per kommun som går i särskilda undervisningsgrupper. Andelen har 
legat runt en procent, men eftersom kommunerna definierar särskilda undervisningsgrupper 
på olika sätt är det svårt att utläsa om siffran är korrekt. Skolverket (2009) menar att något 
som kännetecknar många former av specialpedagogiska insatser är att eleven tas ut från sin 
ordinarie undervisningsgrupp. Därefter under en kortare eller längre tid placeras i en annan 
undervisningsgrupp. Det kan också röra sig om mer eller mindre permanenta former av 
insatser, ett exempel är den särskilda undervisningsgruppen. Dessa insatser motiveras med att 
de erbjuder eleven en undervisning som är anpassad efter dennes behov. Skolverket (2011) 
beskriver att varje kommun i genomsnitt har fyra särskilda undervisningsgrupper. Drygt tjugo 
procent av kommunerna uppger att särskild undervisningsgrupp som åtgärd är vanligt. Deras 
utgångspunkt för en särskild undervisningsgrupp är att eleven går i en särskiljande grupp mer 
än femtio procent av sin skoltid.  

2.2 Eleven i den särskilda undervisningsgruppen 

Eleven som placeras i en särskild undervisningsgrupp är inte klart definierad utan kan variera. 
I Skollagen kan man utläsa att en förflyttning från en skolform till en annan, till stor del 
handlar om att skolan vill att en beteendeförändring hos eleven ska äga rum. I och med 
skollagens formuleringar ”komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande” samt 
”se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende”, kan man utläsa att 
skolan själv inte har möjlighet och kompetens att uppnå detta. Detta kan förstås som en 
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konsekvens av skol- och undervisningsmiljöns bristande utformning att möta denna typ av 
elever.  

Emanuelsson och Persson (2002) skriver:  

”Elevers svårigheter i den vanliga undervisningen upptäcks och identifieras som regel mycket tidigt i deras 
skolgång. Även om orsaker till sådana svårigheter varierar påtagligt, inte bara i relation till individuella karak- 
teristika utan än mer så vad gäller olika kännetecknande kvaliteter i under- visningen och dess organisation, 
tenderar åtgärden att bli densamma – specialundervisning av eleverna (Emanuelsson, Persson, 2002, Sid 198).  

Karlsson, (2012) påpekar att man i åtgärdsprogram ofta kunde se att elever i särskild 
undervisningsgrupp identifierades med olika negativa egenskaper, brister och 
beteendeproblem. Svårigheterna består ofta i att avvika från normen, ha beteendeproblem, ha 
brister eller att vara underutvecklade. Elevernas problembeteenden var främst sociala och i 
mindre grad relaterade till deras skolprestation. Den medicinska förklaringsmodellen menar 
Karlsson också fanns som förklaring till elevernas skolproblem, det vill säga till exempel en 
ADHD- diagnos. Giota och Emanuelsson (2011) menar att elever i behov av särskilt stöd ofta 
har en lång historia av studiemisslyckanden bakom sig.  

2.3 Sammanfattning av den särskilda undervisningsgruppen som åtgärd 

Det är tydligt att skolor använder sig av den särskilda undervisningsgruppen som en 
stödåtgärd. Skolverket (2011) ser att varje kommun har cirka fyra särskilda 
undervisningsgrupper. Skollagen (2010) möjliggör för skolan att omplacera eleven om 
särskilda skäl finns. Utifrån skollagen kan man utläsa att det kan röra sig om 
beteendeproblematik hos eleven som grund för ett sådant beslut. Vilken typ av 
beteendeproblematik är inte definierad. De elever som finns i den särskilda 
undervisningsgruppen, samt gruppen i sig inte är inte heller klart definierade. Klart är det 
däremot att den som åtgärd är sanktionerad när särskilda skäl föreligger. Karlsson (2012) 
beskriver, utifrån åtgärdsprogram i en särskild undervisningsgrupp, att problemen som 
föranlett en omplacering till största delen formulerats i termer av en social problematik samt 
att skolan ofta använt sig av en medicinsk förklaring till dessa sociala svårigheter.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv varierar vilka elever som särskiljs från ordinarie 
skolverksamhet. Svårigheter i sitt samspel med miljön, definieras och varieras över tid och 
rum. Bråten (1998) beskriver utifrån Vygotskijs teorier att människan bör förstås utifrån sin 
historiska karaktär. Söder (2004) framhåller att samhällets syn på människors olika resurser 
har varierat över tid, vilket fått konsekvenser i hur skolan till exempel bemött elevers 
olikheter. Hellblom-Thibblin (2004) har även hon sett hur skolan över tid valt att definiera 
barn och deras svårigheter med att anpassa sig till skolan som miljö. I hennes avhandling 
väcks frågan om just samspelet mellan barnet och förhållandet i miljön, och hur den 
nuvarande individuella diagnostiseringen ökar risken för kategorisering. Karlsson (2012) 
påvisar att vilka elever som faller utanför en skola för alla idag, oftast avgörs av 
professionellas bedömningar och definitioner. Hjörne (2011) och Karlsson (2012) redogör för 
den ökade kategoriseringen av elever via den medicinska diskursen. Vad som anses vara 
avvikande beteende jämförs med vad som anses vara normalt och acceptabelt för barnets 
ålder, i en viss tid och sammanhang. 

Hjörne och Säljö (2009) beskriver att resonemang om normalitet kontra avvikelse är 
vägledande i skolans och samhällets insatser idag. Gerrbo (2013) har i sin studie analyserat, 
försökt förstå samt ge en beskrivning av hur specialpedagogisk praktik och skolverksamheters 
organisering sägs arbeta enligt idén om en skola för alla. I sin studie har han sett att skolans 
största utmaning idag är att bemöta och hantera elever som har svårt med sitt sociala samspel. 
Även Hellberg (2007) påvisar den svårighet skolor har med beteende- och social problematik. 
Hon menar att hanteringen av dessa elever idag i allt större utsträckning sker genom att eleven 
särskiljs. Skolverket (2011) framhåller också bilden av att åtgärdsprogram och 
elevvårdssamtal uttrycker en individriktad förståelse av elevens svårigheter. Detta skiljer sig 
menar Skolverket från den syn där elevens problem är något som uppstår i elevens möte med 
den omgivande miljön. Säljö (2005) menar att människan förhåller sig till sin omvärld och 
omvandlar den för sina syften. Vidare beskriver han att utifrån sin omvärld ändrar människan 
bilden av densamma genom kunskaper, färdigheter och lärande. Detta lärande sker genom 
sampel med sin omgivning och människor som finns i denna.   

Säljö (2011) framhåller att kunskap är något som inte endast finns inom oss utan tvärtom 
mellan människor. Han menar att genom samspel mellan människor utvecklas vi och lär oss 
bemästra kunskap. Detta genom att vi försöker samordna våra perspektiv och gemensamt 
hantera situationer. I det sociokulturella perspektivet sker lärandet i alla sociala sammanhang 
och Vygotskij (i Lindqvist, 1999) beskriver vikten av den sociala miljön. Han påvisar att om 
den sociala miljön förändras så förändras även personens beteende. Att ingå i en särskild 
undervisningsgrupp är en miljö att förhålla sig till och att gå i ordinarie skolform en annan.  
 
Det sociokulturella perspektivet innebär att jag betraktar särskild undervisningsgrupp som en 
del av vår skola idag, detta i nuläget i form av en särskild specialpedagogisk åtgärd. 
Elevgruppen som erhåller denna typ av stöd är ett uttryck för ett utbildningssystem som är 
format av sin tid och sociala kontext.  
 
2.2 Salutogent perspektiv 

Antonovsky (2005) har ett salutogent perspektiv i sin syn på människan och människans 
hälsa. Han beskriver att vi ständigt befinner oss i ett hälsotillstånd mellan en positiv och 
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negativ pol. Den positiva polen är just enligt Antonovsky att tillvaron blir sammanhängande. 
Detta blir den enligt honom om den görs begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre 
komponenter menar han stärker våra motståndsresurser till ett bättre mående och ett sätt att 
förbli friskare. Han menar att vi alla, i de kontexter vi ingår i, utsätts för påfrestningar, 
kroppsliga, psykiska eller sociala. Vissa av dessa menar Antonovsky är kraftiga, långvariga 
och upprepade. Detta till trots har han kunnat se att vissa människor har en större 
motståndskraft till att klara sina påfrestningar. Han beskriver då att dessa människor har en 
större känsla av sammanhang där dessa tre komponenter ingår. Meningsfullheten framhåller 
han som viktigast. Detta då den enligt Antonovsky är motivationen. Han menar att de 
människor som är engagerade och bryr sig om alltid har möjlighet att hitta resurser och 
förståelse. Det man behöver göra enligt Antonovsky, är att stärka de generella 
motståndsresurser man själv äger, så att man får lättare att möta olika typer av situationer. 
Gassne (2008) menar att en salutogen orientering just är en förskjutning av fokus från 
problem och tillkortakommanden till möjligheter och resurser hos omgivningen och den 
enskilda människan.  

Det salutogena perspektivet, tänker jag, kan bidra med att belysa vad i miljön och individens 
samspel med denna som kan bidra till att stärka elevens motståndsresurser. 

2.3 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Elever som särskiljs från ordinarie skolverksamhet varierar över tid. Skolan och samhället har 
på olika sätt genom historien definierat eleven som har samspelssvårigheter. Det 
sociokulturella perspektivet beskriver att man samspelar med sin omgivning. Denna 
omgivning förändras också över tid, i olika situationer av vår vardag och påverkar våra de 
förhållningssätt och strategier vi väljer. Gerrbo (2013) och Hellberg (2007) beskriver att 
dagens skola har svårt att hantera eleven med en beteendeproblematik. Hellberg menar att 
lösningen kan bli att skilja eleven från dess skolmiljö.  Det uttrycks menar Skolverket (2011) 
av en individinriktad förståelse av en elevs behov av stöd, istället för att det är något som 
uppstår i mötet med den omgivande miljön. Hjörne (2011) påvisar en ökad kategorisering av 
elever via den medicinska diskursen. Den särskilda undervisningsgruppen är en kontext som 
en elev i behov av särskilt stöd kan behöva förhålla sig till. Denna åtgärd är formad av vår tids 
skolsystem.  
 
