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Syftet med studien var att beskriva och analysera hur elever i behov av särskilt stöd upplever 

sin skolsituation och sitt lärande, sett ur ett kunskapsmässigt och demokratiskt perspektiv, 

samt hur detta sett ut och eventuellt förändrats över tid. Intentionen har varit att finna ny 

kunskap kring hur man ska kunna främja dessa elevers delaktighet för att på sikt kunna 

förbättra situationen för dessa elever genom information om hur elever i behov av särskilt 

stöd upplever skolgången och därmed också vad de specialpedagogiska insatser som görs har 

för effekt. 

Från vissa forskarhåll menar man att en inkluderande undervisning tillhandahålls i de fall 

elever med rätt till särskilt stöd erhåller sin undervisning inom ramen för den ordinarie 

klassrumsundervisningen, medan andra väljer att poängtera vikten av att även inkludera dessa 

elever socialt, vilket i de sammanhangen framhålls som en viktig faktor för att kunna höja 

måluppfyllelsen hos lågpresterande elevgrupper (Dyson, Howes & Roberts, 2002). Men även 

om forskningen är tvetydig inom det specialpedagogiska området dras en slutsats som kan 

sägas vara generell; det finns ingen enskild skolform/typ av placering som möter alla behov 

hos samtliga individer, och man menar därför att det krävs en omstrukturering av skolan (De 

Schauwer, Van Hove, Mortier, & Loots, 2009). 

Eftersom studien haft ett explorativt syfte, dvs. att söka ny kunskap om och undersöka hur 

elever i behov av särskilt stöd upplever sin skolsituation, valdes i enlighet med vad Sverke 

(2004) förordar en kvalitativ ansats. Som undersökningsmetod valde vi att genomföra 

intervjuer med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide som på förhand testats på olika 

personer i syfte att testa förståelsen av intervjufrågornas innehåll, vilket stämmer överens med 

vad Gustavsson (2004) framhåller främjar frågornas validitet och reliabilitet. Råmaterialet vi 

erhöll från intervjuerna transkriberades först i sin helhet, därefter lästes det igenom och 

delades in i de till studiens frågeställningar hörande kategorierna kunskapsmässigt- respektive 

demokratiskt perspektiv innan själva avkodningsprocessen tog fart, ett tillvägagångssätt Kvale 

och Brinkmann (2009) anför som lämpligt avseende analysen av material från kvalitativa 

forskningsintervjuer. 

Resultatet visade att samtliga elever som tidigare gått i vanlig klass upplevde flytten till en 

särskild undervisningsgrupp som positiv, oavsett om placeringen i den särskilda 

undervisningsgruppen skett till följd av problematik som främst var kopplad till det sociala 
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samspelet och varandet i klassen eller det kunskapsmässiga lärandet. Till det som eleverna 

framhöll som mest positivt med den särskilda undervisningsgruppen var lugnet och ron, vilket 

sades gynna måluppfyllelsen och kunskapsinhämtningen såväl som kompisrelationerna i 

klassen. En annan sak som framhölls som positivt var det höga lärarantalet, vilket inneebar att 

relationen till lärarna blev tätare och eleverna kände sig mer förstådda av lärarna på den 

särskilda undervisningsgruppen, vilket kraftigt bidragit till att förbättrat skolsituationen. 

Som en fortsättning på denna studie finner vi det intressant att undersöka hur elever i 

behov av särskilt stöd som får sin undervisning i vanlig klass upplever sin skolsituation sett ur 

ett demokratiskt- och kunskapsmässigt perspektiv, med bakgrund av att samtliga deltagare i 

denna studie tyckte att deras skolsituation förbättrats sedan de kommit till den särskilda 

undervisningsgruppen. Får de den hjälp de behöver för att klara skolarbetet på ett 

tillfredställande sätt och finns det likheter i hur skolsituationen beskrivs som relaterar till hur 

eleverna i denna studie beskrivit deras erfarenheter från undervisning i vanlig klass? 

 

 

Nyckelord: inkludering, delaktighet, särskild undervisningsgrupp, likvärdig undervisning. 
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1. Inledning 
 

Det specialpedagogiska fältet är intressant då det i stor utsträckning relaterar till hur elever 

i behov av särskilt stöd kan uppnå bästa möjliga lärande. Skolans uppdrag kan rimligtvis 

delas in i två övergripande områden; kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Det 

förstnämnda handlar om att elever ska beredas möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper 

inom olika ämnen, vilket ska leda till att de kan uppnå läroplansmålen. 

Demokratiuppdraget innefattar enligt läroplanen (Lgr 11) bl.a. att eleverna ska fostras till 

att bli fungerande samhällsmedlemmar, vilket då kan relatera till att elever tränas i 

interaktion med andra människor, beteende, ansvarstagande och samarbete. Det 

intressanta ur specialpedagogisk synpunkt är att båda uppdragen ska genomföras (lyckas) 

oavsett vilka förutsättningar eleven har när denne kommer till skolan. I och med detta 

ställs alltså höga krav på hur skolan möter elever, och i synnerhet elever i behov av 

särskilt stöd. 

Inkluderande utbildning har diskuterats flitigt såväl nationellt som internationellt under de 

senaste åren, vilket har lett till att en mängd olika tolkningar kring vad inkluderande 

utbildning är för något och hur det kan uppnås har uppkommit (Dyson, Howes & Roberts, 

2002). Forskningsfynden kring inkluderande undervisning i skolan är motsägande men 

drar generellt samma slutsats; det finns ingen enskild skolform/typ av placering som 

möter alla behov hos samtliga individer och det krävs därför en omstrukturering av skolan 

(De Schauwer, Van Hove, Mortier, & Loots, 2009). Den internationella forskningen och 

dess resultat går att dela upp under de tre kategorierna elevnivå, lärarnivå och 

organisatorisk nivå. Vår studie sällar sig till den forskning som lägger sitt primära fokus 

på den organisatoriska nivån, detta utifrån tolkningen att inkludering innebär att helheten 

(skolan) ska anpassas till delarna (eleverna) (Lang, Lansheim & Ohlsson, 2012). 

I den genomgång som vi har gjort av tidigare forskning i ämnet har det dessutom 

framkommit indikationer på att det kan finnas luckor när det kommer till elevers 

perspektiv på sin skolsituation och undervisning i ordinarie klassrumsmiljö kontra sådan 

som erhålls i särskild undervisningsgrupp (De Schauwer, Van Hove, Mortier, & Loots, 

2009).  I skolans styrdokument framhålls att segregerande lösningar bör undvikas, men 

utan att förbjuda  sådana insatser (Göransson, Karlsson & Nilholm, 2011). I Skolverkets 

(2008) rapport tilläggs dock att inkludering kontra exkludering är inte bara en fråga om 

den faktiska plats där stödet erhålls, utan att det istället kan handla om olika typer av 

rumslig, didaktisk och social inkludering eller exkludering, och det är också i den 

diskussion som den här studien landar. 

Under vår utbildning har intresse väckts att undersöka hur dessa elever i behov av särskilt 

stöd upplever sin skolsituation. Vi har tidigare undersökt lärares syn på hur skolsituationen 

ser ut för elever i behov av särskilt stöd, men vill nu titta vidare på hur det ser ut från 

elevernas perspektiv då det, som nämnt ovan, tros finnas ett behov av att göra det. Detta 

genom att tillfråga den primära källan: eleverna. Att elever i behov av särskilt stöd i vissa 

fall får sin undervisning på annan plats än i det ordinarie klassrummet, och i vissa fall helt 

får lämna sin ordinarie klass till förmån för en särskild undervisningsgrupp gör det 

relevant att undersöka hur detta påverkar eleverna ur ett demokratiskt och 
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kunskapsmässigt perspektiv eftersom den vanligaste orsaken till att elever som någon 

gång erhållit särskilt stöd och inte uppnår målen är bristande delaktighet (Skolverket, 

2008). 

Vi ämnar alltså undersöka hur dessa elever upplever de specialpedagogiska insatser de blir 

föremål för, samt hur dessa påverkar dem. I studien söker vi finna ny och fördjupad 

kunskap kring hur delaktigheten ska kunna gynnas, vilket på sikt kan tänkas bidra till att 

förbättra situationen för dessa elever då studien kan ge information om hur man praktiskt 

kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd, hur de upplever skolgången och därigenom 

ge information om vad de specialpedagogiska insatser som görs har för effekt. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever i behov av särskilt stöd 

upplever sin skolsituation och effekterna av de specialpedagogiska insatserna. 

 

 

2.1  Frågeställningar 

 

- Hur upplever elever i behov av särskilt stöd sin skolsituation och sitt lärande, sett ur 

ett kunskapsmässigt och demokratiskt perspektiv? 

- Hur har detta sett ut och eventuellt förändrats över tid för dessa elever? 

 

 

2.2  Avgränsningar 
 

Alla deltagare i denna studie är elever i behov av särskilt stöd. De får även all sin 

undervisning i en s.k. särskild undervisningsgrupp. Mer information om deltagarna finns 

under rubriken Urval. 
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3. Tidigare forskning 
 

Under rubriken ”Inclusion” – integrering eller inkludering? följer här först en redogörelse för 

framväxten av inkluderingsbegreppet och hur engelskans "inclusion" kommit att översättas 

till svenska i olika omgångar. Därefter ges en inblick i hur inkluderande utbildning och synen 

på elever i behov av särskilt stöd förändrats genom åren, under rubriken Inkludering av barn 

med rätt till särskilt stöd – ett nytt kapitel. Sedan avhandlas hur olika forskarinriktningar 

kommit tolka inkluderingsbegreppet, under rubriken Perspektiv på inkludering. Sist kommer 

de två rubrikerna Tre kategorier inom den internationella forskningen och Nationell forskning 

där det ges en kort översikt av nationell och internationell forskning inom det 

specialpedagogikiska området. 

 

 

3.1  ”Inclusion” – integrering eller inkludering? 

 

I slutet av 1960-talet växte integrationsbegreppet fram som del i den kritik som riktades mot 

de institutioner för så kallade ”avvikargrupper” som tillkommit i Sverige under det tidigare 

seklet (Lang, Lansheim & Ohlsson, 2012). Sedan dess har en upplösning och ett 

otydliggörande av begreppets innebörd inneburit att behovet av ett nytt begrepp vuxit sig allt 

starkare. Inkluderingsbegreppet (Lang, m.fl. 2012) introduceras med den distinkta skillnaden 

att inkludering innebär att helheten (skolan) ska anpassas till delarna (eleverna), medan 

integrering innebär att delarna (eleverna) ska anpassa sig till helheten (skolan). Kort kan 

skillnaderna mellan de båda begreppen sägas ha med två olika elevsyner att göra. 

Inkluderingsbegreppet fick sitt internationella genombrott i samband med 

Salamancadeklarationen, vilken ställer sig negativt till särskiljande lösningar för elever med 

rätt till särskilt stöd (Lang m.fl.). I den svenska översättningen har man översatt engelskans 

”inclusion” till integrering, vilket dock numer anses vara en felöversättning. Den korrekta 

översättningen bör istället vara inkludering (även framför alternativet inklusion), detta 

eftersom inkludering mer syftar på en fortgående process snarare än ett statiskt tillstånd (Lang 

m.fl.). 

