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Abstract  
 

Title: Special group of education – a study about experiences and thoughts for a special 

teaching group.  

The purpose with this essay is to explore how pupils in a special group of education 

experience how it feels to be part of this kind of group. Further I want to examine a special 

educationalist view of this kind of groups. To perform this essay I choose to interview four 

pupils and one special educationalist. Through the interviews I want to discover the pupils and 

the special educationalists thoughts and experience. The result has been compared with earlier 

research and the essay has its basis in different theories. The aim with this research is to get a 

view from the pupils and the special educationalist if it is required to continue the education 

in special groups.  

The result shows that the pupils enjoy belonging in special group of education. That provides 

them with an environment of teaching and education.  Also the special educationalist looks 

positive at special groups of education.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En verklighet är att alla elever inte passar in i en ”vanlig klass” och dess undervisningsform. 

Detta kan bero på flera saker, eleven kan ha en diagnos i form av ADHD (Attention- Deficit/ 

Hyperactivity Disorder) eller olika former av funktionshinder men även många andra orsaker 

kan göra att barnet är i behov av särskilt stöd. Därför kan en lösning vara att gå i en särskild 

undervisningsgrupp. Särskild undervisningsgrupp är en organisationsform där man ges 

specialpedagogiskt stöd i grundskolan för kortare eller längre period (Persson 2008 s.13). 

Men hur är det egentligen att gå i en sådan grupp, blir allt mycket enklare för den elev som är 

i behov av särskilt stöd eller kan det påverka eleven negativt? I styrdokumenten (Läroplanen 

och skollagen) betonas vikten av att det ska vara en skola för alla. Skolan ska hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd samt göra skolan till en bra miljö för utveckling och lärande (Lpo94 

s.17). Därför är det av stor vikt, genom elevernas upplevelser, förstå om en särskild 

undervisningsgrupp är en bra plats för dem att utvecklas i. Det är även viktigt att veta vad 

lärarnas tankar är med att ha en särskild undervisningsgrupp. Vill man att eleverna ska gå där 

för alltid eller är målet att de ska få gå tillbaka till en ”vanlig klass” igen? Att bara ha vissa 

lektioner i en liten grupp och de övriga lektionerna i den ”vanliga klassen”? Hur det än är så 

kan det vara viktigt att veta lärarnas tankar kring detta. Att eleverna blir stigmatiserade genom 

att de tillhör en särskild undervisningsgrupp är i praktiken en sanning som många elever som 

går i sådana grupper kan vittna om. Därför är det viktigt att även få med hur lärarna arbetar 

och tänker kring en särskild undervisningsgrupp.  

Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd har varit ett intresse som jag har brunnit för länge, 

det är med denna anledning jag har valt att skriva om detta. Jag har själv under min skolgång i 

grundskolan tillhört en särskild undervisningsgrupp för barn i behov av särskilt stöd. Därför 

blir det extra intressant för mig att undersöka hur elever upplever sin skolgång i en sådan 

grupp samt lärarnas syn på grupper av sådana slag. Det blir av eget intresse att jämföra 

skillnader med hur det var då att tillhöra en särskild undervisningsgrupp till hur det är nu. 

Men undersökningen ger även upphov till att lättare förstå elevernas tankar kring särskilda 

undervisningsgrupper. Att arbeta som lärare innebär i verkligheten att få möta elever som är i 

behov av särskilt stöd. Det denna undersökning skulle kunna medföra är elevers och lärares 
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egna tankar kring om det finns ett behov för fortsatt undervisning i särskilda 

undervisningsgrupper.  

Hur ska man då som lärare motverka negativa beteenden mot de elever som p.g.a. sin klass 

tillhörighet eller diagnos blir dåligt behandlade av de övriga lärarna och eleverna i skolan där 

det finns särskilda undervisningsgrupper? Enligt läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem 1994, framgår det att läraren skall 

uppmärksamma och i samråd med andra lärare vidta åtgärder för att motverka alla former av 

kränkande behandlingar (Lpo94 s.14).   

Jag har i denna uppsats genomfört en kvalitativ undersökning där jag har intervjuat elever och 

en specialpedagog i en skola som har särskilda undervisningsgrupper. Undersökningen 

gjordes för att spegla elevernas upplevelser av att gå i en särskild undervisningsgrupp samt 

pedagogens tankar och syn kring en sådan grupp.    

1.2 Syfte & Frågeställningar 

I undersökningen har jag valt att ta del av hur utvalda elever ifrån en särskild 

undervisningsgrupp upplever att ha en diagnos och tillhöra en sådan grupp. Blir de genom sin 

diagnos stigmatiserade och därför annorlunda behandlade av andra elever och lärare samt hur 

miljön påverkar deras inlärning? Vidare vill jag undersöka hur en utvald specialpedagog som 

arbetar med denna särskilda undervisningsgrupp förhåller sig till en sådan grupp. Vilken syn 

har hon på att elever får gå i särskilda undervisningsgrupper och hur arbetar hon och tänker 

kring inkludering.  

Syftet med denna undersökning är att i en särskild undervisningsgrupp ta reda på elevernas 

upplevelser av att gå i en särskild undervisningsgrupp, samt att ta reda på hur en 

specialpedagog förhåller sig till en sådan klass. 

1.2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag kommer använda mig av ringar in och förtydligar mitt syfte. 

 Hur upplever eleverna i den särskilda undervisningsgruppen att tillhöra en sådan 

grupp? 
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 Vilka tankar har specialpedagogen kring inkludering och hur ser hon på en särskild 

undervisningsgrupp?  

 Hur upplever eleverna i den särskilda undervisningsgruppen sin diagnos och hur viktig 

är miljön? 

2 Teorianknytning & Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag att ta upp de teorier som jag har utgått ifrån och ansett varit 

relevanta för min undersökning där syftet är att ta reda på elevers upplevelser av att gå i en 

särskild undervisningsgrupp samt en specialpedagogs tankar kring att arbeta med en sådan 

grupp. Jag kommer även i detta avsnitt via olika litteratur ge läsaren en inblick i de centrala 

begreppen och vilken betydelse de har för min undersökning.  

2.1 Stigmatiserad 

Den amerikanska professorn i antropologi och sociologi Erving Goffman tar upp i boken 

Stigma den avvikandes roll och identitet (2001) om hur personer som är stigmatiserade får 

denna stämpel i förhållande till de ”normala”. De Goffman menar är ”normala” är de 

individer som inte på ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningarna.  

 När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att han besitter någon egenskap som 

gör honom olik de övriga personer som tillhör den kategori där han inplaceras, någon mindre 

önskvärd egenskap. På så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig 

människa till en kastmärkt, en utstött människa. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma, 

(Goffman, 2001, s.12).  

Goffmans teori beskriver vidare att det finns tre artskilda typer av stigma som kan urskiljas. 

Den första innebär att vi har kroppsliga missbildningar av skilda slag som är fysiska 

avvikelser. Den andra typen av stigma är att vi har olika fläckar på den personliga karaktären 

som på något sätt upplevs som avvikande. Sedan har vi den tredje typen av stigma som är 

”tribala”, sambetingade som vilken ras, nation och religion tillhörighet man har. (Goffman, 

2001, s.14). 

Att vara stigmatiserad innebär på något sätt att man är avvikande från det ”normala”, därför 

menar Goffman att det finns bland annat två typer av avvikare. Den sociala avvikaren och den 

inomgruppsliga avvikaren . Den sociala avvikaren menar han är sådan som har uppfattats som 
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icke vederbörliga i förhållande till de normala inom samhället i stort och som samlas i ett 

mindre kollektiv inom ett större kollektivs ram. Medan den inomgruppsliga avvikaren, 

avviker från den grupp den tillhör och från de normer som finns inom gruppen. (Goffman, 

2001, s 146-150).   

2.1.1 Stigmatiserad istället för diagnostiserad 

Författaren av boken stigmatiserad istället för diagnostiserad – en fallstudie om konsekvenser 

av utebliven diagnos för en person med ADHD-symptom Fredrico Leal (2010) skriver där han 

själv ingår i studien, genom att diagnostisera någon ska detta bidra med förenkling av 

tillvaron genom att rätt insatser kan sättas in, samt att det ska vara något positivt som ska ge 

förklaring till svårigheter som man upplever. Vidare menar Leal att hjälp för de individer som 

visar symptomen på en diagnos som ADHD skulle med hjälp av insatser som psykologiska, 

pedagogiska, miljömässiga (sociala) och medicinska kunna motverka stigmatisering.  

De psykologiska insatserna är viktiga genom att förstärka självbilden för att senare i livet inte 

få problem på grund av att man inte satt in rätt insatser i rätt tid. Det positiva med att få en 

diagnos är att känna samhörighet med någon som har liknande diagnos. ”Men att få träffa 

andra att utbyta tankar med om sin funktionsnedsättning är värdefullt och kan bidra till bättre 

självkänsla. Det blir tydligt att andra har gått igenom samma eller liknande saker” (Leal, 

2010, s. 99) .  

Pedagogiska insatser är nödvändiga för att många individer som har en diagnos i form av 

ADHD behöver tydlighet och detta genom att använda olika pedagogiska hjälpmedel men 

pedagogiska insatser är även viktiga för att skapa struktur och rutiner. 

Med hjälp av miljömässiga insatser och anpassning av den sociala miljön ger det 

förutsättningar till att personer med ADHD blir bidragande. Leal tar upp extra personal, 

tillgänglighet av platser där man kan arbeta ostört och tydlig kommunikation som exempel på 

lämpliga anpassningar som förbättrar miljön och underlättar tillvaron. Han menar att ”Starka 

egenskaper ska kunna lyftas fram och förbättras ytterligare, svagare områden ska kunna 

synliggöras och stärkas upp” (Leal, 2010, s.101).  

Medicinska insatser menar han utifrån sig själv har hjälpt honom att förbättra sin 

koncentrations förmåga samt minskat överaktivitet och impulsivitet. Han menar att en 

förutsättning för att få medicinering mot ADHD är att en diagnos är ställd. Vidare säger han 
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att diagnostiseringen har hjälpt honom på ett positivt sätt just för att man då får tillgång till 

rätt hjälp genom bland annat psykologiska insatser, pedagogiska insatser, miljömässiga 

insatser och medicinska insatser. (Leal, 2010, s.98-103).  