Vygotskij (i Lindqvist, 1999) beskriver vikten av den sociala miljön. Han menar att i ett 
sociokulturellt perspektiv så sker lärandet i alla sociala sammanhang. Han menar också att om 
den sociala miljön ändras så förändras även personens beteende. Han beskriver då att man kan 
förändra sin egen historia och utveckla sig själv genom sin erfarenhet. Antonovsky (2005) 
beskriver att vi behöver en omvärld som präglas av att den är begriplig, hanterbar och 
meningsfull. I denna miljö kan vi bygga upp våra motståndsresurser. I dessa resurser finns en 
motståndskraft till att klara påfrestningar i ens liv. Det som är viktigt menar Gassne (2008) är 
att arbeta med att stärka dessa resurser så att man ser möjligheter hos omgivningen och den 
enskilda människan. 
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4. Forskningsöversikt  

Gerrbos (2013) studie undersöker hur skolor tänker runt och arbetar med just inkluderande 
framgångsfaktorer. Det handlar då om vad lärare, i olika studier han tittat på, faktiskt gör för 
att skapa delaktighet, gemenskap och ett lärande. Detta har relevans för mina frågeställningar 
och mitt syfte att belysa faktorer som några elever och föräldrar anser möjliggjort en återgång 
till ordinarie skolform från en särskild undervisningsgrupp. Under rubrikerna kommer jag 
därför inte att göra skillnad mellan lösningar i olika skolformer, utan det forskning sett som 
positivt. Jag kommer att rubricera enligt de framgångsfaktorer Gerrbo funnit gemensamt från 
flera olika forskares studier.  

4.1 Framgångsfaktorer i skolan 

” All pedagogik och allt lärararbete kan sägas handla om att skapa en väg mellan den 
nuvarande förståelsen och det önskvärda framtida tillståndet, den utvecklade förståelsen eller 
hur man nu väljer att benämna målet för lärandet” (Gerrbo, 2013, sid 181). 

Gerrbo summerar framgångsfaktorer i sin studie. Dessa är: 

• Individuell anpassning och stöd i själv lärandet 
• Gruppstärkande övningar i klassrummet 
• Stöd i den sociala interaktionen mellan elever 
• Samsyn, samverkan och samarbetskultur i form av god kommunikation mellan 

inblandade parter i och kring det direkta skolarbetet. 
( Gerrbo, 2013, sid 261) 

Gerrbo poängterar att i huvudsak så är dessa framgångsfaktorer sociala företeelser. Dessa har 
man sett behövs för att skapa en skola där elever med olika villkor ges möjlighet att delta i en 
utvecklande gemenskap, som ger förutsättningar att utvecklas socialt såväl som akademiskt.  

4.1.1 Individuell anpassning och stöd i själva lärandet 

Gerrbo (2013) beskriver att stunder av individuell undervisning är en förutsättning för att öka 
elevers känsla av sammanhang. En nära kontakt kan vinna förtroende hos eleven. Gerrbo 
beskriver ett nära lärskap som har en följsamhet mot eleven. Han ser att det finns en stor 
poäng i att så långt som det är möjligt söka lära känna eleven, elevens bild och version av 
situationen den befinner sig i. Han menar att ömsesidiga relationer mellan elev och ”rätt” 
vuxen kan ge eleven en närhet och ro som den behöver. McEvoy och Welker (2000) 
poängterar vikten av att i skolan öka vuxen-elev tiden. Möjligheter att etablera positiva, 
mentorsliknande relationer med elever kan dämpa effekterna av de negativa konsekvenserna 
som kan finnas i hemmiljön. Den vuxna i skolan kan bli en förebild. Gerrbo (2013) 
poängterar att det i skolan behövs finnas personella resurser. Att dessa borde var lika viktiga 
som skolans tekniska satsningar. Fler vuxna kan då stärka det sociala samspelet.  

Hattie (2012) visar i sin meta-analys att läraren är en av de största påverkansfaktorerna på ett 
barns utbildning. Läraren har i sin roll möjligheten att utveckla elevernas sätt att tänka, 
resonera och lösa problem. Positiva relationer till lärare, påvisar Hattie, ses även som en 
skyddsfaktor. Läraren kan i sin roll, enligt honom, vidga elevernas perspektiv till ökad 
förståelse. Han har även sett att höga förväntningar på prestationer i samband med utvärdering 
och uppföljning varit gynnsamt. Skolverket (2009) påpekar i sin rapport att minst tio till 
femton procent av förändringen i elevernas resultat kan hänföras till skillnader mellan lärare. 
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De beskriver även att sannolikt är siffran högre än så. De menar att variationen i lärarens 
kompetens utgör en kraftfull påverkansfaktor på elevernas resultat. Hellberg (2007) beskriver 
i sin studie det positiva mötet. Hon framhåller att eleverna i hennes studie betonade 
betydelsen av en lärares bemötande. Eleverna framhåller sin positiva upplevelse av att lärare 
bryr sig om och respekterar dem. 

Hellberg (2007) beskriver den anpassade och i många fall enskilda undervisningen som något 
positivt. Denna gör att kommunikationen elev-lärare ökar. Eleverna i studien beskriver att de 
då kan få hjälp kring just sina specifika svårigheter. Severinsson (2010) lyfter i sin studie av 
den särskilda undervisningsgruppen fram personalens ansträngningar för att skapa goda 
relationer. Severinsson påpekar att de via sina livserfarenheter fångar barnens intresse och ger 
dem referensramar att identifiera sig med. Hon menar att denna relation ger barnen möjlighet 
att i samspel med vuxna pröva sina förmågor och skapa positiva bilder av sig själva. I sin 
studie påvisar hon att det pågår ett lärande hos eleven att kunna kontrollera sina handlingar 
genom tänkandet. Detta görs bland annat genom ett fokus på att träna elevens sociala 
färdigheter.  
 
4.1.2 Gruppstärkande övningar i klassrummet 

Thornberg (2006) beskriver att man bör i skolan medvetet stödja grupputvecklingen bland 
elever. Detta för att skapa ett positivt klimat. Lärare bör föra dialoger med eleverna i gruppen 
och fråga dem om till exempel regler. Det är, menar han, angeläget att försöka påverka klasser 
och grupper att utveckla ett socialt klimat som genomsyras av normer och värden som 
förhåller sig till gruppen och är meningsfulla. Eleverna kan då bli prosociala förebilder (visa 
empati, lyhördhet och omsorg för andra) för varandra och förstärkningsmekanismerna i 
gruppen kan förstärka varje elevs positiva sociala utveckling. Av vikt är att läraren har en 
pedagogik som stödjer prosociala beteenden samt kunskap och kompetens om olika sociala 
processer och former av social påverkan. Grupptryck är ett exempel på en process som läraren 
behöver vara medveten om hur den fungerar och skapas.  

Gerrbo (2013) påpekar att för vissa elever kan till exempel ett grupparbete nästan bli 
övermäktigt och svårt att hantera. Det är därför viktigt att göra en noga genomtänkt 
gruppindelning och välja platser och uppgifter strategiskt. Man behöver också stärka gruppen 
i det som kan var kritiska moment som till exempel raster. Han menar att det kan vara 
förödande att tro att alla elever i gruppen klarar sig utan stöd. Det behövs enligt Gerrbo vuxna 
som kan skapa ett stöd och en trygghet i samspelet mellan eleverna. Till exempel påpekar han 
att klasskamrater behöver en viss förståelse för elever i behov av stöd i sitt sociala samspel. 
Med förståelse kommer en acceptans som ökar möjligheten till att skapa ett bättre 
klassrumsklimat.  

4.1.3 Stöd i den sociala interaktionen mellan elever 

Stödjandet av elevers empatiska förmåga framhåller Thornberg (2006) som centralt i deras 
prosociala utveckling. Han menar att det är värdefullt att skapa tid för att samtala och 
handleda elever. Till exempel när de sett situationer där någon farit illa eller att de själva 
utsatt någon. Läraren behöver lyfta de känslor som väcks hos eleven samt hos andra i 
situationen samt diskutera hur man skulle handlat istället och vilka konsekvenser det hade 
fått. Läraren själv, menar Thornberg, är en rollmodell och förebild kring det vardagliga 
sociala samspelet. Läraren har även en roll att berömma och uppmärksamma positivt 
prosocialt beteende som eleverna utför. Whitted (2011) påpekar att positiva barn-lärare 
relationer grundar för en minskning av beteendeproblem och ökar lärandet. Att som barn 
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kunna få färdigheter i att hantera sina känslor, empati, problemlösning och självkontroll är 
viktigt och gynnar ens relationer med andra elever. 

Whitted menar att många barn kliver in i skolan utan de sociala och emotionella färdigheterna 
som krävs för en lyckad skolgång. Margalit (1998) har gjort en studie av förskolebarn i Israel. 
Hon ville identifiera uppkomsten av sociala brister före de akademiska misslyckandena 
uppkommit. Hon kunde se att de barn som hade sociala svårigheter i förskolan, redan började 
tappa sin känsla för sammanhang och upplevde utanförskap. Hennes studie visar att dessa 
svårigheter inte triggades av det strikta lärandet i skolan, utan fanns även i den mindre 
otvungna miljön i förskolan. Hon poängterar att denna studie visar vikten av ett emotionellt 
arbete där barn genom en känsla av sammanhang lär sig flera strategier för att hantera 
situationer.  

4.1.4 Samsyn, samverkan och samarbetskultur i form av god kommunikation mellan 
inblandade parter i och kring det direkta skolarbetet 

Clemens, Welfare och Williams (2011) har studerat vad som efter en psykiatrisk 
sjukhusvistelse gjort en bra återgång till skolan. De har i sin studie visat att det är viktigt att 
det finns någon som blir ansvarig för eleven på den kommande skolan. En stödperson som 
kan hjälpa att strukturera skoldagen och kollar att allt följs upp. Kommunikation mellan alla 
delaktiga i barnet är en annan viktig faktor som bidrar till att lyckas i skolan.  

Lagana-Riordan, m.fl. (2011) beskriver att skolan har potential att vara ett ställe där eleverna, 
kan finna en behaglig och säker miljö. Men då måste också samtal där man ser eleven vara 
viktigt. Generellt sett menar författarna att alternativa skolor, det vill säga skolor som har 
mindre grupper och aktivt möter upp eleven samt hemmet, har ett annat bemötande och 
förhållningssätt än den traditionella skolan. I denna studie har den alternativa skolan ett 
lösningsfokuserat arbetssätt som lade tonvikten på att fokusera på färdigheter snarare än 
hinder. Alla på denna skola, från lärare till vaktmästare, hade samma förhållningssätt och 
utbildning i ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket bidrog till att miljön blev lika och trygg. 
Detta menar författarna att den traditionella skolan kan lära sig av kring deras arbete runt 
riskelever. 

Larocque, Kleinman och Darling (2011) har i sin undersökning tittat på föräldrars delaktighet 
i skolan. De har även tittat på vad skolor kan göra för att underlätta för familjer med olika 
bakgrunder att involvera sig i skolan för att ge en positiv effekt på eleven. De har förutom 
fördelarna för eleven sett att lärare också kan dra nytta av detta samarbete. Lärare kan via 
föräldrar få insyn i bättre sätt att möta eleven. Tvåvägs-kommunikationen gör även att lärare 
och föräldrar är lika uppdaterade i den plan som görs runt eleven. Lagana-Riordan m.fl. 
(2011) menar i sin studie att ett aktivt arbete runt beteenden och personlig utveckling av 
skolan skulle hjälpa elever med ett riskbeteende. De påpekar även de att det är av största vikt 
att hitta ett bra samarbete mellan hem och skola. Detta menar de ger ett helhetsperspektiv som 
eleverna i deras studie har funnit positivt. 