Att utbildning är att betrakta som en rättighet för alla är något som Sverige bland många 

andra länder har förbundit sig till, vilket enligt FN-konventionen innebär att landet ska se till 

att personer med exempelvis en funktionsnedsättning inte ska exkluderas från det ordinarie 

utbildningssystemet på grund av sin funktionsnedsättning (Frithiof, 2012). Men i Sverige till 

skillnad från många andra länder finns en särskiljande så kallad särskola för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, där funktionsnedsättningen i sig (Frithiof, 2012) är vad 

beslutet för placeringen där grundar sig på. I praktiken fungerar det alltså på sådant vis att 

funktionsnedsättningen i sig är det kring vilket det beslutas om eleven ska gå på en 

särskiljande skola där dennes möjligheter till fortsatt och likvärdig utbildning kraftigt 

begränsas. Men en placering i särskolan är inte den enda åtgärden som vidtas för elever med 

rätt till särskilt stöd, elever som får särskilt stöd är en heterogen grupp och särlösningar 
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förekommer i allt från särskolan till specialundervisning inom ramen för den ordinarie 

klassrumsundervisningen, samt varierar mellan stöd som ges extra under en kortare period till 

permanent stöd (Göransson & Nilholm, 2013). 

 

 

3.2  Inkludering av barn med rätt till särskilt stöd – ett nytt kapitel 

 

Frågan om en inkluderande utbildning har under de senaste åren diskuterats flitigt såväl 

nationellt som internationellt, ett faktum som lett till uppkomsten av en mängd olika 

tolkningar kring vad inkluderande utbildning är för något och hur det kan uppnås (Dyson, 

Howes & Roberts, 2002). Från vissa håll menar man att en inkluderande undervisning 

tillhandahålls i de fall elever med rätt till särskilt stöd erhåller sin undervisning inom ramen 

för den ordinarie klassrumsundervisningen, medan andra väljer att poängtera vikten av att 

även inkludera dessa elever socialt, vilket de menar är en viktig faktor som skulle kunna 

tänkas höja måluppfyllelsen hos lågpresterande elevgrupper (Dyson m.fl.). 

Det brittiska centrumet för studiet av inkluderande undervisning (CSIE) definierar 

inkluderande undervisning genom att lyfta tre grundläggande aspekter, nämligen att den (1) 

utgörs av en process som ökar elevernas delaktighet gällande skolkulturen, läroplanen och 

skolgemenskapen, (2) omstrukturerar skolkultur, policydokument och undervisningsmetoder 

för att bemöta elevernas olikheter, samt (3) strävar efter att främja lärandet och delaktigheten 

för alla elever som befinner sig i riskzonen för att behandlas exkluderande, oavsett om eleven 

kategoriseras som ”elev i behov av särskilt stöd” eller ej (Dyson, Howes & Roberts, 2002). 

Sett ur ett historiskt perspektiv har barn med funktionsnedsättning setts som något 

onaturligt och icke önskvärt som skickades iväg till särskilda institutioner, men sedan dess har 

mycket hänt (Shah, 2007). Istället för att se problemet som bundet till individen ser man idag 

till de sociala strukturerna runt omkring individen som otillräckliga för att inkludera dem i 

samhället. I Storbritannien exempelvis har regeringen beslutat att så kallade ”children with 

special educational needs” (SEN) ska inkluderas i den vanliga skolan i så stor utsträckning 

som möjligt och att det ligger på skolorna att göra anpassningar på organisatorisk nivå, som 

exempelvis när det kommer till policydokument och skolaktiviteter, för att göra detta möjligt 

(Shah, 2007). Att ges möjlighet att erhålla sin undervisning i en inkluderande miljö bidrar 

positivt (Shah, 2007) till att främja elever med funktionsnedsättningars kommande yrkes- och 

samhällsliv, detta eftersom det ger dessa elever en likvärdig utbildning och möjlighet att knyta 

band till personer som inte befinner sig inom ramen för samma problematik. 

Från vissa håll har tron på behovet av specialpedagogiska förhållningssätt gentemot elever 

med rätt till särskilt stöd kritiserats (Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth, 2006). I sådana 

läger är det inte ovanligt att den ordinarie klassrumsläraren är den som förväntas ta på sig 

ansvaret för de individuella inlärningsbehov som finns hos klassens alla elever (Rix m.fl.). 

Rapporter visar dock att många skolor inte anser sig ha rätt kunnande och/eller resurser för att 

kunna upprätta undervisning som täcker alla klassens behov när det kommer till elever med 

speciella utbildningsbehov (Rix m.fl.). Trots att det blir allt vanligare att man tar tillvara den 

expertis som elever med rätt till särskilt stöd besitter när det kommer till frågor kring den egna 
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personen förhåller det sig fortfarande så att de flesta politiska direktiv utformas och 

utvärderas av vuxna (Shah, 2007). 

 

 

3.3  Perspektiv på inkludering 

 

Tidigare forskning på detta område är tvetydig. Det finns rapporter som menar att lärandet när 

det gäller elever i behov av särskilt stöd gynnas både pedagogiskt och socialt av placering i 

mindre grupp utanför det ordinarie klassrummet (integrering) (De Schauwer, Van Hove, 

Mortier, & Loots, 2009). Författarna menar vidare att det mindre sammanhanget gör att 

eleverna kan fokusera bättre och få det stöd de behöver, medan de å andra sidan menar att det 

finns forskning som argumenterar för att elever i behov av särskilt stöd gynnas både 

pedagogiskt och socialt av att få all sin undervisning i det ordinarie klassrummet. Man menar 

här att lyfta ut eleven ur klassrummet är stigmatiserande och berövar denne möjligheten till 

den positiva kamrat-effekten, samt hämmar den sociala integreringen. 

I den kvalitativa studien utförd av De Schauwer m.fl. (2009) behandlas social integrering 

och där visar resultaten att elever vill och kan höra hemma i klassrummets sociala gemenskap. 

Att lyfta ut en elev ur klassen hämmar den sociala positioneringen för denne. Detta fynd i 

kombination med vad Stanovich, Jordan och Perot (1998) kommer fram till i sin kvalitativa 

studie – att elever med funktionsnedsättning arbetar aktivt med att nå/upprätthålla sin sociala 

position i klassen. Vad andra elever (utan funktionsnedsättning) per automatik förväntar sig 

vad gäller den sociala integreringen får alltså elever med funktionsnedsättning arbeta aktivt 

med. Om dessa elever (alla i ovanstående kvantitativa studie) som är inkluderade i vanlig 

klass på heltid ändå har problem med den sociala positioneringen är det rimligt att tro att den 

försvåras/försämras ytterligare om eleven till och från blir utlyft ur klassen och får sitt 

specialpedagogiska stöd på annan plats. Elever i studien av De Schauwer m.fl. (2009) menar 

att det kan vara utpekande nog att få specialpedagogiskt stöd inom klassrummets fyra väggar 

(inkluderande arbetssätt), utan att behöva lämna den sociala gemenskapen och gå till ett annat 

rum.  

 

 

3.4  Tre kategorier inom den internationella forskningen 

 

I vår genomgång av tidigare forskning finns det indikationer på att det kan finnas luckor vad 

gäller elevers perspektiv på sin skolsituation när det kommer till undervisning i ordinarie 

klassrumsmiljö kontra specialundervisning (De Schauwer m.fl.). Vad författarna dock har 

kommit fram till är att forskningsfynden är motsägande men drar generellt samma slutsats; 

det finns ingen skolform/typ av placering som möter alla behov hos samtliga individer och 

därför krävs en omstrukturering av skolan. 

Det går att dela upp de internationella forskningsresultaten i tre kategorier, sådana som 

ligger på en elev-, lärar- och organisatorisk nivå. Till på elevnivå hör bland annat 
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forskningsresultat som tyder på att olika grad och typ av funktionshinder/-nedsättning medför 

olika stor inverkan på elevens förutsättningar att inkluderas socialt i den vanliga skolan. I en 

studie om elever med beteendeproblematik framhålls att dessa i lägre grad blev socialt 

inkluderade (de Monchy, Pijil & Zandberg, 2004). Eleverna med beteendeproblematik blev 

mobbade och mobbade själva i högre utsträckning än vad exempelvis lärarna trodde. En 

förklaring som förs fram är att det är svårare att umgås med klasskompisar som har svåra 

beteendeproblem. 

Av de undersökningar vars resultat hänvisar till lärarens roll i sammanhanget framhålls 

exempelvis att acceptansen för elevers olikhet (heterogenitet) i skolan måste öka bland 

eleverna (Stanovitch, Jordan & Perot, 1998). Elever av olika slag måste kunna bli accepterade 

av sina klasskamrater och känna att de hör hemma. För att detta ska ske menar man att lärare 

måste utbildas för att kunna möta elevers olikhet (Stanovitch m.fl.). I annan forskning lyfter 

man fram att bara för att elever med funktionsnedsättning går i vanlig klass så renderar det 

inte per automatik att de blir vänner med elever utan funktionsnedsättning (De Schauwer 

m.fl.). Här lyfts lärarens roll som viktig både för den akademiska inlärningen samt för hur väl 

elever känner sig som en i gruppen (De Schauwer m.fl.). 

Angående den organisatoriska nivån menar en del forskning att elever med 

funktionsnedsättning har mindre möjlighet att delta i beslut som rör den egna individen (Shah, 

2007). De ses snarare som objekt än aktiva subjekt (Shah, 2007). Samtidigt framhålls att det 

är svårt att ha ett utbildningssystem som passar alla eftersom att inte ens personer med samma 

typ av funktionsnedsättning är en homogen grupp (Curtin & Clarke, 2005). Man framhåller då 

att skolor måste utveckla strategier för hur elever med rätt till särskilt stöd kan bli lyssnade till 

för att deras individuella behov kan identifieras och tillfredsställas (Curtin & Clarke, 2005). 

En kombination av specialundervisning och inkludering i vanlig klass framställs som den 

optimala (Shah, Travers & Arnold, 2004). Konstateras görs att utbildningsrelaterad 

exkludering i förlängningen kan leda till social exkludering (Diez, 2010). Inkludering ska i 

teorin ersätta integrering, men integrering är fortfarande det dominerande paradigmet på 

skolor (Diez, 2010). 

Resultaten är som sagt mycket tvetydiga, i en rapport framgår t.ex. att det inte är diagnosen 

(i det fallet dyslexi) eller den exkluderande undervisningen i sig som är det som får eleverna 

att känna sig mest "utpekade", utan snarare skolans sätt att administrera det hela (Mattson & 

Roll-Pettersson, 2007). Resultat (Mattson & Roll-Pettersson, 2007) som ytterligare bidrar till 

att ge en fördjupad inblick i den komplexitet som omgärdar det specialpedagogiska fältet. 

 

 

3.5  Nationell forskning 

 

Inom den svenska forskningen finns inte i lika stor utsträckning ett elevperspektiv att tillgå i 

fråga om elever med rätt till särskilt stöd som talar om för- och nackdelarna när det kommer 

till undervisning i ordinarie klassrumsmiljö kontra specialundervisning, istället dras slutsatser 

hellre utifrån den samlade bilden från intervjuer med olika grupper kopplade till skolan, 

observationer av verksamheten och dokumentstudier. I en sådan analys, med ambition att 
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granska hur barn med rätt till särskilt stöd behandlas i den svenska grundskolan, framgår att 

skolans styrdokument framhåller att segregerande lösningar bör undvikas, men detta utan att 

förbjuda sådana insatser (Göransson, Karlsson & Nilholm, 2011). I skolans styrdokument 

framställs heller inte inkludering som ett tydligt mål i sig och det finns till och med ett separat 

regeringsorgan som ansvarar för Sveriges obligatoriska skolväsen, vilket visar på att det inte 

heller är ett inkluderande system (Göransson m.fl.). Studiens slutsatser blir att de nationella 

styrdokumenten lämnar mycket utrymme för tolkning vilket leder till stora skillnader mellan 

kommuner och även skolor inom samma kommun (Göransson m.fl.). 