2.1.2 Avvikande beteende 

Universitetslektorn och forskaren Mats Hilte (1996) tar upp i boken avvikande beteende – en 

sociologisk introduktion, om olika perspektiv på avvikande beteenden. Funktionalistiska 

perspektiv på avvikande beteende och det radikala avvikarperspektivet.  

Inom det funktionalistiska perspektivet tar Hilte upp den amerikanska strukturfunktionalismen 

som dominerade den sociologiska teoribildningen ända in på 1960-talet och där 

strukturfunktionalisterna står för en normativ syn på avvikande beteende. ”Den bygger på 

antagandet att människors handlingar styrs av internaliserade normer och att de handlingar 

som strider mot gruppens regler uppfattas som avvikande” (Hilte, 1996, s.56).  

Strukturfunktionalismen består av tre olika varianter Individualistiska funktionalismen är den 

första och innebär att genom det mänskliga behov som de anses svara mot kan man förklara 

samhällets sedvänjor, ritualer och traditioner. Även att det sociala och dess struktur är 

funktionella svar på människans behov. Den andra varianten kallas för interpersonell 

funktionalism och den tar upp hur olika sociala förändringar och utvecklingar sätter sociala 

samspelet i obalans, den betonar vidare relationerna mellan samhällets olika delar. Inom 

interpersonell funktionalism studeras olika saker i samhället för att reglera sociala spänningar. 

Den tredje varianten samhälleliga funktionalismen fokuserar på relationerna mellan 

övergripande sociala strukturer och institutioner och på vilket sätt de begränsar individens 

handlingar. (Hilte, 1996, s. 56-57).  

Inom det radikala avvikarperspektivet skiljer det sig från funktionalistiska avvikarperspektivet 

genom att utgångspunkten för analys av avvikande beteenden är en annan till skillnad från 

strukturfunktionalismen. Medans man inom funktionalismen har konsensustänkande för man 

inom det radikala perspektivet ett konflikttänkande där förgrunden innehåller begrepp som 

makt, konflikt, förtryck, motsättning och frigörelse. En gemensam grund för både dessa 

perspektiv är att fördelningen av olika resurser som ekonomiska, kulturella och sociala är 

orättvisa och i obalans. Hilte menar att orsaken till olika avvikande beteenden kan vara den 
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obalans som finns i samhället eller i den miljö som man befinner sig i och där brist på 

åtgärder bidrar till ojämlikhet. (Hilte, 1996, s.75-76).  

2.2 Specialpedagogik  

Claes Nilholm, professor i specialpedagogik och för fattare av boken perspektiv på 

specialpedagogik (2007) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogiken. Det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Det 

kompensatoriska perspektivet innebär att kompensera individen efter de brister den uppvisar, 

detta genom att identifiera problemgruppen, sedan söker man efter att förstå orsaken till 

problemen utifrån psykologiska och neurologiska förklaringar, samt ta fram metoder och 

åtgärder som kan hjälpa individen med de problem den uppvisar. Här är målet att arbeta med 

grupper som uppvisar samma problem. Man kan säga att specialpedagogiken anpassas efter 

medicinska och psykologiska rön därför blir diagnostisering centralt genom att kunna arbeta 

efter de problem som personerna uppvisar.  

Det kritiska perspektivet är kritisk av det kompensatoriska perspektivet och man är kritisk till 

specialpedagogiken som här anses kategorisera barn och pekar ut dem som mer eller mindre 

onormala. Skolan ska vara en bra miljö för barnen att utvecklas i därför ska man inte 

lokalisera problemen till eleverna. Man menar här att elevers olikheter ska ses som resurs och 

att orsaken till skolans misslyckande ska sökas utanför eleven.  

Inom dilemmaperspektivet ska man ge alla elever samma förutsättningar för att lära in 

kunskap och ge liknande erfarenheter samtidigt som man ska anpassa sig efter varje elevs 

förutsättningar. Här finns det inte heller något entydigt svar på hur man bör agera inom 

utbildningssystemet. Inom dilemmaperspektivet är olikheterna som eleverna kan ha ett 

grundläggande faktum som man ska anpassa sig till. Det blir här en spänning mellan de 

gemensamma och anpassning till elevers olikheter, därav ett dilemma (Nilholm, 2007, s.20-

23).  

Bengt Persson som är forskare inom specialpedagogik beskriver specialpedagogiken som 

flerdimensionellt och menar att det därför är svårt att försöka förstå specialpedagogikens 

kunskapsmässiga, sociala, professionella och praxisrelaterade dimensioner (Persson, 2008, 

s.30). Han beskriver även specialpedagogiken som något som har förändrats genom tiden, 

istället för att lägga problemen enbart hos eleverna försöker man anpassa undervisningen efter 
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elevernas behov och se elevers möjligheter till utveckling. Han menar vidare att det således är 

skolans ansvar att möta eleverna och de svårigheter de har med olika åtgärder som 

pedagogiska, miljörelaterade och organisatoriska (Persson, 2008, s.20). Persson beskriver hur 

specialpedagogiken är utformad för de elever som är i behov av särskilt stöd, och där han 

syftar på att det i första hand är elever som bedöms att inte nå skolans mål som blir 

bedömningsgrunden för huruvida stöd ska sättas in eller inte. Det är svårt att exakt kunna 

definiera termen specialpedagogik men det vi kan konstatera med specialpedagogikens 

funktion menar Persson är att specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in då den 

vanliga pedagogiken bedöms som otillräcklig (Persson, 2008, s.20-26).  

Persson som utgår ifrån en undersökning bland pedagoger och specialpedagoger har kommit 

fram till att den vanligaste orsaken till behovet av specialpedagogiskt stöd är att eleverna 

behöver mer utrymme och därför behöver gå i mindre grupper. Detta menar han utifrån de 

svar han fått i undersökningen är kopplat till att tempot i de ”vanliga” klasserna är för högt. 

Ett annat mönster som dyker upp i undersökningen är att de elever som är i behov av 

specialpedagogiskt stöd är oftast sådana som uppfattas som stökiga eller har sociala problem, 

det vill säga socioemotionella problem av olika slag (Persson, 2008, s.66-68).   

2.2.1 Inkludering 

Ingemar Emanuelsson, professor emeritus i specialpedagogik menar att begreppet en skola för 

alla är nära förknippat med inkludering. En skola för alla ska vara en skola som kan möta 

elevers olikheter och kunna ge de bästa förutsättningarna. Inkludering blir därmed att 

undervisningarna ska kunna anpassas efter varje enskilt elevs behov. Man ska vara inkluderad 

i en gemenskap där alla är olika (Emanuelson, 2007).  

För att elever inte skall hamna i svårigheter ställs alltså krav på att den inkluderande undervisningen är 

planerad och genomförs på ett sådant sätt att den kan möta alla elevers olika behov inom ramen för den 

sammanhållna gemenskapen . (Emanuelsson, 2007, s.19) 

Emanuelsson mena att en elev lika gärna kan vara exkluderad i en ”vanlig” klass om denne 

inte får möjlighet till full delaktighet i det som sker i klassen. Han beskriver det kategoriska 

perspektivet till specialundervisning av speciella elever till differentierande exkludering eller 

segregering, medans det rationella perspektivet öppnar utmanande möjligheter till inkludering 

och integrering (Emanuelsson, 2007, s.19).  
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Professorn i pedagogik och specialpedagogik Peder Haug talar om inkluderande integrering 

och menar att det innebär när eleverna får sin undervisning i den klass de är inskrivna i som 

elever. Haug säger vidare att förutsättningarna för att använda sig av inkluderande integrering 

är att eleverna ska tränas upp i unga år till att delta i samma samhällsgemenskap och få 

gemensam undervisning för att de i senare år ska klara av att vara tillsammans i det vanliga 

samhällslivet. Inom detta begrepp inrymmer det även att, för att man ska ha en inkluderande 

integrering krävs det att man accepterar skillnader mellan eleverna och att dessa ska hanteras 

genom individuella tillrätta lagda undervisningar i samma klassrum. Eleverna ska få möjlighet  

att komma så långt som möjligt utan att bli stigmatiserade eller utpekade. Genom detta 

upphävs de skillnader som finns mellan pedagogik och specialpedagogik. Men för att detta 

ska funka menar Haug att alla lärare bör ha tillräckligt med kunskap för att kunna undervisa 

alla barn (Haug, 1998, s.24).  Haug nämner även segregerande integrering och menar här att 

det optimala är att hitta en miljö som passar eleven bäst, det innebär att eleven kan gå i allt 

från en ”vanlig” klass till att få enskilda undervisningstimmar, gå i en liten grupp utanför 

klassen och får vara på särskild institution. Vem som bestämmer vad som är bäst för eleven är 

den sakkunnigas diagnostisering av eleven. Utmaningen här blir att ge individuell behandlig 

som hjälper eleven att anpassa sig till skolan och samhället.  

Tolkningen av begreppet behov av särskilt stöd är individorienterad. Svårigheter identifieras som 

individuell patologi hos barnet i form av medicinsk eller psykologisk skada eller bristfällig utveckling. 

(Haug, 1998, s.23)   

Haug menar därför inom denna riktning som innebär segregerande integrering att det bästa för 

eleverna ibland kan vara att de får undervisning i en miljö som är mer anpassat efter dem och 

där man har personer som bär på mer kunskap inom detta område och som därför kan arbeta 

på ett bättre sätt med dessa elever (Haug, 1998, s.22-23).  

2.3 Samspel mellan individ och miljö 

Författarna av boken det pedagogiska samspelet (1996) Pia Björklid och Siv Fischbein skriver 

om miljöns påverkan på individen samt hur individen påverkar miljön. De påpekar vikten av 

att samspelt mellan miljö och individ är viktig när det gäller elevers utveckling. De beskriver 

två olika övergripande inriktningar när det gäller att analysera samspelsrelationerna. Den ena 

typen innebär individ eller miljöfaktorer som exempel hur en elev presterar i skolan kan bero 

på hur miljön är anpassad, det vill säga skolpåverkan, eller vilken begåvning eleven har alltså 
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individfaktorer. Man kan således enligt Björklid och Fischbein säga att elevens beteende 

påverkas av individ och/eller miljöfaktorer. Den andra typen av inriktning koncentrerar sig på 

en ömsesidig relation mellan individ och miljö. De menar att de påverkar varandra. Som 

exempel tar de läraren som en miljöfaktor för eleverna och menar att läraren både påverkar 

eleverna och blir påverkad av dem. De påpekar vidare att beteendet hos elever kan påverkas 

av både den fysiska och den sociala miljön (Björklid & Fischbein, 1996, s.8-9 & 97).   

