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Abstract 

 

Title: Special education group – how does it work? 

Author: Jenny Dorch 

Mentor: Hassan Sharif 

Autumn 2012  

 

 

The aim with this study is to show how teachers perceive their work in the special education group, 

and how teaching is organized in practice in this special education group for children in need of 

special support. 

 

 

The following questions were investigated: 

 

1) How do the educationalists experience their work in the special education group? 

2) What obstacles do they see in their pedagogical work with these children? 

3) What opportunities do they experience in their pedagogical work with these children? 

4) How is the education organized practically? 

 

The empirical study was based upon interviews with four teachers and educationalists in a certain 

special education group, with pupils in the age of 9 – 13 years in the area of Stockholm. 

 

The result shows that the teachers experience that their work is meaningful and both time- and 

emotionally demanding. The study even shows the importance of a distinct leadership who has 

confidence in the teachers and their experience. 

 

 

Key words:  special education group, children in need of special support. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Särskild undervisningsgrupp – hur fungerar det? 

Författare: Jenny Dorch 

Handledare: Hassan Sharif 

Höstterminen 2012 

 

 

Syftet med denna studie är att visa hur pedagoger upplever sitt arbete och hur undervisningen är 

organiserad i praktiken i denna särskilda undervisningsgrupp för barn i behov av särskilt stöd. 

 

De centrala frågeställningarna är följande: 

 

1) Hur upplever pedagogerna arbetet med den särskilda undervisningsgruppen? 

2) Vilka hinder ser de i det pedagogiska arbetet med eleverna? 

3) Vilka möjligheter ser de i det pedagogiska arbetet med eleverna? 

4) Hur är undervisningen organiserad i praktiken? 

 

Den empiriska studien baseras på intervjuer med fyra lärare och pedagoger i en särskild 

undervisningsgrupp, som består av elever i åldern 9 – 13 år i Storstockholm. 

 

Resultatet visar att pedagogerna upplever sitt arbete som mycket meningsfullt men även tids- och 

känslomässigt krävande. Studien visar också på vikten av en tydlig ledning som har förtroende för 

pedagogerna och deras erfarenheter.  

 

 

Nyckelord: särskild undervisningsgrupp, barn i behov av särskilt stöd. 
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1. Inledning och problemområde 

 

Om knappt fyra månader är min tre år långa utbildning till lärare i fritidshem över och jag har vuxit 

och utvecklats både som människa och som pedagog. Utbildningen har bedrivits delvis på distans 

och parallellt med mitt arbete som barnskötare på fritidshemmet på en större skola i Storstockholm. 

Mina egna tankar och erfarenheter har diskuterats flitigt med mina kurskamrater och 

lärare/mentorer i och utanför utbildningens ram. 

För en tid sedan fick jag möjlighet att byta arbetsplats. Från att ha arbetat i en stor skola med nästan 

900 elever arbetar jag nu i en särskild undervisningsgrupp, med elever i behov av särskilt stöd. 

Vilket innebär att: jag undervisar, jag är med och bearbetar konflikter, jag har utvecklingssamtal, 

planering samt utvärdering av mitt arbete. Några av eleverna i gruppen är diagnostiserade med 

någon neuropsykiatrisk nedsättning såsom ADHD och/eller Aspergers syndrom. Många av dessa 

barn kan av den anledningen behöva hjälp och stöd både i undervisningen men även socialt. För 

närvarande går tio elever i den särskilda undervisningsgruppen, nio pojkar och en flicka.  De är 

uppdelade i två grupper, en grupp med elever i årskurs 3 och 4 och en grupp med elever i årskurs 5 

och årskurs 6.  

I och med bytet av arbetsplats har jag kommit att intressera mig mer och mer för de elever som 

upplever svårigheter och som är i behov av särskilt stöd. I den särskilda undervisningsgruppen har 

de regelbundna elevsamtal, där eleverna skattar sig själva efter en utvecklingslinje vars syfte är att 

visa eleverna sina framsteg och ge dem en insikt i hur deras sociala förmåga kan utvecklas. 

Utvecklingslinjen har framtagits efter att en före detta elev frågat: ”Vad behöver jag kunna klara av 

för att komma härifrån?”  

Alla elever har också individuella sociala mål att sträva mot. Exempel på dessa mål kan vara: Mer 

kvalitet, mindre kvantitet, vårda ditt språk, håll dig till ämnet och styr dig själv med viljan. De 

sociala målen är förankrade hos eleverna och deras föräldrar. Målen ändras i och med att eleverna 

utvecklas och inordnar sig. 

Genom åren har jag erfarit att många människor vet att särskilda undervisningsgrupper finns, men 

det är få som verkligen vet vad de gör. Jag vill i min studie, med hjälp av mina informanter, 

synliggöra hur verksamheten bedrivs och hur pedagogerna arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd. Yvonne Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet 

har gjort en studie som heter Elever i särskild undervisningsgrupp – en studie med barnens 

perspektiv i fokus (2012) där hon fokuserar på barnens perspektiv av särskilda 
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undervisningsgrupper. Jag vill genom min studie ge människor en inblick i hur pedagogerna i den 

undersökta gruppen ser på sitt arbete. Här står alltså pedagogernas perspektiv i fokus. 