Mycket av den forskning som genomförs i Sverige sammanställs i Skolverket och 

Skolinspektionens rapporter. I en rapport från Skolverket (2008) som handlar om särskilt stöd 

i grundskolan framgår att den vanligaste orsaken till att elever som någon gång under sin 

skoltid erhållit särskilt stöd och inte uppnår målen, är bristande delaktighet (frånvaro och/eller 

passiv närvaro) och att den näst vanligaste är inlärningssvårigheter. Ständigt återkommande i 

svenska studier är att åtgärdsprogram och utvecklingssamtal ofta är individinriktade i sin 

beskrivning och förståelse av elevers svårigheter (Skolverket, 2008). I samma rapport 

framhålls att utåtagerande elever i beteendeproblematik ofta är extra utsatta när det handlar 

om att få ett anpassat stöd då det i skolan saknas tid och kunskap att undersöka vad dessa 

beteenden grundar sig i. Ett annat återkommande resultat från dessa studier är att särskiljande 

lösningar ofta är vanligt förekommande, detta trots att, som nämns ovan, styrdokumenten ger 

uttryck för en strävan efter inkluderande lösningar (Skolverket, 2008). En problematik som 

uppstår i och med detta är att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta blir lidande, 

eftersom de får mindre tid att jobba med betygsgrundande uppgifter när det stödet erbjuds i 

särskilda lokaler och då med uppgifter som inte är betygsgrundande (Skolverket, 2008). I 

vissa studier med elever som erhållit särskilt stöd i någon form av särskiljande lösning 

framgår att eleverna ställer sig positiva till det stöd som erbjuds, men att själva särskiljandet 

kan te sig negativt då de medför en känsla av exkludering och negativ stämpling (Skolverket, 

2008). Men inkludering kontra exkludering är inte bara en fråga om den faktiska plats där 

stödet erhålls, istället kan det handlar om olika typer av rumslig, didaktisk och social 

inkludering eller exkludering (Skolverket, 2008). 

En annan rapport från Skolverket (2005) som handlar om Elever som behöver stöd men får 

för lite visar forskningsfynden att det inte föreligger någon överrepresentation av något av 

könen när det kommer till bristande stöd, istället är den mest utsatta gruppen andra 

generationens invandrare. Det mest dominerande problemet är beteendeproblem (Skolverket, 

2005). Beteendeproblemen är problematiska på så vis att det oönskade utåtagerandet kan 

dölja den verkliga problematiken, vilket leder till att dessa elever ges fel typ av stöd. Den 

vanligaste orsaken som lyfts fram till varför elever får mindre stöd än de har rätt till är 

bristande resurser. En annan orsak till att det är svårt för skolor att utveckla sin 

specialpedagogiska verksamhet har att göra med att en del föräldrar till elever med rätt till 

särskilt stöd kräver att deras barn placeras i mindre grupp, utanför den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Slutligen fastslår rapporten att det av skolan krävs att man skapar 

en gemenskap som tillvaratar alla elevers olikheter, och att det är först när detta är uppnått 

som det särskilda stödet utgör en integrerad del av skolverksamheten. 
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I Skolinspektionens (2011) rapport framhåller man en mängd tillkortakommanden hos 

specialskolan. Man finner brister i uppföljningen av verksamhetens resultat och elevernas 

kunskapsutveckling. Förutsättningarna för elever att nå minst godkänt i alla ämnen, 

skolpersonalens kompetens och förebyggandet av kränkande behandling. Skolinspektionen 

menar vidare att eleverna i allt för liten utsträckning ges möjlighet att utöva inflytande över 

planering och utvärdering av undervisningen, vilket annars hade kunnat bidra till att göra 

undervisningen mer stimulerande. Avslutningsvis framhåller rapporten att arbetsformerna 

inom specialskolan kanske inte är det bästa sättet på vilket måluppfyllelsen kan främjas 

eftersom det är viktigt för exempelvis dessa elevers språkutveckling att få verka i autentiska 

situationer (Skolinspektionen, 2011). 

I en annan av Skolinspektionens (2010) rapporter Rätten till kunskap, som är en 

kvalitetsgranskning med inriktning mot skolors kompensatoriska uppdrag, visar att nära 

hälften av de undersökta skolorna saknar ett reflektivt förhållningssätt och att eleverna i stor 

utsträckning får arbeta tyst på egen hand istället för att bjudas in till en dialog. Detta leder till 

att eleverna inte blir trygga och vågar göra sina röster hörda, vilket är en förutsättning för att i 

framtiden kunna tillgodogöra sig sina demokratiska rättigheter. Lärares elevkontakt/elevers 

relation till lärare framhålls som en grundläggande förutsättning för gott lärande 

(Skolinspektionen, 2010). Man menar att lärarna måste känna eleverna på ett djupare plan än 

det ytliga för att kunna anpassa undervisningen utifrån den enskilde individens särskilda 

behov. En slutsats är dock att lärarna i praktiken inte har tillräckligt god kännedom om sina 

elever för att kunna göra just detta. Vidare menar en annan av Skolinspektionens (2009) 

rapporter att fallet ofta är så att inte heller skolans lokaler är anpassade för alla elevers behov 

och att detta även innefattar de läromedel som finns. 
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4. Metod 
 

Då studien vi genomfört har ett explorativt syfte, dvs. vill undersöka elevers upplevelser av ett 

fenomen, i det här fallet bl.a. hur det specialpedagogiska stödet påverkar dem lämpar sig en 

kvalitativ ansats (Sverke, 2004). Det handlar inte om att fastslå om en teori stämmer eller ej 

utan istället om att söka ny kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd upplever sin 

skolsituation. Då syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever i behov av 

särskilt stöd upplever sin skolsituation lämpar sig en kvalitativ ansats väl. Att kunna 

producera täta beskrivningar av komplexa sociala situationer är, enligt Denscombe (2009), en 

av den kvalitativa forskningens styrkor, vilket då i stor utsträckning relaterar till den studie vi 

ämnat genomföra. Att använda en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod 

har gett oss möjlighet att beskriva och analysera hur elever i behov av särskilt stöd upplever 

sin skolsituation, om/hur den har förändrats över tid, samt vad eleven själv ser som 

bidragande anledningar/orsaker till utfallet av dennes skolgång och de stödåtgärder som satts 

in. Att intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när det gäller att undersöka människors 

syn på sina liv poängteras även av Kvale och Brinkmann (2009). 

Alla elever (deltagare) i denna studie får sin undervisning i mindre grupper i en 

specialpedagogisk enhet som omfattar grundskolans senare år (årskurs 6-9). Alla elever har en 

eller flera funktionsnedsättningar (diagnoser) och får sin undervisning i denna särskilda 

undervisningsgrupp på heltid. Vi har genomfört intervjuerna med hjälp av en semi-

strukturerad intervjuguide (bilaga 1), vilken också på förhand testats på olika personer i syfte 

att testa förståelsen av intervjufrågornas innehåll. Dessa provintervjuer gjordes i flera 

omgångar, då intervjuguiden efterhand redigerades för att öka träffsäkerheten i frågorna i 

förhållande till studiens syfte. Att på förhand göra provintervjuer stämmer också väl överens 

med vad Gustavsson (2004) anför när det gäller att öka validiteten och reliabiliteten 

(träffsäkerheten) i en kvalitativ intervjustudie – att de frågor man ställer verkligen undersöker 

vad de är avsedda att undersöka. Vår ambition med den slutliga intervjuguiden var att 

frågorna skulle vara enkelt och klart formulerade. Guiden skulle inte innehålla några ledande 

frågor, vilket i så fall skulle kunna påverka svaren och därmed sänka validiteten i dito. Vi 

undvek även negationer vilket skulle kunna påverka tydligheten i frågorna negativt, och för 

att vara tydliga om vad som efterfrågades behandlade vi endast en aspekt i sänder. 

Vad gäller antalet deltagare i studien menar Kvale och Brinkmann (2009) att det i en vanlig 

intervjustudie brukar antalet intervjuer ligga kring 15 +/- 10, alltså mellan 5 – 25 personer. 

Detta är förstås bara ett riktmärke, men vår utgångspunkt var att få informerat samtycke och 

därmed tillgång till runt femton deltagare. Att vi inte nöjde oss med fem deltagare beror på att 

vi ansåg att ett högre antal deltagare i vart fall stärker validiteten i de fynd och 

skillnader/likheter som framkommer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett för lågt antal 

deltagare gör det svårt eller omöjligt att bestämma om likheter/skillnader i materialet är 

giltiga (valida), och ett för stort antal deltagare gör ofta att det inte går att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuerna. Detta resonemang var således vår utgångspunkt för bestämmandet 

av antalet deltagare i vår studie. När vi hade genomfört tio intervjuer märktes tydliga 

återkommande likheter/teman. De intervjuerna som följde därefter gav dock väldigt lite ny 
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information utan var i stor utsträckning samstämmigt med tidigare intervjuer, vilket då stärker 

tillförlitligheten i råmaterialet, och indikerar även en viss mättnad i detsamma. 

 

 

4.1  Genomförande 

 

Efter att informerat samtycke från rektor på skolan, samt från föräldrarna till barnen som 

skulle ingå i studien inhämtats, planerades i samråd med pedagogerna på skolan en dag då 

dessa intervjuer skulle kunna genomföras. I förhållande till antalet informanter och 

intervjuernas uppskattade längd blev vår bedömning att det skulle behövas en heldag på 

skolan. Denna uppskattning visade sig stämma överens med vad som sedan också behövdes. 

När vi den aktuella dagen ankom till skolan (särskilda undervisningsgruppen) fick vi tillgång 

till ett eget rum (grupprum) där vi skulle kunna hålla intervjuerna. Detta gjorde att vi i 

avskildhet och utan störningsmoment kunde genomföra intervjuerna. Vi genomförde 

intervjuerna med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 1). Eleverna togs in en 

och en i rummet under dagen. Innan intervjun gick vi med var och en av deltagarna igenom 

vad som skulle hända och anledningen (syftet) till att intervjun skulle genomföras, samt att de 

när som helst kunde avbryta om de så önskade. Många av deltagarna påpekade dock att de 

redan fått denna information från pedagogerna och sina föräldrar, men vi tyckte ändå det 

tjänade som en bra introduktion till intervjun, samt erbjöd deltagarna chansen att ställa 

eventuella frågor innan intervjun påbörjades. Vår bedömning är också att deltagarna blev mer 

avslappnade inför intervjusituationen genom detta samtal innan intervjun påbörjades. Varje 

intervju pågick mellan 16-29 minuter och digital inspelningsutrustning användes för 

ljudupptagning. 

För att säkerställa validiteten i svaren var vi vid alla intervjutillfällen två intervjuare. Detta 

för att säkerställa att inga lösa trådar i svaren inte följdes upp, samt att kroppsspråk och 

minspel kunde noteras i samband med informantens svar, vilket sedan kunde relateras och 

tjäna som en del/ett komplement i tolkningen av svaren i analysprocessen. Det var dock bara 

en av oss intervjuare som höll i själva intervjun och vi bestämde oss här i förväg att det skulle 

vara samma person som höll i alla intervjuerna. Detta för att strukturen på intervjuerna skulle 

vara densamma, och att olika intervjuare försvagar reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den andre koncentrerade sig på att notera kroppsspråk och minspel, samt var uppmärksam på 

att intervjuaren inte missade att följa upp viktiga poänger i informantens svar. Det fanns också 

en annan poäng med att vi båda författare av denna studie var med vid intervjutillfället. Kvale 

& Brinkmann (2009) menar att analysen bör påbörjas redan i intervjuprocessen. Detta blir 

alltså problematiskt om bara en av oss är med vid intervjutillfället och den andre endast får 

höra intervjun på bandinspelningen.  