4.2 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Att hitta vägen mellan vår nuvarande förståelse kring en elev till det önskvärda framtida 
tillståndet runt densamme, menar Gerrbo (2013) är vad all pedagogik och lärararbete handlar 
om. För att lyckas med det kan vi i skolan se till framgångsfaktorer som man i forskning sett 
ger resultat. Dessa är individuell anpassning, gruppstärkande övningar i klassrummet, stöd i 
den sociala interaktionen mellan elever och samsyn, samverkan och samarbetskultur i form av 
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god kommunikation mellan inblandade parter i och kring det direkta skolarbetet. Alla menar 
han är sociala företeelser och han har i sin studie sett att det är i det sociala arbetet runt elever 
som skolan har sin största utmaning. 
 
Framgångsfaktorer är bland annat att skapa bra relationer som skola med både eleven och 
hemmet. Det beskrivs att vuxna i skolan gör skillnad och att läraren har en stor påverkansroll. 
Arbetet mellan hem och skola är viktigt. Larocque m.fl. (2011) framhåller den tvåvägs-
kommunikation mellan hem och skola som gör att de båda är lika uppdaterade på vad som 
händer runt eleven. De menar att ett samarbete med hemmet kan både föräldrar som lärare dra 
nytta av. Kommunikation framhålls även av Clemens m.fl. (2011) som en viktig del i att 
skapa struktur och stöd runt eleven. Gerrbo (2013) poängterar att det måste i skolan finnas 
personella resurser för att stärka det sociala samspelet. Dessa resurser, till exempel läraren 
kan genom kompetens och positiva förväntningar skapa ett utvecklande möte. Whitted (2011) 
påpekar även hon vikten av att ge eleverna färdigheter i att hantera känslor, empati, 
problemlösning och självkontroll. Thornberg (2006) beskriver att man i skolan kan genom att 
stödja eleverna i gruppen och deras utveckling, skapa ett bra socialt klimat där eleverna själva 
kan bli förebilder för varandra. Ett bra socialt klimat skapar trygghet och en möjlighet att 
träna sina sociala färdigheter.   
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5. Syfte 

Syftet med studien är att belysa faktorer som några elever och föräldrar anser möjliggjort en 
återgång till ordinarie skolform från en särskild undervisningsgrupp.  

6. Frågeställningar 

• Vad uppger föräldrar och elever i studien varit bidragande faktorer i den särskilda 
undervisningsgruppens verksamhet för att det ska fungera för eleven i en ordinarie 
skolform? 
 

• Vad uppger föräldrar och elever i studien vara bidragande faktorer för att det ska 
fungera för eleven i en ordinarie skolform? 
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7. Metod 

7.1 Metodval 

Syftet med studien var att belysa faktorer som några elever och föräldrar anser möjliggjort en 
återgång till vanlig klass från en särskild undervisningsgrupp. Fokus ligger således på att 
studera elevers och föräldrars upplevelser och perspektiv varför en kvalitativ forskningsansats 
bedömdes som lämpligast. Backman (2008) menar att den kvalitativa studien ställer frågan 
om hur individen tolkar och formar sin verklighet. Man lägger enligt Backman intresse vid 
hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation till tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Dessa studier studerar således, menar Backman, människan i sin 
reella situation. Jag valde därför i min studie att göra kvalitativa intervjuer med föräldrar och 
barn som alla har erfarenhet både den särskilda undervisningsgruppen och en återgång till 
ordinarie skolform.  

7.2 Urval 

För att få svar på mina frågeställningar har jag fokuserat på elever som på grund av olika 
anledningar bytt skolform till särskild undervisningsgrupp för att återigen återgå till en 
ordinarie skolform. Jag har intervjuat fyra elever, tre i mellanstadieåldern. En av eleverna har 
gjort klart sin skolgång. Han valdes för att ge ett ytterligare perspektiv till studien. Detta då 
han gick i särskild undervisningsgrupp fram tills han sökte ordinarie skolform i gymnasiet. De 
fyra intervjuade eleverna är alla pojkar. Alla bor i en mellanstor svensk kommun i en större 
stad. Tre av eleverna har gått i samma särskilda undervisningsgrupp i denna kommun. Deras 
vägar har alltså via denna särskilda undervisningsgrupp periodvis korsats. En har gått i en 
annan, samt under tiden i särskild undervisningsgrupp också vid högstadiets början bytt 
särskild undervisningsgrupp. Ingen av eleverna har haft samma skola där de startat i 
förskoleklass. Intaget till den särskilda undervisningsgruppen är centralt, det vill säga till 
denna grupp söker och får barn från hela kommunen plats. Deras erfarenhet av den särskilda 
undervisningsgruppen har olika tidsperspektiv. Det vill säga när de gick i grupperna och hur 
länge. Ingen av eleverna har återgått till den skola de startade i. Tre av eleverna går i nuläget i 
olika skolor inom staden. En av de intervjuade har påbörjat sitt första jobb efter att nyligen 
gått ut gymnasiet. Mitt fokus kommer att vara kring deras upplevelser och erfarenheter av 
denna resa, samt vad de ser som faktorer som gjorde en återgång tillbaka till ordinarie 
skolform möjlig. Jag intervjuade även fyra föräldrar. Alla intervjuade föräldrar var mammor 
till eleverna i studien. Ingen av de intervjuade fick någon ersättning för sitt deltagande. En 
elev tackade initialt nej och därför valdes i hans och hans förälders ställe en annan familj. 

Jag har till viss del gjort ett bekvämlighetsurval då jag själv arbetar i en särskild 
undervisningsgrupp. De medverkande i studien tillhör inte den grupp jag arbetar i, vilket var 
ett medvetet urval eftersom jag valde bort elever och föräldrar jag själv arbetat med. Det var 
också medvetet att försöka få en spridning av tidigare skolerfarenheter runt eleverna då de 
kommer från olika delar av staden. Jag tog kontakt med två andra av våra grupper och 
kontakter via dessa grupper har resulterat i de fyra elever och föräldrar jag intervjuade. 
Urvalet av tre elever ur den särskilda undervisningsgruppen gjordes med tanken om att det 
inte var alltför länge sedan i tid som de gick i den särskilda undervisningsgruppen. Detta för 
att perspektivet på resan från klass till särskild undervisningsgrupp och till klass igen skulle 
vara relativt färskt i minnet. I ett fall intervjuades en elev och förälder som nu fått distans till 
skolgången i sin helhet. Jag valde att ha med denna intervju då jag tyckte det var intressant att 
undersöka om samma faktorer var viktiga och anses viktiga av någon som större delen av sitt 
liv tillbringat sina skolår i särskild undervisningsgrupp för att sedan klara ett ordinarie 
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gymnasium med godkända betyg.  

7.2.1 Presentation av de intervjuade  

Kring elever finns även en kort presentation som läsaren kan ta del av vad gäller hur gamla de 
är, hur många år i särskild undervisningsgrupp och när de började i densamme. Man kan även 
här se vilken förälder som hör ihop med vilket barn. 

Elev 1: Pojke, går i år 5. Började i särskild undervisningsgrupp i år 2. Återgick till ordinarie 
klass i år 4. 

Förälder 1: Mamma 

Elev 2: Pojke, går i år 6. Började i särskild undervisningsgrupp i år 3. Återgick till ordinarie 
klass i år 4. 

Förälder 2: Mamma 

Elev 3: Pojke, går i år 4. Började i särskild undervisningsgrupp i år 1. Återgick till ordinarie 
skolform i år 4. 

Förälder 3: Mamma 

Elev 4: Pojke, började i särskild undervisningsgrupp i år 1. Återgick till ordinarie klass i 
gymnasiet. 

Förälder 4: Mamma 

7.3 Procedur 

Inledningsvis i arbetet runt min metod arbetade jag med intervjufrågor till min intervjuguide. 
För att testa dessa gjordes en provintervju med en elev. Efter detta reviderades intervjuguiden 
och fler frågor tillkom. Jag tog därefter kontakt med en särskild undervisningsgrupp och bad 
dem fundera över vilka elever de sett återgå till ordinarie skolform efter en tid hos dem. Jag 
bad min kontakt där att i första hand ringa föräldern och fråga om intresse att delta i studien, 
samt i korthet beskriva studiens syfte. Efter den kontakten och denna muntliga tillåtelse tog 
jag en telefonkontakt med samtliga intresserade. Jag hörde av mig till fem familjer. En familj 
tackade nej utifrån att deras barn inte ville delta. Vid telefonkontakten bestämde vi tid och 
plats som passade familjerna i fråga. Familjerna fick vid denna telefonkontakt en tydligare 
förklaring av studien och en fråga om var de deltagande ville välja att ses för intervjun. 
Samtliga valde min arbetsplats som nog för alla var en neutral plats att samlas på. Under 
samtalet informerades de om att de kunde avstå eller bryta sin medverkan, att de skulle via 
post motta ett missivbrev kring deras tillåtelse till intervjun. Frågan ställdes till samtliga om 
de ville se Intervjuguiden innan intervjun (se bilaga 2, 3). Alla svarade ja, några föräldrar 
tyckte det var ett bra sätt att förbereda sig själv och sitt barn. Missivbrev samt intervjuguider 
skickades via post hem till tre av familjerna. En av familjerna gavs tid att läsa igenom 
missivbrev på plats för intervjun. De uttryckte att de inte hade ett behov av att titta igenom 
intervjuguiderna. Efter att samtliga familjer läst igenom missivbrev samt intervjuguider fanns 
möjlighet att ändra sig angående sitt deltagande. 

Intervjuerna genomfördes under vecka 7- 14. Eleven och föräldern intervjuades separat. Vid 
ett tillfälle i ett litet grupprum och vid de andra tillfällena i ett mindre klassrum. I tre av fallen 
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väntade föräldern utanför rummet under deras barns intervju. Vid två tillfällen lämnade 
barnen skolan efter intervjun och deras medverkande var slut. Intervjuerna spelades in via en 
mobiltelefon som låg på bordet under intervjun. Intervjuguiden följdes till största delen men 
ytterligare frågor lades till efter svar och intresse. Intervjuerna tog från 15–40 minuter. 
Elevernas intervjuer var kortare vilket också var väntat. Alla intervjuer transkriberades. 
Frågan ställdes om de ville ta del av transkriberingarna. Tre av föräldrarna ville se sin intervju 
och två lade också till tankar som uppkommit efter intervjutillfället. Vid intervjun samlades 
missivbrevet med deras skriftliga tillåtelse till deltagande in. 

