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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Hur man organiserar specialundervisningen och det särskilda stödet, har historiskt sett 
varierat. Under de senaste åren har ämnet varit uppe till diskussion både politiskt och i 
mediesammanhang. I dagens skola använder man sig av olika sätt att hjälpa elever i behov 
av särskilt stöd. I styrdokumenten framgår att vi ska möta varje elevs individuella 
förutsättningar på bästa sätt men att vi, i största möjliga mån, ska undvika att peka ut och 
särskilja elever. Trots dessa riktlinjer, får många elever stödundervisning utanför 
klassrummet. Vårt intresse ligger i vad eleverna tycker om denna specialundervisning och 
sitt lärande utifrån sitt perspektiv. 

 
Syfte: 
Syftet med vår studie är att kartlägga vad elever tycker om specialundervisning utanför den 
egna gruppen.  
 
Metod: 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med 13 elever, i två olika skolor, inom samma 
kommun. Den kvalitativa forskningsintervjun gör det möjligt att försöka inta elevers eget 
perspektiv, vilket var syftet med den här studien. 
 
 
Resultat: 
Resultatet av vår studie är väl överensstämmande med tidigare forskning på området. De 
flesta elever ställer sig positiva till sin specialundervisning, även om någon av eleverna ser 
det som ”något nödvändigt ont”. Alternativet att få hjälp inne i klassen ansåg denne elev som 
något än mer påfrestande, vilket resulterar i att eleven ser det på det viset. De flesta anger 
lugnet, arbetsron, mer koncentration och möjlighet till mer hjälp som de avgörande orsakerna 
till att de är positiva till sitt stöd. En negativ aspekt som framkom var att några elever tycker 
att de missar information eller roliga lektioner i klassrummet, när de är på 
specialundervisning. Andra negativa åsikter som eleverna påtalade var att det kunde kännas 
pinsamt att komma tillbaka in i klassen samt insikt om att de inte nådde upp till samma 
prestationsnivå som klasskamraterna. Alla elever förmedlade en positiv inställning till sina 
speciallärare. 
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Inledning 
 
Alltsedan folkskolan startade 1842 har specialundervisning och synen på särskilt stöd 
varierat. Barn har i alla tider haft olika förutsättningar att lyckas i skolan. På senare tid har det 
uppmärksammats bland annat på grund av politiska och samhälleliga förändringar. 
Diskussionen handlar bland annat om integrerad kontra segregerad specialundervisning – 
alltså innanför eller utanför ordinarie grupp. I Lärartidningen nr 7, 2007, kan man läsa att 
skolminister Björklund stoppat Carlbeckskommitténs utredning rörande särskolan - ”För oss 
tillsammans”. Denna utredning hade fokus på särskolans ”vara eller icke vara”. Tanken var 
att öka integrering av särskoleelever i den vanliga skolan, men Björklund hävdar att dagens 
integrering räcker. Detta ställningstagande utifrån politisk synvinkel, kan tolkas som en 
förändring tillbaka till ett mer segregerat förhållningssätt, från en tidigare strävan mot ökad 
integrering. Vidare har vi i dagstidningar och annan media kunnat följa debatten om elever i 
behov av särskilt stöd. Vad som anses vara bäst för den enskilde eleven - i en skola för alla - 
är något som många har åsikter om, både forskare, pedagoger och föräldrar. Frågan som vi 
funderat kring är vad eleverna själva tycker. 
 
Våra styrdokument uttalar sig på lite olika sätt när det gäller begreppet en skola för alla. I 
Grundskoleförordningens 5:e kapitel (Skolverket, 1994) och Salamancadeklarationen (2001) 
står det att elever i behov av särskilt stöd i första hand ska erhålla stödinsatser inom den 
egna gruppen - klassen - i så stor utsträckning som möjligt. Grundskoleförordningen 
(Skolverket, 1994) säger dock att om särskilda skäl föreligger, kan undervisningen ske i 
särskilda undervisningsgrupper. Skollagen, 4 kap, § 3, anger endast att eleverna ska ha ”en i 
huvudsak gemensam studiegång” (Skolverket, 1985). Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) däremot, tar inte upp på vilket sätt 
stödåtgärderna ska genomföras, utan säger: 
 
   ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (s 59) 

 
De grundläggande värderingarna i samhället, och därigenom våra styrdokument, innebär ett 
ansvar för pedagoger att förmedla ett demokratiskt förhållningssätt, som i sin tur innebär, 
bland annat, vikten av alla människors lika värde och att visa solidaritet med svaga och 
utsatta. Detta kan tolkas som att pedagoger bör undvika att ”lyfta ut” elever från den 
gruppgemenskap som klassen kan innebära. Samtidigt har vi krav på oss att individualisera 
undervisningen utifrån det enskilda barnets behov. Alla barn har rätt till sitt eget lärande. Det 
finns elever som tidvis trivs bäst i stora grupper men som ibland också har behov av mindre, 
och vise versa. Dessutom är skolan så mycket mer än bara en institution för lärande. För 
elever är det en viktig social arena, där många sociala kontakter grundläggs. Det är just 
dessa motsättningar som gör undervisningssituationen så komplex. 
 
Den specialundervisning som vi har valt att fokusera på, i just detta arbete, är när elever får 
lämna ordinarie grupp för att erhålla extra stöd utanför klassrummet. I vår utbildning till lärare 
har vi under våra olika praktikperioder ute i verksamheten, mött specialundervisning i olika 
former; integrerad i klassrummet, utanför klassrummet och genom personlig assistent. Vi har 
mött en mängd olika teorier om barn och barns lärande under vår utbildning, men vi har mer 
sällan fått någon uppfattning om elevernas egna åsikter och tankar kring 
specialundervisningen. Detta har lett oss in på vårt valda problemområde: Vad tycker 
egentligen eleverna själva?  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att kartlägga vad elever tycker om specialundervisning utanför den 
egna gruppen. 
 
Våra frågeställningar: 
 

- Vad tycker elever om att lämna den egna gruppen för att få specialundervisning? 
 
- Vad tycker dessa elever om sitt lärande inom och utanför den egna gruppen? 
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Kunskapsöversikt 
 
För att ge en bild av diskussionerna kring specialundervisningen idag, väljer vi här att först 
göra en kort historisk tillbakablick över hur specialundervisningen har organiserats sedan 
Folkskolan startade 1842. Därefter följer en redovisning av olika litteratur som berör ämnet 
och slutligen en sammanfattning av det aktuella forskningsläget. 
 

Historik 
 
Redan från Folkskolans start möjliggjordes en differentierad undervisning i form av 
”minimikurser”. I dessa kurser gick dels barn som av ekonomiska skäl behövde klara skolan 
så fort som möjligt för att snabbare kunna komma ut i arbetslivet eller hjälpa till hemma, och 
dels barn som enligt dåtida bedömning saknade ”erforderlig fattningsgåva”. Detta var dock 
inget som praktiserades i någon större omfattning. Först 37 år senare, 1879, inrättades den 
första hjälpklassen i Sverige av A Lyttkens i Norrköping. Det kan dock noteras att redan i 
början av 1900-talet uppmärksammades att namnet ”hjälpklass” innebar ett nedsättande 
särmärke.  (Elowsson, 1995) 
 
I normalplan 43 (Provisorisk normalundervisningsplan för folkskolans hjälpklasser, Kungliga 
Skolöverstyrelsen, Stockholm, 1943) delades elever i behov av särskilt stöd in i tre olika 
kategorier: hjälpklass, psykopatklass eller ordblindhetsklass. I de nästkommande tre 
läroplanerna specificerades stödgrupperna allt mer, vilket ledde till att allt fler elever 
hamnade i någon av de olika stödundervisningsgrupperna. Under 1970-talet fick så många 
som var fjärde elev någon form av stödundervisning, med stora ekonomiska konsekvenser 
som följd. Fler och fler började då ifrågasätta detta sätt att utforma specialundervisningen 
och staten (finansminister Sträng) gick in och reglerade det statliga stödet som dittills gjort 
det möjligt att bygga ut specialundervisningen så mycket. (Elowsson, 1995) Detta ledde i sin 
tur till att man i Läroplanen från 1980 minskade antalet grupperingskategorier och ändrade 
begreppen till: arbetsenheter, särskild undervisningsgrupp, skoldaghem, skolveckohem och 
anpassad skolgång (Börjesson, 1997). 
 
Under 1990-talet genomfördes stora förändringar i skolans värld. Bland annat kom en ny 
läroplan där man mer fokuserade på den enskilda elevens behov och förutsättningar och 
vikten av att individualisera undervisningen. Vidare överfördes huvudansvaret för skolan från 
staten till kommunerna och en förändring till målstyrning med decentralisering av ansvaret 
som följd. Under denna period etableras också användningen av åtgärdsprogram för elever i 
behov av särskilt stöd. (Egelund, Haug & Persson 2006) 
 
Gamla speciallärarutbildningen har bytts ut mot en specialpedagogutbildning. På senare tid 
har man alltmer övergått till att använda specialpedagogen som en resurs för de andra 
pedagogerna, medan speciallärarna fortsätter sitt direkta stöd till eleverna. Detta för att de 
ordinarie pedagogerna själva ska kunna ge specialpedagogiska insatser i klassrummet, 
istället för att eleven går till specialpedagogen/specialläraren. (Börjesson, 1997) Enligt flera 
nya forskningsrapporter (Furberg, 2006; Egelund, Haug & Persson, 2006) tenderar dock 
pendeln inom specialpedagogiken att idag åter svänga över till mer segregerande 
undervisningsformer – alltså utanför ordinarie grupp. 
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Forskningsbakgrund 
 
Diskussionen integrering/inkludering - segregering 
 
Diskussionen om hur specialundervisningen ska vara organiserad har skiftat genom tiderna.  
Peder Haug (1998) talar om att det inom skolan råder två förhållanden när det gäller denna 
organisering. Han menar att intentionerna på beslutsnivå har gått mot ett alltmer integrerat 
förhållningssätt men att det inte har praktiserats i verkligheten. Ute i verksamheten har 
utvecklingen i stället gått mot ett mer segregerat förhållningssätt, då det inte enbart räcker 
med att förändra skolans etikett, utan också kräver omfattande åtgärder i verksamheten - 
åtgärder som inte har gjorts. 
 
Peder Haug (1998) tar upp två olika sorters integrering: segregerande integrering och 
inkluderande integrering. Haug menar att segregerande integrering innebär att man genom 
att kompensera elevens brister söker hitta den optimala miljön för den enskilda eleven, alltså 
en anpassning av eleven till förmån för skolans organisation. Han benämner det även som 
en kompensatorisk lösning. 
 