Det finns även, enligt Kvale och Brinkmann (2009), en vanlig kritik mot kvalitativa 

intervjumetoder där man framhåller att dess resultat är ogiltiga eftersom intervjupersonernas 

redovisningar kan vara falska. Det är därför en tillgång att vara två intervjuare då den som är 

passiv ser till att man verifierar och kontrollerar deltagarens svar noga för att därigenom 

stärka validiteten i svaren/studien. Vi är dock medvetna om att det kan uppfattas som 



15 
 

auktoritärt att vara två intervjuare och en deltagare vid intervjun, men då vi beskrev för 

informanterna att det var en av oss som skulle hålla i intervjun och den andre sitta med och 

lyssna och hålla sig i bakgrunden är vår bedömning att informanterna kände sig tillfreds med 

detta och därmed inte hade någon påverkan på svaren. För att ytterligare ta udden av att 

deltagaren skulle känna sig obekväm med att vi var två personer som var med vid 

intervjutillfället hade vi på förhand bestämt placeringar i rummet. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att man bör placera sig på sådant sätt att deltagaren inte känner sig utsatt, vilket 

då i vårt fall skulle betytt att vi båda hade satt oss mittemot intervjupersonen. Vi gjorde istället 

så att den som höll i intervjun satt mittemot personen medan den andre satt vid bordets ena 

kortsida. Detta gjorde att vi skapade en ring-känsla vid bordet, vilket inbjöd till ett mer 

jämlikt samtal snarare än ett dominant förhör. 

Att vi båda var på plats vid alla intervjuer gav oss också möjligheten att efter varje intervju 

göra en kort genomgång av vad som framkom, vilket då blev en grundplåt för analysarbetet. 

Vår bedömning är att validiteten i svaren stärktes genom att vi båda författare till denna studie 

var med vid alla intervjutillfällen. Vårt samarbete under intervjutillfällena gjorde att inga lösa 

trådar i delatagarens svar inte följdes upp, samt att vi genom intervjun såg till att återkomma 

till viktiga frågeställningar mer än en gång. Detta förfarande stärkte således validiteten i 

svaren och i förlängningen även resultatets tillförlitlighet (reliabilitet). Vårt tillvägagångssätt 

med öppna ej ledande frågor, samt vår noggrannhet med att följa upp och återkommande 

kontrollera deltagarens svar har minskat risken för att deltagarna skulle kunnat anpassa sina 

svar utefter vad de tror att vi ville att de skulle svara. Upplägget med en semi-strukturerad 

intervjuguide (bilaga 1) bidrog också till att det var eleven som med egna ord fick beskriva 

sina upplevelser och erfarenheter runt en frågeställning, vilket då betyder att det var dennes 

tankar/röst som bestämde riktningen på varje ämne/frågeställning. 

 

 

4.2  Urval 

 

Utgångspunkten för urvalet i denna studie var att vi siktade in oss på en enhet där det fanns 

anledning att tro att det fanns elever som skulle kunna tjäna som lämpliga deltagare i denna 

studie, i relation till vårt syfte och frågeställningar. Vi tillfrågade pedagoger i arbetslag på en 

skola där vi sedan tidigare hade vetskap om att det fanns elever som skulle kunna vara 

lämpliga som deltagare i denna studie. Dessa pedagoger ställde sig positiva till att hjälpa oss 

med tillgång till forskningsfältet. Pedagogerna gav oss på förhand bakgrundsinformation runt 

varje elev, vilket gav oss möjlighet att välja ut elever med olika kön, ålder och problematik 

som skulle tillfrågas för deltagande i studien. Detta för att kunna undersöka hur elever i behov 

av särskilt stöd med olika bakgrund och förutsättningar upplever sin skolgång. Denna typ av 

urval kan liknas vid vad Fejes och Thornberg (2009) benämner som ett tillgänglighetsurval 

men också ett strategiskt urval, vilket också författarna tillstår är typer av urval som ofta 

tillämpas i kvalitativa pedagogiska studier. Det strategiska urvalet relaterar till att vi ville hitta 

lämpliga deltagare till studien (elever i behov av särskilt stöd), och tillgänglighetsurvalet 

relaterar till att vi letade efter en skola i närområdet där vi kunde ha anledning att tro att 



16 
 

lämpliga elever fanns och där vi skulle kunna få tillgång till forskningsfältet. Denna form av 

urval gör dock att resultaten inte kan generaliseras i någon statistisk mening, vilket i så fall 

skulle kräva att alla elever i behov av stöd i Sverige skulle haft lika stor chans att bli utvalda 

för denna studie (Fejes & Thornberg, 2009). Dock kan man, enligt författarna, tala om en 

”analytisk generalisering” där läsaren av rapporten gör en välövervägd bedömning i vad mån 

resultatet kan ge vägledning för en annan situation (s. 230). Studien kan alltså vara användbar 

(till nytta) för andra situationer eller fall utanför denna studie. 

Av de sjutton elever som tillfrågades om att delta i denna studie tackade fjorton stycken 

(föräldrar och elever) ja till att delta i dito. Vad gäller bortfallet var det i två fall föräldrar som 

inte ville att deras barn skulle delta, och i ett fall var det eleven själv som tackade nej. Det är 

svårt att spekulera i om, och i så fall hur, bortfallet skulle ha påverkat studiens resultat. Vid en 

diskussion med pedagogerna angående de tre elever som inte kom att ingå i studien uppgavs 

att dessa tre har liknande problematik som flera av de elever som ingår i studien, vilket då 

skulle kunna peka i den riktningen att det skulle blivit mer av liknande fynd, men det går 

förstås inte att dra några slutsatser runt detta. Flera av fynden i denna studie är dock 

samstämmiga dels inom gruppen av deltagare, men även i relation till tidigare forskning, 

vilket då indikerar att de är trovärdiga. Vad gäller bortfallet kan också nämnas att när vi 

kommit upp i tio intervjuer var det väldigt lite nytt som framkom i de efterföljande fyra. Med 

bakgrund av detta är det inte troligt att tre deltagare till skulle förändrat studiens resultat i 

någon större utsträckning, men det skulle dock kunna gett ytterligare nyanser och indikatorer 

på hur dessa elever upplevelser av sin skolsituation.  

 

 

4.3  Etiska ställningstaganden 

 

För att följa god forskningsetik i vår vetenskapliga studie har vi noga följt Vetenskapsrådets 

etiska principer (se bilaga 2). I vår studie har vi intervjuat elever angående hur de upplever sin 

skolgång utifrån ett kunskapsmässigt och demokratiskt perspektiv. Detta efter att ett 

informerat samtycke inhämtas från de berörda eleverna och deras vårdnadshavare. Detta 

skedde genom att ett missivbrev skickades ut, där undersökningsdeltagaren och dennes 

målsman först fick tillräcklig information om bl.a. studiens syfte för att därefter kunna göra 

ett välgrundat ställningstagande till huruvida de ville ge sitt samtycke till att delta i studien. 

Detta förfarande stöds även av vad Kvale och Brinkmann (2009) anför om lämpligt 

tillvägagångssätt för att inhämta informerat samtycke. 

Deltagarna fick information (genom missivbrevet, samt muntligt vid intervjutillfället) om 

att deltagandet i studien sker på frivillig basis och när som helst kan avbrytas, även mitt under 

pågående undersökning, utan att några speciella skäl krävs! Deltagarna blev också 

informerade om att i det fall de väljer att avstå från eller avbryta sin medverkan kommer detta 

inte att medföra några negativa följder för dem. Vi informerade även om att det i den slutliga 

rapporten inte kommer att gå att identifiera vem eleven bakom svaren, samt att alla svar 

informanten ger och även ljudinspelningen kommer att behandlas med största konfidentialitet, 

vilket innebär att ingen annan än vi två författare av denna studie kommer att ha tillgång till 
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materialet. Den information som insamlats i samband med studien kommer att avrapporteras 

på sådant vis att personer som tar del av studien inte heller kommer att kunna identifiera vilka 

personer som deltagit i studien eller var studien genomförts. Det inhämtade materialet har 

sedan det samlats in lagrats på ett sådant sätt att utomstående inte i något avseende haft 

tillgång till det. Att lagra det insamlade materialet på ett säkert sätt, vilket då innebär att 

obehöriga inte kan få tillgång till det, samt att i den färdiga rapporten säkerställa att det inte 

går att se/förstå vem deltagaren bakom svaren är stämmer även väl överens med vad Kvale & 

Brinkmann (2009) anför när det gäller hänsyn till deltagarnas konfidentialitet. Vi informerade 

även att det insamlade materialet endast kommer att användas inom ramen för detta 

examensarbete, i form av en forskningsrapport och att den färdiga rapporten kommer att 

publiceras i databasen DIVA som är tillgänglig via internet. 

 

 

4.4  Analys 

 

Anteckningarna som gjordes efter varje intervju tjänade som en grund vid inledningen av 

analysarbetet. Råmaterialet från intervjuerna transkriberades inledningsvis i sin helhet. Under 

de genomläsningar vi gjorde började vi med att kategorisera vad i deltagarnas svar som kunde 

indelas under kunskapsmässigt respektive demokratiskt perspektiv (i förhållande till denna 

studies frågeställningar). Detta blev alltså den övergripande indelningen. Inom dessa två 

perspektiv började vi sedan titta efter likheter och skillnader, samt ringa in återkommande 

teman. Varje nyckelbegrepp som framkom i denna tematisering kodades och vi gick därefter 

djupare in i materialet för att på så sätt kunna undersöka och jämföra kontexten (vad 

deltagarna sa och förmedlade) runt de nyckelbegrepp och/eller teman som 

nämnts/framkommit. Detta ledde under processens gång till många diskussioner mellan oss 

två författare av denna studie, runt hur man kan tolka vad deltagarna förmedlade. Analysen 

kan alltså i det avseendet sägas ha rört sig från en deskriptiv nivå till en mer teoretisk nivå. Vi 

har under hela analysprocessen rört oss fram och tillbaka i materialet för att på så sätt kunna 

hitta giltiga slutsatser/nya insikter som är förankrade i verkligheten. Att transkribera rådata för 

att sedan kategorisera och koda densamma stämmer överens med vad Kvale och Brinkmann 

(2009) anför om lämpligt tillvägagångssätt när det gäller att analysera material från kvalitativa 

forskningsintervjuer. Att jämföra data i jakt på likheter och olikheter, för att sedan skapa 

mening ur dessa och komma fram till giltiga insikter och slutsatser som är förankrade i data, 

har genomsyrat hela analysprocessen.  

Ett av de väldigt tydliga teman som framkom i analysen var ljud/störningsmoment. 

Elevernas känslighet mot ljud gjorde att de hade svårt att upprätthålla koncentrationen i 

klassrummet, vilket inverkade negativt på såväl delaktigheten som kunskapsinhämtandet. Här 

blev även tydligt att den typen av pedagogik som bedrivs i en vanlig högstadieklass, där man 

ofta förväntas att ta ett stort eget ansvar för sina studier inte passar/fungerar för alla. De teman 

som framkom under den demokratiska kategorin var trivsel, kamratskap och relationer. Här 

kom relationer till lärare och andra elever på tal. Vi fick även en inblick i hur det sett ut 

historiskt för eleverna, för att på så sätt kunna bedöma/tolka vilka likheter/skillnader som 
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framträdde över tid, och utifrån det kunna skapa oss en uppfattning i vilken utsträckning de 

kan anses vara giltiga (valida) för resultatet i denna studie. 