Denna särskilda undervisningsgrupp som jag valt att studera är en verksamhet som har funnits i 

kommunen i närmare 30 år. Fram till 2009 låg den i ortens utkant i en enskild byggnad, då flyttades 

verksamheten till ett annex till en av ortens större skolor som byggdes i slutet av 1960-talet. 

Annexet är en ”länga” i ett plan med tre klassrum, (varav ett är bild sal/pingisrum, avdelat med 

skåp) ett allrum/kök samt ett kontor. I anslutning till varje klassrum finns två toaletter samt ett 

kapprum.  

Pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen får regelbundet handledning av en legitimerad 

psyko - och familjeterapeut varannan vecka, där allt mellan himmel och jord diskuteras. Terapeuten 

handleder personalen i frågor som rör eleverna och deras beteenden och tillkortakommanden. Han 

hjälper pedagogerna att förstå varför vissa elever agerar som de gör i vissa situationer och hur de 

som pedagoger kan eller bör förhålla sig till både elever, men också gentemot deras föräldrar i vissa 

lägen. Just denne legitimerade terapeut har varit knuten till gruppen i 12 år.  

 

Studiens disposition 

I det första kapitlet beskrivs hur en skoldag i den särskilda undervisningsgruppen kan se ut. Därefter 

presenteras syftet med studien. I metodkapitlet beskriver jag hur studien är utförd. Sedan följer en 

kort presentation av de intervjuade pedagogerna i studien. Därefter tar jag upp reflexivitet, 

tillvägagångssätt och etiska överväganden innan jag presenterar bakgrundshistoria samt tidigare 

forskning inom området barn och elever i särskilda undervisningsgrupper. Sist redovisar jag 

resultatet av min studie samt för en diskussion om detta. 

 

1.1 En måndag i SUG 

 

8:00–14:00 (lilla gruppen, 9 – 10 år). 

 

Eleverna börjar sin skoldag klockan 8:00. Två av eleverna åker taxi på grund av det långa avståndet 

från hemmet, medan resterande elever cyklar, åker sparkcykel eller promenerar till skolan. 

Alla elever har sin bestämda plats inne i respektive klassrum. De har varsitt rektangulärt bord, 

varsin stol och varsin hurts med tre lådor i. Skoldagen börjar med en samling, där man tar upp 

dagens datum, dagens namnsdag och vad som serveras till lunch. Därefter är det högläsning, då 
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läraren läser högt ur en bok lånad från biblioteket. En del elever väljer att rita under tiden läraren 

läser. När samlingen är klar är det dags för massage. Eleverna går då till allrummet, där det ligger 

tre mjuka mattor på golvet. På mattorna ligger det två filtar, som eleverna kan svepa om sig om de 

vill. Eleverna blir indelade i par av pedagogen, men om de absolut inte vill vara i just det paret, får 

de själva komma med ett konstruktivt förslag på ett annat par.  

 

Det står tända ljus i fönstret. Lugn musik strömmar ur en bandspelare som är placerad på golvet. 

Pedagogen guidar eleverna genom massagen och talar i tur och ordning om för eleverna vad de ska 

göra. Eleverna har gjort detta massageprogram en längre tid, så de är nästan självgående och kan 

ibland påminna pedagogen att ” nu blev det fel ordning”. Efter avslutad massage är det rast. Första 

rasten äger rum mellan klockan 9:30 och 10:00 varje dag. Alla elever vistas då ute på skolgården, 

som de delar med elever i särskolan, samt äldre barn som också går i en särskild undervisnings-

grupp för elever med långsam inlärning. Pojkarna spelar oftast bandy och delar upp egna lag. Ibland 

leker de flera stycken tillsammans över gruppgränserna, oftast är det någon tafatt-lek, såsom ”tjuv 

och polis”. En pedagog är alltid rast värd och har ansvar för en rast var i veckan.  

 

Efter rasten är det matematik. Det kan vara praktisk matte, eller så räknar de i sina matteböcker. 

Därefter är det svenska och då har eleverna flera alternativ att välja mellan. Någon kan skriva i sin 

fantasibok, i den får man skriva vad man vill, om man har hittat på det själv. Andra väljer att läsa de 

böcker de själva valt att låna på biblioteket. Eleverna kan också hämta en trälåda med kort med 

bilder på och beroende hur de placerar korten kan de skriva en saga till bilderna, så att det blir som 

en serie. Trälådan kallas ”pappa Moll”.  

Efter svenskalektionen har alla lunch 11:30–12:30. Alla pedagoger och elever går tillsammans till 

den stora skolan där matsalen ligger. Alla sitter vid samma bord, inga bestämda platser finns. I 

matsalen finns två regler: att man alltid smakar på maten och att man sitter ner och äter i minst 15 

minuter. 

 

Bild 1. Måndagsschemat i SUG, 

Lilla gruppen. 