 ”Svårigheter identifieras som individuell patologi hos barnet i form av medicinsk eller psykologisk 
skada eller bristfällig utveckling. Utmaningen är att ge individuell kompensatorisk behandling, så 
att det enskilda barnet i största möjliga mån kan anpassa sig till skolan och samhället.” (Haug, 
1998, s 23) 
 

 
Inkluderande integrering utgår däremot ur det demokratiska deltagarperspektivet. Detta 
innebär, enligt samme författare, att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där 
barnet är inskriven som elev. Denna inriktning bygger på social rättvisa om deltagande 
utifrån kollektiva demokratiska värden. Här är det alltså istället fråga om att anpassa 
omgivningen till förmån för eleven.  
 

”Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den enskilda eleven och för samhållet är att alla, 
oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i samma 
samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga år.”  (Haug, 1998, s 24) 

 
 
Möllås (2006) talar om att integrering och inkludering ibland används synonymt, men menar 
att för att kunna bli integrerad är det en förutsättning att man först varit segregerad, medan 
inkludering innebär att man räknas med från början.  Vidare hävdar Furberg (2006) att 
Sverige alltsedan Salamancadeklarationen (2001) försökt sträva efter en alltmer 
inkluderande integrering inom skolan. Med detta menas då att elever får stöd inom den egna 
gruppen, vilket leder till mer heterogena grupper. Furberg (2006) hävdar dock att man nu kan 
skönja ett mönster åt motsatt håll. Argument av både professionell och ekonomisk natur ges 
som eventuella orsaker till den ökade segregeringen. Fler författare, såsom Atterström och 
Persson (2000) talar också om att utvecklingen på senare år gått mot ett mer segregerat 
förhållningssätt, trots att det motsägs av både nationella och internationella styrdokument. 
Haug (1998) pekar även han på att den segregerande integrerande verksamheten är det 
mest förhärskande inom specialundervisningen i Sverige idag. 
 
Huruvida man kan tillämpa ett inkluderande förhållningssätt eller inte, är beroende av 
gruppens sammansättning, storlek och antalet pedagoger, enligt Vernersson (2002). Hennes 
definition av inkludering är ”att delta i en helhet”, och hon menar att segregerad undervisning 
kan leda till sämre kunskapsutveckling just på grund av segregationen. Här kan man också 
dra paralleller med resultaten i Groths (2007) undersökning som pekade på att elever 
upplevde nivån som för låg i den stödgrupp de gick till.  
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Jönsson och Tvingstedt (2002) menar att fördelarna med differentiering är att det är lättare 
att individanpassa undervisningen om man delar upp eleverna i olika undervisningsgrupper, 
för att på så sätt kunna tillgodose barnen olika behov och skapa förutsättningar för dem att 
klara undervisningen. Detta är viktigt då barnen måste få känna att de lyckas, det stärker 
självkänslan. De påpekar dock att det är just denna differentiering som kan orsaka dålig 
självkänsla hos eleven, på grund av att särskiljandet i sig förstärker känslan av att vara 
annorlunda. 
   
Jönsson och Tvingstedt (2002) hänvisar också till andra diskurser inom specialpedagogiken, 
såsom den officiella; att det handlar om att man ska ge elever det stöd de behöver, och den 
inofficiella; som innebär att man avlastar klassen från de problem som dessa elever kan 
innebära för läraren och klasskamraterna. Även Egelund mfl (2006) lyfter fram denna kritik 
mot specialundervisning, för elever i behov av särskilt stöd, som en avlastning för 
klassläraren och övriga klassen. Vidare tar Egelund mfl (2006), likt Vygotskij (Bråten, 1998), 
upp hur viktig den sociala gemenskapen är för individen. Egelund mfl (2006) talar om ”att 
vara deltagare utifrån demokratiska premisser” (s 182). De hävdar att det är svårt att 
sammanfoga individuell anpassning och inkludering, om fokus läggs på individuell 
anpassning. Såsom de ser på inkluderingsbegreppet, måste hänsyn till kollektivet 
överordnas hänsyn till individen. De menar att självförverkligande måste ske inom ramen för 
den sociala gemenskapen. 
 
Skolan som social arena och elevers självbild och självkänsla 
 
Jönsson och Tvingstedt (2002) hävdar att skolan främst är en social arena där barnen jämför 
sig med varandra både kunskapsmässigt och socialt. Många elever förställer sig för att inte 
visa sina brister inför kamraterna, varför de kan uppleva det som en lättnad att få gå till 
specialundervisningen, där de kan känna att de duger som de är. Alla människor har ett 
behov av god självkänsla. Johnson (2003) delar upp självkänslan i två olika delar; en yttre 
och en inre. Yttre självkänsla handlar om hur vi, och även andra, ser på oss själva och det vi 
gör, medan inre självkänsla handlar om vårt känslomässiga förhållande till oss själva. 
Självkänslan kan liknas vid grunden på ett hus, om grunden är stadig gör det att vi kommer 
att stå stadigt och klara livets påfrestningar. Vikten av att barn känner sig dugliga och att de 
lyckas i sitt skolarbete blir en avgörande faktor för hur barnet värderar sig själv. Att ständigt 
känna sig misslyckad och inte räcka till kan få förödande konsekvenser för vissa barn och 
kan leda till en mycket negativ utvecklingsspiral. 
 
Självkänsla är alltså något som är tätt knutet till sociala interaktioner mellan människor. När 
eleverna i Jönsson och Tvingsteds (2002) studie talade om självkänsla gjordes det ur två 
perspektiv, dels utifrån ett socialt perspektiv och dels från ett skolperspektiv. Eleverna 
började med att beskriva vad som utmärker dem själva och hur andra, elever och lärare, 
uppfattar dem. De flesta hade svårt för detta och det blev mycket som rör vad de gör och 
kan, exempelvis: att vara bra på fotboll, bra på dataspel, är en bra kompis och så vidare. Här 
gav de överlag positiva omdömen om sig själva. När det sedan gick över till att handla om 
skolprestationerna blev det genast mer negativa omdömen. Eleverna var väldigt medvetna 
om varför de får specialundervisning och att de inte är ”duktiga i skolan”. Orsaken till varför 
de inte är duktiga i skolan lägger eleverna på sig själva, det var ingen som ifrågasatte om 
skolans arbetssätt kunde förändras för att underlätta elevernas situation. Det handlade 
främst om egna ansträngningar och medfödd talang. När det gäller vad läraren ansåg om 
dem, var det många som tvivlade på att lärarna sa hela sanningen, utan bara de bra 
sakerna, av hänsyn till elevens känslor.  
 
Groth (2007) menar också att elevens självbild och syn på självvärde bottnar i den sociala 
interaktionen mellan eleven och andra människor. Han menar att den segregerande 
integreringen kan leda i riktning mot stämpling och en känsla av utanförskap. Han påpekar 
att självbilden som är starkt sammankopplat med lärande påverkar lärandeutvecklingen hos 
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eleven. Vernersson (2002) betonar också att elevens självuppfattning är av största vikt för att 
en god kunskapsutveckling ska kunna ske. 
 
Berglund (1998) menar att misslyckanden i skolan leder till en sämre självbild.  
 
”Att självvärdering hos elever med specialpedagogiska insatser är lägre än hos dem utan kan 
sannolikt inte huvudsakligen förklaras av att de får sådana insatser även om de i sig kan innebära ett 
visst utpekande och till och med avskiljande. Det förefaller mera troligt att situationen i den vanliga 
klassen och de misslyckanden som detta kan ha fört med sig utgör grunder för den mera negativa 
självvärderingen.” s 97   
 
Detta innebär alltså att hur man än löser situationen, så kan det resultera i dålig självkänsla. 
Den bästa lösningen enligt Haug (1998) är att involvera eleven och tillsammans med 
vårdnadshavaren finna en lösning utifrån elevens egna önskemål. 
 
Elever med koncentrationssvårigheter är en grupp som ofta berörs av specialpedagogiska 
insatser. Kadesjö (1992) menar att det inte finns någon idealisk skolsituation för dessa 
elever. Han skriver att elever med koncentrationssvårigheter ofta lär sig mer under en lektion 
med specialläraren än under resten av dagen i sin ordinarie klass. För dessa elever är det, 
om möjligt, än viktigare att inte misslyckas inför kamraterna. Han hävdar att det är dessa 
elevers rättighet att få undervisning i liten grupp. Samtidigt påpekar han att skolan innebär så 
mycket mer för eleverna än bara inlärning. Det är också en social arena som innebär mycket 
gemenskap för eleverna, varför isolering från andra barn inte är en lyckad lösning. 
 
Ekonomiska aspekter 
 
Ekonomi och klasstorlek förknippas ofta med varandra. I Skolverkets rapport från 1998 - 
Elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 1999) hänvisas till forskning sammanställd av 
Kjell Granström. Denna forskning, hävdar Skolverket, visar att det inte finns något samband 
mellan prestationer och klasstorlek förrän man kommer ner i grupper om högst 15 elever. 
Vilket pedagogiskt upplägg man använder sig av, anses vara viktigare än klasstorlek och 
skolämnen. Däremot påverkas lärarens välbefinnande i och med att gruppen minskar. 
Eftersom läraren spelar en så stor roll när det gäller elevers tillägnande av kunskap, menar 
författaren att mindre grupper i slutändan även gynnar eleverna. Granström och Einarsson 
(1995) redovisar dock på forskning som visar att små grupper inte alltid innebär mer hjälp för 
elever med svårigheter, utan snarare tvärt om. Genomförda observationer visar att lärare 
ägnar mer tid åt elever med svårigheter, när de är placerade i större grupper. Carlsson 
(2006) hävdar att indragningar inom ekonomin leder till allt större elevgrupper, där 
pedagogen får det allt svårare att individualisera undervisningen utifrån ett inkluderande 
synsätt. Detta menar hon påverkar möjligheterna att förverkliga en skola för alla.  
 