 

 

4.5  Metoddiskussion 
 
Vårt val att göra en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod visade sig vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt, då vårt syfte med denna studie var att undersöka hur elever i 

behov av särskilt stöd upplever sin skolsituation.  Intervjuerna gav oss möjlighet att få reda på 

hur eleverna upplever de specialpedagogiska insatserna, samt hur väl de relaterar till deras 

behov. Vi fick också reda på hur deltagarnas skolgång sett ut över tid, samt hur och på vilket 

sätt den har förändrats. Då denna kvalitativa studie inte handlar om att i första hand fastslå om 

en teori stämmer eller inte, utan istället om att finna ny kunskap runt elevers egna upplevelser 

upplever vi att den kvalitativa forskningsintervjun fungerade som ett dynamiskt verktyg. 

Eleven fick med egna ord berätta om sina upplevelser och erfarenheter runt olika 

frågeställningar, vilket sedan kunde följas upp med följdfrågor beroende på vad eleven 

svarade. I slutet av intervjun, i syfte att stärka validiteten i svaren, fick eleven med egna ord 

kort sammanfatta sin skolgång och sina upplevelser runt densamma. Detta tjänade som ett 

kontrollverktyg, då vi efter transkribering kunde kontrollera att elevens egen sammanfattning 

stämde överens med vad denne uppgett tidigare i intervjun. 

Att vara flera intervjuare kan, enligt Kvale och Brinkmann (2009), vara problematiskt då 

olika intervjuare kan komma fram till olika resultat och därmed försvaga studiens reliabilitet. 

Vi valde därför att en av oss skulle vara den som höll i alla intervjuerna och den andra skulle 

observera minspel och kroppsspråk, samt kontrollera att inga lösa trådar inte följdes upp. 

Detta upplägg var fruktbart då det under några av intervjuerna blev så att den som inte höll i 

intervjun fick flika in och reda ut vissa frågetecken (lösa trådar), vilket då hjälpte till att stärka 

validiteten i svaren. Att vi båda författare till denna studie var med vid alla intervjuer var även 

fördelaktigt i det avseendet att vi efter varje intervju kunde göra en kort 

sammanfattning/reflektion av vad som framkom och därmed påbörja analysen redan vid 

intervjutillfället, vilket också Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att man med fördel bör 

göra. Att göra en kvalitativ analys är, enligt Denscombe (2009), fördelaktigt när det gäller att 

göra täta beskrivningar av ett fenomen. En kvalitativ studie som denna med ett lägre antal 

deltagare riskerar dock att vara mindre representativ än exempelvis en kvantitativ studie med 

ett högre antal deltagare. Därför skulle det vara lämpligt att testa fynden från denna studie på 

en bredare population för att på så sätt få svar på hur väl de överensstämmer med elever 

utanför gruppen som undersökts. 
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5. Resultat 
 

Här nedan följer nu en redogörelse för de resultat som går att koppla direkt till de till syftet 

hörande frågeställningarna. Vi har därför valt att redogöra resultaten under de båda 

underrubrikerna Utifrån ett demokratiskt perspektiv och Utifrån ett kunskapsmässigt 

perspektiv. Därtill hör vardera två rubriker under vilka några övergripande teman tas upp, 

nämeligen Lugn och ro, oljud och störningsmoment och Relationer och kompetens. Därefter 

avslutas resultatdelen med kapitlet Hur har skolsituationen för dessa elever förändrats över 

tid? där forskningsfynden sammanfattas och sätts i perspektiv till hur eleverna upplevt att 

deras skolsituation förändrats över tid, sett ur ett kunskapsmässigt och demokratiskt 

perspektiv. 

 

 

5.1  I särskild undervisningsgrupp 

 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna som gick på och erhöll sin undervisning i den särskilda 

undervisningsgruppen och som hade erfarenhet av den vanliga skolan framhöll att de varit 

positiva till att prova en ny skolform då situationen som den varit innan genomgående 

beskrevs som ohållbar (beskrivs närmare nedan). Samtliga elever förklarade att de var nöjda 

med den skolsituation som de nu befann sig i, däremot varierade det kraftigt mellan huruvida 

eleverna själva var medvetna om de exakta orsakerna till varför och/eller vem som hade 

beslutat om att de skulle gå i en alternativ skolmiljö. En del av eleverna förklarade att de hade 

fått en förfrågan av sina målsmän/föräldrar om att byta skola, från den vanliga till en särskild 

undervisningsgrupp, medan andra medgav att de inte ens visste vem/vilka som bestämt att de 

skulle få sin utbildning på enheten där de var. De flesta elever var dock på det klara med att 

det var deras diagnos som var det som gjort det aktuellt för dem att kunna antas till den 

undervisning som erbjuds i den särskilda undervisningsgruppen. 

 

Det var mer att... jag fick ju, vad säger man? Eh... För att gå här måste man 

ju ha... diagnos. Så jag hade ju fått sån. 

 

 

5.1.1 Utifrån ett demokratiskt perspektiv 

 

5.1.1.1  Lugn och ro, oljud och störningsmoment 

 

Den i särklass mest angivna anledningen som eleverna gav till vad som var det mest positiva 

med att erhålla sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp var att de där fick lugn och 

ro, vilket spelade en avgörande roll för skolarbetet. 
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När folk viskar då har jag jättesvårt att koncentrera mig, det är jättesvårt då. 

Jag måste… det känns som… jag brukar lyssna då. Då kan jag inte göra 

något annat. 

 

I tre fall då det rörde sig om elever med beteendeproblematik har det lugn de upplever i sin 

nuvarande skolenhet lett till att de inte längre stör sig på sin omgivning i samma utsträckning 

och därför mer sällan hamnar i bråk. 

En elev framhöll att han tyckte sig under sin tid i särskild undervisningsgrupp fått de 

verktyg som behövdes för att återigen kunna gå i en vanlig skolklass. En annan elev uttryckte 

dock klart och tydligt att han definitivt tänkte bli kvar i särskild undervisningsgrupp och även 

gå på ett särskilt gymnasium när tiden blir inne för det och menade att det inte alls skulle 

fungera för honom att gå tillbaka till en vanlig skola. I en vanlig skola finns alldeles för 

mycket störningsmoment som skulle omöjliggöra för honom att orka ta sig igenom skoldagen 

eller lära sig något, menade han. Eleven i fråga som enligt egen utsaga led av svåra 

koncentrationssvårigheter och lät exempelvis framhålla att: 

 

När jag kom till [särskild undervisningsgrupp] så blev allt mycket bättre. 

Men det här året tycker jag inte om så mycket. Jag stör mig ganska mycket 

på [namn på två av pedagogerna]. [...] Dom brukar ha jobbiga skor som 

låter, så brukar bli okoncentrerad. 

 

 

5.1.1.2  Relationer och kompetens 

 

Bland de elever som fått sin undervisning i en annan särskild undervisningsgrupp och även i 

vanlig klass innan deras nuvarande skola framhöll en majoritet att det inte skiljt sig nämnvärt 

när det kommer till det sätt på vilket pedagogerna i den tidigare särskilda 

undervisningsgruppen bemötte dem i jämförelse med pedagogerna i deras nuvarande särskilda 

undervisningsgrupp. Vad flera av dem dock påpekade var att bemötandet från lärarna på den 

vanliga skolan hade upplevts som mer negativt. Nedan följer ett citat från den tid när en av 

pojkarna fick sin undervisning i vanlig skola, men till slut inte fick vistas i vanliga klassen:  

 

Jag vart så sur på lärarna och allting annat för jag tyckte de behandlade 

barnen orättvist och inte var utbildade tillräckligt att ta hand om dom. Dom 

tog tag i mig och sånt. Så följde de efter mig då vart jag ju skitförbannad. 

[...] Jag bruka, hade ett eget rum så jag bruka få utbrott därinne. Så jag bruka 

kastade runt på saker. [...] Jag tycker inte att de behandlade alla så bra. Mig 

behandlade dem på nått konstigt sätt för när jag skulle gå ut så följde dem 

efter mig, två lärare hela tiden. Oftast i alla fall. Och det tyckte jag var 

väldigt irriterande. Och sen så senare när jag vart surare så fick jag inte gå ut 

på rast ... bara för att jag vart sur på vissa barn som bruka reta mig. 
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Några elever, som hade undervisats i en annan särskild undervisningsgrupp tidigare, berättade 

att de hade positiva erfarenheter från detta och att det skiljt sig markant mot den skolgång och 

lärare-elevkontakt som genomsyrat deras vistelse i den vanliga skolan (mer om detta nedan). 

En annan företeelse som flera av eleverna påpekade var att de upplevde pedagogerna på 

deras nuvarande enhet som mycket mer kompetenta vad gäller bemötandet av den enskilde 

individen såväl som kunskap om deras individuella problematik i jämförelse med vad lärarna 

på den vanliga skolan haft. 

 

Det är mindre klasser och fler lärare per elev, ah... och så är väl lärarna 

utbildade lite mer för, tror jag... De skäller ju om jag gör fel men de ser 

också, lärarna här de ser också att det inte bara är jag som bråkar. 

 

Det som eleven ovan är inne på går med andra ord att sammanfatta som att dennes nuvarande 

lärare har större förståelse för den heterogenitet som ryms inom elevgruppen, är mer 

inlyssnande och ser personen och inte bara prestationen. 

En av de saker som eleverna i den särskilda undervisningsgruppen var samstämmiga över, 

gällande deras nuvarande skolsituation rörande sådant som går att koppla till skolans 

demokratiuppdrag, var att de får mer tid med läraren då det är fler lärare per elev, vilket 

upplevdes som mycket positivt. Att eleverna får mer tid med läraren gynnar även relationen 

mellan lärare och elev, vilket även kopplades samman med lärarnas bemötande av eleverna 

som genomsyrades mer av förståelse och lyhördhet för allas inblandning när osämja uppstod, 

snarare än att rutinmässigt beskylla den som hördes och syntes mest, vilket framgick som den 

generella bilden av hur problem hanterades av pedagogerna i den vanliga skolan. 

 

Det var inte så bra på rasterna [på förra skolan], när jag ville vara med och 

spela fotboll, men de andra ville inte ha med mig för de retade mig och då 

blev jag arg och då fick jag skäll för då var det jag som syntes och hördes. 

 

Bland de elever som gått i vanlig klass tidigare var det många som där känt sig extra utsatta 

eller mobbade. En elev beskriver den inverkan som detta hade på dennes närvaro i skolan: 

 

Sen har de ju mobbat mig typ så, ah och det var ju inge kul alls. Och då 

kände jag att jag vill inte vara kvar här, det känns inge kul. Nej så då var jag 

hemma och det, usch, den tiden var väldigt hemskt, det var den. 