2.4 Tidigare forskning 

I följande kapitel görs en presentation av tidigare forskning som har gjorts inom liknande 

område som den jag har valt att göra. Innan jag påbörjade arbetet läste jag olika avhandlingar, 

rapporter och studier som handlar om särskilda undervisningsgrupper men även om det 

specialpedagogiska området i stort och där jag bland annat har hittat dessa. 

Yvonne Karlsson (2008) har genomfört en undersökning som handlar om hur skolan 

organiserar verksamhet för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker hon 

genom intervjuer vad pedagoger, elever och föräldrar tror utgör elevernas svårigheter i skolan. 

Undersökningen speglar elevers vardag i en särskild undervisningsgrupp. Karlsson 

genomförde undersökningen under ett år genom fältarbete, inspelningar och intervjuer med 

fem elever mellan åldrarna 7-12 år, samt pedagoger, föräldrar och f.d. klasslärare. Det 

framkommer i resultatet att bland annat skolans verksamhet osynliggör den särskilda 

undervisningsgruppen och att elevernas delaktighet i skolaktiviteter är minimal. Studiens 

genomgående syfte är att beskriva vad pedagoger, föräldrar, elever och elevernas tidigare 

klasslärare anser vara elevernas skolsvårigheter. Elevernas svar skiljer sig från de övriga då de 

säger att deras svårigheter är att inte kunna sitta still och koncentrera sig, att de ligger efter 

och att de är busiga och leker mycket medan tidigare klasslärare och pedagogerna definierar 

deras svårigheter genom att de är i behov av extra stöd och att de har skolsvårigheter samt att 

de är ”socialt handikappade”. Vad gäller klasstillhörigheten definierar sig eleverna i 

undersökningen med deras tidigare klass, det vill säga inte den särskilda 

undervisningsgruppen som de tillhörde då studien genomfördes. Det framkommer även i 

studien att eleverna hellre vill tillhöra deras ursprungsklass än den särskilda 

undervisningsgruppen. 

Catrin Tufvesson (2007) har även hon gjort en studie som handlar om hur miljöfaktorer 

påverkar elever som har en diagnos i form av ADHD, autism och Downs syndrom. Målet med 
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hennes studie är att ge förslag på hur man kan utforma lärmiljön för elever som har dessa 

diagnoser för att göra det så stödjande som möjligt för dem. För att komma fram till ett 

resultat använde hon sig av frågeformulär som skickades ut till 125 personliga assistenter och 

lärare som dagligen arbetar med personer som har dessa diagnoser samt 137 personer som 

arbetade på barn- och vuxenhabilitering. Det visar sig i resultatet att olika faktorer som 

fasadöppningar, utsmyckningar av klassrum och hur eleverna sitter i klassen påverkar deras 

koncentrationsförmåga både positivt och negativt. Ett annat resultat som visar sig i studien är 

att det finns behov av individuell anpassning för elever med dessa diagnoser. Användning av 

befintliga klassrum visade sig också vara ett problem som man måste ändra på för att förenkla 

koncentrationen för sådana elever. De slutsatser som kan dras i denna studie är att elevernas 

koncentrationsförmåga påverkas av faktorer i deras lärmiljö.  

3 Material & Metod 

Nedan ska jag presentera den metod som använts för att få ett resultat utifrån undersökningens 

syfte. Jag kommer att presentera hur jag gick tillväga, hur urvalet valdes och en beskrivning 

av bearbetningen av datainsamlingen. 

3.1 Val av metod 

Den metod som jag använde mig av är kvalitativa intervjuer. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s.39). Eftersom jag valt att skriva om elevers upplevelser av att gå i en 

särskild undervisningsgrupp samt en specialpedagogs syn på en sådan grupp föll det mig 

naturligt att använda mig av intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) går kvalitativa 

forskningsintervjuer ut på att förstå världen ur den intervjuades synvinkel samt att producera 

kunskap. Därför blev denna metod passande för min undersökning. Eftersom syftet är att 

genom elevers och en specialpedagogs tankar och upplevelser förstå ett område. 

Undersökningen är empirisk då jag använt mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att få 

svar på mina frågeställningar. I en kvalitativ forskningsintervju möts forskaren och 

informanten ansikte mot ansikte och det blir lättare att förstå informanten, även utförligare 

och kompletterande svar kan fås genom att intervjuaren ställer följdfrågor . En annan fördel är 

att det inte blir lika många bortfall som vid ett utsänt frågeformulär där det är många som låter 
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bli att svara på, medans det inte är lika vanligt att utebli vid en intervju (Larsen, 2009 s.26-

27). 

Det finns både en strukturerad intervjuform som innebär att man har intervjuformulär med 

färdiga frågor som man följer efter och ostrukturerade intervjuform som innebär att man har 

en intervjuguide med frågor som används som stöd under intervjun, här kan man ställa 

uppföljningsfrågor som ser till att led informanten att tala om det som intervjuaren vill att han 

ska prata om. Sedan finns det även samtalsintervju och det är denna som har vart mest 

passande för mig då jag genomförde mina intervjuer. Denna intervjuform bygger på att nå en 

djupare förståelse av personers upplevelser genom att låta informanten tala fritt i lugn och ro, 

intervjuerna ska inte vara för strukturerade. Här är det viktigt att vara observant på 

kroppsspråket för att kunna få en helhetsbild och kunna tolka informationen på rätt sätt 

(Larsen, 2009 s.84-85).  

3.2 Urval 

För att få ett resultat utifrån mitt syfte krävdes det att få intervjua personer som går i en 

särskild undervisningsgrupp samt lärare som arbetar med en sådan undervisningsgrupp. 

Urvalet av en sådan klass blev genom tidigare information om att det finns särskilda 

undervisningsgrupper i den skola som jag valde att göra min undersökning i. Kontakt via 

telefon togs med en särskild undervisningsgrupp efter att jag fått ett nummer från en vän som 

tidigare arbetat där. Jag talade med den ansvariga pedagogen som är en specialpedagog och 

bad om att få intervjua henne och fyra elever. Eleverna fick väljas utifrån det som 

specialpedagogen ansåg passade bäst, det vill säga de elever som hon ansåg var mest 

relevanta för undersökningen.  

Eleverna som går i den särskilda undervisningsgruppen som jag har gjort min undersökning i 

har diagnoser inom autismspektrat. De flesta har diagnosen aspergers syndrom eller 

högfungerande autism, flera av eleverna har även diagnoserna ADHD och tourettes syndrom. 

De läser efter grundskolans läroplan.  

Efter telefonkontakten skickades ett missiv (se bilaga 1) till den ansvariga pedagogen där jag 

utförligare beskrev vad undersökningen gick ut på och vad som skulle göras. Jag beskrev även 

i brevet att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

samt att inget av den information som jag skulle ta del av skulle användas till något annat än 
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min undersökning.  Därefter bestämde vi tid då intervjuerna kunde genomföras med henne 

som specialpedagog och arbetar i en särskild undervisningsgrupp och fyra elever som tillhör 

gruppen. Även tillåtelse från elevernas vårdnadshavare efterfrågades innan intervjuerna med 

eleverna påbörjades.  

Detta urval av personers deltagande i undersökningen gjordes utifrån att de ansågs som mest 

relevanta för att kunna belysa mina frågeställningar och detta kallas godtyckligt urval (Larsen, 

2009 s.78).  

3.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med fyra elever i olika åldrar som gick från årskurs 3-6 och som 

alla tillhörde samma särskilda undervisningsgrupp samt med en specialpedagog som arbetar 

med dessa elever. Intervjuerna med eleverna genomfördes vid ett och samma tillfälle där jag 

med en och en gick ut till ett enskilt rum där jag ostört kunde genomföra intervjuerna. Det var 

viktigt att eleverna kände sig avslappnade därför var det en fördel att sitta ostörda i ett enskilt 

rum. Jag anpassade mitt språk efter barnens nivå och ställde därför frågorna anpassade efter 

eleverna. Det är viktigt att inte ställa flera frågor samtidigt och inte heller långa och 

komplicerade frågor vilket kan vara problematiskt för barn (Kvale & Brinkmann, 2009 s.162). 

Jag fick lite tid på mig att bekanta mig med eleverna för att det enklare skulle gå att föra ett 

samtal med dem under intervjuerna. Intervjun med specialpedagogen skedde efter 

verksamhetstiden för att hon skulle ha tid att delta utan att bli störd eller avbruten.  

Längden på intervjuerna varierade från femton minuter till en timme. Under intervjuerna 

förde jag anteckningar samtidigt som jag även spelade in intervjuerna med hjälp av telefonens 

inspelningsfunktion. En enklare transkribering av intervjuerna gjordes där det som var mest 

relevant skrevs ned och användes.  

Jag inledde intervjuerna med mer specifika frågor om informantens bakgrund för att övergå 

till mer öppna frågor för att skapa en avslappnande miljö. Med tanke på att en intervjuguide 

utformades var intervjuerna till viss del strukturerade men eftersom frågorna på 

intervjuguiden inte följdes noggrant och ställdes i olika ordning beroende på informantens 

svar liknade det mer en samtalsintervju.  Frågorna som jag ställde under intervjuerna var 

öppna och utan några svarsalternativ, så att informanterna kunde svara fritt.  
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Validitet handlar om relevans eller giltighet, det vill säga att samla in data som berör 

frågeställningarna man valt (Larsen, 2009, s.80). Validiteten i en undersökning kan sänkas om 

intervjupersonen har förstått frågan fel eller av någon annan anledning misstolkat frågan. 

Detta har kunnat undvikas genom att jag personligen genomförde intervjuerna med 

intervjupersonerna och därför har kunnat förklara mer utförligare ifall jag misstänkt att 

intervjupersonen har förstått en fråga fel.  

Reliabilitet visar på om undersökningen har genomförts med noggrannhet och därför är 

pålitlig. Att säkerställa en hög reliabilitet är inte så enkelt vid en kvalitativ undersökning. 

Informanten kan vid intervjutillfället påverkas av situationen och därför säga något som den 

inte hade sagt vid ett annat tillfälle, men att vara noggrann med den insamlade data är även 

viktig för att öka reliabiliteten (Larsen, 2009, s.81). Jag strävade efter att få hög reliabilitet 

genom bland annat att vara noggrann med den information som samlades in. För att inte 

blanda ihop intervjupersonernas svar med varandra gjorde jag en direkt renskrivning av 

informationen.  

