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Bakgrund 
Forskning och litteratur lyfter fram att specialundervisningen är problematisk för så väl elever 

som lärare. Det framkommer att elever kan må dåligt, känna sig utanför, få dålig självkänsla 

och missa kunskaper som eleverna borde få med sig.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur elever upplever särskild undervisning 

och/eller specialundervisning. Med särskild undervisning/specialundervisning menar vi att 

elever som är i svårigheter får lämna ordinarie undervisning för att få stöd av annan pedagog 

och i annan lokal.  

 

- Hur ser elever på sina kunskaper? 

- Hur resonerar elever om specialundervisning? 

 

Metod 
I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi använder oss av halvstrukturerade 

intervjuer. Vi hade ett frågeformulär inför intervjuerna med några huvudfrågor och teman, där 

vi hade möjlighet att ställa de följdfrågor som situationen inbjöd till utan att ha en given 

ordning på frågorna i förväg. Vi intervjuade 14 elever i en klass. Intervjuerna analyserades 

utifrån temana; elevers syn på sina kunskaper och syn på specialundervisning. 

 

Resultat 
Resultatet visar att eleverna i klassen anser att elever som ”går iväg utanför” klassrummet kan 

få den bästa hjälpen om de går till annan lokal, de menar att segregering är att föredra. I 

klassrummet anser eleverna att det hade blivit för mycket prat mellan eleverna, stökigt, att 

koncentrationen försvinner och det blir svårare att lära sig. Eleverna vill själva inte ”gå iväg” 

för att de trivs i klassrummet och känner att de inte behöver den hjälpen som ges på 

specialundervisning. Eleverna som går iväg känner att de trivs i grupprum, men känner att det 

kan vara ”jobbigt” att ”gå iväg” vid vissa tillfällen.    
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Förord 

Nu när studien börjar lida mot sitt slut finns det många personer som varit till stor hjälp under 

processen i vår studie och dessa personer vill vi tacka.  

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lena Fridlund, som ställt upp i 

vått & torrt och i höga berg & djupa dalar. Du fick oss att inse att det inte var så omöjligt som 

det kändes under en period i vårt skrivande. Under hela processen har vi levt efter mottot 

”What doesn't kill you makes you stronger” (Kelly Clarkson).  

 

Ett tack vill vi även rikta till alla på den utvalda skolan där vi utförde intervjuerna, inte minst 

klassläraren och eleverna som gjorde studien möjlig! Vi vill även tacka Beatrice Larsson för 

hjälpen med korrekturläsningen. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla i vår omgivning som funnits där för oss. Vi har i många 

tillfällen upplevt det som Nalle Puh uttrycker sig: 

 
Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålamodig. Det kan helt enkelt vara så att 

han har lite ludd i ena örat. Källa: A.A. Milne 

 

 

Såtorp i slutet av januari 2012 

 

Maria Ivarsson & Rebecka Larsson 
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1.0 Inledning 
Vi har under en lång tid intresserat oss för hur elever resonerar kring särskilda 

undervisningsgrupper, specialundervisning och sådan undervisning som ges så att säga 

”utanför den ordinarie” undervisningen. Blir eleven som får särskild undervisning inkluderad 

med resterande elever i klassen eller segregeras han/hon från elever som inte är i behov av 

särskild undervisning? 

 

Vi har fått uppfattningen att det ofta tolkas negativt att ta ut elever ur klassrummet för att få 

specialundervisning. Det borde inte enbart vara negativt för i så fall skulle detta sätt att 

organisera undervisningen inte ha skapats och inte heller levt vidare. Förordningar och lagar 

förespråkar att elever ska inkluderas i den ordinarie klassen men så verkar det inte fungera i 

dagens skolor (Lärarförbundet, 2011). Det har skett en ökning av segregerande miljöer och 

det verkar vara den gamla traditionen som lever vidare. I Lärartidningens temanummer 

(Lärarförbundet, 2011) framkommer bland annat att specialundervisning bidrar till att elever 

känner sig utlämnade, får sämre självförtroende och att de inte känner sig delaktiga. Därför 

vill vi se vad eleverna tycker om dessa segregerande lärmiljöer. Vi är således inte intresserade 

av vad lärare, speciallärare eller specialpedagoger tycker om detta. Vår studie kommer att 

utgå från elevernas åsikter och uppfattningar om specialundervisning. 

  

Elever som upplevs som ”speciella” och/eller elever som ges specialpedagogiskt stöd kan få 

möta konsekvenser av detta i skolan och det kan påverka dem på olika sätt. Det kan handla 

om deras kunskaper och hur de utvecklas då deras självkänsla kan påverkas i negativ riktning 

(Emanuelsson & Persson, 2002; Lärarförbundet, 2011). Därför är vi intresserade av att fråga 

elever om deras uppfattningar, då vi menar att många tar lärarnas perspektiv på 

specialundervisning och mer sällan intresserar sig för hur eleverna tänker.  

 

Att arbeta utanför sin ordinarie klass kan medföra att eleven känner sig utpekad, mindre värd 

och att han/hon inte duger i skolan (Lärarförbundet, 2011). Detta påverkar elevernas 

självförtroende och deras motivation att lära. När elever ges undervisning utanför det 

ordinarie klassrummet följer man inte de mål som skolorna ska följa. Det särskilda stödet ska 

företrädesvis ges i den elevgrupp som eleven tillhör. Om eleven behöver mer stöd än vad som 

erbjuds i elevgruppen skall eleven få anpassad studiegång (Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2011). Ett mål är att eleverna i skolan ska lära 

sig att bli en god demokrat och samarbeta med alla i skolan mot bakgrund av att vi alla är 

olika (Lärarförbundet, 2011). När elever går till specialundervisning istället för att vara kvar i 

klassrummet missar de uppgifter och aktiviteter som resten av eleverna gör (Lärarförbundet, 

2011).  

 

Hur elever upplever specialpedagogiskt stöd och/eller specialundervisning har inte studerats i 

någon större omfattning. Persson (2008) anser att ”kritiken mot den specialpedagogiska 

forskningen är bitvis mycket hård och man konstaterar ett utbrett ointresse av teoriutveckling 

inom fältet” (s 171). Mot denna bakgrund har Persson (2008) betonat att studier som tar 

elevers perspektiv bör genomföras i större skala.  
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2.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur elever upplever särskild undervisning 

och/eller specialundervisning. Med särskild undervisning/specialundervisning menar vi att 

elever som är i svårigheter får lämna ordinarie undervisning för att få stöd av annan pedagog 

och i annan lokal.   

 

- Hur ser elever på sina kunskaper? 

- Hur resonerar elever om specialundervisning? 

 
 
3.0 Litteratur- och forskningsgenomgång  
I följande kapitel kommer vi att presentera vad som står i styrdokumenten kring 

specialpedagogik. Vi börjar med att göra en tillbakablick på specialpedagogiken för att se vad 

några forskare skriver om framväxten av kunskapsområdet. Därefter belyser vi hur man ser på 

specialpedagogik idag. Vidare kommer vi att beskriva vad som framkommer om särskilda 

undervisningsgrupper i forskningssammanhang samt i annan litteratur. Nästa del kommer att 

handla om inkludering i skolans värld. Avslutningsvis kommer vi att definiera några begrepp 

inom det specialpedagogiska ämnesområdet, vilka kommer att vara centrala i vår uppsats. 

 

3.1 Myndighetstexter 
Skollagen (2010) föreskriver att alla elever skall få den stimulans och vägledning som de 

behöver för att kunna lära sig och vidareutvecklas. Detta skall ske utifrån deras 

förutsättningar, så att de kan nå så långt som möjligt enligt de mål som utbildningen har. 

Såväl elever som har svårt att nå målen som de elever som har lätt att nå dessa skall få 

vägledning och stimulans utifrån sin kunskapsnivå. Ifall eleven uppvisar svårigheter i sin 

skolgång skall detta utredas. Om det befaras att eleven inte kommer att nå målen ska detta 

även rapporteras till rektor. 

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. (Skollagen, 2010:800. Kap 3, § 8) 

 

Rektor har i uppdrag att se till att eleven får det stöd som behövs. Den aktuella studieformen 

för denna elev skall vara likvärdig med de övriga elevernas studiegång. För att få en likvärdig 

studiegång skall ”samråd ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt” 

(Skollagen, 2010:800. Kap 3, § 8). Rektor är den som beslutar om åtgärdsprogram ska 

upprättas för en elev då eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd. Detta stöd kan antingen 

ske i klassen eller som enskilt stöd. Men som vi tidigare skrivit bör stödet helst ges i klassen.  

Lärarna skall se till att resursfördelning och stödåtgärder görs utifrån elevernas förutsättningar 

och behov. I åtgärdsprogrammet skall det framgå vilka behov eleven har, hur man skall göra 

för att tillgodose dessa behov samt hur åtgärderna ska uppföljas och utvärderas. Elev och 

vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Om utredningen 

visar att barnet inte behöver stöd skall rektor bestämma ifall åtgärdsprogram skall skrivas eller 

inte.  
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Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas. Det som är viktigt är att skolans resurser fördelas på ett sätt som tar hänsyn till 

elever i behov av särskilt stöd. Den nämner att det finns flera sätt att nå de nationella målen 

där skolan har ansvaret för att elever med svårigheter skall få samma möjlighet som andra 

elever. En viktig del i hur man utformar undervisningen är att se till elevernas bakgrund, 

erfarenheter, kunskaper och vilket språk eleven talar. 

 

All personal i skolans verksamhet ska uppmärksamma och stödja elever som är i behov av 

särskilt stöd och de ska samarbeta och göra skolan till en bra miljö för alla som vistas där. En 

god lärandemiljö gynnar utvecklingen och lärandet för alla (Lgr 11, Skolverket, 2011). Skolan 

ska vara en plats där omgivningen skall vara inspirerande, ge trygghet och god självkänsla. 

Eleven har alltid rätt att utvecklas, känna glädje, känna sig tillfredsställd och att han/hon gör 

framsteg i sitt lärande. Läraren ska enligt Skolverket (2010) ta hänsyn till alla elevers 

erfarenheter, tänkande, förutsättningar och varje enskild individs behov.  Eleven ska stärka sin 

förmåga och vilja att lära sig. Där läraren ska ge eleverna utrymme för att de ska kunna 

använda sig av olika uttrycksmedel. Vidare ska läraren stimulera, handleda och speciellt stötta 

elever i behov av särskilt stöd. Eleverna ska samtidigt tycka att det är meningsfullt samt känna 

att kunskapsutvecklingen går framåt (Skolverket, 2010).  

 

 

3.2 Specialpedagogik  
Nilholm (2003) lyfter fram att specialpedagogik är ett viktigt verksamhetsområde, framförallt 

för att det berör vad som traditionellt beskrivs som ”svaga” grupper. Därför bör alla som 

arbetar med barn och ungdomar, enligt Vernersson (2007) tillägna sig grundläggande 

kunskaper i specialpedagogik. Själva begreppet specialpedagogik antyder att det finns vissa 

situationer där den ”normala” pedagogiken inte räcker till (Nilholm, 2003).  

 

När den svenska folkskolan startade år 1842 fick de elever som av olika anledningar hade 

svårigheter att klara skolgången och inte inhämtade kunskaper i den normala takten eventuellt 

”sitta kvar”. Vernersson (2007) menar att möjligheterna att hjälpa och stödja de elever som 

hade problem var små eftersom klasserna var stora och lärarna ofta var bristfälligt utbildade. 

Det rådde även brist på bra pedagogiskt material. Lösningen för många elever med 

skolproblem blev därför att de fick ”sitta kvar” en årskurs. Kvarsittning var länge en vanlig 

metod för elever som inte hängde med i undervisningen. Från mitten av 1950-talet var en 

vanlig åtgärd att placera elever som var svagpresterade eller hade någon form av 

funktionshinder i specialklasser. Lärarna ansåg att elever som var ”lågt” begåvade kunde 

hindra de ”normala” barnens lärande. På grund av detta kunde vissa elever placeras i 

specialklass eller få framflyttad skolstart (Vernersson, 2007). Placering i specialklasser 

bygger på ett synsätt från 1930-talet, då det fanns en norm för vem som var ”normal”. Under 

denna period byggde arbetssättet i hjälpklasserna på färdighetsträning, enkelt språk och god 

tid för elever att inhämta kunskap.  