Schema

måndag

8.00 – 8.45 SV

8.45 – 9.30 Massage

9.30 – 10.00 RAST

10.00 – 10.45 Ma 

10.45 – 11.30 SV

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 – 14.00 No/So
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Efter lunchen är det rast igen. Även på denna rast är eleverna utomhus. Efter lunchrasten är det dags 

för No eller So. Eleverna har just avslutat ett kapitel i No. Det avhandlades nedbrytare i naturen. De 

har studerat sniglar, gråsuggor, daggmaskar, tusenfotingar och andra kryp. De fick läsa om dem och 

sedan se en film för att därefter gå ut på exkursion i skogen. En del elever valde att ta med sig ett 

kryp tillbaka till skolan. 

 

I So:n handlar det om centrum. Vad är det, och vad betyder ordet? Eleverna och pedagogerna gick 

på studiebesök till ortens centrum, där de kikade in i varje butik, pratade om vilka butiker de 

brukade handla i och vilka butiker eller inrättningar som var helt nya för dem. Väl tillbaka i skolan 

pratade de om olika yrken. 

 

När skoldagen är slut kl. 14:00 går eleverna till en väntande taxi, tar sin cykel eller spark och åker 

hem, går till fritidshemmet eller till fritidsklubben. 
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2. Syfte  

 

Syftet med min studie är att få reda på hur pedagoger kan uppleva sitt arbete i en särskild 

undervisningsgrupp för barn i behov av särskilt stöd och hur undervisningen där är praktiskt 

organiserad. Min studie tar även upp de hinder och möjligheter pedagogerna upplever i sitt arbete. 

Studien baseras på intervjuer med fyra lärare och pedagoger i en särskild undervisningsgrupp, som 

består av elever i åldern 9 – 13 år i Storstockholm. 

 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

De centrala frågeställningarna i min studie är:  

 

1) Hur upplever pedagogerna arbetet med den särskilda undervisningsgruppen? 

2) Vilka hinder ser de i det pedagogiska arbetet med eleverna? 

3) Vilka möjligheter ser de i det pedagogiska arbetet med eleverna? 

4) Hur är undervisningen organiserad i praktiken? 
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3. Metod  

 

Min undersökning baseras på fyra intervjuer, där jag intervjuar mina kollegor. Intervjuerna hade låg 

grad av strukturering, vilket innebar att jag ställde ett fåtal frågor i obestämd ordning. Att använda 

sig av intervjuer med låg grad av strukturering gav informanterna möjlighet och utrymme för att 

svara med sina egna ord (Patel & Davidsson 2011, s. 75). Jag intervjuade de som vet mer än vad jag 

gör i just detta ämne. Min önskan var att låta deras röster, åsikter och erfarenheter komma fram och 

sättas i fokus. För att få svar på mina centrala frågeställningar valde jag att genomföra min 

undersökning genom den vetenskapliga metoden etnometodologi, vilken är en kvalitativ metod. I boken 

Forskningsmetodikens grunder beskriver Patel och Davidson det såhär: ”Den etno-metodologiske 

forskaren verkar i den aktuella miljön och försöker att genom deltagande kunna uppfatta, eller bli en del 

av, den aktuella kulturen. Detta kan omfatta att studera såväl handlingar, tankar, känslor, myter, 

symboler och ritualer” (Patel & Davidson 2011, s. 33). Under intervjuerna ställdes bland annat 

följande frågor: ”Hur upplever du arbetet med den särskilda undervisningsgruppen?” ”Vilka 

möjligheter ser du i det pedagogiska arbetet med eleverna?” ”Vilka hinder ser du?” och ”Hur är 

undervisningen organiserad, rent praktiskt i den särskilda undervisningsgruppen?” Beroende på 

vilka svar mina informanter gav, följde ibland vissa följdfrågor. 

 

3.1 Presentation av pedagogerna i den Särskilda undervisningsgruppen 

 

För att värna om den personliga integriteten har de intervjuade pedagogernas namn fingerats, medan 

kön och ålder har hållits reella. 

Björn 55 år, fritidspedagog utan adekvat utbildning, har arbetat i denna särskilda 

undervisningsgrupp i 25 år.  Han har lång erfarenhet av arbete med elever som upplever svårigheter. 

Björn undervisar i bild, musik och idrott. 

Sissi 56 år, mellanstadielärare, har arbetat i denna särskilda undervisningsgrupp i 15 år. Sissi 

undervisar i 12 olika ämnen i den äldre gruppen i denna särskilda undervisningsgrupp. 

Ken 42 år, 1-7 So, Sv, Id lärare, har arbetat i denna särskilda undervisningsgrupp i 10 år. Ken 

undervisar i 10 olika ämnen i den yngre elevgruppen. Hans fokus ligger på läs- och skrivinlärning. 

Martin 30 år, fritidspedagog utan adekvat utbildning, har arbetat i denna särskilda 

undervisningsgrupp i två månader. Martin har tidigare arbetat som elevassistent i olika skolor med 

barn som upplever svårigheter.  
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3.2 Reflexivitet 

 

Att använda intervjuer som metod kan vara problematiskt – särskilt när man har en relation till den 

man intervjuar. Bland annat kan detta innebära att jag som intervjuare påverkar mina informanters 

förhållningssätt gentemot mig. Jag är medveten om påverkansproblemet som Sven-Ove Hansson, 

professor i filosofi, verksam vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm tar upp i 

kompendiet Konsten att vara vetenskaplig (Hansson 2007, s. 48). Det innebär att jag genom att jag 

är informanternas kollega kan påverka dem och deras förhållningssätt gentemot mig under 

intervjun, dels att jag kan påverka det jag studerar, i detta fall den särskilda undervisningsgruppen, 

dels hur jag själv tolkar det jag studerar.  