3.4 Bearbetning av data 

Intervjuerna skrevs ned och jag ändrade språket till ett mer lämpligt skriftspråk, men inget av 

det som sades togs bort eller ändrades och inte heller lades något till. 

Utifrån intervjuerna delade jag in svaren som jag fick av informanterna i kategorier. Jag 

försökte hitta olika svarsmönster av informanternas svar för att dela in dem under olika teman, 

som jag har redovisat i resultat delen. De svar som liknar varandra hamnar under samma 

tema. Detta för att enklare kunna urskilja ett mönster utifrån intervjupersonernas svar.  

3.5 Forskningsetiska principer 

Under undersökningen har jag hållit mig till de etiska principerna inom forskningen där det 

ingår fyra huvudkrav. Informationskravet: jag har informerat deltagarna om undersökningens 

syfte och att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan välja att avbryta sitt 

medverkande i undersökningen, samt vilken roll de har i undersökningen. Jag har informerat 

detta via ett brev genom e-post som skickades ut till respondenterna. Samtyckeskravet: Här 

ingår det liksom inom informationskravet att genom information till deltagarna låta dem 

bestämma över sitt medverkande i undersökningen. Jag har tillämpat samtyckeskravet genom 

e-post brevet som skickades ut samt innan intervjuerna har jag frågat om jag får spela in 
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intervjuerna och fått ett godkännande innan jag påbörjat inspelningarna, men även ett 

samtycke från vårdnadshavare har jag frågat efter innan jag påbörjat mina intervjuer med 

eleverna. Konfidentialitetskravet: detta krav har tillämpats genom att jag försäkrat 

respondenterna om att i undersökningen inte lägga ut sådan information som kan identifiera 

varken skola eller deltagarna, det vill säga jag har avidentifierat all information. Samt att all 

information som jag får bevaras oåtkomlig för obehöriga. Nyttjandekravet: Jag har innan 

intervjuerna talat om vad syftet med min undersökning är och vad informationen som jag får 

kommer användas till. Därmed har jag klargjort att all information som jag får endast kommer 

att användas till undersökningen och inget annat.   

3.6 Särskild undervisningsgrupp 

Här ska jag argumentera för varför jag just valt att använda mig av begreppet särskild 

undervisningsgrupp.  

Innan undersökningen påbörjades använde jag mig av begreppet specialklass för att namnge 

en klass som har elever som är i behov av särskilt stöd. Men efter intervjun med 

specialpedagogen som har deltagit i denna undersökning framkom det att det numer benämns 

som särskild undervisningsgrupp för att som hon påpekar det att specialklass låter som en 

klass för elever som är speciella. Hon menar att detta kategoriserar eleverna vilket kan ge en 

negativ bild. Därför menar hon att genom att benämna det som särskild undervisningsgrupp så 

flyttar man problemen från eleverna. Istället för att se det som att det är eleverna det är fel på, 

kan det lika gärna vara skolan det är fel på och som inte passar alla elever. Efter läsning av 

olika böcker som berör detta område framkom det även där att det genom att benämnas som 

särskild undervisningsgrupp gav en högre status än vad det hade varit om man sagt 

specialklass.   

4 Analys & Resultatredovisning 

Jag kommer här att presentera resultatet i olika kategorier, som utgår ifrån frågeställningarna. 

Jag kommer även att analysera resultatet utifrån tidigare forskning och de teorier som jag 

använt mig av och ansett varit relevanta i detta arbete. Detta svarar mot arbetets syfte som är 

att få ta del av elevers och en specialpedagogs erfarenheter och tankar kring att gå i och arbeta 

med en särskild undervisningsgrupp. Denna undersökning bygger på intervjuer med en 

specialpedagog och fyra elever som alla går och arbetar i en särskild undervisningsgrupp.  
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4.1 Miljö 

Specialpedagogen anser att en stor del av syftet med att ha särskilda undervisningsgrupper är 

att ha en gynnsam inlärningsmiljö som är anpassad efter elevernas specifika behov. Bland 

annat är fördelen med att ha en särskild undervisningsgrupp att det finns flera lärare per elev 

poängterar specialpedagogen. I den särskilda undervisningsgruppen som hon arbetar i nu är 

det en lärare på två elever, det vill säga att det är en stor skillnad från de ”vanliga” stora 

klasserna där det kan vara en lärare på 30 elever. Behovet av att ha en lärare på få elever är att 

dessa elever som går i denna särskilda undervisningsgrupp har diagnoser som innebär sociala 

svårigheter, de har svårt att arbeta i grupp och behöver därför arbeta mestadels ensamma med 

en vuxen, menar specialpedagogen. Eleverna är i behov av enskilda instruktioner och ibland 

även av att få lugn och ro för att de ska kunna koncentrera sig. Specialpedagogen säger att 

miljön för elever i behov av särskilt stöd måste verkligen vara anpassad för att de ska känna 

sig delaktiga och kunna utvecklas. Detta kan jämföras med Tufvessons (2007) studie som 

pekar på att miljön påverkar koncentrationsförmågan. Även alla fyra elever säger samma sak 

om den särskilda undervisningsgruppen, att det är mycket lugnare där. De har mer möjligheter 

till att få hjälp. Ett av de intervjuade barnen utvecklar sig och säger att han i den särskilda 

undervisningsgruppen inte behöver vänta så länge på att få hjälp som i en stor klass. Att 

miljön påverkar elevers beteende kan relateras till Björklid och Fischbein (1996) där de menar 

att beroende på hur eleven presterar kan vara en effekt av hur miljön är anpassad. Gemensamt 

för alla de fyra intervjuade eleverna är att de känner att de har mer möjligheter till att kunna 

koncentrera sig i den lilla gruppen då de menar att i de stora klasserna är det för stökigt och de 

får inte mycket hjälp. En av de intervjuade eleverna säger att han i en stor klass ibland inte 

vågade prata för att det var för mycket barn där, medans han i den lilla gruppen vågar prata 

och ställa frågor när han vill för att det inte finns lika mycket barn.  

Hilte (1996) skriver att orsaken till olika avvikande beteenden kan vara bland annat för att det 

finns obalans i den miljön man befinner sig i och där man inte har de rätta hjälpmedlen för att 

sätta in rätt åtgärder för de som behöver det vilket bidrar till ojämlikhet. Detta är något som 

specialpedagogen också säger, att just för att miljön i de stora klasserna inte är anpassad efter 

alla elevers behov blir det att de elever som är i behov av särskilt stöd upplevs som 

annorlunda från de övriga eleverna då de inte kan förhålla sig till miljön i de stora klasserna. 

Specialpedagogen anger att man i den lilla gruppen arbetar efter elevers specifika behov och 
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att eleverna inte behöver anpassa sig efter någon speciell riktlinje som gör att de elever som 

inte klarar av det upplevs som avvikande.  

Specialpedagogen tar upp att man i en särskild undervisningsgrupp arbetar med olika 

hjälpmedel som är anpassade efter elevernas behov vilket förenklar eleverna skolsituation. Ett 

barn ger ett exempel på att de får sitta själva i ett rum när de känner att de störs från de andra 

och behöver lugn och ro. Medans ett annat barn visar upp ett tangentbord som de får använda 

sig av när de skriver, vilket känns roligare påpekar eleven. Leal tar upp vikten med 

miljömässiga insatser och anpassningen av den sociala miljön och påpekar att personer som 

har diagnos i form av koncentrationssvårigheter som t.ex. ADHD kan med rätt insatser bidra 

till att dessa personer blir bidragande. Extra personal, olika platser där man kan arbeta utan att 

behöva bli störd och tydliga instruktioner är sådana exempel som kan förbättra miljön och 

underlätta vardagen för eleverna. Leal menar även att i en anpassad miljö kan man upptäcka 

de svårigheter som elever kan ha, och att man på så sätt kan förbättra dem. Specialpedagogen 

poängterar att det är viktigt att eleverna får den hjälp de behöver för att kunna utvecklas, och 

därför menar hon att en särskild undervisningsgrupp där det går elever som har liknande 

svårigheter och som har behov av samma hjälp är en bra plats för dessa elever, just för att man 

här kan upptäcka deras brister och sätta in rätt hjälp för att eleverna ska ha möjlighet att 

utvecklas. 

 Specialpedagogen antyder problemen med många elever i en klass och menar att en lärare 

med t.ex. 30 elever inte har samma möjlighet att upptäcka briser hos en elev på samma sätt. I 

likhet med detta tar en av eleverna upp att han ofta blev störd när han försökte arbeta i en stor 

klass och att läraren inte alltid kunde se att han behövde hjälp för att det var så många elever. 

Han påpekar det positiva med en liten grupp och säger att fördelarna är att man hinner göra 

mer av sitt arbete då det inte är lika högljutt som i en stor klass och lärarna hjälper mer också 

för att det finns flera lärare i samma klass. 

Specialpedagogen menar att eleverna från den särskilda undervisningsgruppen skulle klara av 

att gå i en stor klass om det var mer struktur och eleverna fick mer lugn och ro. Hon påpekar 

vikten av att barn som är svagt begåvade behöver extra hjälp och att detta kan ges på bästa 

möjliga sätt genom att sätta dem i en miljö som är anpassad efter deras behov. Detta kan även 

hållas med av alla fyra elever som säger att det fungerar att gå i en stor klass men att det är 

mycket roligare att gå i en liten grupp. Två av eleverna tar upp fritids som exempel och säger 
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att det kan vara för rörigt när de är där. En av eleverna säger också att de andra barnen tar för 

mycket plats, de får inte leka med vad de vill alltid. Utifrån vad eleverna har sagt kan detta 

förstås genom att veta att fritids är ett ställe där eleverna från den särskilda 

undervisningsgruppen går till och även andra elever från andra klasser, vilket innebär att det 

är många elever där samtidigt, mer än vad det är i den klass som eleverna går i och är vana 

vid.  

Alla de fyra intervjuade elevernas uppfattningar liknar ofta varandra. De diskuterar hur den 

särskilda undervisningsgruppen är en bra miljö för dem att vara i. Alla elever ansåg att de i 

den särskilda undervisningsgruppen hade bättre möjligheter att kunna koncentrera sig och att 

de i en liten grupp med hjälpmedel som är roligt och anpassat klarade av skolarbetet mycket 

enklare, de kände lugn och ro vilket beredde möjligheterna i utvecklingen. Det var ingen av 

eleverna som utmärkte sig inom detta område utan alla hade mer eller mindre samma syn på 

vilken miljö som de tyckte var mest lämplig för dem. Även specialpedagogen såg positivt på 

miljön i en särskild undervisningsgrupp för de elever som är i behov av särskilt stöd. Hennes 

synpunkter stämmer ofta överens med det eleverna tycker är bra med en särskild 

undervisningsgrupp.  