 

Vernersson (2007) ger exempel på olika typer av specialklasser såsom särskoleklass, 

hjälpklass, läsklass, observationsklass, hörselklass, synklass, frilufts- och hälsoklass. Utöver 

dessa specialklasser fanns även skolmognadsklasser där man gjorde skolmognadsprov inför 

skolstarten. Provet skulle avgöra om barnet var skolmoget, i vilken årskurs barnet borde 

placeras vid intagningen och även vara en vägledning vid individualisering av 

undervisningen. Prövningen gav även möjlighet för de som var tidigt skolmogna att kunna 
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börja ett år tidigare. Elever med lägre begåvning samt elever med låga skolprestationer gick i 

skolmognadsklasser. Elever som var oroliga och störande samt elever med funktionshinder 

och invandrarbarn kunde också hamna i skolmognadsklasser. Skolmognadsklasserna var 

egentligen inte avsedda för mer än ett fåtal av de elever som skrevs in i klasserna (Engström 

2003). Organisationen och undervisningen liknade till viss del den som bedrevs i de 

”normala” klasserna. Specialklasserna var vanligare i storstäder än på mindre orter. Elever 

som fick sin undervisning i specialklassen placerades där efter att de hade testats och/eller 

efter att det hade gjorts en medicinsk undersökning. De bedömningar som låg till grund för att 

vissa elever skildes från de vanliga klasserna grundades på intelligensmätningar. Med 

utgångspunkt i testresultaten placerades eleverna ut i den skolform man ansåg passade eleven 

bäst (Vernersson, 2007).  

 

Under 1950-talet började forskningen allt mer påverka synen på de ”svagpresterandes” 

möjligheter till lärande och utveckling. Istället för att se hinder såg man möjligheterna med 

det pedagogiska arbetssättet (Vernersson, 2007).  Detta påverkade hur den specialpedagogiska 

undervisningen i skolan organiserades. Istället för medicinska aspekter fokuserade man nu på 

pedagogiska förhållanden.  

 

För att motverka att svårigheter uppstod riktades uppmärksamheten under 1980-talet mot 

skolans möjligheter och skyldigheter. Från att specialläraren varit en person som arbetat 

enskilt ändrades arbetssituationen till att specialläraren nu skulle arbeta tillsammans med ett 

arbetslag som samordnare, resursperson och rådgivare. Det ställdes högre krav på att all 

skolpersonal tillsammans skulle ansvara för planering och genomförande av åtgärdsprogram 

för elever med svårigheter i skolan (Vernersson, 2007). 

 

Från början av 1990-talet har vi alltmer övergått till att prata om specialpedagogisk 

verksamhet istället för specialundervisning. En ny påbyggnadsutbildning till specialpedagog 

startade år 1990 och denna gjorde att specialpedagogiken fick ett annat fokus (Vernersson, 

2007). Från att ha varit en verksamhet där fokus för speciallärarna varit att undervisa enskilda 

elever och mindre grupper, handlar specialpedagogernas verksamhet nu mer om att vara 

resurspersoner. Specialpedagogen skulle ha ett helhetsgrepp på hela skolsituationen. Persson 

(2001) skriver att förutom undervisande uppgifter skall specialpedagogen ha handledande och 

rådgivande uppgifter. Den specialpedagogiska verksamheten ska inte vara särskiljande menar 

Groth (2007) utan den skall utveckla all undervisning mot förståelse för elevers olikheter och 

för integration. Under hela 1900-talet har det varit en livlig debatt om elever i behov av 

särskilt stöd där eleverna emellanåt blivit klassade som barn med ohälsa (Holmsten, 2002).  

 

Utgångspunkten i grundskolans verksamhet idag är att utbildningen ska vara likvärdig. Detta 

förutsätter att elever som är i svårigheter ska få den hjälp de behöver. Det är den aktuella 

skolans uppgift att bedöma hur detta stöd ska ges och organiseras. Här är skolans resurser 

viktiga faktorer och i första hand bör stöd ges inom klassens ram. Om det anses nödvändigt 

får särskilda undervisningsgrupper anordnas (Vernersson, 2007). Men dessa 

undervisningsgrupper bör vara av tillfälligt art och de bör således inte bli permanenta. Inom 

specialpedagogisk forskning betonar man ”självuppfattning” som avgörande för elevens 

kunskapsinhämtning (Vernersson, 2007). Elevers lärande kan hindras i särskilda 

undervisningsgrupper på grund av lärares bristande kompetens, lägre krav och en mindre 

utmanande miljö. En inkluderande miljö anses däremot bidra till att elevers självförtroende 

och kunskapsinhämtande ökar. 

 



 5  

 

Haug (1998) menar att den svenska specialundervisningen eller specialpedagogiken 

fortfarande bygger på en segregerande princip. Det finns grundskola, särskola och andra 

specialskolor, de flesta utgår fortfarande från bristerna hos individerna. Han fortsätter att tala 

om specialundervisningen som ett dilemma, då det idag finns elever som behöver stöd i 

många delar av skolarbetet. På liknande sätt menar även Vernersson (2007) att det har skett en 

ökning när det gäller elever i behov av stöd i den svenska skolan. Främst handlar det om 

elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, dyskalkyli samt koncentrationssvårigheter och 

beteendeproblematik. De elever som har särskilda behov behöver ofta längre tid på sig att 

förstå och lära sig hitta sin trygghet i studierna (Haug, 1998; Vernersson, 2007). Här har 

naturligtvis specialpedagogiken ett stort ansvar att se till att dessa elever får den tid och hjälp 

som de bör ha. Alltså måste lärarna ha en god didaktisk kunskap samt vara flexibla och 

lyhörda för varje elevs behov (Vernersson, 2007). 

 

Det har inte genomförts särskilt många vetenskapliga undersökningar om 

specialundervisning. Persson (2001) menar att förklaringen kan vara att 

specialundervisningen varit där för att hjälpa och stödja elever som behövt det, men också 

varit en så kallad ”avlastning” för klassläraren. Detta har säkert varit svårt att diskutera på 

skolorna, så själva värdet av specialundervisningen har ofta inte kommit upp till ytan 

(Persson, 2001). Groth (2007) har genomfört en intervjuundersökning om hur 

specialpedagogiska insatser och stöd kan påverka elevers självbild och självvärdering. Han 

hänvisar till utredningen SOU 1974:53, den så kallade SIA-utredningen och påpekar vikten av 

att stödinsatser och särskilda åtgärder som vissa elever är i behov av inte ska medföra att de 

utpekas som avvikare. Resultatet från Groths (2007) intervjuundersökning visar att en 

segregerande eller avskild undervisning tenderar att leda till negativa konsekvenser som 

utstötning, marginalisering och negativa attityder från skolans övriga elever. Han menar att en 

bidragande orsak till detta är att specialpedagogik och specialpedagogiskt stöd verkar 

förknippas med skolproblem och elevers misslyckande i skolan. Eleverna i studien upplever 

negativa konsekvenser i form av utanförskap. Att eleverna känner att de påverkas negativt kan 

inte enbart relateras till att de går iväg från den ordinarie undervisningen, utan han menar att 

de på ett eller annat sätt uppfattar särskiljandet som något negativt (Groth, 2007). Det 

förekommer en viss skillnad mellan elevers attityd till undervisning frivilligt, självvalt eller 

undervisning av mer obligatorisk karaktär. Genom studien drar han slutsatserna att de elever 

som fått specialpedagogisk stöd har en negativ självbild och tenderar därmed att se ner på sitt 

eget värde (Groth, 2007). 

Förslag som kan lindra konsekvenserna för elever som går till specialpedagoger/speciallärare 

är att kalla dessa lärare för pedagoger/lärare som är naturligt för eleverna (Groth, 2007). Då 

blir inte tillfällena hos specialpedagoger/speciallärare så utpekande. Ett annat förslag är att 

man bör problematisera kategorin ”elever i behov av särskilt stöd” för att fundera över om 

benämningen är önskvärd eller ens nödvändig. För att kunna bemöta mångfald och variation 

av elevers olikheter krävs det vidare mindre undervisningsgrupper och att klassystemet, 

årskurser och skolår som organisatorisk form ses över i syfte att bättre kunna bemöta detta 

(Groth, 2007).  

Med hjälp av bland annat kartläggningar och diagnoser har det de sista 50 åren tillsatts 

resurser till elever för att ge dem möjligheter till bättre stöd och lärande (Haug, 1998). På så 

sätt menar han att elever i behov av stöd har möjlighet att hamna på samma nivå som övriga 

elever i klassen. Men Groths (2007) specialpedagogiska forskning visar resultatet att elever 

som får specialpedagogiskt stöd som bedrivs vid sidan av den ordinarieundervisningen leder 

till att elever inte ”kommer i kapp” sina klasskamrater. En annan effekt av segregering som 
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kan ha en negativ inverkan är elevers uppfattning om sin förmåga att klara av skolarbetet och 

lärares förväntningar på elever och deras prestationer (Emanuelsson & Persson, 2002).  

Hur ofta och hur mycket stöd som ges är beroende på bland annat rektorns inställning till 

specialundervisning. Elever som får mest stöd är de som syns och hörs mest, inte de som är 

tysta (Haug, 1998). Stödet till eleverna kan ges allt ifrån en timme i veckan upp till 10 

timmar, ibland heltid, men även periodvis när eleven behöver det. ”Alla elever behöver stöd i 

skolan, men vissa elever är i behov av, och har rätt till, mer stöd än andra” (Holmsten 2002, s. 

52). Behovet av stöd kan bero på svårigheter av olika slag. Det kan bero på tillfälliga 

svårigheter eller mer varaktiga. Holmsten (2002) menar att bara för att en elev har svårigheter 

i en viss miljö betyder det inte att eleven har svårigheter i en annan miljö. För att ge elever i 

behov av särskilt stöd bättre undervisning krävs det i vissa fall särskilda undervisningsgrupper 

(Holmsten, 2002). Men om man ska placera en elev i en särskild undervisningsgrupp ska det 

kunna motiveras utifrån ”barnets bästa”. Särskilda undervisningsgrupper bör dock inte vara 

permanenta.  

Tidigare handlade det mer om ”klassens bästa”. Då förflyttades eleven ofta utanför 

klassrummet då han/hon ”störde” övriga elever. Då såg man inte till elevens kunskaper och 

utveckling utan till de övriga elevernas kunskaper och utveckling (Persson, 2001). En viktig 

del för att lyckas framgångsrikt med arbetet som lärare i de särskilda undervisningsgrupperna, 

men även i klassrummet med alla elever, är att man som lärare är medveten om sina egna 

behov och känslor. Det är grunden för att möta, se och förstå andra människors känslor och 

behov. Detta leder till förståelse och utveckling (Holmsten, 2002). Har man dessa kunskaper 

kan man stärka elevers självförtroende. 

 

 

3.3 Inkludering i skolans värld 
Haug (1998) beskriver att specialundervisningens ursprung byggde på att eleverna togs ut ur 

klassrummet (segregering) för att göra läromiljön optimal för den enskilda eleven. I den 

segregerande undervisningen var målet att eleven skulle träna på det som var svårt tills dess 

att han/hon kunde återgå till klassrumsundervisning. Under de senaste åren har begreppet 

inkludering börjat användas allt mer, framförallt när det handlar om elever i behov av särskilt 

stöd (Nilholm, 2006). Idag handlar det om att inkludera alla elever i undervisningen och att 

alla elever ska vara delaktiga i klassen och i skolan (Haug, 1998; Nilholm, 2006). Utifrån 

forskning, styrdokument och riktlinjer rekommenderas det inkluderande perspektivet (Haug, 

1998; Svenska Unesco rådet, 1994).  

 

Nilholm (2006) framhåller att begreppet inkludering växte fram i USA och lanserades för att 

markera en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Idén handlar om att skolan i sin 

utformning och organisation ska utgå från elevers olika förutsättningar och behov. Han menar 

att det är genom bland annat Salamancadeklarationen som inkluderingsbegreppet fått ett 

internationellt genombrott. Det har i och med det kommit att ersätta det integreringsbegrepp 

som lanserades på 1960-talet. Salamancadeklarationen tar bland annat upp att den 

grundläggande principen för den integrerade skolan är ”att alla barn, närhelst så är möjligt, 

skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader” 

(Nilholm 2006, s.16). Det innebär att den inkluderande undervisningen ska gälla alla oavsett 

svårigheter eller funktionsnedsättning. Nilholm (2006) menar att man måste acceptera och 

utgå från att alla elever är olika. Alla ska få samma möjligheter i den inkluderande 

undervisningen och därför ska lärare möta elever på just den nivå som de befinner sig. Det är 

viktigt att det finns utrymme för olika inlärningsmetoder och inlärningstempon. 
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Salamancadeklarationen betonar att utgångspunkten är att vi alla är olika och att vi inte ska 

leta efter det som är normalt.     

 
Många som är positiva till idén om ett nytt begrepp menar att den avgörande skillnaden 

mellan, å ena sidan, inkludering, och, å andra sidan, integrering, är att det förra innebär att 

helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det senare innebär att delarna ska 

passa in i en helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper (Nilholm 

2006, s.16). 