 

Ett ytterligare problem är att jag som intervjuare är ensam. Hade vi varit två intervjuare så hade vi 

fått en större helhetssyn av intervjun, än den jag får när jag är ensam. En rekommendation är att 

vara fler vid en intervju då man efteråt kan använda varandra som bollplank och diskutera 

intervjuerna sinsemellan. Detta tar även Patel & Davidsson upp i boken Forskningsmetodikens 

grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning ”Vid intervjuer kan vi ha 

ytterligare en person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren” (Patel & 

Davidson 2011 s. 104). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Alla intervjuer i min studie genomfördes under en och samma vecka i oktober 2012. Jag valde att 

intervjua mina kollegor, för att jag, precis som Patel & Davidsson skriver i boken 

Forskningsmetodikens grunder anser att: ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan 

och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa 

metoder” (Patel & Davidson 2011, s. 119). Vid tre tillfällen satt vi på kontoret i annexet, en intervju 

genomfördes ute på skolgården. Intervjuerna varade från 6 minuter till 32 minuter. 

Vid alla fyra intervjutillfällen avslutade jag den officiella intervjun men jag lät bandspelaren 

fortsätta spela in och det var intressant, stämningen var mer avslappnad och jag fick veta mycket 

även efteråt. Jag var noga med att transkribera varje intervju samma dag som den genomfördes. Den 

sammanlagda inspelningstiden blev 68 minuter och de i sin tur gav 26 transkriberade sidor text. 
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3.4 Etiska överväganden 

 

I mitt uppsatsarbete har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådet utformade forskningsetiska riktlinjer 

som måste till när man forskar om människor: ”Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor. (Notisum 2012)  

 

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning.  

 

I lagen finns fyra starka krav och dessa är: 

 

1. Informationskravet: innebär att jag som forskare måste informera mina intervjupersoner om 

studiens övergripande syfte samt vilka följder deltagandet kan medföra samt att deltagandet är 

frivilligt. Jag gav muntlig information till både lärare och pedagoger, där jag informerade om 

studiens syfte samt att jag bad om deras samtycke till undersökningen. De intervjuade har enbart 

fått muntlig information. 

 

2. Samtyckeskravet: innebär att mina informanter måste samtycka till att delta, innan intervjun 

börjar. Genom min muntliga information fick de berörda veta att de när som helst kunde och fick 

avsluta sin medverkan. Att delta var högst frivilligt.  

 

3. Konfidentialitetskravet: innebär att hänsyn måste tas till informanternas anonymitet. 

Informanternas uppgifter har enbart hanterats av mig. Kön samt ålder anser jag som primära 

uppgifter att hålla reella, men lärarnas och pedagogernas förnamn är fingerade. Denna anonymitet 

informeras de berörda om vid intervjuns början. Vidare nämnde jag inte skolans namn och var den 

ligger geografiskt placerad. 

 

4. Nyttjandekravet: innebär att den insamlade data jag har endast ska användas i forskningssyfte.  

Under intervjuerna genomfördes ljudinspelningar. Materialet var endast till för mig i studiesyfte och 

dessa låg till grund för min fortsatta analys. Efter avslutad studie kommer materialet att förstöras. 
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4. Litteraturöversikt 

 

4.1 Bakgrundshistoria 

 

Den svenska folkskolan inrättades 1842 och i och med att skolan blev allmän så kom nya grupper 

av barn till skolan: barn till arbetslösa, statare, tjänstefolk och industriarbetare som av naturliga 

orsaker inte var förberedda på den form av verksamhet som skolan av tradition erbjuder (Hjörne & 

Säljö 2008, s. 14). Med det avsågs lektioner, prov, krav på ordning och uppförande, agan och 

auktoritetsförhållandet mellan lärare och elev. Genom agan tuktades barn till att bli elever (Hjörne 

& Säljö 2008, s. 12).  

 

I och med att alla möjliga grupper av barn kom till skolan var det möjligt att urskilja de som avvek 

från normen. På 1850-talet låg fokus på fattiga barn, som ansågs vara sinnesslöa och hade bristande 

förmågor. Att urskilja, att ta bort, eller att flytta på barn som ansågs avvikande gjordes i första hand 

i syfte att inte ”smitta” de normala barnen. 

 

Länge har diskussionen förts om att elever som avviker och upplever svårigheter behöver en annan 

form av skola/undervisning än den normala majoriteten av barn. Den särskilda undervisningen har 

genom tiderna kallats olika: några exempel är hjälpklass, som senare, efter utförda intelligenstester 

fick namn som svagklasser eller B-klasser. Kampen för en jämlik och demokratisk skola för alla 

barn har förts sedan i början av 1800-talet (Helldin 1997, s. 10). 