 

Många av eleverna talade om det faktum att det är svårt för dem att träffa kamrater från 

skolan på fritiden eftersom de personer som antas till att undervisas i den särskilda 

undervisningsgruppen kommer från olika ställen runtom hela staden och som en konsekvens 

av detta bor de flesta av eleverna långt bort ifrån varandra. Men att det uppstår svårigheter 

med att träffa kompisar från skolan på fritiden har inte bara med avståndet mellan deras 

respektive boenden att göra, utan kan i vissa fall bero på det vida spektrum av karaktärsdrag 

och preferenser som gruppens heterogenitet utgör. Medan en utav eleverna lät framhålla att 
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dennes hjärtefråga var att kunna gå på skoldisko menade en handfull andra att de hade stora 

svårigheter med att vistas i bullriga miljöer. De flesta elever spekulerade även i att de 

antagligen skulle ha fler vänner om de gick i vanlig klass jämfört med hur många de hade i 

dagsläget från skolan och klassen där de gick för tillfället. Denna slutsats drog de eftersom de 

skulle ha fler klasskamrater med möjlighet att lära känna på en vanlig skola. Av en elev 

framkom dock att det lugn och den närhet som kan infinna sig i en mindre grupp kan vara 

gynnsamt för knytandet av vänskapsband. 

 

Nu har jag kommit närmre… blivit närmre kompis med dem som går i min 

grupp, vi var ju större grupp förra året men nu känner jag att det är 

mycket… då var jag inte lika mycket på rasterna med kompisar och så. Nu 

är jag mer med dom. 

 

 

5.1.2 Utifrån ett kunskapsmässigt perspektiv 

 

5.1.2.1  Lugn och ro, oljud och störningsmoment 

 

Det lugn och den ro som uppstår i och med de mindre elevgrupperna var det som av samtliga 

elever framhölls som den största skillnaden mellan den särskilda undervisningsgruppen och 

den vanliga skolan, även när det kommer till sådant som inverkar på det kunskapsmässiga 

lärandet. Detta lugn sade många av de intervjuade eleverna var en gynnsam förutsättning för 

att de skulle klara av att koncentrera sig, vilket i sin tur gjorde att måluppfyllelsen ökade. I ett 

fall ledde allt oljud till att eleven inte orkade vara kvar i klassrumsmiljön: 

 

När jag gick i fyran så hade jag höga ljud och så. Så jag var ju hemma och 

jag mådde ju inte bra. Och i min klass så hade jag tjugofem i klassen och det 

var hela tiden liv och inget var roligt då. Det var spring och hela tiden, och 

ljud och ljud och ljud hela tiden. 

 

I den särskilda undervisningsgruppen där de går nu finns till och med ett vilorum dit eleverna 

kan gå när de blir trötta av allt arbete och vill kunna dra sig undan: 

 

Jag har inte svårt att lära mig, jag älskar matte, det är väl när jag blir trött. 

Då kan jag få vila. 
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5.1.2.2  Relationer och kompetens 

 

En faktor som lyftes fram av en majoritet av eleverna var att de i den särskilda 

undervisningsgruppen fick mycket tid med läraren. Ibland, särskilt under vintern, när det kan 

vara som så att många är sjuka, har det hänt att de varit en pedagog per elev under vissa utav 

lektionerna. Det höga lärarantalet upplevdes av samtliga intervjuade i den särskilda 

undervisningsgruppen som något positivt och gynnsamt för lärandet då de har möjlighet att få 

mer hjälp än när det är fler elever i klassrummet samtidigt. 

 

Vi får mer hjälp och samtidigt, behöver någon elev prata kan en lärare ta ut 

den från rummet så kan de prata utan att störa alla andra, samtidigt finns 

fortfarande lärare kvar i rummet för att hjälpa oss andra... och det är ju 

jättebra att det finns för då kan man ju dela upp, man kan, eh... man kan 

arbeta på flera olika sätt i en och samma klass, samtidigt. 

 

Det framkom av intervjustudien att några elever berättade att både tempot och 

skoluppgifterna var mer individanpassade i den särskilda undervisningsgruppen i förhållande 

till hur det sett ut under deras tid på den vanliga skolan. Samma grupp elever upplevde även 

lärarna på den nuvarande enheten som mycket mer kompetenta vad gäller det pedagogiska 

lärandet. Ett exempel på hur denna kompetens kan yttra sig konkret tillhandahålls av en av 

eleverna som menar att: 

 

Här har vi haft lärare som hoppat runt och halvt dansat, eh... samtidigt som 

de undervisat och då kopplar man ju ihop minnet med den saken och då 

kommer man ju såklart ihåg det. Ju mer intryck man får av det ju bättre 

sitter det. 

 

Men även att eleverna själva utbildas i hur de ska kunna lära sig på bästa sätt: 

 

Så har jag fått gå en Wittingkurs, så jag får det jag behöver lära mig så jag 

lär mig det på ett bra och effektivt sätt. Och underlättar lärandet i även andra 

ämnen. 

 

Bland dem av de intervjuade eleverna i den särskilda undervisningsgruppen som gått i 

vanlig klass tidigare hade många känt sig utsatta eller mobbade. Däremot var det bara ett fåtal 

av eleverna som drog tydliga slutsatser kring att denna sociala utfrysning även haft direkt 

inverkan på det kunskapsmässiga lärandet. Två av eleverna sa rakt ut att vistelsen i vanlig 

klass var direkt förödande för betygen. En av dessa elever, som berättar att denne gått från F 

till E i nästan samtliga ämnen bara genom att byta från den vanliga skolan till särskild 

undervisningsgrupp uttryckte sig såhär: 

 

[...] och sen så hade vi en fröken och ah, det tog tio minuter att få den ah, 

hjälpen. Så jag hängde ju efter och så. Så ah, nej, ah och sen så hade jag en, 
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hon var ju med mig tills klockan tolv för ah, och sen så åkte hon hem och då 

tog det ett halvår innan jag fick en lärare då, och då så kom det en kille då, 

han var 18 år och det var, och han kunde ju inte ens. Sen fick jag en tjej och 

hon kunde inte ett tal ens, men sen så kom det en och hon var bra. Sen så 

kom jag hit och det går så bra nu. Jag trivs här väldigt bra. Jag får ju mer, så. 

Och jag har ju hängt efter i engelska och jag har ju haft F men nu har jag E 

och så, och jag har ju det i allting nu då. Och sen nu har ju åttans mattehäfte 

och det trodde dem aldrig att jag ens skulle ha. 

 

 

5.1.3  Hur har skolsituationen för dessa elever förändrats över tid?  

 

Skolsituationen för de intervjuade eleverna har i stort förändrats till det bättre, oavsett om 

eleven i fråga placerats i den särskilda undervisningsgruppen på grund av problematik som 

främst är kopplad till det sociala samspelet och varandet i klassen eller det kunskapsmässiga 

lärandet. Extra tydligt framgick detta av de elever som tidigare gått i vanlig klass, där många 

menade att vistelsen i slutändan varit direkt ohållbar på grund av den sociala och 

kunskapsmässiga exkludering som eleverna upplevt där. Eleverna berättade om hur 

störningsmoment som för hög ljudnivå och spring i klassrummet ledde till att några av dem 

inte längre klarade av att koncentrera sig och arbeta under lektionstid, medan någon 

förklarade att oljuden ledde till att den helt enkelt tvingades att stanna hemma och således 

kom ifrån klassgemenskapen. 

Gemensamt för de elever som tidigare gått i vanlig klass var att de upplevde flytten till en 

särskild undervisningsgrupp som positiv. Även om erfarenheterna mellan olika särskilda 

undervisningsgrupper skiljer sig åt är helhetsintrycket att skillnaden dem emellan är att 

betrakta som marginell i jämförelse med skillnaden mellan den särskilda 

undervisningsgruppen och den vanliga skolan. Vad eleverna framförallt lyfte som det som 

skiljer den särskilda undervisningsgruppen och den vanliga skolan åt kan sammanfattas i lugn 

och ro samt lärare-elevkontakten. 

Till det som eleverna framhöll som fördelaktigt, för att inte säga vitalt, med lugnet och ron, 

var att det sades gynnsamt för måluppfyllelsen och kunskapsinhämtningen då det blev lättare 

för att kunna koncentrera sig då bl. a. klasstorleken minskat. Men lugnet och ron hade inte 

bara positiv inverkan på det kunskapsmässiga lärandet utan sades även främja knytandet av 

vänskapsband, detta då det minskade omfånget av störningsmoment gjorde att några elever 

inte blev på dåligt humör och därför kunde komma andra elever närmre. Många av eleverna 

spekulerade i att de antagligen skulle ha fler vänner om de gick i vanlig klass, men ingen av 

de elever som gått i vanlig klass tidigare framhöll dock att de hade mindre vänner i deras 

nuvarande placering i den särskilda undervisningsgruppen än förr. Tvärtom hade många av 

dessa elever istället känt sig utsatta eller mobbade under vistelsen i den vanliga skolan. 

Av det till lärare-elevkontakten hörande kan kopplas det höga lärarantalet vilket upplevdes 

som positivt för lärandet då de kände att de kan få all den hjälp de behöver. Det höga 

lärarantalet upplevdes också positivt i den bemärkelsen att relationen till lärarna blev tätare 
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och eleverna kände sig mer förstådda av lärarna på den särskilda undervisningsgruppen, vilket 

kraftigt bidragit till att förbättrat skolsituationen. Särskilt för de elever med beteenderelaterad 

problematik. Pedagogerna på den särskilda undervisningsgruppen upplevdes därför som mer 

kompetenta vad gäller bemötandet av den enskilde individen i jämförelse med vad lärarna på 

den vanliga skolan haft. Dessutom upplevde eleverna i den särskilda undervisningsgruppen 

sin skolsituation förbättrad då både tempot och skoluppgifterna var mer individanpassade än 

de varit i den vanliga skolan, vilket bl. a. torde vara möjligt på grund av de mindre grupperna, 

det höga lärarantalet och den nära relationen mellan lärare och elev. 
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6. Diskussion 
 

6.1  Resultatdiskussion 

 

Vi har valt att dela upp resultatdiskussionen i fyra underrubriker, men är samtidigt väl 

medvetna om att mycket av det som tas upp under de olika rubrikerna går in i varandra. 

Tanken med denna indelning är dels att behålla samma, till syftet kopplade, struktur, detta 

genom att fortsatta på den inslagna väg att göra en distinktion mellan sådant som rör skolans 

demokrati respektive kunskapsmässiga uppdrag (se rubrikerna Perspektiv på skolans 

demokratiuppdrag, samt Perspektiv på skolans kunskapsmässiga uppdrag). Därutöver har vi 

även lagt till rubriken I särskild undervisningsgrupp där vi analyserar inkludering med 

utgångspunkt i hur elever i behov av särskilt stöd upplever sin skolsituation och effekterna av 

de specialpedagogiska insatserna, vilket ytterligare fördjupas och sammanfattas under 

rubriken Ett utbildningssystem som passar alla. 