7.4 Analys 

Intervjuerna har transkriberats av mig och skrivits ut. Intervjuerna analyserades genom det 
Kvale och Brinkmann (2009) benämner en innehållsanalys. De beskriver att man genom en 
innehållsanalys kan analysera omfattande intervjuer genom att leta efter naturliga 
meningsenheter och utveckla deras huvudteman. Min utgångspunkt är induktiv. I en induktiv 
analys hämtas kategorier och begrepp ur undersökningsmaterialet. Bryman (2008) menar att i 
en innehållsanalys vill forskaren koda texten i termer av vissa teman och ämnesområden. 
Tolkningar av data görs av mig med utgångspunkt i min teoretiska referensram. Jag använder 
mig av det sociokulturella och salutogena perspektivet när jag analyserar mina data.  

Jag har inte valt att ha barn-föräldraparen som analysenhet. Inte heller barnen respektive 
föräldrarna som analysenheter. Jag har utgått ifrån datamaterialet i sin helhet vid 
innehållsanalysen. Gunnarsson (2010) beskriver att man i innehållsanalysens första steg bör 
läsa igenom sina data åtskilliga gånger. Jag har till en början bekantat mig med data genom att 
själv vara den som transkriberat alla intervjuer. Därefter har jag läst igenom alla intervjuer 
flera gånger. Detta för att bli bekant med data och få en bild av helheten.  

Innehållsanalysens andra steg består enligt Gunnarsson i att koda data i små meningsbärande 
enheter. En enhet är enligt honom ofta några rader eller ett stycke. Jag sökte i intervjutexterna 
efter återkommande likheter vad gäller bidragande faktorer som stärkt och hjälpt eleven till en 
återgång till ordinarie skolform. I första hand gjordes en indelning utifrån mina 
frågeställningar. Sedan tittade jag på meningsbärande enheter i förhållande till 
frågeställningarna. Dessa meningsbärande enheter visade sig vara till exempel trygghet, bra 
relationer till vuxna, förväntningar, kompetenta lärare med mera.  
 
I innehållsanalysens tredje steg ska man sortera de meningsbärande enheterna och föra ihop 
dem till kategorier. Därefter ska man ge kategorierna ett namn. Gunnarsson menar att alla 
meningsbärande enheter skall hamna i en kategori. Dessa kategorier utgår även från mina 
teoretiska referensramar. I det sociokulturella perspektivet talar man om miljön och samspelet 
i denna, till exempel organisation och undervisning. Det salutogena perspektivet talar om 
individens motståndsresurser och sätt att göra sin vardag hanterbar, begriplig och meningsfull.  

Efter det och i innehållsanalysens fjärde steg ska man formulera hur de olika kategorierna 
förhåller sig till varandra. Efter det och med hänsyn till mitt syfte och frågeställningar har jag 
formulerat teman som överbryggar mina kategorier. Dessa teman är en förkortad form av 
mina frågeställningar. Dessa teman har jag valt som rubriker i resultatet. Som underrubriker 
beskrivs de kategorier jag genom analysen kommit fram till. Jag har i resultatdelen valt ut 
meningsbärande citat från intervjuerna som stärker det jag fått fram av min undersökning.  

Då mina frågeställningar är ställda för att ta reda på faktorer som gör att elevens skolgång i 
nuläget fungerar, så fokuserade jag i analysen på det som föräldrar och elever sett vara 
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framgångsrikt. Detta baserat på det salutogena perspektivet. Detta trots att en del av mina data 
beskrev det som varit svårigheter i samspelet med skolan. Jag har medvetet valt att bortse från 
dessa data då syftet var att belysa det som fungerat. Jag har även utifrån sociokulturella 
perspektivet lagt fokus i analysen på miljö, organisation samt undervisning som kategorier.  

7.5 Etiska aspekter 

Vetenskapliga rådet (2011) har fastställt de etiska riktlinjerna och principerna för forskning. 
Jag beskriver nedan hur jag uppfyllt dessa krav. Data som samlats in har hanterats endast av 
mig. Deltagarna har samtliga fått möjlighet att ta del av sin transkriberade intervju. Detta för 
att stärka valideringen. De kan då påverka vilken data de vill lämna ifrån sig. De har 
rättigheter endast till sin transkribering och kommer inte bli tilldelade all insamlad data i 
studien.  

7.5.1 Informationskravet 

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till de intervjuades. Brevet beskriver kort om vem jag 
är, vilken utbildning jag går och vid vilken institution jag studerar samt vem min handledare 
är. Här beskrevs också syftet med studien samt hur data kommer att behandlas och förvaras. I 
detta brev gavs en försäkran till de deltagande i studien om deras anonymitet/ avidentifiering. 
I missivbrevet fann de vidare information om att de när som helst kan avsluta sin medverkan i 
studien.  

7.5.2 Samtyckeskravet 

Alla i min studie har personligen uppmanats att läsa igenom och begrunda missivbrevet. Jag 
bad de tillfrågade föräldrarna diskutera kring brevet och en medverkan med sitt barn. Barn 
och förälder skrev sedan under missivbrevet så att det skriftligen fanns ett medgivande. En 
kopia av det undertecknade missivbrevet gavs till de tillfrågade som ville ha ett exemplar. De 
har även vid intervjutillfällena själva kunnat välja hur aktivt och personligt de velat svara på 
mina frågor. 

7.5.3 Konfidentialitetskravet 

Inspelade intervjuer har bara hanterats av mig. Intervjuer som inspelningsmaterial och 
utskrivna transkriberingar har förvarats så att ingen annan kunnat ta del av dem. Alla 
intervjuer anonymiserades, det vill säga inga namn på varken elev, förälder eller på personer 
eller skolor uppges. Detta meddelades även föräldrar och barn om vid tillfrågan om deras 
medverkan. Däremot finns anonymt beskrivet delar av de intervjuades som var relevanta för 
studien, till exempel år i skolan innan byte av skolform. I resultatdelen kommer de 
intervjuades eventuella personliga citat att vara fingerade. 

7.5.4 Nyttjandekravet 

Svaren från intervjuerna kommer endast att användas i denna studie. 
 

7.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten stärks då alla inblandade i studien har en inblick i de frågor som ställdes. Det 
fanns av alla inblandade en bra förförståelse, förkunskap och personlig erfarenhet. Jag anser 
att jag lyckats genom mina intervjuer skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning. Jag 
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har en förförståelse av ämnet jag valt att studera, genom min egen erfarenhet både av arbete i 
vanlig klass samt i en särskild undervisningsgrupp. I mitt fall upplevde jag att det stärkte mina 
data, då jag kände att jag kunde ställa lämpliga och för ämnet konstruktiva följdfrågor. 
Speciellt viktigt blev detta då intervjuerna med eleverna annars blivit väldigt kortfattade. Jag 
gjorde innan studien också en provintervju och ändrade efter denna min intervjuguide för att 
bättre svara på mitt syfte. Johansson och Svedner (1998) menar att just kvalitativa intervjuer 
som jag valt att göra gör det möjligt att förstå bland annat attityder, kunskaper, syn på 
undervisning, förhållningssätt och målsättningar. De menar att en kvalitativ intervju kan ge 
kunskap som är direkt översättbar till läraryrket. Personer med olika perspektiv till respektive 
fall har intervjuats. Föräldrar och barn hade upplevt samma resa men både som aktör och 
delvis observatör. Samtliga fick möjlighet att välja plats för intervjun. Den kommunikativa 
validiteten, det vill säga hur jag beskrivit processen är tydlig. De intervjuade erbjöds att läsa 
igenom sin transkribering för att ytterligare kunna rätta till och se så att de blev uppfattade 
rätt. De intervjuade har även blivit ombedda att ta kontakt med mig om det uppkommit frågor 
eller något de i efterhand velat lägga till. Två av de intervjuade föräldrarna valde att lägga till 
information. Sådant de i efterhand funderat kring och tänkte kunde bidra till resultatet.  

Reliabiliteten är i sig påverkad av den undersökningsmetod jag valde att använda mig av, 
nämligen en kvalitativ	  intervju. Reliabiliteten var god rent tekniskt då inspelningarna blev 
gjorda med en bra kvalitet. Jag kan kontrollera att jag skrivit av rätt ordval och gå tillbaka och 
lyssna flera gånger. Frågeområdena kan av den intervjuade, trots att man fått chans att titta på 
frågorna innan, ha uppfattats olika. Reliabiliteten har ökats genom en stor 
litteraturgenomgång som minskats ner till studiens nuvarande utseende. Studiens hela innehåll 
har kontinuerligt diskuterats och analyserats via kommunikation med handledare. Genom att 
använda en intervjuguide hade jag möjlighet att anpassa formuleringar, ordningen på frågorna 
och följdfrågor utifrån varje enskilt intervjutillfälle. Jag har även försökt beskriva 
tillvägagångssätt och analyserat materialet så tydligt som möjligt för att läsaren ska kunna 
följa hur jag kommit fram till mina resultat. Detta för att förtydliga hur jag dragit mina 
slutsatser och gjort mina tolkningar.  

Det går inte att generalisera studien då undersökningsmaterialet var för litet men det kan ge 
kunskap som är viktig för oss pedagoger. Den kan som också Patel och Davidson (2003) 
beskriver leda fram till en ökad förståelse för ämnet jag valt att skriva om. 
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8. Resultat 

Under mina rubriker som baseras på mina frågeställningar, har jag som underrubriker de 
kategorier jag fann i analysen. Under dessa sammanfattades intervjuerna samt illustrerades 
delar av resultatet med några citat. Vill man se vem som citeras, kan man gå tillbaka till 
presentationen av de intervjuade i metoddelen under rubrik 7.2.1.  
 
Kategorierna jag fann var organisation, miljö, undervisning och individ. Jag har valt att 
särskilja de kategorierna trots att de logiskt förhåller sig nära till varandra. Min tanke kring 
det är att organisation i mitt resultat står för de yttre resurserna, det som man som 
förälder/skola inte alltid kan påverka. Bland annat personella resurser och gruppindelningar, 
särskiljning av grupp. Med miljökategorin menar jag den direkta miljön eleven möter. Det vill 
säga i till exempel form av struktur och regler, kompisar. Med undervisning vill jag lyfta fram 
det aktiva arbetet i skolan med eleven. Detta kan vara lärarens roll, förhållningssätt, arbete 
med eleven. Kategorin individ är det som föräldrar och barn uppgett påverkat individen nära, 
det vill säga till exempel sina egen sociala färdighetsträning, sin självkänsla. 
 