Tidvis har diskussioner avseende diagnostiseringskrav för att få hjälp, blossat upp. Brodin & 
Lindstrand (2004) och Emanuelsson (2007) ser ett mönster av behovet av en diagnos för att 
få de resurser som krävs. Emanuelsson hävdar också att det numera många gånger krävs 
att diagnoserna ställs av experter utanför skolan. Carlsson (2006) behandlar den eventuella 
kopplingen mellan ekonomi och diagnostisering av elever. Hon hävdar att vissa kommuner 
tillämpar diagnostisering som en förutsättning för att få extra hjälp, trots att svenskt regelverk 
inte stödjer denna tillämpning. De nämnda författarna varnar dock för att barn i behov av 
särskilt stöd överdiagnostiseras för att få det stöd de behöver. Även Atterström & Persson 
(2000) påtalar kopplingen mellan segregerande lösningar och ekonomi. De menar att 
uppdelningen av elever tilltar vid besparingstider.  
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Aktuell forskning 
 
Det som är signifikant för de flesta undersökningar som berör elevers perspektiv är att deras 
erfarenheter av specialundervisning är varierande. Många elever har mestadels positiva 
erfarenheter av sin specialundervisning, samtidigt som specialundervisningens negativa 
sidoeffekter påtalas. Torstensson Ed (2003) redovisar ett forskningsprojekt som gjorts på en 
högstadieskola 2001 – ”Ungas livstolkning och skolans värdegrund”. Ett antal elever fick 
skriva ner sin livshistoria, som underlag för intervjuer, som bland annat berörde hur 
elevernas livstolkning och värderingar stämmer överens med skolans värdegrund. Bland 
dessa fanns några elever med tidigare erfarenhet av specialundervisning. Dessa ungdomar 
uttrycker olika uppfattningar av både positiv och negativ karaktär, men upplever själva 
stödet, som något positivt. En elev uttryckte att han lärde sig sämre i ”lilla gruppen” eftersom 
konkurrensen var sämre och kraven lägre, än när han var i klassen. Eleverna var införstådda 
med deras behov av stöd, varför de ser specialundervisningen som något ”nödvändigt ont”, 
just vid den tiden i deras utveckling.  
 
Just denna insikt, lades i Jönsson & Tvingstedts (2002) rapport fram som central för 
elevernas uppfattning av specialundervisning. Men även här var uppfattningarna bland 
eleverna delade. De flesta såg fram emot de timmar de tillbringade med specialpedagogen. 
De som däremot var kritiska i sin bedömning var mycket negativa. Dessa elever hade inte 
förstått varför de skulle gå till specialpedagogen. Ytterligare en kategori elever var kluvna i 
sin uppfattning, då de såg att de blev hjälpta av att gå till specialpedagogen, men som inte 
tyckte om att lämna klassrummet och gruppen. Att man kunde få specialundervisning i 
klassrummet var det ingen av eleverna som såg som ett alternativ. Specialundervisning för 
dem handlar om att få undervisning utanför den egna gruppen, i en liten grupp eller ensam 
med en pedagog. Själva lämnandet i sig innebar för många en olustkänsla av att vara 
utpekad samtidigt som det också fanns en oro av att ”missa” händelser och viktig information 
i klassrummet.  
 
Risku & Sigfrids (2004) finner i sin studie om specialundervisning ur elevperspektiv att 
eleverna i allmänhet har goda erfarenheter av specialundervisningen. De flesta av eleverna 
påpekar den goda relationen till specialläraren och upplever specialundervisningen som 
nyttig och ser på sina egna prestationer hos specialläraren som positivt ur lärandesynpunkt. 
Positiva saker som lyfts fram är bland annat lugnet, tryggheten, mycket hjälp och 
datorbaserat arbetssätt. En tiondel av eleverna uppger dock dålig trivsel och att de tycker illa 
om att få specialundervisning. Här ger eleverna avsaknad av kompisar, mindervärdeskänslor 
och risken att missa information och händelser i den vanliga klassen som orsaker till den 
dåliga trivseln.  
 
Berglund (1998) har gjort en undersökning där cirka 9 000 informanter deltog. Författarens 
syfte med sin forskning var att undersöka hur elever med och utan specialpedagogiska 
insatser upplever sig själva utifrån skolambition, självvärdering och skolupplevelser. Denna 
undersökning visar att elever med specialpedagogiska insatser visar mindre tillfredsställelse 
med såväl den psykosociala skolsituationen som sina tidiga skolupplevelser. Detta menar 
författaren tyder på att dessa elever inte känner att de passar in i skolmiljön och att skolan 
inte lyckats möta deras behov. Barn som känner att de inte är lika duktiga när det gäller 
skolprestationer som sina kamrater har ofta en stark önskan om att bli bättre. Denna önskan 
att bli bättre påverkar deras inställning till specialundervisningen i positiv riktning då de ser 
sin chans att förbättra sig.  
 
Allodis (2002) avhandling baseras på en undersökning gjord bland 122 elever med 
specialundervisning. Där framkom att elever ser på skolan som ett ställe där de möter 
människor och skapar sociala relationer. Eleverna i studien bildade ingen homogen grupp 
när det gäller hur de uppfattar sig själva. Variationen var lika stor inom gruppen som jämfört 
med andra elever utan specialundervisning, när det gäller självkänsla. Det framgår dock att 
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elever med specialundervisning har sämre självvärdering när det gäller skolarbetet, men 
kompenserar det med att skapa ett stort nätverk av vänner. Många av eleverna insåg nyttan 
med sin specialundervisning och angav fördelar, såsom: arbetsro, mycket lärarstöd, mer 
material och bättre dataprogram. Trots detta var de kluvna i sin uppfattning, då den negativa 
sociala påverkan som specialundervisningen innebär, är så betydelsefull. 
 
Dennis Groths (2007) har för sin avhandling: ”Uppfattningar om specialpedagogiska insatser” 
intervjuat sex elever och tre speciallärare, om hur de ”uppfattar betydelsen av de 
specialpedagogiska insatserna vad det gäller elevens självbild, självvärdering och lärande”. 
Eleverna är till övervägande delen positiva till stödet. Författarens slutsats är att den 
segregerande specialundervisningen är positiv ur lärandesynpunkt men ”något negativ” för 
elevernas självbild och självvärdering. Självbilden, hävdar Groth, kommer utifrån de attityder 
man möter från omgivningen och självvärdering kommer inifrån människan själv – hur man 
värderar sig själv (Lovén, 2007). Groth (2007) påpekar dock att lärarens värdering betyder 
mycket för elevens självbild och självvärdering. Andra negativa argument som framkommit i 
studien är att några elever uppfattar nivån inom stödundervisningen som för låg samt att 
eleverna upplever att det är stökigt inom ”resursgruppen”. Trots sina slutsatser att 
specialpedagogikfunktionerna är ”både uppskattade och nödvändiga i den svenska skolan”, 
anser han att det bästa vore om eleverna slapp att lämna den ordinarie gruppen, så mycket 
som möjligt, då detta verkar kopplas samman med negativ avvikelse och utstötning som 
följd. Han menar dock att detta inte får frånta eleverna sin rätt till lärande. Han säger i en 
intervju med Hedda Lovén (2007) på Skolporten att; ”Alla elever måste få lov att känna 
lärandets glädje”.  
 
 

Teoretiska utgångspunkter 

Dewey 
 
John Dewey utformade redan under tidigt 1900-tal teorier om pedagogik. Enligt 
Alexandersson (2000) återfinns många av Deweys tankar om elevers lärande och sociala 
utveckling, värdefrågor och uppfattning kring demokrati fortfarande i dagens läroplaner. Hans 
”ande” svävar fortfarande över våra styrdokument, varför vi tycker att hans tankar är viktiga i 
detta arbete. Deweys tankar kring skolan var att skolan skulle vara en spegling av samhället 
– det vill säga att alla grupper av befolkningen går i samma skola, och bidrar till det 
gemensamma efter egen förmåga (Dewey, 1916/1997).  
 
Dewey hävdar att skolan främst är en social institution, där utbildning skall ses som en social 
process. Lärostoffet, det vill säga det som eleverna ska lära om, skall vara nära knutet till 
barnens verklighet - då väcks barnens nyfikenhet till fortsatt lärande. Detta är inget som sker 
i avskildhet utan i interaktion med lärostoffet och andra människor. (Dewey, 2004) 
Alexandersson tolkar Deweys tankar att det är ”i motsättningar mellan olika ytterligheter som 
människans medvetande fördjupas” (Alexandersson, 2000, s 3). Demokrati och delaktighet 
utgör centrala begrepp i Deweys tankar kring undervisning. Han ansåg att det var av stor vikt 
att elever är delaktiga i beslut som rör det egna lärandet. (Dewey, 1916/1997) 
 
Dewey räknas som en av det progressiva undervisningssättets förespråkare. Tanken bakom 
denna tradition är att den i motsatts till traditionalismen, anser att barns olikheter har 
betydelse för hur de lär och för hur undervisningen ska utformas. (Göransson, 2007) Dewey 
hävdade att det inte behöver finnas någon motsättning mellan det kollektiva intresset och 
individen, det är inte en fråga om ”antingen-eller” utan mer en fråga om ”både-och” 
(Alexandersson, 2000).  
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Sociokulturellt perspektiv 
 
Vi har valt att se på vår studie ur ett sociokulturellt perspektiv, med avstamp i Lev Vygotskijs 
tankar om gruppens betydelse för individen. Enligt Bråten och Thurmann-Moe (1998) 
hävdade Vygotskij att grunden för individens utveckling är barnets samspel med 
omgivningen. Vygotskij, som kan sägas vara grundaren av det sociokulturella perspektivet, 
menade att kommunikation är av största vikt för utveckling av högre psykologiska processer. 
Med högre psykologiska processer åsyftade han då människans tänkande. Han menar att 
det är när de egna tankarna möter motstånd hos andra, som vidareutveckling av 
tankeprocesser kan ske.  
 
Roger Säljö (2000) menar att människan från början är inriktad på kommunikation, både 
fysisk och verbal. Detta ligger programmerat i våra gener, men styrs också av vår sociala 
miljö. Det mänskliga tänkandet kan beskrivas som det inre samtal en individ för med sig själv 
för att förstå sin omvärld. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan denna process lika väl ske i en 
grupp med olika individer. Mycket av det vi måste kunna och lära i livet är inget som finns 
lagrat i våra hjärnor utan är av det slag som vi lär in och förstår genom interaktion med andra 
människor. Det är kommunikation och interaktion som är drivkraften till att sociokulturella 
resurser skapas, att utvecklingen går framåt.  
  
Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen har stor betydelse när det gäller all 
undervisning, klassrumsundervisning såväl som specialundervisning utanför gruppen. Enligt 
Bråten och Thurmann-Moe (1998) menade Vygotskij att det är genom samarbete och 
samspel med andra, som barnet styrs mot högre nivåer i sin egen utveckling - eller uttryckt 
på ett annat sätt: Det barnet klarar med hjälp idag, kommer det senare att kunna klara själv. 
Vygotskij menade, att det inte uteslutande måste vara en vuxen som vägleder barnet, utan 
även ett barn som kommit lite längre än ett annat, kan vara den som vägleder (Bråten och 
Thurmann-Moe, 1998). Häri framkommer betydelsen av gruppen för det enskilda barnet, 
men man kan också väga in specialpedagogens eller speciallärarens roll för eleven i 
specialundervisningen. 
 