 

 

6.1.1 Perspektiv på skolans demokratiuppdrag 

 

I en studie av de Monchy, Pijil och Zandberg (2004) menar man att resultaten tyder på att 

olika grad och typ av funktionshinder/-nedsättning medför olika stor inverkan på elevens 

förutsättningar att inkluderas socialt i den vanliga skolan. Vad gäller elever med 

beteendeproblematik menar man att dessa i lägre grad blev socialt inkluderade än övriga 

elever. Elever med beteendeproblematik blev mobbade och mobbade själva andra elever i 

större utsträckning än vad lärarna trodde. En förklaring som man för fram är att det är svårare 

att umgås med klasskompisar som har svåra beteendeproblem (ibid.). Alla deltagare (elever) i 

denna studie har en eller flera funktionsnedsättningar (diagnostiserade) vilket/vilka tjänat som 

en inträdesbiljett till en plats i den särskilda undervisningsgruppen. Bakgrunden till att de 

kommit dit beror på att det inte fungerat/inte bedömts att fungera i vanlig skola (vissa har 

kommit från en särskild undervisningsgrupp för lägre åldrar). Av de elever som gått i vanlig 

skola upplever alla att de trivs bättre i den särskilda undervisningsgruppen. Här känner de sig 

som en i gruppen och accepteras helt eller i vart fall i mycket större utsträckning än i den 

vanliga skolan. En flicka som nu går i åttonde klass uppger att när hon gick i femman i en 

vanlig skola blev hon så mobbad att hon slutade gå till skolan. Hon beskriver det som en 

hemsk tid: 

 

Sen har de ju mobbat mig typ så, ah och det var ju inge kul alls. Och då 

kände jag att jag vill inte vara kvar här, det känns inge kul. Nej så då var jag 

hemma och det, usch, den tiden var väldigt hemskt, det var den. 
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Nu trivs hon däremot väldigt bra både med både lärare och klasskamrater, samt har godkänt 

betyg i alla ämnen. Flera av eleverna i undersökningen uppger dock att de, av elever i den 

vanliga skolan, i viss mån känner sig utpekade som avvikande och annorlunda på grund av att 

det går i särskild undervisningsgrupp. Dessa båda resonemang ovan kan alltså tyda på att en 

elev kan vara stigmatiserad både av att ingå i en vanlig klass, samt av att ingå i en särskild 

undervisningsgrupp. Dilemmat kan beskrivas som att en elev kan känna sig utpekad och 

stigmatiserad vare sig man ingår i vanlig klass eller en särskild undervisningsgrupp. 

 

 

6.1.2 Perspektiv på skolans kunskapsmässiga uppdrag 

 

Rix m.fl. (2006) menar att många skolor inte anser sig ha rätt kunnande och/eller resurser för 

att kunna upprätta undervisning som täcker alla klassens behov när det kommer till elever 

med speciella utbildningsbehov. Detta kan sägas vara samstämmigt med vår studies resultat 

då flera av eleverna gav exempel på att vissa lärare inte förstått dem genom åren i skolan, 

vilket då skulle kunna bero på att kunnandet/utbildningen hos vissa lärare varit otillräcklig. I 

den särskilda undervisningsgruppen där de nu går framkommer dock att lärarna tar hänsyn till 

varje individs egna förutsättningar och behov. Detta exemplifieras av eleverna genom att 

studietakt/tempo anpassas, eleverna kan vid behov gå till ett vilorum och eleverna känner att 

lärarna har kompetensen och kunnandet, samt ett förhållningssätt som får eleverna att känna 

sig bekräftade och kompetenta. Om elevernas upplevelser av lärarna relaterar till den 

utbildningsnivå som lärarna har går dock inte att fastslå i denna studie. Vad som dock kan 

konstateras är att det i den särskilda undervisningsgruppen i denna studie utöver ämneslärare 

finns både specialpedagoger och speciallärare på heltid, vilka då har en gedigen utbildning i 

att ta hand om elever i behov av särskilt stöd. I ett vanligt högstadium är det mer regel att en 

lärare har utbildning inom sitt ämne, men sällan har någon längre specialpedagogisk 

utbildning bakom sig, vilket då skulle kunna vara orsaken till att elever upplever lärare i den 

särskilda undervisningsgruppen som mer kompetenta och förstående än lärare i den vanliga 

skolan. 

Eleverna framhåller också att lärartätheten är väldigt mycket högre i den särskilda 

undervisningsgrupp där de nu får sin undervisning än vad den varit tidigare i den vanliga 

skolan (bland de elever som tidigare gått i vanlig skola). Flera av eleverna i vår studie påtalar 

att det var svårt att få hjälp när de gick i vanlig klass eftersom läraren hade så många elever att 

ta hand om, vilket enligt eleverna inverkade negativt på deras kunskapsinhämtning. Små 

möjligheter till hjälp från läraren, samt ljudnivån i klassrummet i den vanliga skolan 

upplevdes av eleverna som hinder för deras kunskapsinhämtning. 
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6.1.3 I särskild undervisningsgrupp 

 

I skolans styrdokument framställs inte inkludering som ett tydligt mål i sig (Göransson, 

Karlsson & Nilholm, 2011). I Sverige är det alltså inte förbjudet att placera elever i 

särskiljande skolenheter vilka kraftigt begränsar elevers möjligheter till fortsatt och likvärdig 

utbildning (Frithiof, 2012). Inkludering som är ett vitt omdiskuterat och mångtolkat begrepp 

(se ovan), men som av oss, i samstämmighet med Lang, Lansheim & Ohlsson (2012) innebär 

att helheten (skolan) ska anpassas till delarna (eleverna). Med denna definiering av 

inkluderingsbegreppet i åtanke skulle vi i kontrast till diskussionen om en likvärdig utbildning 

vilja lyfta fram de av våra forskningsresultat som tyder på att den särskilda 

undervisningsgruppen i vissa fall tycks inkludera elever mer (både demokratiskt och 

kunskapsmässigt) än den vanliga skolan mäktar med, i praktiken. 

Ett exempel på detta, som är kopplat till det demokratiska uppdraget, är den elev vars 

utsatta situation i klassen på den vanliga skolan ledde till att denne hade svårt att få vänner, 

men när placerad i särskild undervisningsgrupp med pedagoger som han upplevde var mer 

kompetenta när det kommer till problemhantering och bemötande av den enskilde individen 

och dennes individuella problematik, fick han det lugn och den trygghet som beskrevs som 

främjande för knytandet av närmare vänskapsband. 

Ett annat exempel på detta, som är kopplat till det kunskapsmässiga uppdraget, är den elev 

vars särskilda undervisningskrav inte kunde uppfyllas av de resurser som tillgodohölls av den 

vanliga skolan. När eleven sedan kom till den särskilda undervisningsgruppen kunde dessa 

tillgodoses på ett för eleven tillfredsställande vis. 

Den diskussion som allt som oftast rör sig mellan en undervisningskonstellations 

inkluderande eller exkluderande art (se exempelvis Shah, 2007; Stanovitch, Jordan & Perot, 

1998; Diez, 2010) borde, menar vi, utifrån de forskningsresultat som erhållits i samband mer 

vår intervjustudie, i lika hög utsträckning beröra det dilemma som vi menar omgärdar 

förhållandet mellan likvärdig och/eller inkluderande utbildning. Vad innebär det att en 

undervisning är likvärdig? Kan kan den vara det utan att vara inkluderande? Vilket är i så fall 

viktigast? Med detta menar vi att en likvärdig utbildning inte nödvändigtvis betyder en 

utbildning som är förlagd till samma rumsliga, didaktisk eller sociala kontext, utan att 

eleverna erbjuds en utbildning som är anpassad efter varje persons individuella behov, för att 

den på samma villkor, utifrån sina egna förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå sin fulla 

potential. 

 

 

6.1.4 Ett utbildningssystem som passar alla? 

 

I Skolverkets rapport (2008) uppges att den vanligast förekommande orsaken till att elever 

erhåller särskilt stöd någon gång under sin utbildning och inte uppfyller målen är bristande 

delaktighet i form utav frånvaro och/eller passiv närvaro, och att inlärningssvårigheter således 

är den nästvanligaste. Detta är fynd som även vår studie verkar stärka då det framkommit att 

den primära orsaken för de flesta av eleverna som undervisades i särskild undervisningsgrupp 
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hade större problem med att anpassa sig socialt än vad de hade problem med inlärningen i sig. 

Denna utsatthet som många kände ledda som framgår ovan att några inte ville gå till skolan 

alls. Endast två av de intervjuade eleverna berättade att de hade specifika svårigheter med 

inlärning inom olika ämnen. 

Diez (2010) menar att utbildningsrelaterad exkludering i en förlängning riskerar att leda 

även till social exkludering. Av de resultat som vi fått fram finns fog att mena att det även kan 

förhålla sig på omvänt vis, att social exkludering kan leda till utbildningsrelaterad 

exkludering. En av eleverna som vi intervjuade som tidigare erhållit sin undervisning på en 

vanlig skola berättade att han på den tiden brukade få utbrott och därför, som en sista utväg, 

placerades i ett eget rum där han fick sitta och plugga. Att på detta sätt exkluderas från den 

ordinarie klassrumsundervisningen, och dessutom isoleras, förvägrade honom allt 

mellanmänskligt samspel och lärande med sina jämnåriga under undervisningsrelaterade 

former. 

Skolverket (2005) framhåller i en av sina rapporter att det elevrelaterade problem som är 

det mest dominerande inom skolan är beteendeproblem. Beteendeproblemen beskrivs som 

extra problematiska då det oönskade utåtagerandet inte sällan kan dölja den verkliga 

problematiken som döljer sig bakom, vilket leder till att dessa elever ofta ges fel typ av stöd 

(ibid.). Detta visade sig stämma överens med de utsagor som flera av eleverna delgav oss 

under intervjuerna i den särskilda undervisningsgruppen, det kanske mest talande exemplet är 

den elev som kände sig både retad och som den som fick ta på sig alla skuld när han gav igen. 

Det är inte lätt att ha ett utbildningssystem som allena passar varje elevers unika behov, 

detta eftersom att inte ens personer med samma typ av funktionsnedsättning är en homogen 

grupp (Curtin & Clarke, 2005). Rix, m.fl. (2006) framhåller att tron på behovet av 

specialpedagogiska förhållningssätt gentemot elever med rätt till särskilt stöd kritiserats från 

vissa håll och att det inte är ovanligt att de ordinarie klassrumslärarna är de som förväntas ta 

på sig ansvaret för de individuella behov som finns hos klassens alla elever. Rapporter visar 

dock att många skolor inte anser sig ha rätt kunnande och/eller resurser som täcker alla behov 

när det kommer till elever med speciella utbildningsbehov (ibid.). Detta blev tydligt även i 

resultaten från vår studie där elevernas tidigare erfarenheter av hur pedagogerna för gäves 

sökte upprätthålla kontroll. Eleverna menade inte nödvändigvis att pedagoger på den vanliga 

skolan inte gjorde så gott de kunde för att lösa det problem de funnit sig själva ställda inför, 

problemet som det verkar var att de snarare lade fokus på att bekämpa symptomen istället för 

de bakomliggande orsakerna till elevens beteende och situation. 

 

 

6.2  Slutsatser och reflektioner 

 

6.2.1 Demokratiskt och kunskapsmässig inkludering och exkludering 

 
Diez (2010) menar, som ovan nämnt, att utbildningsrelaterad exkludering i en förlängning 

riskerar att leda till social exkludering. Av de resultat som vi fått fram finns alltså fog att mena 
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att det även kan förhålla sig på omvänt vis, att social exkludering tvärtom kan leda till 

utbildningsrelaterad exkludering. De elever som i vår studie beskriver problem och bråk som 

utspelades med klasskamrater då de gick i vanlig skola ledde till att de hade svårt att 

tillgodogöra sig kunskaper. Bråk som ofta utspelade sig på rasterna följde med in i 

klassrummet, vilket klart försämrade och begränsade möjligheterna till socialt utbyte under 

lektionstid. Ytterligare ställs detta på sin spets i fallet där en elev helt exkluderades från den 

ordinarie klassrumsundervisningen genom att isoleras från resten av klassen då denne 

placerades i ett rum för sig under lektionerna. Inte bara kan detta tänkas spä på uppfattningen 

om honom som avvikande, det förvägrade honom dessutom all form av samspel och utbyte 

med övriga klassen. Att gå miste om dessa berikande lärmöjligheter påverkar säkerligen inte 

bara elevens sociala utveckling och positionering utan även kunskapsmässiga utveckling och 

lärande. Att fokus hamnar på att bekämpa och kontrollera de mest uppenbara symptomen (och 

även där misslyckas) tyder inte på annat än bristande kunskaper och, som andra av exemplen 

visat, resurser i framförallt den vanliga skolan. Något som de resultat vi fått fram i och med 

denna studie visar att den särskilda undervisningsgruppen varit desto bättre på att bemöta och 

hantera. Även då det även framgår att det särskilda undervisningsgrupper emellan 

förekommer kvalitéskillnader framstår dessa som marginella i jämförelse med förhållandet 

särskild undervisningsgrupp-vanlig skola. Av detta går endast att dra samma slutsats som 

Curtin och Clarke (2005), nämligen att vanliga skolor måste sträva arbeta med att utveckla 

strategier för hur de på ett effektivt sätt ska kunna lyssna till elever med rätt till särskilt stöd 

och ta tills sig detta på ett sätt som leder till att deras individuella behov kan identifieras och 

tillfredsställas. 