4.2 Specialpedagogik 

Persson (2008) menar att specialpedagogiska insatser är menade att sättas in då den vanliga 

pedagogiken inte är tillräcklig för att kunna hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Han menar vidare att elever som bedöms ha specialpedagogiskt stöd är sådana som inte 

hinner med de andra eleverna, det vill säga de hinner inte med tempot i de vanliga klasserna. 

Vidare säger han att de elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd är sådana elever som 

bland annat upplevs vara stökiga. Specialpedagogen anser i likhet med detta att de elever som 

är i behov av att gå i en liten grupp och få hjälp från kunniga pedagoger som har utbildning 

inom de områdena är elever som är sena i utvecklingen, de behöver extra stöd för att klara 

skolan. Hon menar vidare att när dessa elever känner att de inte klarar av att hänga med i det 

som andra elever gör så övergår det till att de istället blir stökiga och bråkiga. När de inte 

förstår vad läraren säger så kan de inte göra det som har sagts att man ska göra och därför blir 

det att de gör annat som upplevs som störande, poängterar specialpedagogen.  

Vidare säger specialpedagogen att det är många elever som nu går i den särskilda 

undervisningsgruppen som har haft ett långt misslyckande bakom sig innan de kom hit. Hon 
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tar upp att det är elever som inte har nått målen när de har gått i en stor grupp men att de 

numera ligger på en acceptabel nivå i förhållande till målen. Detta kan relateras till Persson 

(2008) som säger att specialpedagogiken är utformad till de elever som bland annat inte når 

målen och att det är grunden till om extra hjälp för de eleverna ska sättas in eller inte. Hon 

säger vidare att man har prövat olika hjälpmedel för dessa elever innan det bestämdes att de 

ska gå i en särskild undervisningsgrupp men att inget har funkat tills nu. En av de intervjuade 

eleverna tar upp att när han gick i en stor klass fick han extra hjälp genom att träffa en lärare 

några gånger i veckan som han kunde gå ut med till ett enskilt rum och arbeta med. Vidare 

säger han att det fungerade bra när han var med henne och han gjorde mycket av sina 

uppgifter men när hon inte var där så påpekar han att det gick dåligt för att han inte fick något 

gjort. En annan elev säger att han i sin förra skola inte lärde sig något för att det var för svårt 

för honom, han säger att nu i den särskilda undervisningsgruppen lär han sig jättemycket. 

Specialpedagogen påpekar att specialundervisning ska vara för de elever som behöver det och 

som känner att de inte klarar av att gå i stor klass. Hon tar som exempel att specialpedagoger 

läser extra poäng på högskolan just för att lära sig hur de ska arbeta med elever som är i behov 

av dem. Hon menar vidare att hade inte specialundervisning varit en viktig del i skolans värld 

så hade det inte heller funnits någon utbildning inom detta område. Hon anger hur 

specialpedagoger är eftertraktade i skolorna just för att man börjar inse att vissa elever är i 

behov av lärare som kan arbeta med dem på rätt sätt för att gynna deras utveckling och som 

förstår deras svårigheter.  

 Nilholm (2007) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogik och där han bland annat 

tar upp det kritiska perspektivet. Inom det kritiska perspektivet är man kritisk till 

specialpedagogiken som man anser pekar ut och kategoriserar elever menar Niholm. 

Specialpedagogen säger att alla människor är olika och även är man olika som barn därför 

menar hon att det kommer alltid finnas behov av specialpedagogik för de elever som inte 

passar in i hur en stor klass är utformad. Hon menar att de inte behöver vara fel på barnen för 

att de inte passar in utan det kan även vara de stora klasserna och dess arbetssätt som inte 

passar alla elever. Det kommer alltid finnas elever som är i behov av extra stöd och som inte 

klarar av att gå i en stor grupp tillsammans med många elever. Därför menar hon att klasser 

som vi kallar särskilda undervisningsgrupper är ett bra alternativ för dessa elever. Där får de 

extra hjälp på heltid och de får undervisning som är anpassad och utformad efter deras behov.  
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På frågan om hur de skulle hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd om de fick bestämma 

svarade samtliga elever att de skulle hjälpa dem genom att låta dem gå i en särskild 

undervisningsgrupp för att de är lugnt och bra. En av eleverna sa att han skulle bidra med att 

alla elever behandlas lika även de som har svårigheter och i behov av extra stöd. 

Specialpedagogen anger att även hon är för specialundervisning och särskilda 

undervisningsgrupper. Hon poängterar att det är viktigt att alla skolor ska ha tillgång till 

särskilda undervisningsgrupper och pedagoger som är utbildade inom det specialpedagogiska 

området.  

4.2.1 Inkludering 

Specialpedagogen säger att vi vuxna lägger mycket värderingar i massa saker, vi tänker att 

eleverna blir exkluderade för att de inte går i det som vi anser är ett normalt sammanhang. 

Men hon frågar även sig vad det är som anses normalt och vem är det som bestämmer 

normalläget, vem har sagt att en klass med 30 elever är normalt påpekar hon vidare. Hon 

poängterar att det idag inte är speciellt konstigt att man inte går i en ”vanlig klass”, hon menar 

att barn väljer skola efter deras behov, som exempel tar hon upp att många barn idag väljer 

utifrån att de tycker om musik, idrott eller som i det här fallet, efter sina behov.  

Goffman (2001) talar om tre artskilda typer av stigma och tar bland annat upp den som 

innebär fläckar på den personliga karaktären som leder till att man uppfattas som avvikande. 

Detta liknas vid det specialpedagogen uppger om hur elever som har vissa problem kan 

uppfattas som annorlunda. Hon anger att de flesta människornas grundläggande behov är att 

man ska känna sig betydelsefull, kompetent, omtyckt och älskad, hon menar att man vill ha 

kontroll över situationen och den miljö man befinner sig i, därför påpekar hon att elever som 

inte blir upptagna i den större gemenskapen inte känner sig betydelsefulla. De kan ha 

svårigheter i form av att de inte kan hålla en röd tråd när de pratar eller säger konstiga saker 

och därför upplevs som annorlunda och avvikande, vilket kan leda till att de inte får kompisar. 

Hon menar att barn som inte får kompisar och som känner att de inte är duktiga och 

kompetenta lika mycket är exkluderade i en stor klass. Detta kan liknas vid det Emanuelsson 

(2007) påpekar att elever som inte känner delaktighet i det som sker i den ”vanliga” klassen 

lika gärna kan vara exkluderade där. I likhet med detta säger även en av de intervjuade 

eleverna att han inte kände att han fick mycket plats i den stora klassen. En annan elev säger 
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att han aldrig fick komma till tals för att det var för stökigt och läraren hade inte tid att lyssna 

på honom.  

Specialpedagogen påpekar vikten med att ha många särskilda undervisningsgrupper i en och 

samma skola, detta menar hon förenklar för eleverna att inte känna sig annorlunda. Hon tar 

upp som exempel att det finns många särskilda undervisningsgrupper på den skola hon arbetar 

i och att det även finns särskola vilket gör att de flesta eleverna i skolan känner till dessa barn 

och inte ser konstigt på dem. Specialpedagogen talar om känslan av att elever känner sig 

mindre kompetenta eller mindre duktiga är en värre stämpel än att bli utmärkt för att man går i 

en särskild undervisningsgrupp. Hon pekar på att elever som har vissa diagnoser inte klarar av 

sociala koder vilket leder till att de inte får några kompisar. Barn med dessa svårigheter 

behöver längre tid att lära sig alla dessa strukturer, därför menar hon att det är bra att man får 

gå i grupper där det finns pedagoger som kan arbeta med barnen utifrån deras specifika 

behov.  

Nilholm (2007) menar att specialpedagogiken är anpassad efter medicinska och psykologiska 

rön vilket gör att diagnostisering av elever blir centralt, detta leder till att man arbetar efter de 

problem som eleverna uppvisar. Specialpedagogen menar att en särskild undervisningsgrupp 

där alla elever har i princip liknande svårigheter och där eleverna känner samhörighet är en 

bra plats som gynnar deras utveckling. Utifrån detta menar hon att eleverna på så sätt är 

inkluderade.  

Hon talar om hur eleverna numera i den särskilda undervisningsgruppen har fått kompisar till 

skillnad från när de gick i en stor klass, då var det många av dessa elever som inte hade några 

vänner allas. Vidare anger hon hur de arbetar med eleverna för att integrera dem. Hon säger 

att vissa elever har idrottslektioner med en stor klass medans andra elever från den lilla 

gruppen har idrott med särskolan. Specialpedagogen påpekar att när det sker något i skolan 

som är för hela skolan så deltar även den särskilda undervisningsgruppen. Detta menar hon 

visar de andra eleverna att den särskilda undervisningsgruppen är en vanlig klass som vilken 

annan på skolan. I frågan om hur eleverna upplever relationen med andra barn, om det är 

bättre nu i den särskilda undervisningsgruppen eller om det var bättre i en stor klass svarade 

tre av de intervjuade eleverna att de har fått sig ett bredare kamratskap nu. Den fjärde eleven 

menar att det fanns mer barn i den stora klassen och att han därför hade mer kompisar där. 

Samtliga elever säger att de numera leker endast med elever ifrån den särskilda 
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undervisningsgruppen. Specialpedagogen påpekar att det räcker med att de leker med 

varandra från gruppen och att det inte är nödvändigt att behöva ha vänner som de kan leka 

med från de stora klasserna. Hon talar vidare om att när eleverna på rasterna vill vara med och 

leka med några andra elever brukar pedagogerna från den särskilda undervisningsgruppen 

vara med som stöd för att se till att även dessa elever får delta. Gemensamt för de fyra 

intervjuade eleverna är att de inte känner sig dåligt behandlade jämfört med de övriga barnen i 

skolan, utan alla medger att de kan leka med de andra barnen om de vill men att det är de 

själva som väljer att endast leka med eleverna från den särskilda undervisningsgruppen. En av 

eleverna utvecklar sig och säger visst kan vissa elever från de stora klasserna vara dumma och 

retas men det kan även elever från den lilla gruppen också. En annan elev ger exempel på när 

han brukar spela fotboll med elever från den särskilda undervisningsgruppen och elever från 

de stora klasserna när han är på fritids och säger att det går bra och är jätte roligt. 