 

Begrepp 
 
 
Specialpedagog/speciallärare 
 
I vår rapport kommer vi att använda både begreppet specialpedagog och speciallärare. 
Orsaken till detta är att elever i dagens skola möter både specialpedagoger utifrån den nya 
utbildningen och utbildade speciallärare från den äldre utbildningen (Maltén, 2003). I vår 
studie och i de situationer som rör vår intervju, möter eleverna enbart speciallärare. I andra 
studier som vi hänvisar till, talas dock om både specialpedagog och speciallärare. 
 
 
Elever i behov av särskilt stöd 
 
År 1998 gjordes en omskrivning av Lpo 94 (1994) från elever med särskilda behov till elever i 
behov av särskilt stöd. Detta speglade samtidens förändrade synsätt på barn - man såg inte 
enbart behovet som en egenskap hos barnet, utan att miljön barnet vistas i kan påverka 
barnets möjligheter att utvecklas. Begreppet särskilt stöd finns inte definierat i skollagen, 
bara att de barn som behöver, har rätt till särskilt stöd. (Furberg, 2006) Vår definition av 
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begreppet särskilt stöd i denna studie avser de elever som av olika anledningar får hjälp med 
sitt skolarbete genom undervisning utanför den egna gruppen/klassen. 
 

Metod 
 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med elever i år 4 till 6, som har eller har haft 
specialundervisning utanför klassrummet. Då studien skulle fokuseras på vad eleverna 
tycker om specialundervisning, föll valet av metod på kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale 
(1997) kan den kvalitativa forskningsintervjun hjälpa till att förstå och beskriva den 
intervjuades levda vardag utifrån informantens perspektiv – i vårt fall elevers perspektiv. 
Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär, där utgångspunkten var ett på förhand förberett 
intervjuformulär (bilaga 1). Vi försökte vara lyhörda för elevernas svar, och följa upp med 
lämpliga följdfrågor. 
 
Vår ambition i detta arbete är att inta elevers perspektiv på specialundervisning. 
Wrethandler-Bliding,(2007) och Halldén (2003) diskuterar skillnaden mellan barnperspektiv 
och barns perspektiv. Författarna anger skillnaden, att i ett barnperspektiv, sammanskrivet, 
är det någon som verkar i barns intresse, medan barns perspektiv mer speglar barns sätt att 
se på tillvaron, det är alltså barnen själva som lämnat informationen.  
 
Möjligen kan man säga att genom ambitionen att ta elevers perspektiv och försöka förstå 
barns vardag, är undersökningen inspirerad av fenomenologi. Fenomenologi innebär en 
beskrivning av elevernas unika upplevelse, utan att väga in den egna förförståelsen eller 
förutfattade meningen, att skildra barnens verklighet så som de upplever den. Tolkningen av 
vårt empiriska material har däremot varit närmare ett hermeneutiskt förhållningssätt. Där vi 
försökt förstå vad varje barn har sagt samtidigt som vi sett det i ett större sammanhang, 
delarna och helheten påverkar varandra men där delarna inte skall underordnas 
helheten.(Kvale, 1997) 
 

Tillvägagångssätt 
 
Studien begränsades till två skolor, där kontakter togs med rektor och respektive berörd 
lärare för hjälp med urvalet av informanter. Urvalet gjordes utifrån pedagogernas kännedom 
om de elever som får specialundervisning utanför ordinarie klass. Inga specifika kriterier till 
varför de intervjuade får specialundervisning lades fram från vår sida, då studien inte syftar 
till att göra några paralleller mellan elevers åsikter och orsaken till det särskilda stödet. Totalt 
gjordes 13 intervjuer, varav fem flickor och åtta pojkar.  
 
Då informanterna är under 15 år, krävdes samtycke av målsman. Steg nummer två var att 
utforma brev med information till respektive förälder, där föräldern samtyckte eller avböjde 
barnets medverkan. Detta brev delades ut av oss, eller respektive pedagog, till eleverna (se 
bilaga 2). Att respektive pedagog delade ut informationen till de elever vi tidigare inte träffat, 
ansåg vi vara bäst ur ett etiskt perspektiv, då dessa elever, aldrig behövde träffa oss, om de 
beslutade att inte deltaga i studien. Det poängterades för de elever vi själva talade med, att 
undersökningen var frivillig och att den var anonym samt att de hade möjlighet att dra sig ur 
när de ville. För de elever pedagogerna talat med vid utlämnandet av informationsbrevet, 
underströks frivilligheten och anonymiteten i studien, före respektive intervju. En av de 
tillfrågade eleverna avböjde att vara med och en elev lämnade aldrig tillbaka brevet från sina 
föräldrar, varvid intervju med dessa elever aldrig genomfördes. 
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Intervjuerna var tänkta att utföras i för eleverna kända lokaler, men på grund av 
utrymmesskäl och med hänsyn till kravet på ett stängt utrymme, användes dels ett 
rektorskontor och ett samtalsrum. Detta, samt det faktum att vi var okända för de flesta av 
eleverna, kan ha påverkat eleverna något negativt till att inte måla ut sina svar som vi hade 
önskat. Patel & Davidson (1994) talar om denna ”intervjuareffekt” som ibland kan förekomma 
vid intervjutillfällen. Det innebär att informanten medvetet eller omedvetet ger de svar som de 
tror intervjuaren vill ha. Vi litar dock till att de svar som framförts speglar vad eleverna tycker 
om det undersökta fenomenet. Undersökningen kan inte generaliseras eller överföras på 
någon annan grupp än den undersökta, då studien dels är liten och dels att upplevelser alltid 
vinklas utifrån personliga erfarenheter. Våra resultat speglar ändå åsikter som eventuellt kan 
kännas igen av andra elever och pedagoger. 
 
Vid intervjutillfället var endast en vuxen och en elev närvarande, för att inte utsätta eleven för 
onödig stress. Eleven kan då lätt hamna i underläge och intervjun kan upplevas som ett 
förhör. En intervju utgör alltid en maktförskjutning till intervjuarens fördel (Kvale, 1997). 
Intervjuerna bandades och efter intervjun erbjöds eleverna lyssna på resultatet.  
 
För att kontrollera intervjufrågorna och eventuellt förändra något i intervjutekniken, 
sammanställdes de två första intervjuerna på papper direkt efter intervjutillfället. Därefter 
utfördes intervjuerna under cirka en veckas tid, där vi genomförde och skrev ut hälften av 
intervjuerna var. Elevernas ordval eller meningsbyggnad i citaten är inte omformulerade 
enligt korrekt skriftspråk, med undantag från något enstaka svar, som annars vore svårt att 
förstå sammanhanget i. 
 
Bearbetningen av det empiriska materialet gjordes först genom sortering av elevernas svar 
under passande rubriker. Därefter sammanfattades intervjuerna var och en för sig, för att 
skapa en helhet av varje intervju. I nästa steg sorterades svaren in under olika kategorier 
som kunde utskiljas i intervjuerna. Tre huvudkategorier – Beskrivning, Vad eleverna tycker 
om att lämna klassen och Vad eleverna tycker om specialundervisning med tillhörande 
underrubriker utkristalliserades. Rubriken Beskrivning redogör för innehåll och organisation 
av specialundervisningen, men används dock inte i resultatdiskussionen. Informationen 
bedöms ändå utgöra en grund för efterkommande resultat. 
 
Informanterna i studien har antingen extra stöd i enstaka ämnen eller i alla tre 
karaktärsämnena: svenska, matematik och engelska. Skolorna använder sig av olika former 
av specialundervisning när det gäller plats och tid för de olika stödinsatserna för eleverna. 
Den ena skolan har en mer ”mobil” lösning, där specialläraren plockar ut elever i behov av 
särskilt stöd efter ett mer varierat schema. Denna skola har ingen fast lokal för 
stödundervisningen för eleverna i vår valda åldersgrupp. Den andra skolan har ett fast 
schema med en bestämd lokal dit eleverna går när de ska ha hjälp. Vi har inte för avsikt att 
jämföra de olika skolorna. 
 
Orsaken till varför våra intervjuade elever får stödundervisning varierar mellan att eleverna är 
lågpresterande i enstaka ämne till att vara särskoleintegrerad. Valet att inte redovisa 
respektive elevs olika behov kopplat till deras svar, är av hänsyn till elevernas anonymitet 
och för att syftet med studien inte är att sammankoppla orsak till specialundervisningen med 
elevens åsikt. Av samma anledning är elevernas citat anonyma, det vill säga, utan fingerade 
namn. 
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Resultat 
 

Beskrivning 
 
Ett förtydligande för att underlätta för läsaren: I vår presentation av studiens resultat har vi 
valt att benämna respektive speciallärare för X (skola ett) och Y (skola två). Övriga bokstäver 
som framkommer i citaten är andra lärare eller elever som informanterna hänvisar till.  
 
Innehåll 
 
De elever vi intervjuat får hjälp med skolans kärnämnen: matematik, svenska, inklusive 
läsning, och/eller engelska. Någon av eleverna har även fått göra sina nationella prov hos sin 
speciallärare. 
 
”- Ja, vissa är engelska och vissa är läsning och vissa är svenska. Och matte…” 
 
”- Jag brukar … läsa, jobba med engelska… och så jobba lite med matten.” 
 
”- Ja, man brukar göra lite med klockan… träna lite på klockan. Fast det är klart nu… och så tränar 

man lite med matte, minus och plus och sånt. Och nu har vi hållit på med enheter: vikt, grader, 
längd… och så…” 

 
”- Eh… vi arbetar hela tiden.” 
 
”- Eh… matte… oftast.” ”Jaa, det är mest det om jag inte har… vad skall man säga… annat… om jag 

håller på med någonting, så brukar jag ta med det arbetet som jag har.” 
 
”- Jag brukar skriva i en bok… om mig själv, så vi brukar skriva varenda dag i den.” 
 
”- Eh… vi läser och så nu har vi gjort dom nationella proven.” 
 
 
Tid och omfattning 
 
Variationen på hur ofta de går hos sin speciallärare är stor – allt ifrån en gång i veckan till 
fem gånger per vecka. Några av eleverna har dessutom stöd inne i klassrummet med en 
assistent under resterande skoltid. Vanligast är att eleverna får hjälp tre till fyra gånger per 
vecka, vilket kan ses som att eleverna har stor erfarenhet av specialundervisning utanför 
klassrummet. 
 
”- Ja, tre gånger i månaden, kanske fyra…” 
 
”- Tre gånger per dag… eller tre gånger per vecka, menar jag… inte så himla ofta.” 
 
”- Eh… måndag, tisdag, onsdag och fredag.” 
 
”- Hm… det är typ varje dag.” 
 
Våra informanter var till övervägande delen nöjda med den tid de hade med specialläraren, 
och önskade ingen förändring. Två elever sa att de till viss del önskade mer tid utanför 
klassrummet. 
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Intervjuare:   ”- Skulle du vilja ha mer eller mindre tid utanför klassen?” 
Elev:  ”- Jag vet faktiskt inte… Matten kan jag ha, vill jag ha mer tid på… det är roligt.” 
 