 

I Sverige inrättades de första hjälpklasserna för barn som ansågs efterblivna och störande 1905. De 

utökades väldigt snabbt och vid årsskiftet 1922/23 fanns det 181 hjälpklasser på inte mindre än 51 

olika platser runt om i landet. Observationsklasser infördes för barn med beteendeproblem. Dessa 

kom att bli specialklasser i mitten av 1950-talet. 1947 skrev skolöverstyrelsen att mellan 6-8% av 

alla elever hörde hemma i en hjälpklass, medan tidskriften Hjälpskolan på 1950-talet uppgav att 

siffran var 10-13% (Hjörne & Säljö 2008, s. 33). 

Karlsson (2012) hänvisar till Ahlström, Emanuelsson och Wallin, (1986) när hon skriver ”på 1970-

talet ersatte ”så kallad samordnad specialundervisning” specialklasserna” (Karlsson 2012, s. 27). 
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4.2 Elever i behov av särskilt stöd 

 

Avinstitutionaliseringen på 1970-talet drabbade många olika områden, så som psyk- och 

åldringsvården samt vården av utvecklingsstörda. Den normalisering som detta innebar gällde även 

elever i svårigheter som flyttades från skoldaghem till skolan (Karlsson 2012, s. 27). 

 

Åren 1970-1974 utfördes på statligt uppdrag undersökningen om Skolans Inre Arbete (SIA) vars 

syfte var att lösa problemen för de svagpresterande eleverna, och att förbättra miljön i skolan. 

Karlsson hävdar att Börjesson (1997) visar att SIA utredningen inte fått det positiva utfall som 

förväntades. SIA-utredningen och den efterföljande regeringspropositionen medförde slutet för 

specialklasser. Istället skulle man nu komma med flexibla lösningar för elever i behov av särskilt 

stöd. De problem som skulle lösas skulle göra det innanför det ordinarie klassrummets väggar.  

 

 Läroplanen Lgr11 betonar istället begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”, 

vilket avser att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

att läraren i undervisningen ska utgå från den enskildes behov, erfarenheter och tänkande. 

 

    (Karlsson 2012, s. 28) 

 

 År 2010 fanns uppskattningsvis 580 särskilda undervisningsgrupper i svenska skolor.  

 

4.3 Elever i särskild undervisningsgrupp  

 

I studien Elever i särskild undervisningsgrupp (2012) visar Karlssons intervjuer och observationer 

att eleverna själva är väldigt medvetna om sina svårigheter och tillkortakommanden. De är 

”duktiga” på att förklara dessa, kanske för att de flera gånger i sitt liv har fått frågor som de nu lärt 

sig att svara på, alltså de vet hur de ska svara på frågan, så att den vuxne blir nöjd. Studien visar 

också på att eleverna många gånger vill göra rätt. Något som pedagogerna sällan ser, eller ens 

uppmärksammar. Som det här med att passa tider t.ex. Det finns en otydlighet om när rasten börjar 

och när den är slut. Dessutom ser pedagogerna det som ett ”problembeteende” som tas upp vid 

utvärderingen i slutet av varje dag. ”… genom skolans organisering av SUG och oregelbundna tider 

för raster blev det svårare för eleverna att passa tider” (Karlsson 2012, s. 64). 
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Något som alla barn behöver är struktur och regelbundna rutiner, men för barn som upplever 

svårigheter kanske det är ännu viktigare. Samma aktivitet vid samma tid, samma dag, ger en känsla 

av trygghet och eleverna behöver inte sättas i ytterligare svåra situationer.  

Eleverna i den grupp som Karlsson har följt har två klasstillhörigheter i och med att de också tillhör 

en klass i storskolan, där de egentligen inte går, men de har slöjd och idrott med dessa klasser. I den 

särskilda undervisningsgrupp som jag har studerat gör de allting tillsammans, de har idrott med en 

lärare och en fritidspedagog och när de ska ha slöjd går de tillsammans med två fritidspedagoger till 

den intilliggande skolan och undervisas av behöriga slöjdlärare. De fotograferas tillsammans med 

den särskilda undervisningsgruppen och inte förrän det är dags för utskolning kan man egentligen 

prata om att tillhöra en storklass i en storskola. Personalen i Karlssons studie letade efter sätt att 

vidareutbilda sig, de ”famlade” och kände sig osäkra i sitt sätt att arbeta, dessutom fick de alldeles 

för lite stöd och uppmuntran från sin ledning (Karlsson 2012, s. 160). 

 

4.4 Samspel mellan elever och pedagoger 

 

Schmidinger & Dahlström (2011) har i sin undersökning Pedagogers samspel med elever i två 

särskilda undervisningsgrupper studerat samspelet mellan elever och personal. Fyra pedagoger 

studerades i samspelet med eleverna, där tyngdpunkten låg på pedagogernas kommunikativa och 

organisatoriska tillvägagångssätt. Schmidinger & Dahlström beskrev hur läraren använde humor vid 

tillsägelse av eleverna, som fullständigt kom av sig och gjorde något annat än det de tänkt. T.ex. sa 

en lärare med ett leende åt en elev som ritade på bänken att han hellre skulle rita på sin klasskamrat.  