 

Behovet av ett nytt begrepp ökade när integrationsbegreppets innebörd blev oklart och det nya 

begreppet blev då inkludering. Nilholm (2006) menar att det är ett begrepp som uttryckts och 

fortfarande utrycks med hjälp av andra begrepp som bland annat ”en skola för alla”, 

”integrering” och ”normalitet”. Som svensk översättning av ”inclusion” har 

Salamancadeklarationen använt sig av ”integration”, medan Nilholm (2006) använder sig av 

översättningen inkludering. Han föredrar att använda inkludering framför alternativet 

integrering eftersom inkludering i högre grad betecknar en process än ett tillstånd.   

 

Begreppet inkludering förändras över tid och enligt Nilholm (2006) verkar det som att 

begreppet redan har börjat omtolkas. Detta beror på att när nya aktörer med olika intressen 

använder begreppet förändras inkluderingsbegreppets innehåll. Nilholm (2006) menar därför 

att det är viktigt att skapa en tydlighet kring användandet av begreppet, så att man vet vad 

man menar när man pratar om inkludering. Vad som framkommer är att inkludering är allt 

annat än ett enhetligt begrepp (Kilanowski-Press, Foote & Rinaldo, 2010; Nilholm, 2006). 

Därför är det enligt Nilholm och Alm (2009) klokt att man inte ser inkludering som ett allt-

eller-inget fenomen, utan istället ser det som att ett klassrum kan vara mer eller mindre 

inkluderande. 

 

Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010) menar att vanliga problem som leder till mindre 

positiva inställningar till inkluderingsbegreppet är att lärare inte är tillräckligt utbildade och 

inte har erfarenheter av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. I utbildningsmiljön 

krävs det en stor del av eftertanke och planering när det gäller inkludering av elever med lätt, 

måttliga, flera och grava funktionsnedsättningar. Därför efterfrågar lärarna mer personal i 

klassrummet (Kilanowski-Press, Foote & Rinaldo, 2010). Nilholm och Alm (2009) menar att 

andra orsaker till en negativ inställning till inkludering är bland annat antalet elever i klassen, 

svårighetsgraden av funktionshinder, pedagogisk erfarenhet och klassens nivå. 

 

Nilholm (2006) menar att det som är mest krävande i arbetet med att inkludera alla elever i 

undervisningen är alla de sociala och emotionella problem som finns runt omkring. 

Författaren uttrycker också att den stora utmaningen för lärarna är att utgå från alla elevers 

olika förutsättningar och behov. I en studie som gjorts med flera pedagoger som har gravt 

handikappade elever i sitt klassrum beskriver författarna hur pedagogerna har arbetat för att 

inkludera alla elever i klassrummet (Giangreco, Cloninger, Edelman & Schattman, 1993). En 

av lärarna uttrycker sig så här, ”If they can do it, I can do it. He's not getting in their way, 

they're treating him like everybody else” (s. 12). Läraren berättar att eleverna i klassen 

behandlade eleven med kognitiv funktionsnedsättning precis som de bemötte sina övriga 

klasskamrater. Eleverna utgick från att olikhet var något normalt (Giangreco, Cloninger, 

Edelman & Schattman, 1993). Det som betonas vara bra för elever i behov av särskilt stöd är 

oftast bra för alla elever. Internationellt framhålls ofta ”cooperative learning” (kooperativt 

lärande) som framgångsrikt när det handlar om att sträva efter en inkluderande lärandemiljö. I 

kooperativt lärande utgår man från mångfalden av elevers olikheter och ser dessa som 
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berikande och en tillgång i klassrummet (Putnam, 1995). Arbetet i små heterogena 

elevgrupper visar sig vara bra för alla elevers lärande. Men inkludering kan också leda till att 

det blir motsatt effekt där elever med svårigheter blir mer isolerade och utanför i klassen och 

detta kan leda till att de inte får den hjälp de bör ha. Det är en risk som Haug (1998) lyfter 

fram och menar att inkludering kan bli osynliggörande och leda till en brist på individuell 

anpassning.  

 

 

3.4 Perspektiv på specialpedagogik 

Persson (1998) menar att det finns två olika perspektiv/synsätt inom specialpedagogiken, ett 

relationellt och ett kategoriskt perspektiv (se tabell nedan). Dessa två perspektiv handlar om 

hur man ser på specialpedagogiken och specialpedagogiskt stöd. Det är inte förrän man har en 

överblick när det gäller hela skolverksamheten som man kan avgöra vilket perspektiv som är 

mer framträdande. Alltså kan man inte se på de mindre delarna som exempelvis ett 

undervisningstillfälle för att avgöra vilket perspektiv det är. 

 

Persson (2008) anser att skola och utbildning är motsägelsefulla verksamheter. Skolan ska 

vara likvärdig samt målen lika för alla, men skolan ska även vara öppen och stödja mångfald 

och variation. Han fortsätter att belysa att människor är lika i många avseenden, vilket gör att 

vi klarar av att leva ihop med varandra. För att vi ska kunna leva ihop med varandra är en 

viktig del att vi får ta vara på och dela med oss av våra olika erfarenheter. Mångfald och 

olikheter ses som berikande. Persson (2008) menar att det kan uppkomma problem inom 

pedagogiken, inte enbart i specialpedagogisk form utan även i den klassiska undervisningen. 

Han menar vidare att skollag, förordningar och läroplaner yttrar samhällets intentioner och 

ambitioner utan att tänka på att alla människor är olika. I sammanhanget menar Persson 

(2008) att en lösning på detta problem har varit att ta ett avsteg från läroplanen genom att 

vissa elever fått specialundervisning. Dessa elever har fått en anpassad ”läroplan” i relation 

till vad de bedöms klara av.   

 

             Relationellt perspektiv               Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av 

pedagogisk 

kompetens 

Ämnesspecifik 

undervisningscentrerad 

Förmågan att anpassa 

undervisning och stoff 

till skilda 

förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Ämnesspecifik 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in 

differentiering i 

undervisning och 

stoff. 

Kvalificerad hjälp 

direktrelaterad till 

elevers uppvisade 

svårigheter 

 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i 

mötet med olika 

företeelser i 

utbildningsmiljön. 

Elever med 

svårigheter. 

Svårigheter är 

antingen medfödda 

eller på annat sätt 

individbundna. 
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Tidsperspektiv  Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder. 

Elev, lärare, 

lärandemiljö 

Eleven 

Förläggning av 

ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) 

och lärare med aktivt 

stöd från rektor (och 

hemmet). 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. 

 

(Persson 2008, s. 167)  

 

 

Här ovan illustreras en tabell av de två perspektiven och deras konsekvenser inom sex 

pedagogiska huvudområden (Persson, 2008). Det relationella perspektivet innebär att man ser 

till vad skolan, personal eller hela verksamheten kan göra för eleven. Det som är det viktigaste 

i perspektivet är tidsaspekten. Här har man långsiktiga lösningar som involverar alla (Persson 

1998). Persson (2008) menar att det relationella perspektivet kan ställas mot det kategoriska 

perspektivet och de är på så sätt idealtyper eller renodlade ytterligheter. Detta innebär att det 

finns varianter eller blandningar som befinner sig någonstans mellan det kategoriska och det 

relationella perspektivet. Ur ett kategoriskt perspektiv ser man enbart till vad som stör, 

påverkar eller är fel hos eleven. Detta synsätt är det som fortfarande dominerar i skolans 

värld.  

 

Ett förändringsarbete verkar ta lång tid och Persson (1998) reser frågan om varför 

utvecklingen går så långsamt. Utbytet av perspektiven sker under en lång övergångsperiod där 

arbetssättet förändras och utvecklas lite successivt. Detta innebär att perspektiven lever 

jämsides för att om möjligt övergå till det relationella perspektivet. Stora ansträngningar har 

gjorts i skolan för att ändra synen hos de som utbildar sig till lärare. Lärarstudenter får numera 

mer av specialpedagogisk kompetens genom en specialpedagogisk inriktning inom 

lärarutbildningen. Men samtidigt kan det påpekas att speciallärarutbildningen har kommit 

tillbaka. Persson (1998) anser att det är mycket viktigt att sammanfläta den vanliga 

undervisningen med den specialpedagogiska undervisningen och att det sker naturligt. Det är 

viktigt att följa utvecklingen och förändringsarbetet för att se att insatserna faller in i skolans 

ordinarie verksamhet.  

 

Inom specialpedagogiska verksamheter är det ett kategoriskt perspektiv som fortfarande 

dominerar (Persson, 2008). Han menar att stora ansträngningar har gjorts både inom 

grundläggande lärarutbildning och inom den specialpedagogiska vidareutbildningen för att 

förändra den traditionella synen och komma bort från ett kategoriskt perspektiv. Han kommer 

fram till att svaret är sannolikt tidsaspekten. För att förändra den specialpedagogiska 

verksamheten ur relationella perspektivet är tidsaspekten viktig. Det handlar om långsiktiga 

lösningar som involverar alla lärare och kräver att varje skolas system behöver genomsyras av 

det relationella perspektivet (Persson, 2008). Han anser att skolan övergångsvis bör låta de 

båda perspektiven löpa parallellt.  
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3.5 Centrala begrepp 

Vi har valt att använda oss av de tre begreppen, inkludering, integrering och segregering. 

Dessa tre begrepp är och har var varit av central betydelse inom specialpedagogiska 

verksamheter när det gäller planering och genomförande av åtgärder för elever i behov av 

särskilt stöd (Groth, 2007). Nedan kommer vi att ta upp begrepp som vi använder oss av i 

uppsatsen och definiera begreppen var för sig.  

 

En skola för alla 

Målsättningen ”en skola för alla” innebär att all personal skall ge förutsättningar för att alla 

barn skall få en meningsfull skolgång och känna delaktighet (Persson, 2001; SOU 1974:53). 

 

Inkludering  

Inkluderingsbegreppet handlar om att alla elever skall få möjlighet att uppleva gemenskap och 

delaktighet. Skolan och lärarna skall ständigt arbeta och anpassa verksamheten så att eleverna 

får den möjligheten, där skolan ska anpassa sig till eleverna och inte tvärt om (Persson, 2001). 

 

Integrering  

Integrering innebär att man skall låta de barn som går i segregerande skolformer få möjlighet 

att delta i den ordinarie klassen (Persson, 2001).   

 

Segregering  

Segregering handlar om att man inte kan tillgodose och bemöta elevens svårigheter inom 

ordinarie undervisning av olika anledningar. Det innebär att eleven avskiljs från sin ordinarie 

klass för att arbeta i en annan grupp, kortare eller längre tid för att elevens aktuella behov ska 

kunna tillgodoses på ett bättre sätt (Vernersson, 2007). Sådana segregerande miljöer är 

exempelvis specialskolan och särskolan. Andra segregerande lärmiljöer är exempelvis 

särskild undervisning, där eleven får undervisning utanför klassrummet, och ”särskild 

undervisning skall så långt det är möjligt motsvara den undervisning eleven inte kan delta i” 

(Grundskoleförordning, 1997:599. 7 §). 

 

Specialpedagogik  

Specialpedagogik är ”kunskapsområden inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att 

stötta pedagogiken inom områden där avvikelser definieras och ges uttryck” (Persson 2001, 

s.10). 

  

Specialundervisning  

Specialundervisning är vanligtvis ”en av flera specialpedagogiska organisationsformer” i 

ordinarie undervisning (Persson 2001, s.11).   

   

4.0. Metod  
I metodavsnittet presenterar vi vilken metod vi använder oss av i vår studie och kommer 

därefter att redovisa vårt urval och genomförande. Vi berättar om bearbetningen av det 

insamlade materialet, trovärdigheten i studien och reflekterar kring etiska aspekter. 

Avslutningsvis kommer vi att lyfta fram analysens utgångspunkter.   
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4.1 Val av metod 
Vi har i uppsatsen valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom syftet med uppsatsen 

är att ta del av elevernas resonemang kring sina egna upplevelser och tankar om 

specialundervisning. Den kvalitativa forskningsintervjun innebär att vi genom samtal lär 

känna den intervjuade, genom att han/hon uttrycker sina åsikter och synpunkter med egna ord 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna i en halvstrukturerad form, som är ett arbetssätt som 

genomförs enligt en intervjuguide (se bilaga 2) med huvudfrågor och några teman (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med halvstrukturerade intervjuer kan vi ställa frågor i den ordning som 

situationen inbjuder till. Våra intervjufrågor har för avsikt att belysa två temaområden; elevers 

syn på sina kunskaper och syn på specialundervisning. Intervjuer som utgår från den 

halvstrukturerade formen kan man ställa följdfrågor för att få mer utvecklande svar. Där man 

kan få fram personlig och intressant information om elevernas egen situation och erfarenheter 

(Trost, 2002). Vi bestämde oss för att ställa frågor till eleverna där de kunde svara och vi 

senare kunde vidareutveckla genom följdfrågor vi ställde. För att uppmuntra eleverna att 

fortsätta att utveckla sina tankar kring innehållet ställde vi frågor som exempelvis; Hur menar 

du? Berätta mera! Nu förstod jag inte. Varför då? Hur? När? Var?  (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000).  