Specialpedagogen medger att alla lärare är informerade om vilka svårigheter dessa elever har 

och hur de ska arbeta med dem. Därför menar hon att det inte är några problem för de andra 

lärarna som inte arbetar med dessa elever att kunna handskas med dem när det uppstår 

problem. Även eleverna tycker att de möts på ett bra sätt från de andra lärarna. De menar att 

de kan söka hjälp av andra lärare om deras egen lärare inte är där. Ett barn nämner att han 

helst går till sin lärare när han behöver hjälp för att han känner henne bäst. Specialpedagogen 

säger att eleverna inte behöver känna sig exkluderade för att de går i en liten grupp utan de 

fördelar som en liten grupp medför gynnar elever som är i behov av särskilt stöd. De är lika 

delaktiga i det som sker i skolan som alla andra eleverna från de stora klasserna. Hon säger att 

bara för att de går i en liten grupp så betyder det inte att de är avskärmade från resten av 

skolan utan alla lärare på skolan bemöter dem på samma sätt som de bemöter andra elever, i 

och med att de vet vilka svårigheter barnen har blir det också lättare för lärarna att hjälpa dem 

vid behov anger specialpedagogen.  

4.2.2 En skola för alla 

Specialpedagogen anser att en skola för alla är att alla elever får sina behov tillfredställda. 

Hon menar på att den särskilda undervisningsgruppen kan räknas inom ramarna för en skola 

för alla. Hon ger som exempel att i den särskilda undervisningsgruppen får eleverna sina 

behov tillgodosedda, hon påpekar att de har vänner, en förstålig miljö, de får lära sig att få 

instruktioner och en undervisning som passar dem och som får dem att känna sig kompetenta. 

Hon menar att eleverna känner att de betyder något när de får gå i en klass som är utsedd efter 
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deras behov. Detta är i likhet med vad Emanuelsson (2007) menar, att en skola för alla ska 

vara en plats som kan möta och tillfredställa elevers olikheter och där de på bästa möjliga sätt 

ska kunna utvecklas efter deras behov under bra omständigheter.   

Specialpedagogen menar att skolan ska vara en plats som är anpassad till att gynna alla elever 

och även de elever som är i behov av särskilt stöd. Hon menar att skolan ska kunna anpassas 

genom att ha olika platser som man kan vara i och som är utsedda efter elevers olikheter. 

Även Persson (2008) menar att det är skolans ansvar att möta eleverna och de svårigheter de 

har med åtgärder som exempelvis pedagogiska, miljörelaterade och organisatoriska. 

Specialpedagogen menar att man måste arbeta med barnen på olika sätt utifrån deras behov. 

Hon säger att i den särskilda undervisningsgruppen arbetar man mycket med upplevelser, hon 

tar upp exempel på att eleverna har varit och fiskat mycket. Hon säger att alla klasser med 

många elever inte har den möjligheten att kunna arbeta efter barnens behov och därför menar 

hon att det ska finnas olika platser i skolan som olika barn kan vara i och där det är anpassat.  

4.3 Diagnostisering 

Samtliga elever som jag intervjuat har någon form av diagnos. Den första eleven har 

dagnoserna ADHD och aspergers syndrom. Han säger att det känns som vanligt att ha dessa 

diagnoser, jag är inte annorlunda för att jag har en diagnos poängterar han. Vidare talar han 

om att det inte är några elever alls på skolan som är dumma mot honom för att han har en 

diagnos. Inte heller lärarna bemöter honom på ett annorlunda sätt. Den andra eleven påpekar 

att han har ADHD och säger att han ibland kan bli arg på barn som är dumma mot honom. 

Men inte heller han anser att han blir dåligt eller annorlunda bemött från de andra eleverna 

och lärarna på skolan. Den tredje intervjuade eleven säger att hon har diagnoserna ADHD, 

aspergers syndrom och tourettes syndrom. Hon menar att andra elever ibland kan vara dumma 

mot henne för att de tycker att hon är konstig, hon säger vidare att alla lärare är snälla mot 

henne och att lärarna på skolan brukar hjälpa henne när hon behöver det. Den fjärde 

intervjuade eleven påpekar att det är många barn som har retat honom när han gick i en stor 

klass, han säger att de kunde säga dumma saker till honom för att han hade ADHD och 

behövde extra hjälp ibland.  

Leal (2010) poängterar det positiva med diagnostisering och menar att det ska hjälpa 

individen genom förenkling av tillvaron. Han menar vidare att diagnostisering ska ses som 

något positivt där man kan sätta in rätt insatser för att hjälpa någon efter de behov den 
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uppvisar samt att det ska vara en förklaring till de svårigheter eleverna har. Samtliga elever 

poängterar att de föredrar att gå i en liten grupp, de menar att där får de den hjälp de behöver 

och som läraren i en stor klass inte kan hjälpa dem med. En elev säger att lärarna i den lilla 

gruppen vet hur man ska lära ut till elever som har diagnos. En annan elev säger att han i en 

stor klass ofta låg efter med sina uppgifter för att han inte fick hjälp av läraren. Han påpekar 

att i den lilla gruppen går det mycket bättre på grund av att lärarna vet hur de ska hjälpa 

honom att hinna med och göra det som andra elever gör. Även de andra två eleverna håller 

med och tillägger att de i den särskilda undervisningsgruppen får vara med elever som alla har 

diagnoser, en av dem menar att då kan ingen elev vara elak mot honom för alla som går i den 

särskilda undervisningsgruppen har en diagnos och är i likhet med en själv. Specialpedagogen 

ser också positivt på att elever får en diagnos, hon menar att rätt hjälp kan sättas in och att 

man då vet hur man ska handskas med dessa elever och på vilket sätt man ska hjälpa dem. 

Hon menar att elever som har svårigheter och som inte får en diagnos leder till att deras 

utveckling hämmas. Hon tar upp att elever i en stor klass där man ofta inte kan hjälpa dem 

som är i behov av stöd på rätt sätt gör att de hamnar efter och misslyckas, vilket leder till dålig 

självkänsla hos eleverna. Hon talar även om vikten av pedagoger som är kompetenta nog att 

undervisa elever som är i behov av särskilt stöd och hur viktigt deras hjälp är i elevernas 

utveckling. Hon ser på specialpedagoger som en resurs som ska utnyttjas i skolan. Är någon 

elev som på grund av de svårigheter den har och den diagnos som är ställd i behov av extra 

hjälp så kan en specialpedagog vara det bästa hjälpmedlet, detta tillsammans med en miljö 

som är utformad efter deras behov alltså utifrån vilken diagnos de har, menar 

specialpedagogen.  

Vidare talar hon om att elever som har olika diagnoser kan få medicinsk hjälp vilket också är 

en fördel med diagnostisering, detta leder till att de enklare kan hantera deras sjukdom menar 

hon. Specialpedagogen anser att med rätt medicinering blir sjukdomen inte lika synlig och 

den blir mer hanterbar. Detta är i likhet med det Leal (2010) tar upp, att medicinska insatser 

leder till förbättring av koncentrationsförmåga, överaktivitet och impulsivitet. 

Specialpedagogen anger att elever som har någon sjukdom måste få rätt behandling och detta 

gör man genom att sätta en diagnos, det är ingen skillnad mellan eleverna här som har en 

diagnos och patienter på sjukhuset som behandlas med medicinering mot deras sjukdom 

poängterar hon. Två av eleverna har en annan syn på diagnostisering än specialpedagogen, de 

ser inte det som en sjukdom utan ser på det som någon som behöver extra stöd för att lära sig. 
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En elev säger att han på grund av sin diagnos måste ha extra stöd och hjälp när han ska räkna 

matematik eller när han ska läsa. En annan elev säger att han behöver en plats som är tyst så 

att han kan koncentrera sig och menar att han genom diagnostisering får den hjälpen.   

Sammanfattningsvis kan man här se att elevernas diagnostisering inte påverkar dem på ett 

negativt sätt. Utan alla elever antyder de fördelar som deras diagnostisering medför som hjälp 

av lärare som förstår dem och kan hjälpa dem på rätt sätt. Vidare diskuterar de om den 

gemenskap som diagnostiseringen medför, att de får vara med elever som har samma 

svårigheter som dem vilket leder till att de inte behöver känna sig annorlunda. Inte heller 

specialpedagogens syn på diagnostisering utmärkte sig från elevernas syn utan hon ansåg 

också det positiva med diagnostisering och vilka fördelar det medför. Hon talar om rätt 

insatser som kan sättas in och pedagoger som är kompetenta till att kunna arbeta med dessa 

elever vilket leder till en bättre utveckling hos dem.  

4.3.1 Stigmatisering 

Goffman (2001) menar i sin teori, genom att avvika från det ”normala” så blir man 

stigmatiserad. Han talar om två olika sorters avvikare. Den ena kallar han den sociala 

avvikaren och menar att det är när man uppfattas som opassande i det som sker och uppfattas 

som normalt. Den andra kallar han den inomgruppsliga avvikaren. Här menar han att man 

avviker från den grupp man är i. Specialpedagogen menar, för att elever som har vissa behov 

inte ska uppfattas som konstiga på grund av deras beteende är det bästa sättet att låta dem vara 

tillsammans med andra elever som har samma problem som dem. Hon menar att då kan inte 

de uppfattas som annorlunda i förhållande till de elever som inte har några svårigheter och att 

man därmed inte låter dem uppleva sig stigmatiserade. Hon påpekar att dessa elever har 

sociala svårigheter vilket kan leda till att de känner sig utanför i en stor klass. Därför menar 

hon, genom att låta dem gå i en särskild undervisnings grupp så får de träffa elever som de 

kan känna igen sig i och inte behöver vara rädda för att de ska upplevas som konstiga.  