Även kompensatoriska kommentarer som ”bra”, ”bra jobbat”, ”det var en bra överskrift”, ”du har ju 

världens bästa fantasi” och ”du är duktig på det här” används flitigt. Jag tolkar Schmidinger & 

Dahlström som att det är viktigt att möta varje elev med ett positivt förhållningssätt och en tro på 

deras egen förmåga. Det är som de skriver: ”Får eleven ett positivt bemötande och har höga 

förväntningar på sig är det ofta relaterat till högre elevresultat” (Schmidinger & Dahlström 2011, s. 

14). Schmidinger & Dahlström konstaterar också värdet med att förhandla med eleverna. Det får 

eleverna att kunna argumentera för sin sak och samtidigt ge dem en känsla av medbestämmande. 

Vill en elev inte göra något, får man be dem komma med ett konstruktivt alternativ/förslag. 

Schmidinger & Dahlström menar vidare att man måste möta eleven, där den befinner sig i sin 

situation eller i dess faktiska omständigheter, vilket de uttrycker i följande citat: 

”Det individuella bemötandet innebär i styrdokumenten att anpassning ska ske efter elevens 

karaktär, mognad, förmågor, behov, förutsättningar, erfarenheter och intressen” (Schmidinger & 
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Dahlström 2011, s.13). Jag tolkar detta som att man som pedagog måste vara lyhörd inför varje elev 

och deras dagsform, att man ibland kanske måste rucka på ramarna, för att situationen ser ut som 

den gör för eleven just nu. 

 

4.5 Barn och elever i svårigheter  

Claes Nilholm (2012) som är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik har under 

lång tid undervisat och forskat om barn och elever i svårigheter. Nilholm framhåller i sin studie 

Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk utmaning att arbetet med elever i svårigheter hör till 

en av skolans viktigaste uppgifter, men att vi aldrig kan acceptera att skolgången blir en negativ 

upplevelse för dessa barn. Vidare menar Nilholm att balansen mellan att se barn och elever som lika 

eller olika är av stor betydelse och att istället för att se elevernas egna tillkortakommanden eller 

deras hemförhållanden som svårigheter menar han att vi istället ska se dessa som pedagogiska 

utmaningar. Dessa anser han kan vara en drivkraft i lärares och skolors kompetensutveckling. 

Nilholm anser att vidare forskning behövs gällande hur verksamma lärare faktiskt gör när de ska 

förmedla ”undervisningsinnehåll” till en grupp elever, gärna genom att besöka varandras lektioner. 

Nilholm vill poängtera att vi aldrig ska försöka analysera elevers problem – utan att också göra 

detsamma med skolans ansvar (Nilholm 2012, s. 74). I citatet nedan framhåller han vikten av hur vi 

som pedagoger kan utvecklas om vi utmanas. 

                      Det handlar inte bara om att utmana barn och elever utan  

 också om att utmana sig själv.  

    (Nilholm 2012, s.18)     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bokus.com/bok/9789144079448/barn-och-elever-i-svarigheter-en-pedagogisk-utmaning/
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5.  Syftet med särskilda undervisningsgrupper 

 

Syftet med särskilda undervisningsgrupper är att en så bra och anpassad skolgång som möjligt är 

tillgänglig för elever som behöver det. Det är för deras bästa som de hamnar där. Målet är att göra 

gemensam sak med föräldrarna. Den särskilda undervisningsgruppen har en antagningsgång som är 

ganska strikt och omfattande med möten på elevens ”hemskola” med föräldrar, lärare, 

elevhälsovård, kurator samt rektor, där elevens svårigheter och behov diskuteras för att komma fram 

till om den särskilda undervisningsgruppen är rätt miljö för eleven. Om detta skriver Claes Nilholm 

i Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk utmaning. Han menar att allt fler elever kommer att 

behöva särskilt stöd, eftersom kunskapskraven nu har höjts och det krävs godkänt i flera ämnen än 

tidigare för att nå behörighet till gymnasieskolan (Nilholm 2012, s. 53).  

Nilholm pekar samtidigt på svårigheten i att tolka våra styrdokument. 

 

 Det är svårt att tolka styrdokumenten i svensk skola på annat sätt än att det kompensatoriska 

 uppdraget innebär att elever som inte når kunskapsmålen eller av andra skäl behöver särskilt 

stöd ska göras mer lika de andra barnen och eleverna. 

       

                               (Nilholm 2012, s. 55) 

 

Peder Haug, norsk professor i pedagogik skriver om Kompensatorisk lösning. ”Den bygger på 

tanken att man ska ge den enskilda individen möjligheter att fungera genom att tillsätta extra 

resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning som utvecklar de särskilt svaga sidorna” (Haug 1998, 

s. 17). Idén, fortsätter Haug är behovs-, nytto- och effektorienterad. Med en positivistisk 

vetenskappsyn som utgångspunkt framtogs olika metoder för att kunna säkerställa behov, nytta och 

effekt med denna idé. I den särskilda undervisningsgruppen jag studerade använder de sig av så 

kallat salutogent tänkande i arbetet med eleverna. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 

faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Alltså, man lägger 

fokus på det som faktiskt fungerar, det eleven faktiskt kan. 
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5.1  Eleverna i särskilda undervisningsgrupper 

 