Ingen av eleverna uttalade att de önskade minska tiden hos specialläraren. 
 
Organisering 
 
De flesta av eleverna har erfarenhet av både en-till-en undervisning med sin speciallärare 
och stödundervisning i grupp om två eller fler elever. Fyra elever får bara stöd i grupp. 
 
”- När jag är hos B (annan lärare), så är det engelska, så är vi i grupp. Med X så är jag själv när vi 
läser och sen själv med svenskan. Men matten så är S (annan elev) med också.” 
 
”- Nä…jo, förresten det är jag och W (annan elev), vi läser ihop gör vi.” 
 
”- Eh… ja, vi sitter tillsammans och läser med X.” 
 
”- Ibland tillsammans med D (annan elev)… och så…” 
 

 Vad eleverna tycker om att lämna klassen 
 
Alla elever uttrycker att de är nöjda med sin stödundervisning. En elev uppger att det inte är 
roligt, men anser själv att det inte finns någon annan bättre lösning, eftersom att få stöd inne 
i klassrummet skulle betyda ännu mer obehag. 
 
”- Det skulle ju vara ännu pinsammare att sitta inför, vad heter det nu, hela klassen och läsa, det 

tycker jag absolut inte om!”  
 
  

Missar gemensamma klasshändelser 
 
Några av eleverna uppger att de nackdelar som finns med specialundervisningen vid sidan 
av, är att de missar ”roliga lektioner” i klassen.  På frågan om eleverna kan nämna något 
negativt med att gå till specialläraren, säger två elever: 
 
”- …nej, men det är ibland man missar lite roliga lektioner ibland. Fast det är väldigt sällan…” 
 
”- Ja… det kan vara lite jobbigt ibland… om man till exempel gör något kul i klassrummet, det är oftast 
då X kommer.”  
 
En elev hade vissa gånger sin specialundervisning direkt på morgonen. Eleven hann precis 
in i klassrummet när specialläraren kom och hämtade eleven. Detta upplevdes som lite 
negativt, då eleven inte fick möjlighet att få information om dagens händelser. 
 
”- Nja. Jag skulle i alla fall vilja starta dagen… så ja kommer in i den dagen…Ja, i alla fall så att jag vet 
vad som händer.”  
 
Två elever uppgav också att det var besvärligt att komma tillbaka in i klassen och inte veta 
vad de skulle göra, på grund av missad information. De uttryckte det på följande vis: 
 
”- Det är ju lite pinsamt att komma in där liksom… har inte hängt med…” 
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”- En gång när vi arbetade med nedskräpningen på skolan, då hade vi en insändare… som man 

skickar till tidningen. Då jobbade jag med X och när han hade gått ifrån då hade vi en grupp och jag 
hade ju bara vart med en gång… och då: Vad ska jag göra? ”Här är några bilder”… Jag var som ett 
stort frågetecken!” I 
 

 
Att ”arbeta ikapp” 
 
En elev påpekade att det uppkom problem vid återkomsten till klassen, eftersom eleven har 
matematik när de andra till exempel har svenska. Stödundervisningen följer alltså inte 
ordinarie schema, vilket gör att eleven halkar efter. Eleven måste alltså arbeta ikapp de 
andra. 
 
”- Det är när vi (liten grupp) har matte så, och vi (klassen) är på svenskan samtidigt då, när den andra 

klassen där då… Så missar jag svenskan, så vi får liksom hinna ikapp, vi måste jobba snabbare för 
att hinna ikapp dem.”  

 
 
Självvärdering 
 
Två elever tar upp problematiken med att det kan vara ”pinsamt” inför klasskamraterna att 
göra eller säga fel, varför de hellre får hjälp utanför den ordinarie klassen. En elev jämförde 
hur det är att uttrycka sig i de olika grupperna. Eleven talar här om att uttrycka sig i den ”lilla 
gruppen”, jämfört med den stora. 
 

” -Ja, det är det, för det är lite pinsamt om man säger fel, men det är inte så pinsamt, … men lite 
pinsamt är det allt…”  
 

 
En av eleverna tar också upp att det på motsatt sätt kan vara pinsamt att komma tillbaka in i 
klassen efter ett pass utanför klassrummet. Denna elev, som både fick stöd enskilt och i liten 
grupp, uttryckte sig positivt om att inte behöva gå tillbaka till klassen ensam.  
 
”- Och det som är så bra är att då behöver inte jag gå in där ensam, när alla sitter där inne…”  
 
En elev är mycket tydlig på hur stödundervisningen upplevs. Informanten ser på sig själv 
som mindre kompetent än sina klasskamrater, just på grund av specialundervisningen. 
 
”- Man känner sej jättekass när man går dit. För anledningen till att man går där är ju för att man har 
problem med olika saker… man känner sej som man är värsta mesen och inte kan någonting. Det är 
inte så kul att gå dit då.”  
 
Ytterligare en annan elev uppgav att den arbetade med en annan, anpassad matematikbok 
under lektionspassen i klassen. Eleven titulerar klasskamraternas böcker som ”högre”, och 
är införstådd med att den egna förmågan skiljer sig från övriga klasskamraters, men är nöjd 
med, och ser sin egen utveckling. 
 
” - Jag har lärt mig mycket mera nu, än förut. Nu kan jag översätta engelska och uttala orden…”,” Nej, 
det är faktiskt ingenting mer jag skulle vilja ha hjälp med mer, faktiskt… jag har bra i läsförståelse, jag 
kan skriva bra meningar och… jag kan … svenska. Det är bra som det är.” 
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Andras reaktioner 
 
Eleverna uttrycker inte att de reflekterar över de andra elevernas funderingar kring att de går 
iväg. Ingen uttrycker att de får kommentarer om att de går ut, men inte heller uttalade 
önskningar från klasskamrater om att få gå ut. Några uttrycker att de andra eventuellt också 
skulle vilja gå ut, av orsaken att få slippa den vanliga lektionen i klassen eller få arbetsro. 
 
Intervjuare:  ”- Tror du det är fler som skulle vilja gå ut och få hjälp, också? 
Elev:  ”- Ja, de slipper ju göra på lektionen och då blir de ju helt galna…”  
 
 
”- Jo, jag tror att det är någon, fast de kan… de kan…ju lite mer matte och sånt…fast de vill ändå få 
hjälp och så. En sa att han ville slippa… en lektion, sa han en gång… fast jag vet inte vem det var…” 
 

Vad eleverna tycker om specialundervisning 
 
Arbetssätt 
 
Flera av eleverna tar upp speciallärarens arbetssätt som något positivt. Det som mest kom 
fram när det gäller arbetssätt var att speciallärarna försökte får fram ett varierat sätt att lära 
på för sina elever. Spel och dator var hjälpmedel som lärarna sökte fånga elevernas intresse 
med. Någon elev angav att detta kunde vara en orsak till att vissa andra elever också gärna 
kunnat tänka sig gå iväg till specialläraren. 
 
”- Det är roligt. Ibland och …”, ”Han låter oss spela spel”, ”På sånt där Lexia får vi spela Hänga 

gubbe”.  
 
”- Ja, och så lär jag mej andra saker som jag kan lära mej sen då. För jag brukar fråga… vad heter 

hon … X, lite… och då ger hon såna här olika uppgifter… spel, fast matte… och kluringar, och 
sånt… i matte…”  
 

En av skolorna använde sig av ett sorts belöningssystem, i form av stjärnor, vilket två av 
eleverna framhöll som något positivt. 
 
Elev:               ”- Jobba och så… jag gillar att spela där, mest!...”Ja, så får man alltid en stjärna när 

man vinner. När man får tio stjärnor har hon en guldlåda där…”  
Intervjuare:     ”- Vad är det i guldlådan då? 
Elev:     ”- Det är saker som man får.” 
 
”- Och så spelar vi ett spel som heter ord-bingo. Då får man dra en bricka, då får man dra en lapp och 
då ska man änna lägga på den. Sen får man en stjärna.” 
 
En elev uppgav att specialläraren skickade med material till eleven, som denne skulle klara 
av under de vanliga lektionerna eller som hemläxa. 
 
”- Nä…man får med sig…material” ”Så får man väl se…man kan få med det hem eller till    

klassrummet” 
 
 
Koncentration 
 
Flera elever menar att det är lättare att koncentrera sig när de är utanför klassrummet. Inne i 
klassrummet tycker eleverna att det är pratigt och stökigt, särskilt när ordinarie lärare inte är 
där. Oavsett anledningen till varför eleverna får specialundervisning, anger alla att 
koncentrationen antingen är bättre utanför klassrummet eller att det inte utgör någon skillnad 
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mellan situationen innanför och utanför klassrummet. Ingen elev tyckte att det var lättare att 
koncentrera sig i klassrummet. 
 
”- Ibland kan det ju vara lite jobbigt att få hjälp inne i klassrummet eftersom det är … ibland är det 
vissa i klassen som babblar… då är det lite svårt att koncentrera sej, kolla i boken…”  
 
 
”- Man koncentrerar sej inte lika mycket i klassrummet… för då är det lite… folk som pratar och 
sånt…”  
 
Koncentration? ” - Ja, det är mycket lättare hos Y. Därför det är lite mer… därför då på lektionerna 
kanske några pratar lite mer och så. Ja, det stör jag mej på”…Ja, och så går många fram och tillbaka 
och hämtar och sånt där.”  
 
En elev uppger att specialläraren fungerar som något av en pådrivare, när eleven har svårt 
att fokusera på vad som ska göras. 
 
”- Nja, nje… ofta när jag inte kan jobba och sitter och inte gör nåt… då brukar X komma och knuffa på 
mej, då börjar jag jobba.”  
 
Våra informanter hänvisar ofta till att specialundervisningssituationen erbjuder mer lugn och 
ro. Eleverna tycker att lugnet som de behöver, inte finns i klassrummet, på grund av klassens 
interaktioner sinsemellan. Koncentrationen ökar som en följd av att lugnet återfinns hos 
specialläraren. 
 
Intervjuare:  ”- Hur tycker du det är att koncentrera sej? Var är det lättast?” 
Elev:  ”- Hos Y, för det är tystare där. Killarna bara springer omkring i klassrummet”.  
 
 
Andra åsikter som framkom var: 
 
”- Då slipper man bli störd å de…”  
 
”- Eh… för jag blir inte lika störd då. Och X kan hjälpa mej.”  
 
”- Jag går hellre ut… man får mer arbetsro där ute…” 
 
Flera elever uttryckte stödundervisningen som ett sorts andningshål från den vanliga 
undervisningen, där de inte blir lika mycket störda, som i den vanliga klassen. Det var dock 
några elever som påpekade att det även kan bli så i stödundervisningssituationen: 
 
”- Det kommer alltid några och stör oss när vi jobbar.” ”- Såna som har med sig läxan...” 
 