En elev säger att det var jobbigt att gå i den stora klassen för de andra barnen kunde vara 

dumma mot honom om han gjorde något fel. Han påpekar att i den särskilda 

undervisningsgruppen är barnen mycket snällare, de säger inte lika mycket dumma saker som 

i den stora klassen. Han säger vidare att i den stora klassen var barnen tvungna att leka lekar 

själva oftast utan någon vuxen, men i den särskilda undervisningsgruppen är lärarna oftare 

med och då blir det inte lika mycket bråk.  
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En annan elev ger exempel på hur barnen i den stora klassen ibland kunde bli arga på honom 

för att han inte ville vara med till slutet av leken. I likhet med detta säger specialpedagogen att 

dessa elever har svårt att förstå regler och därför kan de uppleva vissa lekar som jobbiga och 

tråkiga. De har även svårt att koncentrera sig en längre tid vilket gör att de har svårt att vara 

med till slutet på visa lekar och spel. Hon fortsätter och säger att de mitt i en lektion eller lek 

som de är med på kan få för sig att göra något helt annat, de har svårt att anpassa sig socialt 

vilket kan upplevas som störande och jobbigt av andra elever. Detta kan även liknas vid det 

Goffman (2001) säger att när någon som man inte känner upplevs som annorlunda på grund 

av några mindre önskevärda egenskaper som han uppvisar reduceras han på så vis i vårt 

medvetande från en vanlig människa till en utstött människa. Genom att stämpla någon på 

detta vis menar Goffman är att stigmatisera.  

5 Slutdiskussion  
Syftet med denna undersökning är att utifrån fyra elevers syn ta reda på hur de upplever och 

vilka erfarenheter de har av att tillhöra en särskild undervisningsgrupp. Vidare är syftet att ta 

reda på vilken syn specialpedagogen har på särskild undervisningsgrupp och vilka tankar och 

erfarenheter hon har kring en sådan grupp. Deras tankar och upplevelser jämförs och 

undersöks mot utvald litteratur. För att i undersökningen komma fram till ett resultat utifrån 

mitt syfte blev valet av att intervjua elever och lärare som går och arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp självklar. Alla de utvalda deltagarna i undersökning går och arbetar i en 

och samma särskilda undervisningsgrupp. Tanken har även varit av eget intresse att få fram 

erfarenheter kring dessa ämnen för att senare i arbetslivet ha en större förståelse för sådana 

undervisningsgrupper och även elever i behov av särskilt stöd i allmänhet.  

5.1 Miljön 

I min studie kan jag se att specialpedagogen förespråkar att miljön är en viktig del i elevers 

utveckling. Det vill säga att miljön har en stor betydelse utifrån hur man ska anpassa skolan 

för elever som är i behov av särskilt stöd. Det förekommer i studien att en anpassad miljö som 

är utformad efter elevers specifika behov medför förenkling av elevers skolsituation. Även 

Tufvessons (2007) resultat påvisar att miljöfaktorer påverkar koncentrationen hos elever. 

Specialpedagogen tar upp fördelarna med att ha särskilda undervisningsgrupper för de elever 

som är i behov av det och menar att man i en särskild undervisningsgrupp arbetar efter elevers 
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behov vilket gör att detta gynnar deras inlärning. Man arbetar med hjälpmedel som är 

anpassade efter deras nivå vilket leder till att de klarar sig bättre i dessa undervisningsgrupper 

än om de hade gått i en ”vanlig” stor klass.  

Det känns bra för mig som snart ska ut i arbetslivet som lärare att ha erfarenheter om hur 

viktig miljön är för vissa elever. Oftast uppfattas elevers svårigheter som problem som 

kommer ifrån eleverna själva och sällan att det är skolan och miljön som kanske inte passar 

alla elever. Detta kan även jämföras med Björklid och Fischbein (1996)  som säger att miljön 

påverkar elevers prestationsförmåga.  

Förutom specialpedagogens positiva inställning till miljön i de särskilda 

undervisningsgrupperna visar även eleverna en positiv inställning till miljön i den särskilda 

undervisningsgruppen. Samtliga elevers svar tyder på att de trivs bättre i en miljö där de kan 

arbeta i lugn och ro. Resultatet visar även att fler lärare är ett behov som dessa elever har. 

Tidigare har jag som många andra trott att miljön inte kan spela en så viktig roll i hur eleverna 

presterar och hur det går för dem i skolan. Men denna studie påvisar att miljön är en viktig 

faktor som man ska ta hänsyn till. Även Leal (2010) som har gjort en studie om barn i behov 

av särskilt stöd påpekar vikten med miljömässiga insatser som leder till att elever deltar bättre 

i det som sker.  Det som jag kan utläsa i undersökningen är att miljön kan handla om så 

mycket mer än bara att det är utformning av en plats, utan det handlar om vilka tillgångar man 

har och hur man kan utnyttja dessa så att de gynnar de individer som befinner sig i den miljön. 

Likaså anser jag att miljön är något som man ska se efter då man talar om elever i behov av 

särskilt stöd och hur man ska hjälpa dem.  

5.2 Specialpedagogik 

Det framkommer inom detta område att specialpedagogik är något som ska sättas in då 

eleverna inte klarar av skolsituationen med hjälp av den vanliga pedagogiken som finns i de 

stora klasserna. Specialpedagogen talar om vikten av lärare som är kompetenta inom detta 

område och som kan hjälpa elever på rätt sätt.  

Man ser ofta specialpedagogiken som något negativt och som är för elever som uppfattas som 

annorlunda. Men i resultatet visar det sig att specialpedagogik kan sättas in även då elever inte 

når målen och jag menar att det kan finnas flera orsaker till varför en elev inte når målen. Det 

framhävs att specialpedagogiken inte endast behöver vara för elever som har diagnoser eller 
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för elever som är annorlunda. Även Persson (2008) talar om att specialpedagogiska insatser 

kan sättas in då den vanliga pedagogiken inte räcker till. Det visar sig i undersökningen att 

eleverna också ser på specialpedagogiska insatser som något bra och som hjälper dem med 

deras svårigheter.  

Specialpedagogen sitter på höga kunskaper inom detta område och att ha nytta av henne i 

skolan visar sig vara viktigt då man har bedömt att dessa elever ska gå i särskilda 

undervisningsgrupper och ha en specialpedagog som arbetar med dem. Det som jag tycker 

man ska jämföra med för att förstå vilken situation eleverna kan hamna i är vi vuxna. Hur 

många av oss vuxna skulle ta på sig på ett arbete som vi inte hinner med och som vi inte 

förstår. På samma sätt blir det för elever som går i ”vanliga” klasser men som i själva verket 

skulle behöva specialpedagogiska insatser då de inte hänger med i tempot i de stora klasserna.  

Det framkommer tydligt att specialpedagogen ser på en särskild undervisningsgrupp som 

något positivt där miljön har en stor påverkan på elevers utveckling. Specialpedagogiska 

insatser ska ses som en resurs som ska utnyttjas då det finns pedagoger som har extra 

kunskaper i att arbeta med elever i behov av särskilt stöd . Jag anser som specialpedagogen att 

vissa elever som är i behov av extra stöd ska ta vara på den hjälp som finns i skolan, det 

framkommer att eleverna trivs och klarar sig bättre i den särskilda undervisningsgruppen 

vilket man ska låta dem ta nytta av och även hjälpa andra elever som är i behov av extra stöd 

på samma sätt.  

Vad gäller inkluderingsfrågan visar resultatet på att specialpedagogen har en tydlig syn på vad 

hon tycker om inkludering. Det framhävs av specialpedagogen att elever som inte blir 

upptagna i den större gemenskapen i en storklass lika mycket är exkluderade där. Detta 

stämmer även överrens med den litteratur som har behandlat denna fråga och där 

Emanuelsson (2007) säger liknande, att elever lika gärna kan vara exkluderade i en stor klass 

om de inte känner gemenskap med klassen. Det har visat sig att eleverna har en större 

gemenskap i den särskilda undervisningsgruppen och de trivs bättre då de får känna sig 

delaktiga i det som sker. Eleverna vittnar om att de inte fick komma till tals i en stor klass och 

inte var delaktiga alltid då de fick en liten plats bland alla de andra eleverna. 

Specialpedagogen påpekar att de har fått mycket mer kompisar och att de presterar bättre och 

klarar skolsituationen när det gäller att klara uppgifterna i skolan mycket bättre.  
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Det visar sig i resultatet att elever som får gå i vanliga klasser fast de inte klarar av det leder 

till att de där blir stämplade och annorlunda behandlade, specialpedagogen menar att då de har 

svårt att förstå sociala koder upplevs de som konstiga. Det pratas idag mycket om att elever 

som går i särskilda undervisningsgrupper är exkluderade och de får sig en negativ stämpel på 

grund av deras klasstillhörighet. Men i mitt arbete uppvisar sig ett annat mönster. Eleverna 

upplever inte att de blir annorlunda behandlade eller bemötta på ett annat sätt för att de går i 

en särskild undervisningsgrupp. Det framkommer att en skola med många klasser som arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd leder till en normalisering av synen på dessa klasser, det vill 

säga de andra eleverna som går i vanliga klasser blir så pass vana vid att vissa elever behöver 

gå i mindre grupper vilket leder till att de inte ser konstigt på de elever som tillhör särskilda 

undervisningsgrupper. Detta kan ses som något viktigt att tänka på, ofta är det vi vuxna som 

pekar ut dessa elever som är i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt som blivande lärare 

att ha i åtanken att individer är olika och att man därför skapar en miljö som är lugn, trygg och 

lätthanterlig. Haug (1998) tar upp segregerad integrering där han menar att man ska hitta en 

miljö som är anpassad efter elevernas behov. Jag anser i likhet med Haug att detta är viktigt 

som pedagog att tänka på. Verkligheten innebär att alla elever inte passar in i en ”vanlig” 

klass och den undervisningsform som bedrivs där, därför blir det optimala att låta de elever 

som upplever svårigheter gå i en klass som är mer anpassad efter dem.  

En skola för alla är något man ofta pratar om och som man vill ska levas upp till. Men 

verkligheten ser annorlunda ut. Det kommer alltid finnas elever som inte passar in och därför 

måste man göra det bästa av situationen. Specialpedagogen talar om hur man ska kämpa efter 

att få alla elevers behov tillfredsställda för att nå en skola för alla, därför menar hon att det är 

viktigt med t.ex. särskild undervisningsgrupper där eleverna får sina behov tillgodosedda. Jag 

anser att det ofta handlar om pengar fråga, det vill säga hur ekonomin ser ut på skolan. Alla 

skolor har inte råd att anställa flera lärare och specialpedagoger som kan arbeta med elever 

som är i behov av extra stöd. Så länge man inte kan arbeta efter elevers behov och anpassa sig 

efter eleverna blir önskan om ”en skola för alla” långsökt.  