8.1 Den särskilda undervisningsgruppens bidragande faktorer för att det ska fungera 
för eleven i en ordinarie skolform.  

8.1.1 Organisation 

Samtliga i studien framhöll den mindre gruppen som positiv då den ger tillfälle för det 
personliga mötet. Elev 4 beskrev sin syn på skolan som organisation: 

” Elev 4: Jag tror att det var jävligt bra det jag hade. 
Intervjuare: På Särskild undervisningsgruppen? 
Elev 4: Ja. 
Intervjuare: Menar du att det borde finnas sådana grupper? 
Elev 4: Ja, det tycker jag. Och fler. Egentligen borde alla skolor vara fifty-fifty. Egentligen borde alla skolor vara 
så. 
Intervjuare: Hur tänker du då? 
Elev 4: Ja, alla skolor borde egentligen vara mindre klasser och att lärarna är mera förstående. De är ju liksom 
större, alltså vanliga skolor är ju som produktion, som massproduktion. Du trycker in 30 ungar i en klass, sedan 
ställer sig en lärare och pratar. Om alla behöver hjälp, kommer alla att få det? Hinner man hjälpa 30 stycken på 
en timme?”  
 
Möjligheten att organisatoriskt få en ny chans i form av en särskild undervisningsgrupp sågs 
trots missnöje kring tidigare skolors hanterande av deras barn som en del i skolframgången. 
De flesta föräldrar ser i nuläget det som en positiv tid. Elev 1 beskriver detta än idag som sin 
drömskola. Några föräldrar såg det som just då den enda möjligheten att vända sitt barn till 
något positivt. De beskrev en mörk framtid om inte avbrottet skett. 

”Han behövde den där studsen och sedan ut” (Förälder 3) 

”Räddningen har varit den särskilda undervisningsgruppen för det gav honom tid att koncentrera sig på sig själv” 
(Förälder 1) 

8.1.2 Miljö 

Strukturen beskrevs som en viktig del i att klara av sin skolvardag. Eleverna betonade att det 
är viktigt med vuxna i närheten som man kan fråga när det behövs. Det fanns i den särskilda 
undervisningsgruppen. Förälder 1 framhöll också närhet av vuxna i den särskilda 
undervisningsgruppen:  
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”Där fanns det väl mycket stöd eftersom de såg honom. Det tycker jag varit den största skillnaden, att de har sett 
honom, lyssnat på honom. Sedan behöver han inte alltid ha rätt, utan att han ändå känner att det är någon som 
lyssnar och diskuterar med honom (Förälder 1)”. 

Föräldrarna betonade att det är viktigt att lära barnen en struktur, även ramar och regler, så att 
de kan få det att fungera. Detta bland annat genom tydliga scheman som gör skoldagen 
begriplig. Fördelen med flera vuxna i den särskilda undervisningsgruppen sågs som en viktig 
del i att kunna var konsekvent kring regler och skapa struktur. Det fanns där resurser att följa 
upp alla typer av situationer. 

Eleverna beskrev att lärarna och kompisarna hade en stor del i deras återgång till ordinarie 
skolform. Elev 1 påpekade att i den särskilda undervisningsgruppen fick han stöd från båda.  

”Det var jättebra. Jag kunde lita på lärarna. De lyssnade, jag hade jättebra kompisar, jag fick stöd från båda, 
lärarna och eleverna (Elev 1)”. 
 
8.1.3  Undervisning 

Elever och föräldrar framhöll belöningssystem av olika slag som en framkomlig väg att skapa 
motivation att lyckas i skolan.  

Elev 4 beskrev att det behövdes för honom individuella anpassningar. Han behövde få ro och 
det var svårt i den stora gruppen. Han påvisade att i den särskilda undervisningsgruppen fanns 
möjlighet till att gå undan och lärare som förstod hans behov i det. 

Elever och föräldrar framhöll ett arbete med strategier kring det sociala samspelet i den 
särskilda undervisningsgruppen. Detta arbete beskrevs genom att man haft samtal och pratat 
igenom samspelssituationer, man har även ritat upp situationer. Efter detta har man haft 
samtal kring bilden. Detta har gjort att man lättare sett sin del. Det påpekades även att man 
arbetat med strategier kring att hantera sina känslor, impulser och sociala färdigheter. 

Förälder 3 beskrev ett arbete runt de sociala färdigheterna i den särskilda 
undervisningsgruppen: 

”Jag vet att han hade mycket samtal, tankekartor, de ritade. Vad hände, när du fick det här utbrottet, så fick han 
rita upp det. Jag tror att det är lättare för ett barn i den åldern att göra så än att beskriva med ord. Ord kan ju vara 
väldigt svårt, det är först nu, han fyller ju elva år och han var ju sju då, fyllde åtta. Det är en utvecklingsfas. Just 
att det är anpassat för barn i den åldern och med dem funktionshindren som de har. Så det var väldigt bra. Just att 
de pratade väldigt mycket om, att om du slår mig, så... För jag vet att han har varit väldigt mycket så att han 
förstår inte vad det gör med andra när han säger fula ord, eller när man slår dem eller sådär. Så att man pratar om 
hur det känns för mig när du gör så och att man kopplar han till att nu skrek han åt dig och gjorde sådär, hur 
kändes det? Nej, det kändes inget bra. Det är så det känns för mig när du gör det (Förälder 3)”.   

8.1.4 Individ 

Både elever och föräldrar poängterade att i den mindre gruppen blev det en förändring till det 
bättre. Eleverna framhöll att de där fick tid. Föräldrarna påvisade detsamma och vissa 
föräldrar menar att de där kunde bygga upp en självkänsla. Föräldrarna beskrev sina barn som 
att ha blivit avskärmade från tidig ålder, i den lilla gruppen fanns delaktighet. De framhöll 
även att tilliten deras barn hittade där, gjorde att barnens självkänsla växte.  

Relationen med lärarna framhölls som positiv utifrån att tid fanns i den särskilda 
undervisningsgruppen att möta upp oavsett hur man mådde just den dagen. Elever lyfte fram 
förståelsen hos lärarna. Att det var skönt för det blev lugnare. Lärarna hade ett lugnare sätt 
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och de lyssnade. De beskrev att de i den särskilda undervisningsgruppen inte längre alltid var, 
i motsats till tidigare skolerfarenhet, det enda problembarnet. Självkänslan ökade bland annat 
genom lärare som lyssnade och trodde på dem.  

“Elev 4: De såg ju inte alla barn där som problembarn och stökiga och kommer att misslyckas i livet. Det var ju 
det som var skillnaden på vanliga lärare och dem. 
Intervjuare: På Särskilda undervisningsgruppen? 
Elev 4: Ja, de gav ju aldrig upp. En lärare hade ju bara skickat ut en från lektionen och sedan ringt hem och sagt 
att nu får du komma och hämta din unge. De gjorde aldrig de. 
Intervjuare: Mmm 
Elev 4: Ja det hände men då var det extremt. Och då var det ju en taktik, det var ju inte att de tröttnade och tänkte 
att nu fungerar inte det här, du kan dra hem. Utan det var ju en taktik, allt de gjorde var taktik. De hade alltid 
någon baktanke. De skickade hem en för att han klarar inte att var här just nu. Lika bra att han åker hem, för hans 
egen skull. Fast i sen vanlig skola hade man tänkt att nu orkar jag inte med honom längre och de andra eleverna 
gör inte det heller, så han får dra”. 
 
Arbete med de sociala färdigheterna lärde eleverna strategier för att klara av att bromsa sig 
själva. Det aktiva arbetet med det sociala samspelet gjorde att eleven själv speglades, så att 
den även insåg sin del och sitt beteende.  

8.2 Bidragande faktorer för att det ska fungera för eleven i en ordinarie skolform. 

8.2.1 Organisation 

Samtliga föräldrar var överens om att det är personer i skolan som behövs. De såg ökade 
resurser som en stor faktor till att lyckas i skolan. Byten med lärare tog två av föräldrarna upp 
som ett startskott till ytterligare problem i skolan. De framhöll vikten av en trygg organisation 
runt denna typ av elever med en fast punkt och tydlig förberedelse utan för många lärarbyten. 

Det var även viktigt med kontinuiteten. De åtgärder som sätts in runt eleven bör var under en 
längre tid. Organisationsmässigt bör man trygga barnet genom att ge tid och anpassa 
organisationen utifrån elevens behov hela skoldagen. 

”De skulle ha satt in en resurs på honom, med rätt personlighet förstås. Och sedan skulle han ha fått ha den hela 
tiden. Inte bara måndagar och fredagar mellan ett och två, för det fungerar ju inte i hans värld. Varje dag samma 
tider (Förälder 3)”. 

Rektorn beskrevs av föräldrar som en viktig del i organisationen runt resurser och skapandet 
av stödinsatser. De framhöll kommunikation mellan skola och hem som mycket viktig. De 
menade att det behövs skapas möten där alla blir lyssnade till och görs delaktiga innan beslut 
tas. Detta för att också som förälder att kunna fungera som en viktig faktor i att påverka sitt 
barn. Kommunikation poängterades som en viktig faktor, även återkoppling mellan skola och 
hem.  

8.2.2 Miljön 

Samtliga påpekade vikten av att det bör finnas hjälp att stoppa konflikter och vara närvarande 
som vuxna runt leken. Föräldrarna poängterade att det är viktigt med vuxna som ser vad som 
händer för att miljön ska bli trygg för eleverna. Att miljön måste bygga på förtroende för 
personalen.  

Det som händer runt ett barn i hemmiljön får vikt i skolan och till detta bör det tas hänsyn. 
Skolan behövde enligt förälder 1 visa eleven att de är medvetna om detta för att eleven ska 
känna sig sedd och tagen på allvar. 
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”Så han hade ju egentligen bara behövt ett knä att sitta i och bli ompysslad liksom och säga att man förstod 
(Förälder 1)”. 

Hemmiljön menade föräldrarna också kan tillsammans med skolan skapa rutiner och struktur 
runt eleven. De påpekade att man kan arbeta med mycket, även om hemmiljön. Information 
från skolan om vad som händer och ska ske är viktig som förälder att få. Detta för att kunna 
påverka hemifrån och förbereda sitt barn. Samverkan mellan hem och skola lyfts fram som en 
viktig faktor till att det ska fungera i skolan. 

Kompisar påvisades av eleverna fram som en viktig del i varför det idag fungerar. De har 
varit en stor del av den motivation de nu har. Bättre kompisar framhölls som en del i att redan 
från början klara sin skolgång. En engagerad lärare och stödet från människor runt om sågs 
som en framgångsfaktor för att skapa trygghet runt eleven. 

”Ja, man behöver ju stöd från vuxenvärlden, både från föräldrar och att föräldrarna samarbetar tillsammans, 
mamma och pappa, det är ju jätteviktigt. Och skolan så också, att det är en stabil lärare, att det finns en, minst en. 
(Förälder 4)”. 