 

Eftersom det var elevernas upplevelser och tankar som var relevanta för vår studie var 

intervjuer lämpligast att använda. Vi valde att intervjua alla elever i en klass där några elever 

fick specialundervisning. Vi ville inte använda oss av enkäter då det inte skulle gett oss 

samma resultat, då vi vill kunna ställa följdfrågor utefter varje individs svar. Med enkät skulle 

vi inte uppnå den kontakt med eleverna som vi gjorde i intervjun, då eleverna hade möjlighet 

att fråga om de inte förstod frågan. Nu anpassade vi frågorna utefter varje individ och våra 

basfrågor. Vi bestämde oss för att genomföra intervjusamtalen själva med halva klassen var. 

För att om vi var två vuxna under samma tillfälle kände vi att eleverna kunde upplevt det mer 

stressat att sitta själv med två vuxna som frågade frågor. En bra anledning enligt oss var att 

spela in samtalet för att slippa anteckna och tappa fokus på eleven, nu kunde vi följa varje 

elev i deras tankesätt och efter intervjusamtalet anteckna (Trost, 2002).  

 

Vad som händer i ett klassrum är de flesta som närvarar medvetna om eftersom de vistas i den 

omgivningen dagligen. Att vissa elever och lärare lämnar klassrummet ett antal gånger om 

dagen eller veckan är inget nytt för de som befinner sig i klassrumsmiljön. Oftast sker detta 

utan att elever och lärare pratar om varför vissa elever och/eller lärare ”går iväg” men alla är 

medvetna om händelsen.  

 

 

4.2 Urval  
Undersökningsområdet utförs i en mindre skola med cirka 100 elever. Den klass som 

intervjuades har 16 elever i årskurs 3. I klassen finns det elever som är i behov av särskilt stöd 

och detta stöd ges tre gånger i veckan.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna på en skola som är känd för en av författarna. I och med 

att en av oss skulle vara känd för eleverna, personalen och rektorn. En av oss kontaktade den 

utvalda skolan och frågade om tillåtelse att genomföra intervjuer i en av klasserna. Vi fick 

positivt svar från både rektor och klasslärare.  
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Vi bestämde oss för att formulera frågor som vi ansåg skulle passa till vår studie och att vi 

skulle få med det som vi ansåg vara relevant i relation till studiens syfte. Därefter redigerade 

vi frågorna och fick nya tankar om hur vi skulle formulera frågorna. Vi formulerade ett brev 

till föräldrarna som hade barn i denna klass (se bilaga 1). Vi frågade om deras tillåtelse att 

intervjua deras barn i vår studie. Vi informerade om att alla intervjuer spelas in men därefter 

raderas och att inga namn skulle bli nämnda i studien. Det var 16 elever i klassen varav 14 

elever deltog i intervjun. Detta brev lästes och godkändes av klassläraren innan utskick.  

 

 

4.3 Genomförande  
Vi bestämde att vi skulle ta kontakt med klassläraren för att få råd om vilka elever som var 

lämpligast för oss intervjuare. Tanken med detta var att eleverna som var mer säkra och hade 

lätt för att prata kunde bli intervjuad av den av oss som var mindre känd för eleverna.  Detta 

för att få så bra intervjuer och resultat som möjligt. Vi bestämde även i vilka grupprum som 

skulle vara lämpligast att genomföra intervjuerna i. Innan vi valde att påbörja intervjuerna 

ansåg vi att det vore bra att hälsa på i klassen. Det var för att eleverna skulle få tillfälle att lära 

känna och bekanta sig med den uppsatsförfattaren som eleverna inte kände sedan tidigare. Vi 

ansåg att det skulle underlätta för eleverna under intervjuerna om det inte var en helt 

främmande person som intervjuade dem. Mot bakgrund av klasslärarens rekommendationer 

gjorde vi oss redo för att intervjua eleverna. 

 

Vi valde att utföra intervjuerna under en skoldag och under lektionstid. Vi frågade läraren om 

vilka lektioner som skulle passa bäst för att göra intervjuerna, för att inte eleverna skulle 

missa alltför mycket och för att de inte skulle känna sig distraherade. Vi valde att ha det under 

lektionstid i syfte att elever inte skulle känna sig utpekade. Tidpunkten för intervjuerna var 

viktig eftersom det fanns tillfällen under dagen som lämpade sig bättre och sämre (Doverborg 

& Pramling, Samuelsson, 2002). Vi valde exempelvis att undvika tider innan raster och innan 

lunch (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2002).  

 

Eftersom ostördhet, lugn och ro är en viktig förutsättning för att kunna genomföra intervjuer 

på ett bra sätt valde vi en lokal i den aktuella skolan där vi kunde sitta ostörda (Doverborg & 

Pramling, Samuelsson, 2002). Den av oss som var mindre känd för eleverna började berätta 

lite om sig själv innan intervjun startades. Vi informerade eleverna om att vi inte kommer att 

använda deras namn i arbetet och att de närhelst hade möjlighet att avbryta intervjun. Vi 

betonade för dem att deras medverkan var frivillig.  

 

Eleverna var förväntansfulla och ingen av eleverna uttryckte att de hade något emot att vi 

spelade in intervjun. För att kunna spela in ljudet av intervjun valde vi att använda oss av våra 

digitalkameror som vi valde att filma in i väggen för att eleverna inte skulle synas. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2002) anser att det är en stor fördel att spela in intervjuerna, då kan 

man följa barnet bättre i samtalet, nicka och ställa följdfrågor istället för att anteckna. Vi 

berättade för eleverna när vi skulle börja filma. Vi intervjuade halva antalet av eleverna 

vardera. 

 

Vi ställde så öppna frågor som möjligt för att eleverna skulle kunna berätta om sina 

upplevelser till ämnet och frågorna. Alla var villiga att berätta om sina tankar och upplevelser. 

I vissa fall fick vi ställa fler följdfrågor i andra intervjuer färre. Vi var medvetna om att det är 

viktigt att ge eleverna tid att svara. Därför lät vi det vara tyst en stund för att låta eleven 
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tillägga något ifall hon/han kom på något. Ett gott råd enligt Trost (2002) är att ha tålamod 

och vänta. För även om den intervjuade kanske ser tveksam ut, ska man låta honom eller 

henne fortsätta i lugn och ro. Flertalet av intervjuerna varade cirka 10 - 15 minuter. När 

intervjuerna var klara stängde vi av digitalkameran och stämde av med eleverna om hur han 

eller hon hade upplevt intervjun. Vi tackade för att vi fått intervjua dem och lät eleverna 

lyssna på en del av bandet om de ville.  

 

 

4.4 Databearbetning  
Efter att intervjuerna genomförts och spelats in lade vi in materialet på datorn för att vi skulle 

kunna lyssna igenom varje intervju och skriva ner vad eleverna svarade på varje fråga. Vi 

valde att dela upp arbetet i två delar. Vi valde att transkribera de intervjuer vi själva 

genomfört med eleverna. Vi valde att lägga upp databearbetningen genom att lyssna på 

inspelningen och därefter ordagrant skriva ned det som var väsentligt för studien. När vi 

skrivit ner och lyssnat på alla intervjuerna gick vi tillsammans igenom det vi skrivit för att se 

likheter och skillnader när det gällde våra temaområden: elevers syn på sina kunskaper och 

syn på specialundervisning. Vi lyssnade igenom intervjuerna flera gånger för att se till att det 

inte var något vi missat. Under processen sorterade vi ut det vi ansåg vara den mest relevanta 

informationen i relation till vårt syfte och frågeställningar. Sedan började vi tillsammans 

sammanföra våra delar. Efter sammanställningen läste vi igenom allt och såg då att mer av 

materialet behövdes föras in, så vi gick tillbaka till intervjuinspelningarna och det vi skrivit 

ner för att ta med mer av det som eleverna hade berättat om. 

 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Valet vi gjorde om att dela upp antalet elever i intervjusamtalen kan tolkas negativt enligt 

Johansson och Svedner (2006). De menar att om man gör intervjuer på detta sätt kan det 

uppkomma reliabilitetsbrister, eftersom inte alla intervjuas av samma person. De brister som 

det kan röra sig om är att frågorna kanske inte ställs på samma sätt och under samma 

omständigheter. Vi valde att inte närvara båda under intervjutillfällena för att det kunde bli 

mer nervöst för eleven med två vuxna närvarande. Anledningen till att en av oss inte skulle 

genomföra alla intervjuer var för att båda skulle få uppleva och vara med om elevernas tankar 

under intervjutillfällena. Vi ansåg det vara viktigt att inte enbart höra samtalet utan se 

kroppsspråk var väsentligt för att få med hela sammanhanget. Efter intervjuerna var 

genomförda samtalade vi om vad varje elev berättat, för att få en bild av vad intervjuerna gett 

oss. Under intervjutillfället fick eleverna styra över när de kände sig bekväma att börja svara 

på intervjufrågorna, men eleverna fick även bestämma när intervjun skulle avslutas. 

Följdfrågorna vi ställde styrdes av elevens signaler och svar.  

 

Kvale (1997) menar att synen på validitet i relation till kvalitativa undersökningar har 

förändrats. Trovärdigheten i kvalitativa studier bygger på att forskarna ständigt ifrågasätter 

syfte, tillvägagångssätt och framväxten av resultaten. Det finns inga statistiska metoder eller 

tester som man kan använda för att kontrollera den litteratur vi läst och de tolkningar vi har 

gjort. Trovärdigheten i vår studie bygger istället på hantverksskicklighet så som Brewer 

(1994) kallar det för ”good practice” (s. 406). Vi har genom studien ofta ställt frågor som 

”kan detta förstås på något annat sätt?” och ” hur tolkas detta?”.  Dessa frågor har vi ställt oss 

själva för att vara kritiska till det vi skriver. Vi har också försökt att skriva om 

tillvägagångssätt på ett så tydligt sätt som möjligt för att läsarna ska kunna följa med på resan. 

Självklart går det inte att generalisera de resultat vi kommer fram till. Datamaterialet är alltför 
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litet. Larsson (1994) skriver att ett kriterium för god kvalitet är om läsarna ”… genom 

framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt” (s. 180). Vi har 

förhoppningen att de som läser vår text kan få en förståelse för hur vissa elever upplever 

specialpedagogiken och att läsaren skall se verkligheten med nya ögon.  

 

 

4.6 Etiska aspekter  
Vi har utgått från de fyra allmänna huvudkraven för forskning som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När vi skickade ut förfrågningar till föräldrar var vi tydliga med att ingen information om 

namn på eleverna skulle komma ut, inte heller namn på skola enligt konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Trost (2002) menar att man överhuvudtaget inte 

ska tala om eleverna man intervjuat med obehöriga personer. Alla har rätt till sin integritet 

och värdighet och det får inte missbrukas. Den som blir intervjuad måste ge sitt godkännande 

enligt samtyckeskravet om att den vill bli intervjuad. De som är minderåriga måste även ha 

godkännande från sin förmyndare (Trost, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). Efter det att vi 

tillfrågat föräldrarna angående barnens medverkan i intervjuerna frågade vi även barnen.   

 

Konfidentialitetskravet handlar om att man måste ha klart för sig att tystnadsplikt gäller i 

högsta grad (Trost, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). Det klargjorde vi för eleverna när vi 

berättade att vi inte skulle filma dem utan att det enbart var samtalet som var det viktiga. Vi 

lät eleverna lyssna på bandet om de ville. Syftet med detta var att eleven skulle känna sig 

bekväm i intervjusituationen. Extra viktigt ansåg vi att det var att visa för eleven att vi enbart 

spelade in samtalet och inte filmade dem. Vi berättade för eleverna att de kunde avbryta 

intervjun när helst de ville. Vidare berättade vi att de kunde avstå från att svara om de tyckte 

någon eller några frågor var svåra (Vetenskapsrådet, 2002). Innan brevet till vårdnadshavarna 

skickades ut tillfrågade vi klassens lärare om tillstånd att intervjua eleverna i klassen (Trost, 

2002). 

 

I intervjusituationen såg vi till att skapa en trygg samtalssituation genom att vi berättade för 

varje elev vad samtalet skulle komma att handla om och varför vi ville göra intervjun 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). Något som vi ansåg vara 

angeläget var att frågorna inte blev för känsliga för barnen, det vill säga de skulle kunna svara 

på frågorna utan att känna sig illa till mods. Trost (2002) anser att man inte skall ha för 

känsliga frågor utan det skall ske under förtroendefulla former.  