5.3 Diagnostisering  

 Det visar sig splittrade upplevelser bland eleverna om hur de har bemötts av andra elever på 

grund av att de har en diagnos. Men samtliga elever är överrens om att de inte blir annorlunda 

behandlade av lärarna. Det framkommer även en positiv inställning till att gå i en särskild 



32 

 

undervisningsgrupp då man har en diagnos. Eleverna talar om hur de får rätt hjälp och hur 

skolsituationen för dem har underlättats och förbättrats. Eleverna talar om en gemenskap som 

de får med varandra då alla som går i den särskilda undervisningsgruppen har någon form av 

diagnos och därför kan ingen upplevas som annorlunda.   

Jag anser att diagnostisering av elever är ett sätt att identifiera deras svårigheter. När man vet 

vad som är felet så vet man även hur man ska behandla det. Att diagnostisera någon tycker jag 

är bra med tanke på att många elever idag som upplevs som stökiga och bråkiga i själva 

verket har ett behov som omgivningen inte känner till. Efter en utredning på sådana elever där 

det visar sig att de har en diagnos skulle öka förståelsen till individens beteende.  

Specialpedagogen anser också att diagnostisering är bra då man kan sätta in rätt insatser för 

att hjälpa dem. Hon talar bland annat om medicinering som en bra hjälp. Hon tar vidare upp 

hur kompetenta pedagoger som har kunskaper inom dessa områden kan hjälpa elever som har 

en diagnos på rätt sätt för att gynna deras utveckling. Detta kan också jämföras med Leal 

(2010) som även han tar upp om att diagnostisering ska underlätta för eleverna då rätt insatser 

kan sättas in, han talar även om medicinering som hjälp för att elever med t.ex. ADHD ska 

kunna förbättra koncentrationsförmågan och minska överaktivitet och impulsivitet. 

Det framkommer att specialpedagogen ser på en särskild undervisningsgrupp som en plats för 

eleverna där de inte behöver känna sig stigmatiserade. Hon tar upp att de i en stor klass på 

grund av de svårigheter de har kan upplevas som konstiga då de har svårt att anpassa sig till 

de andra eleverna och deras tankesätt. Goffman (2001) tar också upp bland annat att när man 

upplevs som opassande i det som sker och är normalt uppfattas man som avvikande, detta 

kallar han den sociala avvikaren.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det framkommer i studien att eleverna ser på en 

anpassad studiegång som en räddning och där de uppskattar att få tillhöra en särskild 

undervisningsgrupp. De upplever sig inte stigmatiserade eller utpekade på något sätt på grund 

av deras klasstillhörighet. Även specialpedagogen ser den särskilda undervisningsgruppen 

som något positivt och där hon menar att eleverna är mer inkluderade i en särskild 

undervisningsgrupp än i en stor klass där de inte känner delaktighet och är med i den 

gemenskap som finns i klassen. Vidare framkommer det att eleverna upplever 

diagnostiseringen som positiv då de får rätt hjälp av kompetenta lärare som förstår dem och 
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kan hjälpa dem på rätt sätt. Det visar sig även att miljön har en stor påverkan på dessa elever 

och hur det gynnar deras inlärning och delaktighet i det som sker. Karlssons (2008) studie 

visar tvärtemot min, hennes resultat visar att den särskilda undervisningsgruppen osynliggörs 

och att eleverna som går i dessa grupper hellre väljer att tillhöra en stor klass.  

Genom att jag genomfört denna undersökning har det bidragit till en större förståelse inom det 

specialpedagogiska arbetet vilket kommer komma till stor nytta inför min kommande 

yrkesroll inom skolan. Att få ta del av elevernas upplevelser och specialpedagogens syn samt 

att ha läst olika litteratur kring detta ämne ser jag som positiv effekt. Jag vill även lyfta fram 

att det finns mycket litteratur kring detta ämne vilket tyder på att det är ett stort och viktigt 

område inom skolvärlden.  

Mina förhoppningar är att denna undersökning ska leda till reflektioner kring om det finns ett 

behov för fortsatt undervisning i särskilda undervisningsgrupper bland lärare och elever men 

även bland andra människor som är insatta i skolvärlden som t.ex. föräldrar. Utifrån detta 

arbete vill jag även bidra till en ökad förståelse för elever i behov av särskilt stöd. Det har 

varit med motgångar men framför allt med stor glädje och nytta som jag har skrivit detta 

arbete. Jag ser framemot att få komma ut i arbetslivet och använda mig av de kunskaper som 

jag erhållit genom arbetet.  

5.4 Vidare forskning 

Det har under arbetets gång dykt upp många intressanta ämnen som man kan forska vidare 

kring. Bland annat skulle man kunna studera hur andra elever och lärare på en skola där det 

finns särskilda undervisningsgrupper ser på sådana grupper. Hur upplevs dessa grupper av 

andra människor i omgivningen, är det positivt eller negativt att ha sådana klasser? Vad är det 

som gör att elever i behov av särskilt stöd är en utsatt grupp där man talar om att de blir 

utpekade och att man sätter eleverna i fack? Andra förslag är att studera flera elevers och 

lärares upplevelser och syn av att gå och arbeta i särskilda undervisningsgrupper, detta kan 

vara bra för att se om mitt resultat stämmer generellt eller om det endast var denna klass som 

upplevde som de gjorde om att tillhöra en särskild undervisningsgrupp.  

Min första tanke var att undersöka mötet mellan elever som tillhör särskilda 

undervisningsgrupper och elever som går i stora ”vanliga” klasser, då tiden inte räckte till och 

då det krävs en större undersökning för att komma fram till ett bra resultat valde jag att ändra 
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mitt syfte för att göra en så bra undersökning som möjligt. Det specialpedagogiska området är 

brett och det finns mycket intressant att forska kring. Får jag tillfälla i framtiden ska jag 

försöka fullfölja min första tanke.  

En annan viktig fråga som är intressant att forska kring är hur man ska arbeta för att nå en 

skola för alla, vilka krav ställs på skolan, ledningen och pedagogerna? Det som har dykt upp 

under arbetets gång och som man även kan forska vidare om är diagnostisering. Man kan 

undersöka utifrån ett större perspektiv exempelvis föräldrar och hur de ser på diagnostisering 

av barn, om det gynnar eller hämmar deras utveckling? Det finns mycket intressanta saker 

man kan forska kring och listan kan göras lång. Jag ser framemot att få ta del av nya 

undersökningar som berör detta område.  
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7 Bilagor  

7.1 Bilaga 1, Missiv till lärare 

Hej jag studerar vid Södertörnshögskola, lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år. Nu är jag inne på min sjunde termin och ska skriva mitt 

examensarbete, en c-uppsats. 

 

 Syftet med studien är att få studera elevers upplevelser om hur det är att gå i en särskild 

undervisningsgrupp samt lärarnas syn på en sådan grupp. Det jag vill ta del av är, hur elever 

som tillhör en särskild undervisningsgrupp upplever att gå i en sådan grupp, det vill säga om 

de blir annorlunda behandlade och om de tycker det är positivt eller negativt att tillhöra en 

grupp av sådant slag, men även hur man som lärare i en särskild undervisningsgrupp arbetar 

med sådana elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

Lärarnas och elevernas deltagande i studien kommer att vara i form av intervjuer som jag 

kommer att genomföra med er. Om det finns möjlighet så önskar jag att få intervjua 4 elever 

som går i en särskild undervisningsgrupp samt en specialpedagog som arbetar där.  

 

Det denna studie skulle kunna medföra är elevers och lärares egna erfarenheter och tankar om 

det finns ett behov till fortsatt undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Deltagandet är 

frivilligt vilket innebär att du själv väljer om du vill delta i studien, du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande om du väljer att delta. Inga namn på deltagarna eller skola kommer att 

publiceras i arbetet, inte heller något som skulle kunna identifiera deltagarna. Svaren kommer 

inte att kunna kopplas till de individuella deltagarna. Den tid som kommer att behövas för att 

genomföra intervjuerna är ca 30 minuter per intervju. Sammanställningen kommer att 

redovisas i en c-uppsats skriven inom lärarutbildningen. Efter ett godkännande kommer 

uppsatsen att publiceras i en databas. Jag behöver även ett godkännande från elevernas 

vårdnadshavare för att kunna genomföra intervjuerna med eleverna.  

 

Tack på förhand 

Pierre Yackob 

0736435638 
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7.2 Bilaga 2, Intervjuguide - Specialpedagog 

 Vad har du för utbildning, berätta om din bakgrund? 

 Hur länge har du arbetat i en särskild undervisningsgrupp?  

 Berätta om dina erfarenheter av särskild undervisningsgrupp? 

 Vad är tankarna med en särskild undervisningsgruppför dig? 

 Berätta om dina tankar kring inkludering? 

 Hur arbetar ni med eleverna, vilka mål har ni för dem? 

 Kan du berätta dina tankar kring en skola för alla, vad innebär det för dig?  

 Vilka erfarenheter har du angående elevernas möte med andra lärare i skolan, tror du 

att de blir lika behandlade som andra elever ifrån skolan? 

 Hur arbetar du för att motverka att negativa beteenden uppstår mot eleverna ifrån 

särskilda undervisningsgruppen? 

 Vilka lösningar tror du det finns för elever i behov av särskilt stöd?  

 På vilket sätt arbetar du för att integrera eleverna från den särskilda 

undervisningsgruppen med andra elever på skolan?   
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7.3 Bilaga 3, Intervjuguide - elever  

 Hur länge har du gått i liten grupp? 

 Berätta hur du känner av att gå i en liten grupp? 

 Berätta om hur du känner när du möter andra lärare?  

 Om du inte hade gått i en särskild undervisningsgrupp, tror du att du hade klarat dina 

studier bättre eller sämre, förklara? 

 Känner du att du har större möjligheter i en liten grupp?   

 Vad är det som är bra och vad är det som är dåligt med att gå i en liten grupp? 

 Har du en diagnos? 

 Hur ser du på att du har en diagnos, påverkar det dig på något sätt? 

 Upplever du att du blir annorlunda behandlad av lärarna på skolan p.g.a. att du har en 

diagnos? 

 Hur känner du när du träffar andra elever på skolan? 

 Blir du utsatt på något sätt av de andra eleverna p.g.a. att du går i en liten grupp och 

har en diagnos?  

 Vilka umgås du med på rasterna, det vill säga ålder och vilken klass de tillhör? 

 Berätta om rasterna på skolan?  

 Ger lärarna i lilla gruppen dig den hjälp du behöver, känner du att du kan ta hjälp av 

dem om du blir utsatt av de andra eleverna p.g.a. att du går i en specialklass eller har 

en diagnos? 

 Om du fick bestämma hur tycker du att man ska hjälpa dem som behöver extra stöd?  

 

 