8.2.3 Undervisning 

Lärare beskrevs av samtliga elever som viktiga faktorer till att man ska lyckas i skolan. 
Utifrån sina tidigare situationer påvisade eleverna vikten av lärare man kan lita på som inte 
ljuger. Motivation sågs som en viktig faktor till att det ska fungera i skolan. Elev 4 beskrev att 
han sett stort engagemang av lärare runt honom. En av lärarna framhöll han som sin motivator 
i att få sina betyg. 

”Det var väldigt mycket att jag inte ville svika henne. För hon trodde ju på mig, försökte och la ner energi, sedan 
var man ju i den åldern då man inte riktigt ville förstå det, men ändå så förstod man det. Så uppskattade man ju 
det. Man ville ju inte göra henne besviken (elev 4)”. 

Förälder 2 beskrev en lärare i nya skolan som enligt henne mötte eleven på ett positivt sätt: 

“Hon visste att han hade ADHD när han kom dit, men hon sa det, vi börjar från början. Hon ville inte höra hur 
det hade varit förut, utan ville se själv hur han är nu och utgå ifrån det. Så hon ville inte färgas av något som varit 
förut (Förälder 2)”. 

Kompetens kring elever i behov av särskilt stöd framhöll samtliga föräldrar som en 
framgångsfaktor. Ett lugnt förhållningsätt där man inte skällde på eleven poängteras. 
Föräldrarna ansåg att en kompetens kring diagnoser och beteendeproblematik är viktig. 
Skolan bör ha en kunskap om hur de ska bemöta elevers olikheter så att inte 
beteendeproblematik eller sociala samspelsvårigheter uppstår.  
 
”För det kände jag när han fick sin ADHD-diagnos, hjälp vad är det? Jag tycker att det, är det inte obligatoriskt 
att man ska ha läst? Lite sådant. Att man ska ha lite sådan här aggressions, det finns ju någon aggressionsterapi, 
att man ska ha kunskap om sådant. Vad gör man när ett barn får utbrott så de inte vet vad de ska göra med sig 
själva? För det har ju varit så, han har varit så arg så att han inte vetat vad han gjort. Det var helt, som om han 
var liksom det första barnet på månen (Förälder 3)”. 

Stödlektioner i skolan sågs som ett sätt för eleverna att hinna med sin skola. Tillfällen utöver 
schemalagd tid då det finns en lokal på skolan att plugga i och lärare att fråga. Detta för att 
kunna komma ikapp med ämnen eller läsa sina läxor. 

Meningsfulla uppgifter och sysselsättningar beskrevs som viktiga. Detta för att orka gå till 
skolan och hitta motivation.  
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”Alltså det jag tror det var, det är att hitta en meningsfull, något han brinner för, för att göra det som är hans grej, 
som är det positiva runt honom (Förälder 2)”. 

8.2.4 Individ 

Förälder 2 påpekade vikten hos skolan att se eleven bakom beteendet: 
 
”Man ska ju se deras tillgång och möjligheter istället för att se nu kommer han och sabbar klassen. (Förälder 2)”. 

Elev 4 poängterade det som under hans skolgång gett störst effekt för hans framtidsbild. 
Förutom engagerade vuxna menade han att den faktor som är prio ett är viljan. Sin egen vilja 
att förändra och kämpa. Han beskrev också att han mött vuxna som brinner för sitt jobb och 
att det också haft betydelse och gett honom framtidstro. 
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9. Resultatsammanfattning 

Den särskilda undervisningsgruppen beskrivs ha gjort skillnad av föräldrar och barn i min 
studie. Det som de lyfter fram vad gäller organisationen är att gruppen barnen undervisades i 
var mindre. Den mindre gruppen och personaltätheten kunde bygga upp bra möten mellan 
elev och lärare. I den mindre gruppen gavs tid åt individen och självkänslan kunde byggas 
upp igen. Tilliten till vuxna och lärare ökade under tiden i den särskilda 
undervisningsgruppen. Eleverna beskriver lärare som lyssnade och förstod. Man undervisades 
i sociala färdigheter och belönade framsteg genom olika belöningssystem. De gjordes 
individuella anpassningar av skoldagen. I denna miljö, också på grund av att gruppen var 
mindre, kunde strukturen och regler runt eleven hållas och följas upp.   
 
Resultatet av min studie framhåller att det i skolan behövs fler personella resurser. De menar 
även att det behövs stabilitet i organisationen runt en elev. Kontinuitet runt elevens behov av 
stödåtgärder. Föräldrarna i studien framhåller vikten av samverkan mellan hem och skola. 
Kommunikation mellan föräldrar, lärare och rektor betyder mycket för att kunna lyckas i 
skolan menar föräldrarna. Lärarnas roll runt eleven poängteras av både barn och förälder som 
en annan viktig faktor, då dennas förhållningssätt och kompetens kan påverka eleven positivt. 
Läraren beskrivs som möjlig förebild och någon som kan ge motivation för att klara sin 
skolvardag. Meningsfullheten i uppgifter och aktiviteter samt eventuella stödlektioner 
framhålls i undervisningen som en viktig del. I skolmiljön påpekas att det bör finnas många 
vuxna. Vuxna som kan se och hjälpa om behov finns. En trygg miljö ses som en annan 
förutsättning för trivsel och lyckande i skolsituationer. Föräldrarna påpekar även att 
kommunikationen mellan hem och skola bör tas på allvar då eleven kan påverkas av saker 
som händer i hemmiljön. Föräldrarna önskar kompetens runt diagnoser och kunskap om att 
kunna bemöta elever med en beteendeproblematik på rätt sätt. Vikten av att även se individen 
bakom beteenden framhålls. Sin egen vilja lyfter en elev fram som något som har inflytande 
på ens skolsituation. Engagerade vuxna som ger hopp menar eleverna gör skillnad. Att skapa 
positiva kamratrelationer har för eleverna varit en drivkraft och en orsak till att de fortsätter 
att klara sin nuvarande skolvardag. 
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10. Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att belysa faktorer som några elever och föräldrar anser 
möjliggjort en återgång till ordinarie skolform från en särskild undervisningsgrupp. Jag anser 
att jag fick svar på mina frågeställningar.  

Jag valde som metod i min undersökning att genomföra kvalitativa intervjuer med föräldrar 
och elever som haft ett avbrott från ordinarie skolform till en särskild undervisningsgrupp. 
Efter en tid i denna har de haft en återgång till ordinarie skolform. Då som Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver att ämnet för den kvalitativa studien är intervjupersonens levda 
värld, anser jag att detta är en mycket bra datainsamlingsmetod för mig. Genom mina 
intervjupersoners upplevda verklighet av det jag vill undersöka såg jag den kvalitativa 
intervjun som ett bra sätt att få svar på mina frågeställningar. 

För att sätta mig in i ämnet och se vad som fanns skrivet runt särskiljande skolformer har jag 
förutom svenska studier valt att söka internationella artiklar som beskriver detta. Att söka 
artiklar via nätet har varit komplicerat då de internationella studierna, inte alltid använder det 
direktöversatta ordet kring samma begrepp som vi. Det blir också ibland svårt att dra 
slutsatser från internationella studier då de inte har samma skolsystem som vi har. Ett 
exempel är att deras åtgärder runt specialpedagogiska lösningar kanske ser annorlunda ut 
beroende på hur deras skola i grunden är organiserad. I bakgrunden ville jag få med flera 
perspektiv och skapa en förförståelse. Svenska studier kring elever som varit i en särskild 
undervisningsgrupp och återgår till sin ordinarie skolform fann jag inte. Det fanns studier 
kring särskilda undervisningsgrupper men inte kring vad som hänt efter tiden i denna.  

Asymmetri med intervjuaren kan förekomma i intervjuer med barn och föräldrar. Det 
förekommer en direkt asymmetri när man intervjuar elever, men kan även av förälder 
upplevas så när det kommer till roller och kompetens. Intervjuerna gjordes med detta i åtanke 
med elever och föräldrar som jag inte tidigare inte träffat och val av intervjuplats bestämdes 
av den intervjuade. Utifrån val av metod och innan sökandet av några att intervjua så gjordes 
en provintervju med en elev. Utifrån denna intervju utökades intervjuguiden med fler frågor. 
Det var också viktigt att poängtera att föräldrar och barn kunde återkomma till mig om frågor 
dök upp. Det är viktigt i en kvalitativ studie att man funderar över de etiska aspekterna. 
Konfidentialitet är en viktig del som kan ge de deltagande i studien trygghet i sitt sätt att 
utrycka sig. Konfidentialitet i att skydda privata data kan bidra till att den intervjuade känner 
sig tryggare. Det informerade samtycket där man delger deltagaren risker och fördelar med att 
delta samt att de har rätt att avbryta när de vill, menar Kvale och Brinkmann (2009) kan tjäna 
som ett skydd för både den intervjuade och den som intervjuar. De beskriver vidare att 
forskarens roll av att ärligt framställa sin studie ökar det vetenskapliga kvaliteten. Det finns 
även en slags asymmetri ur mitt perspektiv då ju jag som intervjuare vill få information av de 
intervjuade. De har företräde i att välja att berätta eller utelämna information. Jag befinner 
mig här i en beroendeställning. 

Intervjun som situation tror jag kan vara svår för ett barn. Situationen i sig är ovanlig och till 
detta kommer att bli intervjuad av någon de inte känner. Jag valde elever jag inte träffat för att 
jag inte ville göra tolkningar av mina data, utifrån att jag sedan tidigare kände eleven. 
Svårigheten i detta blir att eleverna inte gärna öppnade sig som jag trodde. Följdfrågorna blev 
många, då de hade svårt att förstå hur de skulle svara. Jag inser i transkriberingen att jag 
ställer lite för många frågor på samma gång vilket kan ha förvirrat dem. Känslan av att berätta 
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om sitt känsliga skolförflutna som varit utifrån föräldrarnas bild kaosartat, blir också svårt att 
verbalisera för en elev. Jag upplevde att de helst ville prata om nuet och det de gjort som var 
duktigt och bra. Detta säkert också till viss del för att jag är en okänd person. Elev 4 som har 
ett mera vuxenperspektiv kunde vara öppnare och mera verbal. Detta påverkade också till viss 
del att jag valde att analysera elever och föräldrars intervjuer ihop. Det vill säga att data från 
vuxna till stor del gav mera information. Elev 4 gav ett annat perspektiv genom sin bakgrund 
men hans åsikter kring faktorer som gör att det fungerar, var samstämmiga med de andra 
intervjuades.  

En annan aspekt är att föräldrar i intervjun gärna berättade om det som inte fungerat för deras 
barn i skolan. Det kändes att det fanns ett behov att berätta om hur de upplevt den tiden. 
Utifrån min önskan om ett salutogent perspektiv har jag försökt urskilja det i mina data som 
var bidragande faktorer till en återgång till ordinarie skolform. 