 

4.7 Analysens utgångspunkter 

Analysen var kvalitativ och riktade sig mot att ta reda på elevernas egna upplevelser och 

tankar kring specialundervisning. Analysmetoden bestod av att vi sorterade intervjusvaren 

utifrån de valda teoriområdena; elevernas kunskaper och klassens tankar kring 

specialundervisning.  
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5.0 Resultat och analys 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av citat för att visa elevernas tankar för att 

klargöra deras åsikter och funderingar kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi kommer 

först att lyfta fram elevernas tankar om kunskap och sedan deras tankar om 

specialundervisning, det vill säga när vissa elever går iväg till en annan lokal med en annan 

lärare. Efter redovisningen av elevernas svar kommer en sammanfattning, där vi redogör för 

hur elevernas svar kan förstås i relation till forskning och annan litteratur. Vi har bestämt att 

inte namnge några av eleverna i klassen, för att det relevanta inte är vad varje enskild elev 

svarar. De två lärare som eleverna talar om kommer att benämnas klassläraren och 

specialpedagogen. Klassläraren har huvudansvaret och den mesta undervisningen i klassen 

och även det så kallade läs- och skriv stödet som ges till vissa elever i en annan lokal än 

klassrummet. Specialpedagogen är den lärare som ansvarar för utredning av eleverna där han 

tar reda på vad varje enskild individ behöver för stöd och undervisning med hjälp av 

klassläraren.  

 

5.1 Elevers syn på sina kunskaper 
På frågan om eleverna litar på sina kunskaper svarar eleverna i studien att de kan lita på sina 

kunskaper. En av eleverna i studien svarade ”ja jag kan lita på mina kunskaper”. Men för 

några förekom det tveksamheter i början över vad kunskap innebär. Eleverna sa bland annat 

att ”kunskap är allt man kan”, ”att man lärt sig nåt […] skriva, räkna och läsa” och ”det är 

grejer […] matte, svenska, engelska”.  

 

De flesta av eleverna svarade snabbt och säkert att de kunde lita på sina kunskaper. Medan 

några av eleverna i studien var lite osäkra och kände att de kunde lita på sina kunskaper ”lite 

grann, i vissa fall, det beror på när”. Majoriteten av eleverna i studien håller med om det och 

menar att det man är bra på och tycker är roligt är sådant som man kan lita på. Det framgår 

också att de kan lita på sina kunskaper ibland mer och ibland mindre. ”De varierar beroende 

på hur svårt eller lätt det man gör är.” Andra elever uttrycker det på följande sätt:  

  
Nja, vet inte, kanske ibland, de beror på vad jag gör. Är det något som är svårt så gör 

jag nog inte det. 

 

Nja lite grann, i vissa fall […] matte känner jag mig väldigt säker på […] ibland kan jag 

lita på mina kunskaper och ibland inte. 

 

Ja, jag kan lita på mina kunskaper […] jag kan lita på allt jag är bra på. 

 

Jag litar ganska mycket på mina kunskaper […] för jag tycker att det är roligt med 

engelska och jag är duktig på det. 

 

Ja, till exempel matte känner jag mig bra på, gånger tabellen […] svenska och måla 

tycker jag också är roligt. 

 

Några av eleverna fick fundera ett tag på om de kan använda sig av sina kunskaper. Flera av 

eleverna svarade ”vet inte” och ”kanske” innan de kom fram till att det kunde vara att skriva, 

räkna, handla, multiplikationstabellen, rita med mera. De flesta elever i studien svarade att de 

kan använda sina kunskaper både i och utanför skolan. Många av dem lyfter fram att de kan 

använda sina kunskaper när de gör hemläxor, spelar, läser, skriver och räknar. En av eleverna 

sa att man har användning av sina engelska kunskaper när man ska resa iväg till ett land där 

man pratar engelska. Några andra förslag på när kunskaper kan användas är: 
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Ja, kunskaper är räkna, skriva […] många saker, som handla så man vet hur många 

pengar man har. 

 

Ja, när jag ska skriva och räkna hemma, skriva berättelser och tal […]  gånger tabellen. 

 

När jag ska skriva då gör jag det jag kan och lärt mig […] jag använder det när jag är i 

skolan och arbetar […] men jag kan använda det när jag är hemma med. Man kan 

använda det överallt […] bara jag kan det. 

 

Ja, matte och svenska […] för att det är något man använder hela tiden när man läser 

och skriver exempelvis […] jag tycker att det är roligt, därför kan jag använda det […] 

inte bara i skolan utan hemma också. 

 

[…] om jag ska räkna hur många bullar jag har bakat, så kan jag använda matte. Då blir 

de lite roligare. 

 

Eleven berättar om att baka är något som är roligt och det är bland annat då eleven känner att 

man har användning av sina kunskaper inom matematik. Vi diskuterar lite tillsammans om 

vilken matematik man använder sig av när man bakar och eleven kom på att man använder sig 

av deciliter och centiliter. Två av eleverna relaterar sina kunskaper till framtiden och när man 

har ett arbete och är äldre. De säger att ”när man blir äldre kan man använda sina kunskaper, 

senare när man får jobb. Då kan man ha nytta av dem.”  

 

På frågan om de vågar prova innan de frågar om hjälp var ungefär hälften av eleverna överens 

om att de vågar prova. De beskriver här nedan att de först provar och sedan räcker de upp 

handen om de inte kan.  

 
Vet inte, brukar fråga om nåt man inte kan. 

 

Brukar testa innan jag räcker upp handen, genom att jag försöker först och om jag inte 

förstår räcker jag upp handen […] då får jag hjälp. 

 

Om jag ska göra ett eget tal frågar jag inte. Jag vågar prova innan jag räcker upp 

handen. Ibland struntar jag i att räcka upp handen, för jag tycker att det går bra. Jag är 

bra på matte. 

 
Ja jag vågar prova innan jag räcker upp handen. Det är jobbigt när det är ett svårt tal, då 

är de svårt, men testar alltid innan ändå. 

 

Prova först och ser om de går […] om det går räknar jag ut det, annars räcker jag upp 

handen.   

 

Den andra hälften av eleverna var fundersamma på frågan, men tror att de räcker upp handen 

innan de provat. Eleverna säger följande:  

 
Jag tror det, kanske testa lite och läser. Sedan räcker jag upp handen. 

Jag kan försöka lite men sen räcker jag upp handen direkt, för jag vill inte göra fel. 

 

Man kan få skäll om man gör fel, därför frågar man direkt så slipper man få skäll eller 

göra om. 

 

Men om man gör fel så händer det inte så mycket, man får bara göra om. 
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5.1.1 Sammanfattning av elevers syn på sina kunskaper 

I specialpedagogisk forskning framkommer det att självuppfattning är en avgörande faktor för 

elevers kunskapsinhämtning (Vernersson, 2007). Man kan med hjälp av elevernas svar tolka 

att eleverna har bra självuppfattning. Vissa elever kan känna viss tveksamhet till sådan 

kunskap som de inte anser vara ”rolig”. De menar att man kan och vill lära sig mer om det 

man är intresserad av. När eleverna säger att de kan lita på de kunskaper som de tillgodosett 

sig har de i första hand sett att de kan använda kunskaperna längre fram i livet. Eleverna lär 

sig och får med sig kunskaperna under en långsiktig period. När eleverna lär sig för stunden 

kan de glömma bort hur de gjorde eller hur uppgiften skall utföras. Persson (1998) 

rekommenderar att man ska organisera undervisningen så lärandet får betydelse under en lång 

period. Utifrån elevernas svar kan man tyda att de vill lära sig för att kunna använda sig av 

sina kunskaper senare i livet. ”När man blir äldre kan man använda sina kunskaper senare när 

man får jobb […] då kan man ha nytta av dem.” Om eleverna inte vet varför de lär sig och får 

med sig kunskaper, kan motivationen minska eller rent av att försvinna. Därför är det viktigt 

att eleverna utvecklas och stimuleras utifrån sin nivå. Skolverket (2010) belyser detta som 

viktigt att eleverna ska känna att utvecklingen är meningsfull.  

 

När elever vågar prova själva så kan de använda de kunskaper som de har tillgodosett sig. De 

kan då fundera över och eventuellt lösa problem som uppstår självständigt utan att be läraren 

om hjälp. Genom detta kan eleverna få bättre självkänsla och se att de klarar av att använda 

sig av sina kunskaper. Lärandet blir långsiktigt istället för kortsiktigt, som det hade blivit ifall 

eleverna frågat efter hjälp och inte utmanat sig själv (Persson, 1998). Elever skall själv prova 

olika uttrycksmedel där läraren skall ge eleverna utrymme och stöttning genom processen 

(Skolverket, 2010). 

 

5.2 Elevers syn på specialundervisning 
Det generella svaret på frågan om varför vissa går iväg undanför klassrummet är ”för att de 

har svårare med att läsa och skriva”. Några av eleverna utvecklar svaret och säger att dessa 

elever ”kanske måste öva mer för att dom behöver lära sig mer eller har inte hunnit som oss.” 

En annan elev nämner att de har svårt med skolan och behöver mer hjälp med läsning, 

skrivning och räkning. Nedan presenteras några av elevernas svar om vad de tror att det beror 

på.   
 

Vet inte […] kanske beror på att de inte kan lika mycket som oss. Dom behöver mer 

hjälp än oss andra. 

 

För att dom ska lära sig läsa, skriva […] kanske för dom behöver lära sig mer, har inte 

hunnit som oss. Dom har svårare att komma på saker […] som matte och svenska.  

De går kanske iväg för att de behöver lite mer hjälp när de skriver och läser.  

 

De är två elever i studien som är överens om att de tror det beror på att de inte lär sig lika 

snabbt som de andra i klassen gjort, eller så tror de att de kanske beror på att ”de inte lyssnat 

på lektionerna.”  
 

De kanske inte lyssnar eller nåt [...] inte lyssnar på vad fröken säger, eller skriver på 

tavlan […] de kanske leker med sudd, kollar sig omkring eller pratar.  

 

Eleverna säger att klassläraren tar tid på eleverna som går iväg ”för att de ska lära sig läsa 

snabbare”. Eleverna som går utanför den ordinarie undervisningen säger själva att de går iväg 
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för att de behöver träna på att läsa och skriva. När de är hos lärarna gör de olika saker, där 

båda är överens om att de övar mycket på att läsa snabbt. Då tar läraren tid på dem och ser 

ifall de läser snabbare från gång till gång. Men de övar även på att skriva och läsa ”vanligt”. 

”Hos en lärare svarar man bara på frågor och hos den andra läser vi bara snabbt och på tid”.  

 

Anledningen till att vissa elever går med klassläraren och inte är kvar med de andra eleverna i 

klassen tror många av eleverna beror på att de inte behöver samma hjälp, för de kan redan läsa 

snabbt. Eleverna nämner att vissa behöver öva på andra saker som att skriva. Eftersom de har 

svårt och inte kan skriva som de andra i klassen:  

 
För att dem behöver lite extra hjälp som när vi skriver och gör vissa grejer […] som 

matte och engelska kanske. 

 

Dom kanske behöver lite mer hjälp med att skriva också eller något. Skrivning och 

stavning eller nått, jag vet inte vad dem gör där. 

 

För att de ska skriva berättelser […] de har svårt att läsa och skriva […] De övar på att 

läsa. 

 

Några få av eleverna vet inte vad de gör med lärarna. De flesta elever nämner att i 

undervisningen utanför klassrummet övar eleverna på att läsa och skriva, men även: 
 

[…] gör massa övningar som vi inte behöver, vi kan redan de. 

 

De skriver, läser och räknar som vi redan kan. 

 

Tror att de läser ofta när de är med klassläraren och lär sig stava och skriva […] Inte så 

mycket annat. 

 

Läser och skriver, tror jag, för de måste dom öva på har jag hört […] de hörs när dom 

läser, klassläraren säger det och dom själva. 

 

Eleverna har hört dem prata lite om vad de gör när de går iväg och de säger själva att de 

brukar läsa. De säger att:  

Dom kanske gör lite svenska, läser också. För att de har pratar lite om de och sagt att 

dom brukar läsa. 

[…] jag ser ju att de sitter och spelar lite kort så att dom ska lära sig att läsa och sånt, för 

de står ju ord på, så sitter dom och spelar memory med klassläraren. Ibland tränar dom 

på att skriva på datorn också. 

De skriver och spelar på datorn, memory eller andra spel som Zebran. 