”- … ibland är det lite jobbigt och så, när dom springer förbi… eller så där…” 
 
 
Klassens storlek 
 
Ingen av de tillfrågade eleverna uttryckte någon önskan om att minska storleken på den 
ordinarie klassen, oavsett om de var 13 eller 25 i gruppen. En elev uttryckte dock oro inför 
kommande läsår, då klassen eventuellt skulle utökas. 
 
”- Nej, det är precis lagom … Men vi ska bli större snart, ska vi bli… ska bli 23… jag tycker det är lite 

för mycket, tycker jag…” 
 

En elev önskade att öka antalet elever i den ordinarie klassen. Orsaken till denna önskan var 
att få mer möjlighet till stöd från kamraterna. 
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”- Ja, för det är ju lite fler som hjälper en… Ja, eleverna hjälper ju varandra när ingen lärare finns i 

klassrummet…” 
 
 
Lärande 
 
Eleverna som jämför undervisningen utanför och innanför klassrummet är nästan alla 
övertygade om att de lär bättre när de är med specialläraren. Koncentrationen är lättare att 
hitta där. Någon uppger att de lär lika bra på båda ställena.  
 
”- Det är nog med X när vi går ut…Då får man… då är det tyst, för de brukar gå runt och prata och 
sånt, i klassrummet när K (klassläraren) inte är där… Men när jag är med X, då är det tyst, då bara jag 
jobbar på.”  
 
”- Ja, jag lär mig mer på att läsa ute…då sitter man helt tyst och arbetar… han gör repetitioner och 
så…”  
 
”- Att man lär sej lite bättre än när man sitter i …klassrummet, för där är det lite pratigt ibland och 
sånt… och då får man lite mer stöd… hos Y, alltså.”  
 
”- Nej… jag vet inte… Jag lär mej lika mycket på båda ställena…” 
 
”- Lite både och… lite mer hos Y.” 
 
”- Man lär sig nog bäst hos X… tror jag… ”Det har inget att göra med vilka lärare och så utan att hela 

klassen är där inne och så…” 
 
Några elever uppger att lärandet varierar mellan ämnena eller olika lektionstillfällen. 
 
”- Det är olika. Om man säger med svenskan, så lär jag med mest utanför. Matten, så lär jag mest 

utanför. Men engelskan, så… det vari… det är olika.” 
 
”- Det är olika… Ibland lär jag mej asmycket i klassrummet och … fast lite mer lär jag mej utanför 

klassrummet, för det babblas inte, men…” 
 
En elev hävdar dock att det är två olika aspekter på de olika undervisningsformerna – man 
lär bättre hos specialläraren men påpekar avsaknaden av kamrater. 
 
”- Ja, för hos klassen så änna… är det mer kompisar och så… Men hos Y är det lite lugnare där… 

man får mer tid och tänka och så…” 
 
Några elever tar upp konkurrensen om lärarens tid som en anledning till att de ser fördelar 
med den enskilda stödundervisningen: 
 
”- När vi har matte i klassrummet så måste man räcka upp handen och vänta… då kanske dom tar 

någon annan först, när man räckt upp handen!”…”Hos Y behöver man inte räcka upp handen.”  
 

 ”- Att eh… man får den hjälp man behöver.”…” Hon kan ju hjälpa till mer…”  
 
Intervjuare:  ”- Du säger att du lärde mest med X? På vad sätt?” 
Elev: ”- Jo, för där jobbade jag hela tiden med en fröken…hela dagarna.”  
 
Våra informanter verkade alla ha förståelse för varför de behövde extra stöd. Några uttrycker 
det på följande sätt: 
 
”- …för jag hänger lite efter i … matten och sånt i klassrummet.” 
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” – För man lär sig mycket mer att läsa, bättre uttal.” 
 
” – Ja, jag kommer mer ikapp…och jag behöver lite mer hjälp med svenska.” 
 
 

Sammanfattning av resultatet 
 
 
Sammanfattningsvis kan man se att de positiva erfarenheter som eleverna påtalar om 
specialundervisningen, är att de får mycket gjort när de är med specialläraren, då det är hos 
specialläraren det finns arbetsro, något som de anser är svårt att få i klassrummet. Detta är 
också något som flera elever anger som orsak till varför andra elever också skulle vilja få gå 
med ut – det är stökigt i den vanliga klassen. Någon påtalar fördelen med att ”slippa” 
ordinarie lektioner. De flesta elever anser att de lär sig bäst utanför klassrummet, eftersom 
de kan få mer hjälp där, de får mer tid på sig och att det är lättare att finna koncentration. 
Flera elever hänvisar också till att de har ett ”roligare lärande” hos specialläraren, med 
hänvisning till spel och datorövningar. Ett par elever menar att det inte är lika ”pinsamt” hos 
specialläraren, om de skulle säga eller göra fel. En elev såg sin speciallärare som en 
pådrivare, som hjälpte eleven när denne glömde bort att fokusera på sitt arbete. En annan 
menar att det ger ”bra träning”. Alla elever förmedlade en positiv inställning till specialläraren. 
 
 
De negativa erfarenheter som eleverna förmedlar är att de ser det som att det föreligger en 
risk med att de missar gemensamma aktiviteter eller information, på grund av att de går till 
specialläraren. Detta kan orsaka problem när de kommer tillbaka. Någon elev hävdar också 
att det kan kännas pinsamt att komma tillbaka till klassen ensam, att det känns bättre när 
man är fler som kommer tillbaka. Någon elev menar att det är lite ensamt hos specialläraren. 
En elev påtalar att det är lite besvärligt med specialundervisningen, eftersom eleven måste 
arbeta ikapp de andra eleverna, då schemat inte stämmer överens mellan 
specialundervisningen och ordinarie schema. Några elever nämner också att de ibland även 
blir störda hos specialläraren, då andra elever kommer in i, eller springer förbi, den lokal de 
sitter i. Några få elever uttrycker direkta känslor av mindervärde på grund av 
specialundervisningen. 
 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad eleverna själva tycker om sin 
specialundervisning utanför den ordinarie gruppen. Vårt resultat visar att de flesta elever är 
nöjda med sin specialundervisning, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning på 
området, såsom bland annat Jönsson och Tvingstedts (2002), Groths (2007), Allodis (2002) 
och Risku och Sigfrids (2004) studier.  Eleverna uppger sitt eget lärande som mer effektivt 
utanför klassrummet. De anger lugnet, arbetsron, bättre koncentration och möjlighet till mer 
hjälp som de avgörande orsakerna till att de är positiva till stödet. Alla elever förmedlade en 
positiv inställning till sina speciallärare. Vissa elever påtalar dock att specialundervisningen 
utanför gruppen kan leda till att eleven missar information och roliga händelser, behöver 
arbeta ikapp i missade lektioner, att det kan kännas pinsamt att komma tillbaka in i klassen 
samt en insikt om att de inte når upp till samma prestationsnivå som klasskamraterna.  
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Vad eleverna tycker om att lämna klassen 
 
I vår undersökning framfördes åsikter i form av att elever uppgav ”pinsamhets”-känslor vid 
återkomsten till klassen, på grund av att de inte ”hängt med”. Jönsson och Tvingstedts 
(2002) undersökning pekar på liknande resultat, där de som var lite tveksamma till att gå till 
specialpedagogen, påpekade problemet med att missa någon information i den ordinarie 
klassen. Vår tolkning av detta, om man ser det ur ett sociokulturellt perspektiv, är att 
informationsbortfallet inte behöver vara av kunskapsmässig eller praktisk karaktär, utan helt 
enkelt hänför sig till sociala interaktioner i klassrummet. Saker som händer under lektionen 
påverkar ibland händelser och samtalsämnen under rasten, vilket kan leda till en känsla av 
utanförskap.  
 
En elev återgav en händelse, när just missad information orsakade problem: 
 
”- En gång när vi arbetade med nedskräpningen på skolan, då hade vi en insändare… som man 
skickar till tidningen. Då jobbade jag med X och när han hade gått ifrån då hade vi en grupp och jag 
hade ju bara vart med en gång… och då: Vad ska jag göra? ”Här är några bilder”… Jag var som ett 
stort frågetecken!”  
 
Om just detta tillfälle var en engångsföreteelse eller inte, är svårt att säga något om, men 
eleven uttryckte en viss osäkerhet av att inte fått tagit del av informationen som de andra 
eleverna fått. Egelund mfl (2006) pekade på vikten av att eleven känner sig som en del av en 
gemenskap för att utveckling ska ske på bästa sätt. Att som i detta fall, bli ”insläppt” i 
klassrummet utan de förutsättningar som situationen kräver, förbrukar mycket energi hos 
eleven och understryker känslan av utanförskap. Detta är en komplicerad situation att lösa, 
då just segregationen kanske anses bäst utifrån elevens förutsättningar att ta till sig kunskap 
och samtidigt är orsak till att eleven inte kommer in i ordinarie undervisning. 
 
En elev påtalade att ordinarie schema inte alltid stämde överens med elevens 
specialundervisningslektioner. Detta innebar att det stundtals kunde upplevas som att eleven 
var tvungen att arbeta ikapp de andra eleverna - arbeta snabbare. Detta skulle kunna leda till 
att eleven tycker att själva specialundervisningen blir ett straff som ger merarbete, istället för 
den hjälp som den är tänkt att utgöra. I Lpo 94 (1994) kan man läsa att undervisningen ska 
vara individanpassad och hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov. Det står 
också att läraren ska: 
 

”… samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra 
arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga…” (s 68-69). 
 

Detta innebär, med andra ord, att pedagogerna i största möjliga mån ska försöka samarbeta, 
så att en sådan här situation inte behöver uppstå. Detta kan givetvis vara svårt rent praktiskt, 
då få speciallärare eller specialpedagoger ska hinna med många elever. En annan av våra 
informanter berättade dock för oss, att specialläraren skickade med särskilda uppgifter och 
läxor som kunde användas i klassrummet.  I detta fall verkade det inte handla om att arbeta 
ikapp de andras uppgifter, utan mer ett individanpassat arbetssätt. 
 