Att använda sig av innehållsanalys var svårt då det är lätt att meningsbärande enheter och 
kategorier man skapar ställs delvis under varandra och innebörden kan tolkas till fler än en 
kategori. Jag har utifrån detta inte valt att separera elevintervjuerna med föräldraintervjuerna i 
redovisandet i resultatet. Jag såg att många av kategorierna sammanföll och att deras syn på 
faktorer till att lyckas i skolan var mycket likartade, även om föräldrarna, med undantag från 
elev 4 var mera verbala. Jag valde även att se vad de sa som faktorer som möjliggjort en 
återgång till ordinarie skolform baserat på essensen i mina frågeställningar.  

Studien är gjord endast på fyra elever och deras föräldrar så det är inte generaliserbart.  
 
10.2 Resultatdiskussion 
	  
Särskild undervisningsgrupp som åtgärd förlägger i sig en stor del av problematiken hos 
eleven. Genom de erfarenheter som föräldrar och barn i min studie beskriver i former av 
faktorer för att lyckas i skolan tar de upp delar av miljö, organisation, undervisning. Inom 
dessa områden som alla är i ett samspel med individen finns de förutsättningar, som förutom 
individen själv, krävs för ett lyckande i en skolvardag. Alla elever i studien har dock hamnat i 
den särskilda undervisningsgruppen på grund av en skola som inte kunnat bemöta och hantera 
deras behov av stöd. Gerrbo (2013), och Karlsson (2012) menar att det skolan har svårast att 
möta är de sociala svårigheterna. Här finns eleverna som bryter normen och inte tycks ha de 
sociala färdigheter som krävs i den ordinarie skolformen.  
 
Gerrbo (2013) framhåller normbrytande beteende som situationellt och ser att 
beteendeproblematiken sker i ett samspel. Skolverket (2011) beskriver också att den 
individinriktade förståelsen av elevers problem inte sätts i relation till de sammanhang de 
uppkommer i. Det blir tydligt i min studie att bland annat aktiv social träning av situationer 
och strategier gör att dessa elever i nuläget klarar sin skolgång på ett bättre sätt. De beskriver 
också att skolan idag fungerar i sitt bemötande av eleven. Frågor jag ställer mig blir om 
eleven först efter viss social träning och återfunnen självkänsla, klarar den organisation och 
struktur som den ordinarie skolformen står för? Bemöter den skola de nu går i eleven på ett 
bättre sätt eller har eleven genom att den lärt sig vissa strategier blivit mindre synlig? Säljö 
(2011) beskriver ur ett sociokulturellt perspektiv att kunskap får liv och innebörd i samspel 
mellan människor. Säljö poängterar en växelverkan mellan människor för att söka kunskap, 
vidga sitt perspektiv och ges möjligheter att hantera situationer. Att ingå i en mindre grupp 
poängterar föräldrarna i studien varit en vinst i det samspel som deras barn behövt för att 
förstå helheter och kunna se sin del i ett socialt sammanhang. Det har helt enkelt funnits fler 
vuxna för att ge detta arbete tid. Antonovsky (2005) menar att det går att rusta sig, att hitta 
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vägar att bygga upp sitt sätt att hantera sin vardag på ett mera framgångsrikt sätt. Föräldrar 
och barn i min studie påstår att det har varit så. Om en mindre grupp med större personaltäthet 
och med en inriktning på att träna den sociala processen beskrivs göra skillnad, kan den 
ordinarie skolformen använda den kunskapen innan eleven definieras genom en särskild 
åtgärd?  
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) framhåller att resursbrist är den självklara orsaken till 
att elever som behöver stöd får för lite. De beskriver att föräldrar är tacksamma för det extra 
stöd som skolan ställer upp med vilket sammanfaller med resultaten i min studie men att det i 
regel är för lite. Förälder 4 i min studie betonar att det stöd som familjen fått under hela 
skoltiden har varit jättebra. Förälder 3 betonar att stödet delvis funnits men inte till så stor del 
som varit nödvändigt för att vända en negativ cirkel. Gerrbo (2013) påvisar i sin studie att 
skolgången för många elever som fått särskilda stödinsatser, i form av till exempel annan 
skolform, har varit ojämn. Föräldrar i hans studie liksom min framhåller att deras barn haft en 
skolgång som avviker från andra elevers. I likhet med Gerrbos studie har föräldrarna i min 
också haft åtskilliga möten och insatser har satts in, men till slut har problemen nått sin 
kulmen. Eleven har hamnat i ett sammanhang där de ständigt misslyckas vilket har i sig 
förordat en specialpedagogisk åtgärd i form av särskild undervisningsgrupp. Barnen i min 
studies skolsituation beskrevs vara ohållbar. De hade både stämplats och kategoriseras redan 
innan ett avbrott till särskild undervisningsgrupp. I motsats till Karlssons (2012) studie då hon 
menar att den särskilda undervisningsgruppen till viss del kan befästa en negativ identitet, 
påpekar några föräldrar och barn i min studie att man där inte sågs som en förlorare. Detta 
gjorde i sin tur att självkänslan ökade. 
 
Gerrbo (2013) påpekar vikten av att skolerfarenheter i en annan skolmiljö börjar förändras till 
det positiva. Detta bidar till att elevens tidigare negativa självbild också förändras. Han 
poängterar att den gemensamma erfarenhet eleverna har, av en skola som inte mött upp deras 
behov av stöd också till viss del har en positiv effekt. Detta då eleverna kan identifiera sig 
med varandra. Träning runt socialt beteende beskriver föräldrarna i studien som värdefullt. 
Elev1 påpekar att han nu är mera lugn och vet hur han ska göra om han till exempel blir arg. 
Karlsson (2012) beskriver kritiskt i sin studie att identiteten i den särskilda 
undervisningsgruppen blev fokuserad kring elevernas problematik. Eleverna i min studie 
menar istället, att de i den särskilda undervisningsgruppen började se sig själv i ett 
utifrånperspektiv, då de i samspel med sina klasskamrater kunde se hur de själva tidigare löst 
och löser situationer. Det skulle kunna var två olika sätt att beskriva en liknande verklighet. I 
en jämförelse mellan studierna blir det svårt då vi inte har undersökt samma elevgrupp. Jag 
har ju också medvetet valt de elever som återgått till ordinarie skolform, vilket inte hon gjort. 
I hennes studie menar hon att identiteten bland annat befästs med en diagnos eller runt ett 
negativt beteende. I sak tror jag att hon liksom eleverna i min studie önskar att självkänslan 
inte finns i diagnosen/ beteendet utan i den egna personligheten. Intressant är däremot att 
eleverna i min studie inte beskrev sig själva genom några diagnosbegrepp som förklaring till 
varför de gått i den särskilda undervisningsgruppen utan utifrån beteenden. Det som framgick 
var då att genom social träning kunde man lära sig hantera dessa. Vygotskij (i Lindqvist, 
1999) betonar läraren som en handledare och att det är den sociala miljön som utvecklar 
elevens handlingar. För att det ska ske menar Vygotskij att läraren måste organisera miljön så 
att den blir aktiv. För att nå målen med ett aktivt lärande bör man utnyttja barnets resurser, 
intresse och motivation.  
 
Skolkamraterna i den nuvarande skolan beskrivs av eleverna i studien som en viktig faktor till 
att det fungerar. Förälder 3 poängterar även detta som ett motiv till att inte falla tillbaka till 
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gamla negativa beteendemönster. Gillandet från kamrater beskrivs ha en stor effekt. 
Skolverket (2009) visar att kamrateffekter är betydelsefulla i synnerhet för de svaga eleverna. 
Hattie (2012) påpekar att kamratpåverkan kan ske på många sätt till exempel genom 
handledning, hjälp, vänskap, återkoppling samt känslomässigt stöd. 

En annan uppmärksammad faktor i min studie till att lyckas i skolan är läraren. Samtliga i 
studien betonade vikten av en lärare som är engagerad och kompetent. Eleverna uttryckte det 
emotionellt i att läraren behöver förstå. Elev 4 beskriver lärare som inte såg honom som ett 
misslyckande utan trodde på honom och hans framtid. Detta motiverade till stor del hans 
återgång till ordinarie skolan. Hattie (2012) betonar även han att effekten av en kompetent 
lärare är stor. Gerrbo (2013) påpekar i sin studie vikten av den vuxne som finns kvar under 
längre tid och blir en resurs i arbete med eleven. Denna vuxna kan vara läraren men också 
andra personer till exempel från psykiatrin. Han poängterar att vikten av relationer präglas 
just av kontinuitet och närhet. Han menar att det för barnet blir viktigt att skapa ömsesidiga 
relationer med ”rätt” vuxen. Denna uppfattning speglar bra den idé som Vygotskij framhåller 
om lärande och utveckling i sampel med andra människor. Den ansträngning eleven gör blir 
då bekräftad och skapar mening. Antonovsky (2005) menar att social uppskattning behövs för 
att skapa meningsfullhet. När man ser att man kan påverka, menar han att det ger en känsla av 
inflytande som i sin tur påverkar ens vilja att investera sin energi i att förändra. Hattie (2012) 
påpekar att känslan av positivt sammanhang har effekt på en lyckad skolgång. Han menar att i 
denna känsla ingår bland annat det sociala stödet.  

Den kanske viktigaste faktorn som elev 4 uttrycker är viljan. Den egna inneboende viljan att 
kämpa och att se att ambitionen med hjälp av andra kan nås. Antonovsky (2005) beskriver att 
för vem som helt kan ett slumpmässigt möte, ett modigt beslut eller till och med en utifrån 
initierad förändring påverka ens motståndsresurser. De resurser som gör att man hanterar, 
begriper och ser mening i situationer. Med det salutogena och sociokulturella perspektivet i 
bakhuvudet kan man genom studien visa att avbrott, ett mönster som bryts, kan leda till en 
positiv förändring. Vikten i detta blir att i samspel stimulera till nya tankevägar.  

10.3 Specialpedagogisk relevans 

I sökandet efter studier gjorda kring elever i särskild undervisningsgrupp hittade jag bara ett 
fåtal. Ännu färre som beskriver vad vuxna och barn ser som faktorer till en återgång till 
ordinarie skolform efter ett avbrott i densamma. Oavsett vad vi tycker så menar Skolverket 
(2009) att barn som befinner sig i behov av särskilt stöd ökar. Elever i behov av särskilt stöd 
finns i skolan idag och skolvärlden behöver vara beredda på att hantera dem. Därför kan 
denna studie sägas ha en specialpedagogisk relevans. Den berättar ur ett aktörsperspektiv 
vilka faktorer som upplevts ge en positiv effekt på en negativ skolbild kantad av ett behov av 
stöd kring det sociala samspelet. Karlsudd (2011) menar att kraven på eleven att socialt kunna 
anpassa sig är stora. Han menar att acceptera en olikhet men verka för att den ska bli mindre 
är en specialpedagogik utmaning. Studien kan, trots att den är för liten för att generalisera, ge 
en antydan om vad dessa elever behöver och har saknat. 
 