Vilka barn är elever i särskilda undervisningsgrupper? Det kan vara elever med ADHD, Aspergers 

syndrom, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med andra ord, elever som 

har fysiska eller psykiska samt intellektuella funktionsnedsättningar, elever med grava 

språkstörningar, döva eller hörselskadade elever och elever med rörelsehinder och 

utvecklingsstörning (Karlsson 2012, s. 23). De flesta elever har någon form av utagerande beteende, 

koncentrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter, de kan lida av psykisk ohälsa eller vara 

utsatta i någon form. I elevgruppen i min studie om 10 elever har två Aspergers syndrom, fyra har 

ADHD och en lider av en än så länge ospecificerad psykisk sjukdom. En elev har också konstaterad 

UNS, vilket betyder Utan Närmare Specifikation. Det är en medicinsk diagnos, där för få 

diagnoskriterier uppfylls. De elever som går i min undersökta grupp har placerats där sedan de visat 

sig ha sociala (beteende)svårigheter och/eller att de inte klarar av att vistas i storklass, eller att de 

inte uppnår målen för årskursen de tillhör. Det avvikande beteendet kan ses som ett normativt och 

relativt fenomen där det handlar om de vuxnas uppfattningar och förväntningar på vilket beteende 

som anses vara normalt. (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit 2005, s.31) Det är självklart att det som 

upptäcks först och tidigast är den form vi ser, nämligen den externaliserade eftersom den utmanar 

och triggar oss vuxna, barnens omgivning, hjälpinstanser och samhället i stort. (Nordahl, Sörlie, 

Manger & Tveit 2005, s. 34) Vilka beteenden är det då som vi ser som utmanande och provokativa? 

Det beror ju helt på vad man som människa tolererar och anser vara acceptabelt.  

 

 Utagerande beteende är den näst vanligaste formen av beteendeproblem i skolan. Denna 

 beteendedimension omfattar handlingar som att snabbt bli arg, slänga käft med lärarna vid  

tillrättavisningar eller bråk och slagsmål med andra elever, det vill säga fysiska eller verbala 

angrepp på andra människor. 

                            (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit 2005, s. 35) 
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5.2  Pedagogerna i särskilda undervisningsgrupper 

 

Pedagogerna i den särskilda undervisningsgrupp jag har studerat har erfarenhet från pedagogiskt 

arbete mellan 6-25 år. Två av dem har lärarexamen. De är kloka och sunt förnuftiga människor och 

faktiskt de klokaste jag mött. De innehar ett stort tålamod och klarar därför av arbetet i den särskilda 

undervisningsgruppen på ett bra sätt. De mer erfarna pedagogerna hävdar att det var mera disciplin i 

skolan för 15-20 år sedan och det var lättare att ha en fungerande disciplinerad undervisning i 

klassrummet. Sissi förklarar det såhär: 

 

     ”Det är väldigt svårt att vara barn i skolan idag tycker jag plus att det är mer tillåtet  

               att det är rörigt och mycket ljud och är man en personlighet som har svårt att koncentrera 

                 sig när det är ljud runtomkring så är det klart att man… jag tror egentligen inte att det är… 

         vi är olika personligheter och de som hamnar i sådana här grupper är extra känsliga” 

                                                                                                                (Intervju med Sissi 121017) 

 

Sissi anser alltså att det i dagens skola är mer tillåtet att störa, prata och att stämningen i 

klassrummet är rörigare nu än förr. Hon upplever det också som att det är svårt att vara barn idag, 

vilket jag tolkar som att hon drar slutsatser av sina många år inom yrket. Hon kan tydligt se de 

förändringar som sker i samhället, både på eleverna, men också på arbetsbördan som förändrats 

över tid. 
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6. Särskilda undervisningsgruppen  

 

En särskild undervisningsgrupp kan beskrivas som en liten undervisningsgrupp som hjälper elever 

som har svårigheter att nå kunskapsmålen och som inte kan tillgodogöra sig den via den vanliga 

undervisningen. I skolförordningen (2010:800) står att: ”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut 

enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att 

särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än 

den som eleven normalt hör till.” (kap. 3 § 11). Bengt Persson, professor i specialpedagogik 

förklarar begreppet såhär: ”Organisationsform i grundskolan där elever ges specialpedagogiskt stöd 

för kortare eller längre tid” (Persson 2009, s.13). 

 

6.1 Särskilt stöd 

 

På Skolverkets hemsida, under fliken Lagar & Regler, påpekas att: ”Det kan finnas många skäl till 

att ett barn behöver särskilt stöd - sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter, ibland av tillfällig karaktär. Det krävs ingen diagnos för rätt till särskilt stöd. Barnets 

behov är det som styr. Det övergripande målet för denna verksamhet är att eleven ska komma 

tillbaka till den ordinarie undervisningen” (Skolverket 2008 rev 2011). 

I Specialpedagogisk forskning – En mångfasetterad utmaning undrar Heimersson ”Hur vet man att 

det stöd som sätts in är rätt stöd, det vill säga att det är adekvat och tillräckligt för elevens behov?” 

(Heimersson 2009, s. 59). Särskilt stöd kan vara åtgärder som skolan vidtar för att hjälpa elever som 

kunskapsmässigt eller socialt inte når de mål som finns i läroplanen (Heimersson 2009, s. 61).  