 

 

6.2.2 Skolan – en plats för alla? 

 

Flera av eleverna i vår studie beskriver att de blev mobbade när de gick i vanlig skola. Detta 

upphörde dock när de kom till en särskild undervisningsgrupp. Eleverna beskriver att de 

känner att de kan vara sig själva och attityden som framgår är att alla är som de är och det är 

helt ok. Frågan som väcks hos är om den vanliga skolan verkligen är för alla? I dagsläget 

förefaller det inte så, men även när vi föreställer oss hur den vanliga skolan skulle kunna 

anpassas är det svårt att se hur den i praktiken skulle kunna tillgodose alla elevers särskilda 

behov. 

Med det sagt kan fortfarande många förbättringar göras i den vanliga skolan och en av de 

saker vi redan varit inne på är det samma som framhålls utav Curtin och Clarke (2005); att 

man måste utveckla strategier för hur man ska lyssna till elever med rätt till särskilt stöd och 

ta till sig detta på ett sätt som leder till att deras individuella behov kan identifieras och 

tillgodoses. 

Detta med tillägget att vi gärna ser en fördjupad diskussion och problematisering kring vad 

likvärdig undervisning är, innebär och bör vara. Är det att få sin skolgång i samma rumsliga, 

didaktiska eller sociala kontext som alla andra, eller är det erbjudas en utbildning som är 

anpassad efter varje enskild persons individuella behov? Något annat eller både och? Som vi 
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lyfter i resultatdiskussionen menar vi att det är viktigt att föra en diskussion kring det 

dilemma som omgärdar förhållandet mellan varat av en likvärdig och/eller inkluderande 

utbildning. Vi själva ser inget självklart svar på detta dilemma, utan menar att det är något 

som måste diskuteras och avvägas i varje enskilt fall och mellan alla berörda parter. 
 
 

6.3  Förslag på framtida forskning 

 

En intressant väg att gå vidare från denna studie vore att undersöka hur elever i behov av 

särskilt stöd som får sin undervisning i vanlig klass upplever detta sett ur ett demokratiskt och 

kunskapsmässigt perspektiv. Vilka indikationer/svar skulle det ge? Upplever dessa elever att 

de accepteras av sina klasskamrater? Hur är lärarnas förhållningssätt gentemot dem? Alla 

deltagare i denna studie tyckte att deras skolsituation förbättrats när de kom till den särskilda 

undervisningsgruppen, vilket då också betyder att deras tidigare skolsituation, då många av 

dem ingick i vanlig klass, var sämre. Med bakgrund av detta skulle det vara intressant att 

undersöka hur de elever i behov av särskilt stöd som får sin undervisning i vanlig klass anser 

sin skolsituation fungera. Känner de sig av någon anledning utpekade, eller känner de sig fullt 

ut som en i gruppen? Får de den hjälp de behöver för att klara skolarbetet på ett 

tillfredställande sätt, och finns det likheter i hur skolsituationen beskrivs som relaterar till hur 

eleverna i denna studie beskrivit deras erfarenheter från undervisning i vanlig klass? I en 

ytterligare förlängning av denna studie skulle det vara intressant att göra observationer, dels i 

särskild undervisningsgrupp, men även bland elever i behov av särskilt stöd som går i vanlig 

klass. Vilka likheter/skillnader skulle då framträda? I hur stor utsträckning skulle fynden 

relatera/vara samstämmiga med vad eleverna uppgett i intervjusituationen? Att använda 

ytterligare en datainsamlingsmetod (observationer) skulle kunna bekräfta eller ifrågasätta 

fynden i denna studie genom att man jämför data som har producerats med olika metoder 

(metodtriangulering).   
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Bilagor 
 

Intervjuguide (Bilaga 1) 

 

 

 

• Berätta om hur din skolgång sett ut, från förskolan (eller så långt bakåt du kommer 

ihåg) fram till idag. 

o Hur länge har du haft särskilt stöd? 

o Hur har detta stöd sett ut? Var får du det? 

o Varför får du det här extra stödet? Vad är det för svårigheter som gjort att du 

får det extra stödet? (fokus undervisning/lärare/personlig problematik). 

• Vad ser du som positivt med att gå i vanlig klass/särskild undervisningsgrupp? 

o Följ upp med fokus på kunskapsmål. 

� Följ upp med fokus på inkludering/exkludering (var/när/hur). 

o Följ upp med fokus på demokratimål. 

� Följ upp med fokus på delaktighet (var/när/hur/varför). 

• Vad ser du som negativt med att gå i vanlig klass/särskild undervisningsgrupp? 

o Följ upp med fokus på kunskapsmål. 

� Följ upp med fokus på inkludering/exkludering (var/när/hur). 

o Följ upp med fokus på demokratimål. 

� Följ upp med fokus på delaktighet (var/när/hur/varför). 

• Om du sammanfattar dina intryck och erfarenheter: 

o Hur ser du på din nuvarande skolsituation? 

o Finns det något du skulle vilja var annorlunda? (var/när/hur). 

� Skulle du vilja få din undervisning i vanlig klass? Vad krävs? (hur/varför). 

o När känner/märker du att du lär dig något? (vad/var/när/hur/varför, samt 

situation/undervisning/lärare). 

o När känner/tycker du det är svårast att lära dig något? (var/när/varför, samt 

situation/undervisning/lärare). 

o Har det extra stödet påverkat kamratrelationerna? (var/när/hur). 

o Har det funnits situationer då du upplevt att du inte kan/vill göra din röst 

hörd? (var/när/hur). 
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Missivbrev till vårdnadshavare (Bilaga 2) 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som går lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Denna termin ska vi 

skriva ett examensarbete i form av en forskningsstudie inom ämnet specialpedagogik. 

 

Skolan ansvarar för att våra elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper inom olika ämnen 

(skolans så kallade kunskapsuppdrag). Det ligger även, enligt läroplanen, på skolans bord att 

utveckla barn till fungerande samhällsmedlemmar (skolans så kallade demokratiuppdrag). Hur väl 

skolan lyckas med detta har det forskats mycket runt både i Sverige och internationellt. En 

kunskapslucka finns dock vad gäller svenska studier där eleverna själva får komma till tals och 

föra sin egen talan, då det vanliga är att lärare och rektorers åsikter och perspektiv lyfts fram. 

Syftet med vår studie är därför att beskriva och analysera hur elever med rätt till särskilt stöd, som 

befinner sig i olika undervisningskonstellationer, själva upplever sin skolsituation sett ur ett 

kunskapsmässigt samt demokratiskt perspektiv. I och med detta söker vi finna ny kunskap som på 

sikt kan bidra till att förbättra situationen för dessa elever då rapporten även ämnar innehålla 

rekommendationer för hur dessa villkor ska kunna förbättras. Vi önskar Er vårdnadshavares 

skriftliga samtycke (se svarsblankett sista sidan) och ert barns muntliga samtycke. För att värna 

om Ert barn och för att följa god etik i vår vetenskapliga studie kommer vi noga följa 

Vetenskapsrådets etiska principer (se utförlig beskrivning nedan). 

 

I vår studie innebär det att de deltagande eleverna kommer att intervjuas angående hur de 

upplever sin skolgång utifrån ett kunskapsmässigt och perspektiv. Detta efter att ett informerat 

samtycke inhämtas, vilket betyder att undersökningsdeltagaren (Er son/dotter) först kommer att 

få tillräcklig information för att kunna göra ett välgrundat ställningstagande till huruvida han/hon 

vill ge sitt samtycke till att delta i studien. Intervjuerna kommer att ske individuellt under skoltid 

och vara lokaliserade på den skola där eleven går. Varje intervju kommer att pågå 

uppskattningsvis 5-30 min./elev och spelas in med någon typ av digital inspelningsutrustning. 

Deltagandet sker på frivillig basis och Ert barn kan när som helst avbryta sin medverkan, även 

mitt under pågående undersökning, utan att några speciella skäl krävs! I de fall Ert barn väljer att 

avstå från eller avbryta sin medverkan kommer detta inte att medföra några negativa följder. 

 

All information som gör att det går att identifiera vem eleven bakom svaren är kommer att 

hanteras konfidentiellt. Eventuella uppgifter av etiskt känslig karaktär som uppkommer under 

undersökningens gång kommer att behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att ingen 

annan än vi (två) forskare kommer att ha tillgång till dessa uppgifter. Den information som 

insamlas i samband med studien kommer att avrapporteras på sådant vis att personer som tar del 

av studien inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit i studien eller var studien 

genomförts. Det inhämtade materialet kommer att lagras på ett sådant sätt att utomstående inte i 

något avseende kommer ha tillgång till det. Vi garanterar även att det insamlade materialet endast 

kommer att användas inom ramen för detta examensarbete, i form av en forskningsrapport. Den 

färdiga rapporten kommer att publiceras i databasen DIVA som är tillgänglig via internet. 
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Vi ber alltså härmed om samtycke från Er vårdnadshavare att, efter överenskommelse med 

pedagogerna på skolan, intervjua Era barn i syfte att hitta lösningar för bästa möjliga 

kunskapsmässiga och demokratiska lärande. Samtycke till att låta Ert barn ingå i undersökningen 

lämnas till barnets mentor på skolan via bifogad blankett (se sista sidan). I det fall Ni inte ger Ert 

samtycke skulle vi vara tacksamma om Ni meddelar även detta. 

 

Har Ni frågor om hur undersökningen går till är Ni alltid välkomna att kontakta oss på 

nedanstående e-post eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

S. Silas Bergstrand Sundman  

Mail: sbd10001@student.mdh.se 

Tel: 0707-922 739  

 

Rickard Dejestam 

Mail: rdm10001@student.mdh.se 

Tel: 0722-451 749 

 

_________ 

 

Handledare: 

 

Tom Storfors 

Mail: tom.storfors@mdh.se  

Tel: 016-153 648 
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Svarsblankett för vårdnadshavare 
 

 

Härmed intygas att alla målsmän för _________________________ 

                                                                                                           (Elevens för- och efternamn) 

tagit del av ovanstående information och tagit ställning angående 

elevens medverkan i denna studie.  

Samtycker till medverkan  □ 

Samtycker ej till medverkan □ 
 

Målsmäns underskrift: 
 

 

_________________________             _________________________ 
                             (Signatur)                                                               (Textat namnförtydligande) 

 

 

_________________________             _________________________ 
                             (Signatur)                                                                (Textat namnförtydligande 