10.4 Konklusion 

Jag väljer att i min konklusion i punktform sammanfatta de viktigaste slutsatserna av min 
studie. Det som beskrivs som faktorer som föräldrar och barn sett bidrar till att eleven ska 
fungera i en ordinarie skolform och som skolan kan behöva tänka på i sitt arbete kring barn i 
behov av särskilt stöd. 
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• Mindre grupper 
• Personella resurser 
• Tydlig struktur och ramar  
• Trygghet i skolmiljön 
• Kontinuitet och uppföljning i stödåtgärder runt eleven 
• Samverkan och kommunikation mellan hem och skola 
• Närhet till vuxna i skolan 
• Kompetenta och engagerade lärare 
• Förhållningssätt hos lärare och vuxna i skolan 
• Social träning 
• Positiv förstärkning 
• Bra kamratrelationer 
• Tid för reflektion tillsammans med vuxen 
• Vilja och motivation 
• Att bli sedd 

I min studie blir jag fascinerad över den styrka och vilja eleverna har att vända sin egen 
skolsituation. I en värld där det kan se dystert ut kan självkänslan och tron på sig själv 
återigen växa. Egentligen, om man tittar på både Gerrbo (2013), Hattie (201) och 
Myndigheten för skolutveckling (2005), med ganska små medel. Det som ofta i studien av 
föräldrar betonas är fler vuxna med rätt kompetens i skolan. Detta framhålls som en stödinsats 
som fungerar. Denna stödinsats är inte beroende av den särskilda undervisningsgruppen men 
är något som idag särskiljer den och den vanliga skolan. Fler vuxna per elev.  

Ett annat jobb som är synbart och också kritiserat i den särskilda undervisningsgruppen är 
arbetet med de sociala färdigheterna. Jag har utifrån det sociokulturella perspektivet och 
Vygotskijs tankar om utveckling av den kognitiva förmågan svårt att se varför det kritiseras. 
Elever som behöver stöd i sitt sociala samspel är en problematik som skolan idag har stora 
svårigheter att bemöta. Det understryker både Gerrbo (2013) och Karlsson (2012). Men när 
den särskilda undervisningsgruppen lägger ett fokus på den typen av stöd, ses det som att den 
skolformen är sämre på att uppfylla kunskapsmålen. Kanske behöver vi i skolan bemöta båda 
delarna bättre, så att målen även i sociala färdigheter under skoltiden tränas? Föräldrar och 
barn i min studie lyfter gemensamt fram arbete kring social träning och stöd som faktorer för 
att det ska fungera för eleven i en ordinarie skolform. 

  
 

 

 

 

 

 

 



	   33	  

11. Framåtblick 

Jag önskar att skolan idag skulle göra en förändring. Detta baserat på att flera studier lyfter 
fram att skolan har svårt att bemöta och hantera barn som har behov av stöd i det sociala 
samspelet. Tydligt blir att det saknas personella resurser som kan ge tid för detta. Kunskap 
finns nog men skolan som format och organisation har inte den tid som behövs för att på alla 
plan aktivt arbeta med den sociala processen. Jag skulle vilja forska mera i vad lärare som 
finns ute i verksamheten saknar för stöd runt elevers sociala samspel och hur de ser 
möjligheter till organisationsförändringar för att på ett bättre sätt bemöta denna problematik. 
Det skulle även vara intressant att se vad eleverna vill ha, de som lever i den skolvärld vi 
vuxna försöker tillrättalägga. Vad ser de att det saknas för stöd kring de sociala färdigheterna? 
Min känsla efter denna studie och min erfarenhet av skolan är att den sociala processen 
alltmer i skolan få stå tillbaka för den kunskapsmässiga. Många lärare hinner inte lägga fokus 
på normer och värden. Intressant vore därför också undersöka om det beskrevs en skillnad om 
riktade insatser kring sociala färdigheter på en skola/klass sattes in.	  
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Bilaga 1 
 
Tillstånd till intervjuer kring studie av elever som återgått till ordinarie 
grundskola efter en tid i särskild undervisningsgrupp 

  
Hej! 

Mitt namn är Jenny Karlsson och arbetar som lärare i en särskild undervisningsgrupp. Vid 
sidan av mitt arbete läser jag till specialpedagog på Mälardalens högskola vid Akademin för 
utbildning kultur och kommunikation. Just nu håller jag på att skriva min uppsats. Mitt syfte 
med studien är att lyfta fram vad några elever och föräldrar anser varit bidragande orsaker till 
en återgång till en ordinarie skolform, vad kring eleven som stärkts och hur kan vi nyttja 
denna kunskap i skolan. Min handledare är Kerstin Göransson docent i Specialpedagogik.  
 
Varför gör jag studien? 
 
Jag vill undersöka framgångsfaktorer som lett till en återgång till ordinarie skolform. Jag vill 
ur elevens och föräldrarnas perspektiv, ta reda på vad som hänt runt eleven under skoltiden 
från att ha varit i stor klass, till att ha kommit till särskild undervisningsgrupp, till att gå 
tillbaka till stor klass. Vad har bidragit till att eleven nu fixar stor klass trots sina tidigare 
misslyckanden i liknande miljö. Vad runt dessa elever har gjort att de stärkts och hur skulle vi 
kunna nyttja denna kunskap i skolan.  Hur kan skolan ”vända en elev”. 
 
Vad innebär ett deltagande i intervjustudien? 
 
Jag skulle vilja göra en intervju med ert barn samt en av er föräldrar. Sammanlagt kommer jag 
att intervjua fyra barn och fyra föräldrar. Gemensamt är att ni har erfarenhet av att gå från en 
särskild undervisningsgrupp tillbaka till ordinarie skolform. Varje intervju beräknas ta ca 45 -
60 minuter. Intervjun kan ske på min skola, ett annat neutralt ställe eller i ert hem. Det som 
passar er bäst utifrån er situation. Intervjuerna kommer att ske under första delen av 
vårterminen 2013.  

Full konfidentialitet  

Jag kommer i studien att beskriva er anonymt och er medverkan och materialet från intervjun 
hanteras konfidentiellt. Intervjuerna kommer att transkriberas och ni får ta del av er intervju 
för att verifiera att jag uppfattat er rätt. Ni kan närsomhelst under studiens gång avbryta er 
medverkan. När ni tackat ja till medverkan tar jag kontakt med er, bestämmer tid och plats 
samt skickar ut frågorna för er att reflektera över innan intervjutillfället. 

Områden som intervjun kommer att ta upp är:   

• Er erfarenhet/ upplevelse av stödinsatser i skolan före och efter samt i den särskilda 
undervisningsgruppen. 

• Er erfarenhet/upplevelse av vad skolan behöver tänka på och som varit hjälp i arbetet 
runt er/ ert barn. 

 

Resultat 
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Ni kommer att informeras om undersökningens resultat 

 

Jag ________________________________________(barnets signatur) vill delta i studien. 

Datum och ort_______________________________ 

 

Jag_________________________________________(förälderns signatur) vill delta i studien. 

Datum och ort_______________________________ 

 

Vänliga hälsningar! 

 

___________________________________________ 

Jenny Karlsson 

 

 

Kontakta gärna om du har några frågor 

Jenny Karlsson, tel 072-2327200, E-mail: karljen75@gmail.com 

Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik  
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  
Mälardalens högskola  
Kerstin.goransson@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till elev: 

• Kan du berätta hur det är för dig i skolan idag? 
• Hur arbetar du här? 
• Vad finns på skolan för stöd kring dig? 
• Hur upplever du att det fungerar med dina klasskamrater? 
• Vad tror du är bidragande orsaker till att du idag går i stor klass? 
• Kan du berätta om hur det var i skolan för dig innan du kom till Särskild 

undervisningsgrupp? 
• Hur arbetade du där? 
• Vad fanns på skolan för stöd runt dig? 
•  Hur upplevde du att det fungerade med klasskamrater? 
• Vad tror du var orsaker till att du hamnade i särskild undervisningsgrupp? 
• Kan du berätta hur det var för dig i skolan i den särskilda undervisningsgruppen? 
• Hur arbetade du i den särskilda undervisningsgruppen? 
• Vad fanns i den särskilda undervisningsgruppen för stöd?  
• Hur upplevde du att det fungerade med klasskamrater? 
• Vad tror du, under tiden du var i särskild undervisningsgrupp, var bidragande orsaker 

till att du idag går i vanlig klass? 
• Enligt din erfarenhet, vad behöver du som elev för att lyckas i skolan? 
• Om du ser tillbaka på hela din skoltid, vad har varit viktigt som hjälper dig med din 

skola idag?  
• Vilket stöd anser du hade behövts för att du skulle kunna gå kvar i vanlig klass från 

första början? 
• Hur skulle din drömskola se ut? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till förälder: 

• Kan du berätta hur det är för ditt barn i skolan idag? 
• Vilket stöd finns runt ditt barn? 
• Hur fungerar ditt barns kamratrelationer? 
• Vad anser du varit bidragande orsaker till ditt barn nu går i stor klass? 
• Hur ser samarbetet med skola och lärare ut? 
• Kan du berätta om hur det var för ditt barn i skolan, innan han/ hon kom till Särskild 

undervisningsgrupp?  
• Vilket stöd fanns runt ditt barn? 
• Hur såg samarbetet med skola och lärare ut? 
• Hur fungerade ditt barns kamratrelationer? 
• Vad anser du var bidragande orsaker till att ditt barn hamnade i särskild 

undervisningsgrupp? 
• Kan du berätta hur det var för ditt barn i skolan i den särskilda undervisningsgruppen? 
• Vilket stöd fanns runt ditt barn? 
• Hur såg samarbetet med den särskilda undervisningsgruppen  och dess lärare ut? 
• Hur fungerade ditt barns kamratrelationer? 
• Vad upplever du vara bidragande orsaker till att ditt barn nu går i vanlig klass? 
• Vad behöver enligt din erfarenhet ett barn för att lyckas i skolan? 
• Vilka egenskaper enligt din erfarenhet, tycker du är viktiga som barn att ha i skolan? 
• Om du ser tillbaka på hela ditt barns skoltid fram tills nu, vad har varit viktigt som 

hjälpt honom/henne med sin skola idag? 
• Med din erfarenhet vad skulle du önska fanns i skolan som stödinsatser för elever? 
• Vilka stödinsatser har du sett fungerat? 
• Vilket stöd hade behövs för att ditt barn skulle kunna gå kvar i vanlig klass från första 

början? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