 

Eleverna som går iväg till en annan lokal med en annan lärare är överens om att det räcker 

med den hjälp de får och skulle inte vilja få den hjälpen på de ”vanliga lektionerna”. På frågan 

om hur ofta elever går iväg utanför klassrummet svarar en av eleverna att de ”är borta varje 

dag” och en annan elev svarar att det är ”tre-fyra gånger i veckan.” De berättar att de ” är 

borta en halvtimme - tjugo minuter med klassläraren och väldigt länge med 

specialpedagogen.” ”Hela morgonpasset kan man vara där och det blir långa pass med 

specialpedagogen. Det är roligare med klassläraren för då är det inte så länge.”  
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De flesta av eleverna är osäkra och har inte riktigt samma syn på hur länge vissa elever i 

klassen går iväg till en annan lokal. En av eleverna tror att de är borta ”några minuter kanske”. 

De flesta tror att de är borta ungefär 15 min och några gissar även på 20-30 min var. Här är 

några av elevernas svar:   

 
Borta 15 minuter kanske, vet inte riktigt. 

 

En kvart var […] känns länge ibland […] kanske en halv timme. 

 

Beror på vad dom håller på med, men en kvart kanske, men vet inte. 

 

Tror att de är borta ungefär 20 minuter var. 

En halv timme var eller en kvart var är de borta. 

Två av eleverna i studien svarar att ”ifall de går med andra lärare är de borta längre än 15 

minuter [...] men de går inte alls lika ofta iväg till andra lärare.” ”Det är bara en som går dit.” 

 

Två av elevernas svar skiljer sig lite från elevernas svar här ovan, då båda säger att de är 

osäkra på hur länge de är borta. ”Har inte tänkt på hur länge de är borta, en liten stund kanske 

[…] vet inte hur länge.” Efter en stund svarar en av eleverna;  

 
Kanske är där hela lektionen eller en halvtimme, men vet inte […] kanske en halvtimme 

var eller en timme, det är inget jag tänker på […] tänker inte på det för att är inne i de 

jag gör, i mattebok kanske. 

 

Eleverna har lite olika uppfattningar om hur många gånger vissa elever går iväg till en annan 

lokal varje vecka. Några av dessa är: 

 
Några gånger i veckan med klassläraren, längesedan med specialpedagogen. 

Tre - fyra gånger i veckan […] eller kanske en eller två. 

Vet inte […] tror inte de är varje dag. 

Nästan alla dagar förutom fredag. 

Varannan vecka, inte varje vecka […] en går bara dit varannan vecka. 

Vet inte exakt hur många gånger de går med lärarna, osäker men tror att de kanske är 

där varje dag eller nästan varenda dag. 

De är borta en gång i veckan. 

Brukar inte tänka på det så mycket, för att jag gör mitt eget jobb […] tänker på ett tal 

eller nått jag håller på att göra […] vet att de går iväg men inget jag tänker så mycket 

på. 

 

Majoriteten av eleverna svarar att de inte går med lärarna för att de inte behöver det. De 

menar att detta beror på att de inte behöver ”öva så mycket som andra” elever behöver göra. 

Eleverna känner att de redan har ”lärt sig och inte har lika svårt i skolan som vissa andra 

elever” har. En av eleverna uttrycker att ”man själv känner om man behöver eller inte behöver 

är beroende på om de är något som är jättesvårt.” Detta är något som andra elever håller med 

om: 
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Vet inte riktigt varför jag inte går med lärarna men tror att de beror på att jag lärde mig 

att läsa bra när jag gick i ettan […] tror att de är därför jag inte går med lärarna. 

 

Vet inte […] beror nog på läsningen och en del går iväg för att de behöver öva mer på 

läsningen än vad jag behöver. Men jag kanske måste träna på något annat, men vet inte 

vad. 

 

Jag behöver inte den hjälpen […] vill stanna kvar och göra de jag behöver. 

 

Känner att jag inte behöver det […] börja lästräna när jag var fem. 

 

Jag har inte lika svårt som dom […] jag har bara svårt med matten då hade jag velat gå 

med klassläraren, för det är jobbigt ibland. 

 

Merparten av eleverna ”vill inte gå med lärarna” på grund av att eleverna tycker att ”det 

funkar bra i klassrummet.” Eleverna vill hellre vara kvar i klassrummet och arbeta med det 

man behöver. De ger följande svar: 

Skulle inte vilja gå med lärarna för de behöver jag inte […] för de känner jag. För de är 

inget jag tycker är jättesvårt […] trivs bra. 

Jag skulle inte vilja gå med lärarna för de behövs inte för jag arbetar på och tänker bara 

på att arbeta på tills rasten börjar.  

En av eleverna skiljer sig dock från övriga och menar att ”jag skulle vilja gå med lärarna, men 

inte för att få hjälp med läsning och skrivning utan för att få hjälp med matten”. 

 

Om eleverna skulle få hjälp av en lärare skulle majoriteten av eleverna vilja gå iväg till ett 

grupprum, hellre än att vara kvar i klassrummet med lärarna. ”Man störs inte lika mycket där 

som i klassrummet.” Eleverna berättar att det hade blivit ”jobbigt” för allt ljud om de varit 

kvar i klassrummet. ”Man känner sig bättre och det blir lugnare” och ”det är tystare. I 

klassrummet är det tjötigt.” De säger att: 

 

Grupprum är bättre, för då kan man höra vad dom säger. De är mycket ljud i 

klassrummet, inte samma ljud i grupprum. 

 

Då hade jag velat vara i ett grupprum för då låter de inte lika mycket som i klassrummet 

[…] man störs inte och de blir inte lika mycket ljud för en själv av de andra.  

 

Om jag hade varit kvar i klassrummet hade de blivit jobbigt för allt ljud för ens egen 

del. 

 

Eleverna som går iväg sitter i ett grupprum och de säger att de hellre vill sitta i ett grupprum 

eftersom ”det är svårt att koncentrera sig i klassrummet”. De lyfter fram att ”det är tystare där, 

för att ingen stör.” När de inte har klassläraren utan specialpedagogen säger en av eleverna att 

”grupprummet är för stökigt, det är för mycket grejer och man kan inte sitta i soffan som jag 

vill”.   
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Några av eleverna säger att det kan kännas ”pinsamt om man inte kan uppgifterna” och ska 

fråga läraren om hjälp när man är i klassrummet ”för då hör de andra eleverna att man inte 

kan och därför är det skönt att vara i ett grupprum”.  En elev sa:  

 

Grupprummet känns bättre, för att alla inte hör […] vet inte, men i klassrummet hör 

alla. Grupprum kan man prata lite högre och slippa viska för att de andra ska kunna 

jobba […] skönare för det är tystare, man kan koncentrera sig bättre och tänka bättre.  

 

Några av eleverna skulle hellre vara kvar i klassrummet för att de anser att det är bra. ”Det 

som är bra är att man sitter vid sin bänk och slipper hämta sina saker hela tiden.” En annan 

anledning till att det var positivt att stanna i klassrummet var för att ”man har sällskap, men 

det som kan vara jobbigt är om många pratar.” ”För att de inte sitter några andra där och då 

blir man själv med lärarna och får hjälp.” Men det var bara om man måste, för annars trivs 

eleven bra i klassrummet. Eleverna säger nedanstående: 

Hellre i klassrummet […] ingen större skillnad. Men vara i grupprum om jag måste gå 

med lärarna så som vissa, för då sitter inga andra där. Då är man själv med läraren. 

Klassrum, sällskap och massa andra, man blir van vi att det är många som pratar, ibland 

blir det jobbigt när nån stör mig när jag vill jobba. Stökigt om alla pratar. Kanske hade 

de som går iväg tyckt att det blev störande att nån pratar, eftersom dom pratar. 

 

Det var en av eleverna som var osäker på vad som var bäst av klassrummet eller 

grupprummet. Då ställdes frågan vad det finns för positivt och negativt med grupprum och 

klassrum. En elev svarar:  

 

Vet inte […] positivt med grupprum är att ingen stör och de är tyst. Tycker det är 

jobbigt ibland när de stör för att de är svårt för mig när det låter mycket ibland, för 

att jag är känslig för ljud. Så varje gång de blir ett ljud så tittar jag bort […] men de 

går rätt så bra ändå. Bra med grupprum för att de är lugnt och tyst och bra när man 

ska skriva berättelser. Negativt med klassrummet är att de är lite svårt att 

koncentrera sig på att skriva.  

 

Några av eleverna tycker att det är bra att eleverna som behöver ”extra hjälp” är i grupprum 

för att de kan ”koncentrera sig, tänka och få bättre hjälp.” För klassläraren som håller i 

specialundervisningen ”pratar väldigt mycket med eleverna […] om de då är i ett grupprum 

kan de vara för sig själva och tänka bättre.” Om specialundervisningen hade varit i 

klassrummet hade det blivit ”störande av att någon pratar hela tiden […] för att det är något de 

gör med eleverna.” ”Det hade blivit tjötigt om dom skulle varit i klassrummet, för det hade 

blivit mycket prat mellan dem”. En annan elev svarar:  

 
Vana vid klassrum. Trivs bättre där […] har sin egen bänk. Grupprum lugnt och tyst om 

man inte är många. Det skulle blitt ett liv […] i klassrummet. Klassläraren pratar och 

läser. Mycket ljud […] jobbigt för de andra. 
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Eleverna ger även uttryck för vilka lärare som är bra att eleverna som går iväg har. De flesta 

av eleverna lyfter fram att det är bra när klassläraren hjälper vissa elever, ”för att hon är vår 

klasslärare och de är mer vana vid henne […] för att vi har henne ganska mycket.” ”Bättre att 

de får klassläraren, för de går lika bra för mig med en annan lärare. För då behöver de inte 

byta lärare. Då har de samma lärare i klassrummet och där.” Många av eleverna tror att 

eleverna som går iväg känner att det blir ”bättre nu när de har klassläraren, för då behöver 

dom inte byta.”  
 

Jag kan nog gissa på att de kan vara klassläraren som är lite bättre men jag vet inte. 

Bättre för att de är mer vana vid henne också av att i klassrummet har vi ju henne 

ganska mycket [...] kanske inte är så vana vid den andra läraren. De gör inget att 

klassläraren går iväg med dem […] fortsätter ändå, de är liksom okej att hon går iväg av 

att de ofta är en annan lärare som är där om man ska ha hjälp. 

 

Är bättre när klassläraren gör det, för att de är vår lärare. Men tror att det känns likadant 

för de som går ut. För att de gör samma sak […] de läser och spelar på datorn, till 

exempel ordspel. 

 

Både och, behöver dom hjälp så skall dom få de, roligt när den andra läraren hade dom 

för då var klassläraren kvar i klassrummet. 

 

Både och, då var klassläraren kvar i klassen, lärarna som är kvar nu är inte lika bra.  

 

Eleverna som går iväg är inte överens om vad de tycker om den hjälpen som de får. En av 

eleverna anser att ”det är lika bra med båda lärarna […] spelar ingen roll.” Skillnaden mellan 

lärarna är att ”man läser mycket mer med klassläraren än specialpedagogen.” Något som 

eleverna tycker är roligt och en av eleverna tycker att ”man gör nått konstigt med 

specialpedagogen.” ”Specialpedagogen spelar in på datorn och jag får inte greja med datorn.” 

En av eleverna tycker att det är ”bättre med klassläraren” men känner att ”det kan vara jobbigt 

med hjälpen ibland […] jobbigt när man måste gå ifrån lektionerna när de händer roliga saker 

där ute som man vill vara med på.”  

 

5.2.1 Sammanfattning av elevers syn på specialundervisning  

Majoriteten av eleverna som deltog i studien tror att elever som går iväg övar på att läsa och 

skriva. Det ger även andra förslag som exempelvis att ”de skriver och spelar på datorn, 

memory eller andra spel som Zebran.” Elevernas svar kan tydas som att läsa och skriva är 

något som de vet att elever som går iväg gör för att öva på det. Däremot vet de inte varför de 

sitter vid datorn, de tolkar kanske inte detta som något som tillhör undervisning så som läsa 

och skriva. Apropå att de övar på läsning uttrycker sig elever exempelvis som följande: ”det 

hörs när dom läser, klassläraren säger det och dom själva”. Detta är något som eleverna lagt 

märke till och det är inget konstigt att alla läser olika fort. Nilholm (2006) menar att man 

måste acceptera och utgå från att alla elever är olika. Den stora utmaningen för läraren är att 

kunna utgå ifrån elevers olika förutsättningar och behov (Nilholm, 2006). 

 

Utgångspunkten idag är att utbildningen för eleverna skall vara likvärdig, det förutsätter att 

elever som har svårigheter ska få den hjälp de behöver. Det är då skolans uppgift att bedöma 

hur detta stöd ska ges och organiseras för att bli likvärdigt i jämförelse med den undervisning 

övriga elever får (Vernersson, 2007). Några av eleverna i klassen har större inblick i vad 



 23  

 

eleverna gör ”utanför” klassrummet, vilket kan bero bland annat på att de är mer intresserade 

av vad de andra eleverna gör. De kan även bero på att de är vänner eller syskon. 