Vår undersökning visar på att eleverna är nöjda med sin stödundervisning, men vissa elever 
förmedlar en känsla av underlägsenhet, gentemot sina klasskamrater. Jönsson och 
Tvingstedt (2002) hävdar att det kan vara själva segregeringen som ger upphov till sämre 
självvärdering, då känslan av att vara annorlunda förstärks. En elev uttryckte följande: 
 

”- Man känner sej jättekass när man går dit. För anledningen till att man går där är ju för att man 
har problem med olika saker… man känner sej som man är värsta mesen och inte kan någonting. 
Det är inte så kul att gå dit då.”  
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Både Berglund (1998) och Kadesjö (1992) talar däremot om att orsaken till den sämre 
självvärderingen inte helt kan kopplas till elevernas specialundervisning utan mer troligt kan 
förknippas med de misslyckanden som eleven möter i den vanliga klassen. Samme elev 
menar lite längre fram i intervjun: 
 

”- Det skulle ju vara ännu pinsammare att sitta inför, vad heter det nu, hela klassen och läsa, det 
tycker jag absolut inte om.” 

 
Noteras bör att en annan elev, trots sin insikt att eleven inte hade samma förutsättningar som 
sina klasskamrater, ändå har en god självvärdering. Eleven menar: 
 

” - Jag har lärt mig mycket mera nu, än förut. Nu kan jag översätta engelska och uttala orden…”,” 
Nej, det är faktiskt ingenting mer jag skulle vilja ha hjälp med mer, faktiskt… jag har bra i 
läsförståelse, jag kan skriva bra meningar och… jag kan … svenska. Det är bra som det är.” 

 
Att få lyckas och känna att man duger är ett grundläggande behov alla har, och den känslan 
är viktig för att utveckla en god relation till sig själv (Johnsson, 2003). Detta är en stor och 
viktig del i pedagogens arbete. Om detta lyckas, gynnar det såväl barnets 
kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Att nå dit utan att peka ut och 
segregera verkar vara en svår uppgift, så som skolan ser ut idag.  En lösning enligt Groth 
(2007) kan vara att ompröva dagens klassindelning till förmån för mindre, flexiblare 
gruppkonstellationer, där olikheter inte fokuseras på samma sätt.  
 
 

Vad eleverna tycker om specialundervisning 
 
Eleverna i vår studie har alla en egen förståelse av varför de får hjälp – nyttan med 
specialundervisningen - vilket eventuellt kan vara en anledning till deras positiva inställning. 
Jönsson och Tvingstedts (2002) studie visade att de som var negativa till 
specialundervisningen inte var införstådda med varför de behövde stöd. I Allodis (2002) 
undersökning uttryckte eleverna en insikt av nyttan med stödundervisningen.  Trots att 
informanterna i vår studie är införstådda med nyttan av specialundervisningen, anser vi att 
det framkommer exempel på att eleverna inte ser sig som medkonstruktörer i sitt eget 
lärande. När frågan ställdes till hur eleverna skulle vilja förändra sin undervisning, verkar de 
inte ha reflekterat över att de har den möjligheten. En elev uttryckte exempelvis en önskan 
om att få vara med och starta dagen i klassrummet för att inte missa någon viktig 
information.  Eleven hade, enligt egen utsago, inte framfört detta till berörd speciallärare. 
Dewey (1916/1997) hävdade att det var av största vikt att involvera och engagera eleven i 
sitt eget lärande. Elevdemokrati är något som utgör en av hans teoriers hörnstenar. För att 
eleven ska känna motivation och entusiasm måste man göra eleven delaktig i de beslut som 
rör undervisningen och lärandet (Dewey, 1916/1997). Delaktighet och engagemang är en 
förutsättning för dagens målstyrda skola, som ska leda fram till att eleverna utvecklas till att 
vilja ta ansvar och aktivt medverka till förändringar i samhället (Lpo 94).  Detta innebär att vi 
pedagoger har ett stort ansvar när det gäller att engagera eleverna och vara lyhörda för 
elevernas åsikter. 
 
En annan viktig faktor, som påverkar hur eleven upplever sin skolsituation, är relationen till 
sina lärare. Ingen av våra informanter påtalar något negativt om respektive speciallärare. 
Förhållandet till specialläraren behandlas både i Jönsson och Tvingstedts (2002) och i 
Groths avhandling (2007). Resultatet i Groths (2007) avhandling visar på att eleverna i 
undersökningen, med stödundervisning utifrån ett segregerat arbetssätt, till övervägande 
delen är positiva till sin specialundervisning. Studien pekar dock också på att eleverna 
upplever viss form av utanförskap som därigenom negativt påverkar elevens självbild och 
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självvärdering. En god relation till specialläraren kan, enligt Groth, överbygga denna negativa 
effekt, dock inte helt. Som vi tidigare berört, uttrycker våra informanter både positiva och 
negativa omdömen om sig själva. Huruvida det har att göra med relationen till specialläraren, 
får vi låta vara osagt, men vår studie tyder på att båda förutsättningarna finns – gott 
förhållande till specialläraren och att eleverna är nöjda med sin stödundervisning. 
 
Eleverna i studien påpekar att miljön inne i klassrummet är ”pratig”, och att de har svårare att 
koncentrera sig där. Risku och Sigfrids (2004) har i sin undersökning kommit fram till 
liknande svar. Eleverna uppger där lugnet, tryggheten, nya lärdomar och mycket hjälp som 
de fördelar de upplever med specialundervisningen. Vår undersökning ger en tydlig 
indikering på att många ansåg att de lärde sig bäst utanför klassrummet, med hänvisning till 
lugn och arbetsro. Dagens skola är inriktad på att skapa demokratiska och engagerade 
samhällsmedborgare, vilket kan innebära en något mer ”pratsam” miljö, om man jämför med 
den tidigare traditionella förmedlingspedagogiken. Detta, i samverkan med stora grupper, gör 
gränsen mellan ”högt i tak” och ”stökigt” väldigt liten. De elever som är känsliga för händelser 
runt omkring, får svårare att koncentrera sig. Enligt Kadesjö (1992) är det dessa elevers 
rättighet att få undervisning i små grupper. Groth (2007) var, som vi tidigare nämnt, inne på 
att bryta upp klassindelningen till förmån för små, flexibla grupper. Denna lösning upplevs 
som ett stort steg att ta, då klassindelningssystemet är mycket starkt förankrat i skolan. En 
eventuell kombination av Kadesjö (1992) och Groths (2007) tankar skulle kunna vara att ha 
två pedagoger i varje klass, och på så sätt behålla gruppgemenskapen, men samtidigt 
möjliggöra indelning av eleverna i flexibla, mindre grupper utifrån intresse, kunskapsnivå eller 
ämne, utan att segregera från den stora gruppen.  Detta kan kanske också leda till att det 
skapas en lugnare och mindre ”stökig” miljö, till förmån för samtliga elever. Detta skulle 
innebära ett förändrat arbetssätt för speciallärarna. Groth (2007) hävdar bestämt att 
specialpedagoginsatserna är av stort värde i dagens skola, och Haug (1998) menar att 
specialpedagogiska kunskaper och insikter även skulle behövas om man helt anammade 
den inkluderande integreringen. Vår tanke är att de istället skulle kunna fungera som 
förstärkande resurs i klassen, till stöd för några elever åt gången. Stödet skulle möjliggöras 
men själva segregeringen skulle då inte bli lika utpekande. 
 
Vårt resultat visar att alla elever i vår studie räknar sig som en del i den stora gruppen, det 
vill säga klassen. Ingen av eleverna vill förändra klassens storlek, trots att de, som vi tidigare 
diskuterat, upplevde klassrumssituationen som ”stökig”. En elev önskade dock att få en 
större klass, eftersom möjligheten till mer hjälp från kamraterna då utökades. Detta kan, tyda 
på vad Vygotskij säger om den närmaste utvecklingszonen - det behöver inte vara en vuxen 
som vägleder eleven, utan kan likväl vara en annan elev som kommit lite längre i sin 
utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Att någon skulle önska större klasser var inte 
något vi förväntat oss. Kanske handlar det om den utbredda uppfattning som Granström och 
Einarsson (1995) menar är vanligt förekommande bland lärare – att små grupper gynnar 
svaga elever? Författarna hävdar att studier visar att det inte räcker med att enbart minska 
gruppen för att skapa ett mer gynnsamt klimat för de svaga eleverna. De mer framstående 
eleverna lägger beslag på lärarna i större utsträckning i små grupper. Lärarens 
förhållningssätt, måste också förändras för att svaga elever ska få någon fördel av små 
grupper. 
 
Ett annat sätt att se på teorin om den närmaste utvecklingszonen och som kan kopplas till 
vårt resultat, är att några av eleverna tyckte att själva lärandet var mer effektivt utanför 
klassens gemenskap, med hänvisning till möjligheten till mer lärarstöd. Vad dessa elever 
väger in i lärande kan vi inte helt fastslå, men vi utgår ifrån att de kopplar samman lärande 
med de ämnen som de får stöd i. Vygotskijs menade att det var av stor vikt att läraren såg till 
att undervisningen inriktades på ”morgondagen i barnets utveckling och vände sig bort från 
gårdagen” (Dale, 1998, s 43). Läraren ska alltså försöka nå eleven i sin utveckling, så att 
denne kan utveckla nya strategier för att tänka och lösa uppgifter. En elev uppgav att 
specialläraren gav andra sorters uppgifter än ordinarie lärare gjorde – uppgifter som lärde 

 21



eleven nya sätt att tänka på.  Detta kanske är mer möjligt i just specialundervisningstillfället 
när eleven är själv med pedagogen? Pedagogen kanske då har större möjlighet att utgå ifrån 
just den elev de har framför sig och behöver inte ta hänsyn till övriga elever i klassen? En 
elev kan lättare ”försvinna” i en stor grupp, genom att bara sitta tyst, medan det hos 
specialpedagogen/läraren finns större möjligheter till kommunikation och uppföljning.   
 
Fördelarna med att gå till specialläraren är enligt vår studie, förutom lugnet och 
koncentrationen, möjligheterna till mer lärarstöd och varierat arbetssätt. Allodis (2002) och 
Risku och Sigfrids (2004) undersökningar ger ungefär samma resultat. Med varierat 
arbetssätt innefattas bland annat databaserad undervisning. Detta är ett område som dagens 
barn ofta är väl insatta i. Dewey (2004) poängterade vikten av att fånga eleven i sitt lärande 
och att undervisningen ska vara nära knutet till barnens verklighet. Databaserad 
undervisning är visserligen möjlig även i klassrummet, men möjligheten till direkt återkoppling 
till pedagogen måste ändå ses som större i specialundervisningssituationen. 
 
 

Avslutande diskussion 
 
Alla i vår undersökning säger sig vara nöjda med sitt lärande och tiden med specialläraren - 
vissa önskar dessutom mer tid. Andra studier pekar, som vi tidigare nämnt, på liknande 
resultat. Eleverna anser oftast att de lär bäst hos specialläraren/specialpedagogen. Om 
skolan bara ses som en institution för lärande, är allt gott och väl. Något vi har haft anledning 
att reflektera över då, under studiens gång, är varför specialundervisningen utanför gruppen, 
så ofta ifrågasätts, trots att den i huvudsak verkar fungera bra? Intar forskare ett alltför kritiskt 
förhållningssätt till elevernas svar? Utgår de ifrån, det vi tidigare berört, ett barnperspektiv 
istället för ett barns perspektiv, det vill säga, att de inte handlar utifrån barnens perspektiv 
såsom de uppfattar den, utan handlar utifrån någon som företräder barnen? Är det vi vuxna 
(pedagoger, forskare, föräldrar) som är de som lägger en negativ värdering på 
specialundervisningen? 
 
Sanningen är nog mer komplicerad än så… Både Dewey och Vygotskij påpekade att skolan 
inte bara är en institution för lärande utan främst är en social arena där vi lär oss av varandra 
genom kommunikation av olika slag. Vi vuxna (pedagoger, forskare, föräldrar) har en insikt i 
att den andra sidan av myntet – det sociala samspelet – har så stor betydelse för elevernas 
framtid, att vi inte kan bortse från de negativa aspekter som framkommer inom forskning, 
trots att de verkar vara färre än de positiva. De negativa erfarenheterna som framförs i 
undersökningarna – utanförskap, mindervärdeskänslor i riktning mot stämpling, att missa 
gemensamma händelser och ensamhet – väger tungt i elevernas livsvärld - kanske tyngre än 
själva lärandet i sig. Att vara en del av en helhet, att känna sig delaktig och som en i gruppen 
är av största vikt för alla. Det är i samspelet med andra som man växer som människa och 
utvecklar mer förståelse och kunskap om världen. Lärandet påverkas alltså av den sociala 
miljön runtomkring. Samtidigt är förhållandet självkänsla och lärande mycket starkt 
förknippat. En människa som ständigt blir påmind om att hon inte klarar av det som andra 
klarar, bygger upp en allt sämre självkänsla. Alla människor har rätt att känna att de lyckas. 
Detta kanske görs möjligt just i samarbetet med specialläraren? Därför uppstår de två olika 
lägren när det gäller åsikter om specialundervisning – myntet har alltså två sidor – ena sidan 
lärandet i sig och andra sidan den sociala gemenskapen. 
 
Det är inte möjligt att, utifrån vårt resultat, kunna komma med något entydigt ”svar” på hur 
specialundervisningen bör utformas, så att barnen mår och lär bäst. Förmodligen är vi mer 
osäkra nu, än vad vi var innan vår studie. Det är en oerhört komplex fråga och svaret är 
kanske att det inte finns någon lösning som passar alla. Man måste se alla barn som unika 
individer och inse att det måste till olika lösningar till olika barn. Dessa individuella lösningar 
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kan dock upplevas som svåra att genomföra bland annat för att de ekonomiska ramarna och 
själva organisationen inte är lika flexibla. Dessutom finns krav på pedagogen, att alla elever 
ska uppnå målen enligt Lpo 94 (1994) i år fem och år nio (och snart även i år tre). Detta kan 
innebära en känsla av stress för både pedagog och föräldrar. Detta kan tyckas vara en 
paradox till att undervisningen enligt läroplanen (Lpo 94) ska vara individuellt anpassad och 
att barn lär på så olika sätt och i olika takt. Dewey hävdade att barns olikheter har betydelse 
för hur de lär och hur man utformar undervisningen. Han menade dock att det inte behöver 
finnas någon motsättning mellan individualisering och gemensamma mål för undervisningen, 
utan den egna utvecklingen ska kunna genomföras inom ramen för gruppen. Våra tankar om 
två pedagoger i varje klass, anser vi eventuellt skulle kunna förena dessa två målsättningar 
på ett gynnsamt sätt. En sådan organisation kan dock kännas något orealistisk, då den 
ökade personaltätheten skulle innebära ökade kostnader rent ekonomiskt. 
 
Något som vi kommer att ha i åtanke i vårt framtida ”komplicerade” yrke är hur viktigt det är 
att involvera elever och föräldrar i de beslut som behöver fattas om elevers skolgång – att få 
elevernas förståelse och godkännande till de lösningar man använder sig av. Något vi 
dessutom vill understryka är hur vi som pedagoger kan inverka på vad eleverna tycker om 
specialundervisningen – hur vi bemöter dessa elever och vilka värderingar vi själva har i våra 
ryggsäckar har stor betydelse för elevernas upplevelser av specialundervisning. 
 
Det har för oss personligen varit mycket lärorikt att arbeta med denna studie men 
förhoppningsvis kan den också vara till nytta för dem som försöker att skapa en 
undervisningssituation ute på skolorna som är den bästa för alla parter. Det kanske kan leda 
till små förändringar där barnens åsikter kan påverka organiseringen av den verksamhet de 
ingår i. Något vi lärt oss genom vår undersökning är att det inte är någon lätt uppgift att lösa!  
Som avslutning vill vi återknyta till vår titel på vår studie: Kan vi säga att vi fått svar på om 
eleverna ser sig som utvalda eller utpekade i specialundervisningssituationerna? Då ingen 
uttryckt sig så kategoriskt som titeln påbjuder, får svaret nog bli, i likhet med vad vårt resultat 
visar: Det handlar inte om - som Dewey uttryckte det – ”antingen-eller”, utan ”både och”.   
 
 

Metoddiskussion 
 
Då detta är vår första övning i att utföra och skriva en vetenskaplig studie, är det säkert 
många saker vi har missat eller kunnat ha gjort på ett annorlunda sätt. Våra 
intervjukunskaper från tidigare, var till viss del begränsade, vilket gjorde att vi efteråt insåg att 
vi ibland kunde ha följt upp elevernas svar på ett bättre sätt, eller ställt frågor annorlunda.  
Balansgången mellan att få eleverna att berätta om sina erfarenheter för oss, och samtidigt 
inte bli ledande, upplevde vi som svår. Vårt ämnesval kan dessutom betraktas som något 
känsligt, varför vi ansåg det extra viktigt att inte vara för påstridiga under våra intervjuer.  
Dessa omständigheter, plus avsaknaden av en förtrolig relation till informanterna, gjorde det, 
som tidigare nämnts, svårt att få det djup i intervjuerna som vi hade önskat.  Att döma av de 
tidigare studier som vi tagit del av, kräver det mer longitudinella studier för att uppnå sådana 
relationer.  
 
För att få fram en nyanserad bild av vad människor tycker om något är det svårt att göra på 
något annat sätt än att intervjua dem. Vi kunde valt att göra en kompletterande kvantitativ 
undersökning med hjälp av en enkät, men ansåg att en sådan undersökning kunde bli för 
komplicerad för elever i den valda åldersgruppen. Vi hade då, i likhet med vad Groth (2007) 
säger också fått en osäkerhet om eleverna själva fyller i enkäten eller blir alltför färgade av 
någon vuxen. 
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Fortsatt forskning 
 
Vårt syfte var inte att jämföra skolorna i studien men då våra två skolor hade olika sätt att 
organisera specialundervisningen på - den ena hade en ”mobil” lösning med oregelbundet 
schema och lokal, medan den andra ett fast schema och lokal - hade det varit intressant att 
forska vidare om de olika organisationerna inverkade på barnens uppfattningar, och i så fall 
på vilket sätt?  
 
I en större studie hade man kunnat ta ett genusperspektiv och sett om åsikterna skiljer sig 
mellan pojkar och flickor. Man hade kunnat studera hur fördelningen av 
specialundervisningstimmar förhåller sig mellan pojkar och flickor och studerat hur 
självkänslan påverkas och om den skiljer sig mellan de två könen. 
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Intervjufrågor     Bilaga 1 
 
 
1 Berätta vad Du brukar göra när Du är här (hos…)… 
 
  Vad brukar Du få hjälp med? 
 
   Hur ofta brukar Du vara här? 
 
   Är ni alltid på samma ställe? 
 
   Arbetar Du själv med Din lärare eller är ni flera på samma gång? 
 
   Är ni alltid samma barn/lärare (en och en eller i grupp)? 
 
   Brukar Du själv hålla koll på när Du ska hit eller är det någon som hämtar Dej i klassen? 
 
 
2 Vi är lite intresserade av hur Du tycker att det är att gå hit.  
 
  Vad tycker Du är bra med att vara här? 
 
  Vad tycker Du är dåligt med att vara här? 
 
  Finns det något som Du skulle vilja ändra på?  
 
  Tror Du att Dina klasskompisar också skulle vilja gå hit? 
 
 
3 Var skulle Du vilja säga att Du lär Dej mest: här eller i klassrummet? 
 
   Kan Du förklara lite hur Du tänker om detta… 
 
   Hur många är ni i den vanliga klassen? Tycker Du att det är lagom eller… Kan Du förklara  
   hur du tänker om det? 
 
 
4 Skulle Du vilja ha mer eller mindre tid här hos …? 
 
 
5 Tycker Du att Du skulle kunna få hjälp på något annat sätt? 
 
 
6 Får Du eller har Du tidigare fått hjälp i klassrummet av en lärare som kommer in i klassen? 
    
    
   Vilket tycker Du är bäst? På vad sätt? 
 
 
7 Finns det något som vi inte tagit upp här som Du skulle vilja berätta om…?        
 
 
       

 



 
 
 
 
 
 
Carina Blad    Brev till föräldrar         Bilaga 2 
Marie Johansson 
Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 
Lärarutbildningen T6   Maj 2007 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan Väst, Vänersborg, som just nu läser näst sista terminen 
på Lärarutbildningen. Under maj månad påbörjar vi vårt examensarbete, som ska handla om 
något ämne som ligger oss varmt om hjärtat. 
 
För vår del är vi intresserade av hur elever, som ibland får enskilt stöd för sitt lärande, 
uppfattar detta stöd. 
 
Vår undersökning kommer att genomföras som en intervjustudie och vi vore tacksamma om 
vi fick intervjua Ert barn. En förutsättning är givetvis att eleven själv samtycker. Eleverna 
kommer att vara anonyma i undersökningen och även skolans namn och placering kommer 
att döljas i vårt examensarbete. 
 
Examensarbetet kan senare, om så önskas, levereras till respektive pedagog. 
 
 
Elevens namn: __________________________________________ 
 
 
           Mitt barn får gärna vara med i intervjun. 
 
     
           Jag vill inte att mitt barn är med i intervjun. 
 
 
Målsmans underskrift: _______________________________________ 
 
 
Med vänlig hälsning och tack på förhand, 
 
 
Carina Blad                                                         Marie Johansson 
Tel: xxxx                      xxxx                         
 
Vänligen återlämna denna blankett till skolan snarast möjligt, dock senast 11 maj 2007 
 
OBS! Denna förfrågan kommer eventuellt att gå ut till flera elever än vi kommer att intervjua. 
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