 

Elever som har särskilt stöd är ofta i behov av längre tid för att kunna förstå och lära (Haug, 

1998; Vernersson, 2007). Några av eleverna uttrycker att elever som går iväg behöver hjälp 

av en ”expert” och att detta ska ske ”utanför” klassrummet (Persson, 1998). Många elever 

förklarar att ”det är svårt att koncentrera sig i klassrummet”. De lyfter att i grupprummet är 

det ”tystare […] för att ingen stör.” Många av eleverna tror att de som går iväg ”kanske måste 

öva mer för att dom behöver lära sig mer eller har inte hunnit som oss.” Detta kan vara något 

som förklarats i klassrummet eftersom flera av eleverna uttrycker sig som denna elev, ”tror att 

de läser ofta när de är med klassläraren och lär sig stava och skriva.” Det finns andra tankar 

från elever varför vissa går iväg, det kan vara för att ”de kanske inte lyssnar eller nåt [...] inte 

lyssnar på vad fröken säger, eller skriver på tavlan.” Här tolkar eleven att svårigheten för de 

som går iväg är att de inte lyssnar lika mycket som vissa andra elever. Eleven som lyfter detta 

menar också att eleverna gör vissa saker mer än de andra som ”[…] leker med sudd, kollar sig 

omkring eller pratar.” Det kan även vara så att det är personrelaterat till en av eleverna som 

går iväg och då tolkar han/hon att de andra som går iväg också gör det.  

 

Eleverna har olika syn på frågan kring hur länge eleverna som går iväg är borta. De flesta 

gissar på mellan 15 min eller 20-30 min var. Några av eleverna har reflekterat över att det 

skiljer sig tidsmässigt hur länge eleverna är borta och att det beror på om de går på lässtöd 

med klassläraren eller går till specialpedagogen. En förklaring kan vara att det sker ett avbrott 

när exempelvis den ena eleven slutar och den andra eleven börjar. Då kan det bli mer rörelse 

och prat innan bytet skett vilket gör att eleverna reflekterar och samtidigt lägger märke till hur 

länge eleven har varit borta. Vissa av eleverna kanske inte reflekterar över det på grund av att 

de inte märker eller har vant sig vid att vissa elever går iväg till en annan undervisning. Groth 

(2007) påpekar att stödinsatser och särskilda åtgärder för elever som går iväg inte ska medföra 

att de känner sig som avvikare. Eftersom klassens elever i vissa fall inte märker att de går iväg 

kan det bero på att det skötts på ett så pass smidigt sätt att eleverna inte känner sig utpekade 

när de går iväg. 

 

Majoriteten av eleverna som inte går iväg på undervisning utanför klassrummet vill inte gå 

med lärarna för att få mer hjälp. ”Skulle inte vilja gå med lärarna för de behöver jag inte […] 

för de är inget jag tycker är jättesvårt”. Eleverna belyser att de inte behöver hjälp med något 

speciellt. Holmsten (2002) poängterar att alla elever behöver stöd i sin skolgång men vissa 

behöver mer stöd än andra beroende på vilka svårigheter eleven uppvisar. En elev anser att 

han/hon behöver hjälp, eleven uttrycker sig att ”jag skulle vilja gå med lärarna, men inte för 

att få hjälp med läsning och skrivning utan för att få hjälp med matten”. Som lärare har man 

ansvar för att eleverna får den hjälp som behövs. Skolans resurser är viktiga för elever i behov 

av särskilt stöd och i första hand bör stödet ges inom klassens ram (Skolverket, 2010). Men 

om man ska placera en elev i särskild undervisningsgrupp ska det vara för ”barnets bästa”. 

Särskilda undervisningsgrupper bör dock inte vara permanenta. Man ska vara lyhörd för vad 

eleven vill och vara flexibel i sin planering och undervisning (Haug, 1998; Vernersson, 2007). 

Det är viktigt att man tar hänsyn och ser alla svårigheter, att alla är olika och ska respekteras 

för det (Nilholm, 2006).  

 

Majoriteten av eleverna är negativa till att alla elever ”alltid” ska vara med i klassrummet. De 

menar att detta skulle leda till alltför mycket prat och för ”stökigt”. En elev menar att det hade 

blivit ”tjötigt” med alla i klassrummet i samband med undervisningen för de andra eleverna. 
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Eleverna menar själva att det inte blir lika bra undervisning för eleverna som går iväg om de 

gör sitt och de andra eleverna gör något annat i klassrummet, där man behöver diskutera och 

använda andra hjälpmedel. Giangreco, Cloninger, Edelman & Schattman (1993) menar att 

inställningen som läraren har präglar arbetssättet och undervisningen, detta påverkar eleverna 

till att de får en uppfattning om hur det ”ska vara”.   

 

Elever som går ”utanför” klassrummet säger själva att de behöver hjälp av läraren enskilt i 

grupprummet för att de ska lära sig läsa och skriva. De säger även att de får samma 

undervisning som de andra som går iväg, de använder samma metoder, böcker med mera men 

de kanske inte lär sig exakt samma saker. Skolverket (2010) menar att läraren ska ta hänsyn 

till alla elevers förutsättningar, deras tänkande och erfarenheter. En av eleverna anser att ”det 

kan vara jobbigt med hjälpen ibland […] jobbigt när man måste gå ifrån lektionerna när de 

händer roliga saker där ute som man vill vara med på.” Det som kan upplevas som negativt är 

att de missar det ”roliga” med de andra klasskamraterna eller att de blir förvirrande när de 

kommer tillbaka och inte får samma genomgång till aktiviteten som pågår som de andra fått 

(Groth, 2007; Nilholm, 2006). De kan känna sig obekväma eller osäkra i aktiviteter som pågår 

för de inte förstår vad som krävs för att klara uppgiften. 

 

De flesta av eleverna nämner att grupprum är det som är ”bäst” om man skall få hjälp, för 

”man störs inte lika mycket där som i klassrummet.” Eleverna i klassen säger att man kan 

koncentrera sig bättre och på så sätt lära sig bättre än när man är i ett grupprum. Då ligger 

ansvaret för den ”stökiga” miljön både på eleverna själva och på läraren. Anledningen till att 

eleverna som går iväg känner att de inte kan träna på läsning och skrivning i det ordinarie 

klassrummet kan vara att de inte är vana vid det arbetssättet. En av eleverna som inte deltar i 

undervisning utanför klassrummet lyfter fram att det är ”pinsamt om man inte kan uppgifterna 

[…] för då hör de andra eleverna att man inte kan och därför är det skönt att vara i ett 

grupprum.” Eleven lyfter inte fram att de är pinsamt för dem som går iväg utan påpekar att det 

är pinsamt att klassen ser när man behöver hjälp. En annan elev säger att om man är i ett 

grupprum ”kan man prata lite högre och slippa viska för att de andra ska kunna jobba.” 

Holmsten (2002) anser att elever som har svårigheter i en viss miljö inte behöver ha det i en 

annan miljö.  

 

6.0 Diskussion och slutsatser 
I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera våra resultat i relation till tidigare forskning. 

Därefter reflekterar vi över detta med utgångspunkt i våra tankar kring ämnet. Vi kommer i 

den tredje delen som är metoddiskussion att ta upp för- och nackdelar med vår metod i 

studien. Avslutningsvis kommer vi att lyfta fram det vi skulle vilja undersöka mer i framtiden.  

 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur elever upplever särskild undervisning 

och/eller specialundervisning. Med särskild undervisning/specialundervisning menar vi att 

elever som är i svårigheter får lämna ordinarie undervisning för att få stöd av annan pedagog 

och i annan lokal.  

 

- Hur ser elever på sina kunskaper? 

- Hur resonerar elever om specialundervisning? 
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6.1 Resultatdiskussion  
När vi läste artiklar och annan litteratur kunde vi se ett relativt ensidigt perspektiv på hur den 

specialpedagogiska verksamheten skulle organiseras. Vi såg ingen som lyfte det positiva med 

segregerade miljöer utan enbart det negativa. Forskningen belyser att eleverna kan få dåligt 

självförtroende, dålig skolgång, utanförskap eller att de missar den ”vanliga” undervisningen i 

klassrummet. Då vi inte upplevt det på samma sätt när vi själva har vistats i skolans 

läromiljöer fick det oss att fundera, stämmer den bild som beskrivs i litteratur och forskning? 

Vi började fundera över hur vi skulle kunna hitta andra perspektiv på specialundervisning, det 

vill säga sådana vi ansåg saknades inom forskningen. Detta var anledningen till att vi 

fokuserade på vad eleverna tänker och tycker. I relation till vad barnen tänker/tycker är det 

intressant att ta reda på om det arbetssätt och den organisering av specialpedagogiskt stöd som 

används i skolorna idag kan tänkas inverka hämmande på eleverna. 

 

Förordningar och styrdokument rekommenderar att elever skall inkluderas i den ordinarie 

klassens verksamhet men samtidigt framkommer det att skolan kännetecknas av en mängd 

segregerande undervisningsmiljöer, vilka bidrar till att elever mår dåligt. Detta visar att skolor 

inte arbetar i enlighet med lagar och förordningar utan att något annat sker i den praktiska 

verksamheten (Persson, 2008). Därför är det enligt Nilholm och Alm (2009) klokt att man inte 

ser inkludering som ett allt-eller-inget fenomen, utan istället ser klassrummet som mer eller 

mindre inkluderande. Lgr 11 (Skolverket, 2011) menar att man som elev skall få liknande 

utbildning som alla andra men med olika utformning som passar till varje individ. Lgr 11 

(Skolverket, 2011) föreskriver vidare att elever som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp 

de behöver och att det är den aktuella skolans uppgift att bedöma hur stödet ska ges och 

organiseras. Holmsten (2002) och Vernersson (2007) menar att skolans resurser är viktiga 

faktorer och att det särskilda stödet huvudsakligen bör ges inom klassens ram, men i enstaka 

fall kan särskilda undervisningsgrupper inrättas.  

 

Vi skall idag inkludera alla elever i skolarbetet och placering av en elev i särskild 

undervisningsgrupp skall motiveras med ”barnets bästa” och inte ”klassens bästa”. Tidigare 

pratade man mycket om ”klassens bästa”, då man tog ut eleverna för att de övriga eleverna i 

klassen inte skulle bli störda av dessa elever (Holmsten, 2002). De flesta av eleverna 

framhåller att de vill sitta i ett grupprum om de behövde extra stöd. Elever uttrycker själva att 

de som får specialundervisning kan koncentrera sig bättre och på så sätt lära sig bättre. De 

fortsätter att belysa att eleven får det stöd och hjälp direkt när eleven behöver det, inga 

störande moment eller annat kan påverka eleven så som i klassrummet. Eleverna i klassen 

nämner att man ska arbeta med det som man behöver, att undervisningen ska vara anpassad 

utifrån individens behov.  

 

De flesta elever i studien uttrycker sig positivt till att vissa elever går iväg för att få 

undervisning i en annan lokal. Givetvis kan man fundera över om eleverna har någon annan 

form av specialundervisning att jämföra med eller om det är så att det sätt skolan organiserar 

undervisningen på tas för given. Många elever anser att det antagligen skulle bli för mycket 

prat i klassrummet om elever i behov av särskilt stöd skulle stanna kvar. De elever som blir 

segregerade i den klass där vi utfört våra intervjufrågor belyser att de vill gå iväg till ett 

grupprum för att det är tystare där och ingen stör. När eleverna resonerar om hur 

undervisningen bedrivs för de elever som går iväg till annan lokal menar de att det är det bästa 

för dem, eftersom de nog kan koncentrera sig, tänka och få mer hjälp där än i klassrummet. 

Många elever menar att man inte blir utanför för att man får specialundervisning. De uttrycker 

ändå själva att de inte vill lämna klassrummet för att få stöd och hjälp. Flera av eleverna som 
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deltog i studien anser att det fungerar bra i klassrummet. Att de kan arbeta och att de sitter vid 

sin bänk var viktigt för flertalet av eleverna. Att gå till grupprum där deras bänk inte finns kan 

ligga till grund för att vissa av eleverna skall känna sig osäkra. 

 

Skolan vi har gjort studien i segregerar elever som behöver specialundervisning ur 

klassrummet enligt eleverna vi intervjuat. Vernersson (2007) framför att elever som ges 

specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie undervisning ofta ”kommer efter” övriga elever. 

Vidare menar hon att detta leder till att eleverna som går iväg får sämre självförtroende och 

deras lust att lära kan försvinna. Man understryker även inom specialpedagogisk forskning att 

självuppfattning är avgörande för elevens kunskapsinhämtning (Vernersson, 2007). Viktig är 

att alla får en likvärdig undervisning i skolan och det är något som ofta står och finns med i 

styrdokumenten. Men kan verkligen alla elever i hela landet få likvärdig undervisning kan 

man undra. Hur vet vi att de elever som går på specialundervisning får likvärdiga kunskaper 

som de andra eleverna undrar vi. I litteraturen framgår att specialpedagogiskt stöd ska lära ut 

det som eleverna skall nå i den ”vanliga” undervisningen men med mer anpassad hjälp än de 

andra eleverna. Eleverna ska få hjälp att nå målen utifrån sina förutsättningar, erfarenheter 

och svårigheter. Alla i skolans verksamhet ska uppmärksamma och stödja elever som är i 

behov av särskilt stöd, man ska tillsammans samarbeta och göra skolan till en bra miljö för 

alla som vistas där (Skolverket, 2010).  

 

Vi anser att det är viktigt hur läraren organiserar undervisningen utifrån elevernas 

förutsättningar och behov. Vi tror att om läraren har positiv inställning till inkludering så kan 

eleverna få det också. I den klass vi gjort studien upplever eleverna att det skulle vara negativt 

om elever som går iväg på specialundervisning hade stannat kvar i klassrummet. Lärarna har 

kanske ett upplägg där de inkluderar eleverna men det är inget som eleverna reflekterar över. 

Undervisningen kanske har utförs på ett så pass smidigt sätt att det inte märks. Elevernas syn 

kan påverkas av de arbetssätt som används i deras undervisning. Eleverna som går ut från den 

ordinarie undervisningen upplever det inte som negativt att gå iväg förutom ett fåtal gånger då 

undervisningen i klassrummet är rolig. Då anser eleverna att de går miste om något Ur ett 

annat perspektiv kan detta förstås som att vissa elever kanske inte kan koncentrera sig i ett 

klassrum med mycket prat, bläddrande i böcker eller annat som kan störa. 

 

Ett dilemma som kan förekomma inom specialundervisningen idag är att det bland annat finns 

elever som behöver stöd i många delar av skolarbetet och behöver längre tid på sig att förstå 

samtidigt som målen ska nås av alla elever vid samma tidpunkt (Haug, 1998; Vernersson, 

2007). Därför måste man som lärare har goda kunskaper i olika sorters undervisning samt att 

man är flexibel och lyhörd. Inom specialpedagogiken är det även viktigt att man ser till att 

elever får den tid och hjälp som de bör ha, det gäller även den ordinarie undervisningen. Alla 

lärare skall möta alla elever utefter deras förutsättningar och behov.  
 

Några av eleverna lyfter att det är bra att klassläraren går med de elever som behöver hjälp, 

för att klassläraren känner dem. Vi tolkar det som att dessa elever vill att de som får 

specialundervisning skall känna sig trygga i att få extra hjälp. Några elever tycker att det är 

bra när klassläraren stannar kvar i klassrummet och andra lärare får ta hand om dem som går 

ut. Klassläraren ger trygghet och de är vana vid läraren lyfter några av eleverna fram. Det 

svåra ligger då i hur man skall göra för att alla elever skall känna sig trygga fastän 

klassläraren inte är i klassrummet. Vilken grupp av elever skall ha klassläraren? De som går 

ut eller de övriga eleverna i klassen?  
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Flera elever belyser att det går bra att ha en annan lärare i klassrummet när klassläraren går 

iväg, medan vissa inte är nöjda med detta. För läraren är detta antagligen problematiskt att 

förhålla sig till. Man kan se det som att de minuter eller timmar som det kommer in ny 

personal i klassrummet skapar en vis förvirring hos vissa elever. Är det bra för elever att 

enbart ha en lärare under en hel termin eller är det bra med att variera lärare och människor 

som är i skolans värld? När man kommer ut i arbetslivet får man inte alltid välja vilka 

individer man skall ha i sin omgivning, man får träffa många människor som man kommer 

trivas mer- eller mindre bra ihop med. Kanske är detta något man vill lära eleverna i tidig 

ålder, att de skall kunna anpassa sig, ha förståelse och kunna respektera varje individs åsikter.  

  

När man utifrån Perssons (2008) perspektiv skall analysera kan man se hur skolan borde vara 

uppbyggd och utformad. Det skall vara en process för alla som vistas med eleverna, alla skall 

delta i elevernas lärande. Alla skall också ha ansvar för eleven och hjälpa till på bästa sätt. Vi 

fick av Perssons (2008) tabell en större klarhet i hur man kan se på skolans verksamhet och 

hur skolans verksamhet och specialpedagogikens verksamhet samarbetar. De olika 

perspektiven visar utifrån elevers svar att de vill ha en blandning av perspektiven men med en 

betoning på det kategoriska perspektivet. De vill själva kunna vara med specialläraren och ha 

långsiktiga mål där de arbetar under en längre tid med det som är svårt för dem.  

 

Alla frågor kan tolkas på olika sätt beroende på vad man har med sig i sin personliga 

ryggsäck, alltså värderingar, åsikter och känslor. Det vi lärt oss under utbildningen är att alla 

individer aldrig uppfattar samma situation lika. Med den lärdomen förstår vi att det finns 

elever som mår dåligt av sin specialundervisning på grund av olika orsaker. Men vi undrar om 

det är det så illa som vi nämner i inledningen att eleverna skall drabbas och brytas ned av 

undervisningen? Resultatet visar att det finns elever som trivs med att gå ifrån ordinarie 

lektion. De elever vi frågar menar att de belyser att det är bra för koncentrationsförmågan. 

Hur skall eleverna som inte kan behålla sin koncentration i klassrummet inkluderas är en svår 

frågeställning som alla lärare brottas med. Hur skall man inkludera alla elever samtidigt som 

alla skall känna sig trygga, kunna arbeta och känna lust att lära.  

 

Vi tycker att denna studie har givit oss kunskaper och erfarenheter som blir viktiga i vårt 

framtida yrke. Nu har vi en bra grund att bygga vidare på när vi själva möter elever och skall 

utgå ifrån deras nivå. Vi har fått en uppfattning om hur det fungerade förr och till skillnad från 

idag. Vi kan själva vara med och påverka hur specialpedagogisk ska organiseras för att ge 

eleverna förutsättningar att uppnå sina mål utifrån deras egna villkor, behov och åsikter. 

 

6.2 Metoddiskussion  
Nackdelen med vår studie är att den är relativt liten, utförd i en klass och med få elever. Det 

hade varit intressant att göra studien i större skala, det vill säga att förutom elever även 

intervjua lärare, speciallärare, specialpedagoger etcetera. Vi hade även kunnat utöka studien 

genom att göra observationer under den vanliga undervisningen och under stödlektionen. Det 

var för att se om det elever, lärare och rektor säger om ämnet stämmer överens med det som 

sker i verkligen.  

 

Det som kan ha inverkat negativt på våra resultat är att vi genomförde intervjuerna under en 

dag, då det eventuellt kunde känts stressigt för eleverna. I syfte att motverka eventuell stress 

valde vi att ha pauser mellan intervjuerna. Det som är en risk när man intervjuar är att 

eleverna kan förstå vad intervjuaren vill ha för svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
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2000). Som intervjuare får man sträva efter att omformulera frågor i syfte att eleven ska ges 

möjlighet att uttrycka sina egna reflektioner. Som intervjuare ska man också kunna tolka det 

eleverna säger och använda sig av den information eleverna gett. Därför valde vi att spela in 

intervjuerna för att tolkningsfel inte skulle uppstå (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

När vi valde att lyssna på det vi spelade in kunde vi eventuellt lagt upp det på ett annat sätt. Vi 

skulle exempelvis ha kunnat skriva ner intervjuerna i sin helhet ordagrant. Vi valde att lägga 

upp databearbetningen genom att lyssna på inspelningen och därefter ordagrant skriva ned det 

som var väsentligt för studien. Syftet med detta var att inte skriva ner sådant som inte var svar 

på de frågor vi ställde (Trost, 2002). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000)  anser att 

det är viktigt att spela in intervjuerna, då kan man följa elevens tankar flera gånger i efterhand 

och inte enbart vid intervjutillfället. Det finns mycket att tänka på under intervjun och för att 

visa att man är intresserad av vad eleven säger är inspelning det som är klokast att använda sig 

av (Trost, 2002). Det som däremot kan vara negativt med inspelning är att eleven kan känna 

sig mer spänd och nervös för inspelningen. De elever vi intervjuade var lite nervösa inför 

inspelningen med det släppte ganska fort för de flesta eleverna. För att få eleverna att berätta 

om sina upplevelser, känslor eller tankar behöver man ha skapat en god kontakt med eleven 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Att skapa ett förtroende med eleven är viktigt. 

Det kan man göra genom att prata om något som eleven känner till och inte behöver anstränga 

sig för att veta. Därför valde vi att träffa eleverna innan och vid intervjutillfället prata lite 

allmänt innan vi startade intervjun. När man byggt upp en sådan kontakt blir det lättare för 

eleven att känner sig mer säker och intervjuaren kan leda eleven i intervjuerna på ett bättre 

sätt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Det är viktigt vid intervjuer att man inte 

pressar eleverna utan respekterar att de exempelvis vill pussla färdigt innan intervjun, att 

eleven inte vill svara på vissa frågor eller dylikt.  

 

6.3 Fortsatt forskning 
När det gäller fortsatt forskning hade det varit spännande att vidareutveckla vår studie genom 

att involvera lärare, specialpedagoger, speciallärare, elevvårdspersonal och rektor, för att på så 

sätt få en inblick i hela skolans organisation och verksamhet. 

 

Vi skulle mer än gärna göra en större undersökning i framtiden där fler elevers tankar och 

synsätt kommer fram. Det hade varit intressant att göra en studie om antingen alla elever på 

en skola eller utvalda årskurser i alla skolor i länet. Detta skulle kunna bidra till en mängd 

uppfattningar om vad specialpedagogik är och vad den används till. 

 

Vi vill avsluta denna uppsats med att vi anser att det är nödvändigt att se elevernas synsätt 

inom specialpedagogiken för att ta reda på hur de upplever detta och kunna få ta del av det i 

skolans värd. Vi hoppas att fler vill vidareutveckla denna studie och få mer inblick i elevernas 

skolsituation. 
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Bilaga 1: Brev till elever och föräldrar  

 

 

 

Hej alla föräldrar! 

            

Vi är två studenter som läser sista året på Högskolan Väst. Denna termin skall vi skriva en 

uppsats, där vi själva får välja område. Vi har valt att skriva om hur elever upplever sin 

skoltid med fokus på specialundervisning. Det skall vi göra genom att intervjua eleverna i 

denna klass, intervjuerna kommer spelas in för att vi inte skall missa information. 

Inspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen är godkänd, namn på skola och elever 

kommer inte nämnas i vår uppsats.  

 

Vi kommer intervjua alla elever som vi får tillåtelse av, de som inte vill ett era barn skall bli 

intervjuade kommer självklart inte bli de. Intervjuunderlaget kommer att behandlas i 

uppsatsen enligt riktlinjer i vetenskapsrådet där de belyser deltagarnas anonymitet och etiska 

hänsyn. 

 

Vi ser framemot att träffa och intervjua ditt barn! 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Ivarsson & Rebecka Larsson  

 

___________________________________________________________________________ 

 

  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

  Intervjusvaren får endast användas inom ramen för examensarbetet. 

 

  Nej, jag vill inte att mitt barn intervjuas. 

 

Barnets namn:.......................................................................................................... 

 

Målsmans underskrift:……………………………………………......................... 

 

Namnförtydligande:................................................................................................. 

 

 

 

Skicka tillbaka lappen innan den XXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjuguide   
 

 

Kunskap: 

Litar du på dina kunskaper, sådant som du lärt dig i skolan? 

Kan du använda dig av dina kunskaper? 

Vågar du prova att göra ex, ett svårt mattetal utan att först fråga om hjälp? 

 

Hur elever upplever sin skoltid med fokus på specialundervisning: 

Varför går vissa elever iväg utanför klassrummet? 

Vad tror du att det beror på? 

Vad tror du att de gör/ ni gör? 

Hur länge är de/du borta? 

Vad tycker du om hjälpen du får av lärarna? 

Hur många gånger i veckan går de/du iväg? 

Varför går inte du med iväg/ varför går du iväg? 

Skulle du vilja gå iväg? 

Vad gör de andra när någon går iväg? 

Skulle du vilja vara kvar i klassrummet? 

Om du hade fått välja grupprum på skolan, var hade du velat sitta då? 

Om de som går iväg skulle ha varit med i klassrummet, hur hade det blivit då? 
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