 

6.2 Inkluderande integrering 

 

Begreppet inkluderande integrering tolkas olika av olika forskare. Haug (1998) menar att:”… all 

undervisning sker i den klass som barnet tillhör” (Haug 1998, s. 23). 

Lokander & Olofsson menar å sin sida att: ”Med inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

menas att eleverna istället för särskild specialundervisning skall få den hjälp de behöver i den 

ordinarie klassrumsmiljön, men att undervisningen samtidigt skall anpassas efter elevens behov och 

förutsättningar” (Lokander & Olofsson 2008, s. 13). Här ser vi en markant skillnad i vad begreppen 

betyder. Den särskilda undervisningsgrupp jag studerade arbetar i enlighet med det som Haug 

förklarar som ”inkluderande integrering”. Eleverna får all sin undervisning tillsammans i den 
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särskilda undervisningsgruppen. Även musik, idrott samt trä/metall och textilslöjd genomförs med 

utbildade musik och slöjdlärare samt medföljande fritidspedagoger från den särskilda 

undervisningsgruppen.  

Lokander & Olofsson refererar också till Nilholm, (2006) som i en rapport till Skolverket skriver 

”… att begreppet integrering betyder att man anpassar en elev som är avvikande så att han eller hon 

passar in i gruppen” (Lokander & Olofsson 2008, s. 8). Skillnaden mellan integrering och 

inkludering är inte alls lätt att förklara. Peder Haug skriver vidare ”Inkluderande integrering betyder 

att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev” (Haug 1998, 

s. 23). Detta görs i den särskilda undervisningsgrupp jag har studerat, då eleverna inte är inskrivna i 

en storklass, utan i den särskilda undervisningsgruppen. 
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7. Resultat  

 

De frågor som jag sökte svar på hos mina informanter var: Hur upplever du arbetet i den särskilda 

undervisningsgruppen? Vilka möjligheter ser du i det pedagogiska arbetet med eleverna? Vilka 

hinder ser du i det pedagogiska arbetet med eleverna? Hur är undervisningen organiserad i 

praktiken? Beroende på vilka svar jag fick gav jag ibland vissa följdfrågor till informanterna. Jag 

redovisar informanternas svar kort i form av citat.  

Pedagogerna upplever att arbetet i den särskilda undervisningsgruppen präglas av återkommande 

rutiner, struktur, utvärdering av arbetet och arbetssättet. Även det värdefulla i att ge varje enskild 

elev den tid eleven behöver nämns som en viktig del i arbetet. 

Björn berättar: 

 ”…idag ska ju skolan klara allt, enligt…man läser tidningen och hör politiker, 

                           men de är inte beredda att lägga spänn på att höja standarden, utan man ska 

 bli effektivare, jag tycker snarare att se till att dra ner på antalet elever i varje grupp 

 se till att skaffa fler pedagoger, men sen måste ju skolan sätta sig och se på sin egen  

värdegrund och ställa lite krav på sin ledning, ställa lite krav på sig själva..” 

              (Intervju med Björn 121019) 

 

      

    Även Ken ställer sig frågande till antalet elever i dagens klasser.                                                                 

 

                          ”Vi har en ny läroplan – igen, men redan från Lpo 94 så skulle det fostras i demokrati.  

                           Det blev en annan inriktning på skolans verksamhet och då… jag kan inte få ihop det 

                           hur man ska kunna lyssna på alla elever och fostra demokratiskt när man har så många 

                          elever med så vitt skilda behov som det är i en stor klass idag på upp till 30 elever och 

                          däröver och man måste krympa verksamheterna om man ska mena allvar med den form 

                          av läroplan som man har…” 

                                                                                                                                           (Ken 121016) 
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Såhär svarar Ken på frågan om hur han upplever arbetet i den särskilda undervisningsgruppen: 

     ”Jag tycker det är krävande… emotionellt, och det kan vara tröstlöst ibland, 

                                 men samtidigt… förlösande..” 

 (Intervju med Ken 121016) 

 

 

Eftersom jag var osäker på att jag förstod, frågade jag:  

 

    Jenny: ”Hur tänker du då?” 

    Ken: Jo, ibland känner man sig genialisk, med väldigt enkla medel, 

   som löser stora problem…kanske inte problem …för dig personligen 

   som pedagog, men man ser att eleven upplever en lättnad. Det kan 

   till exempel handla om att man har ett samtal med en viktig person i 

   deras  närhet och att man talar om att det här löser vi vuxna. Eller att  

   man korrigerar någonting i skolsituationen för dem som gör att det blir  

   enklare att lös…hantera  någonting som de upplever besvärligt och så…  

                              (Intervju med Ken 121016) 

 

 

Så här svarar Martin på samma fråga: 

 

                            ”Man måste vara på hugget hela tiden och finnas där och använda alla 

                             sina sinnen, höra, se… och gå på magkänsla…” 

                                                                                                                                  (Intervju med Martin 121019) 

  

Dessutom finns hos var och en av pedagogerna en välvilja att hjälpa eleverna att nå målen, både 

kunskapsmässigt men också socialt. Det finns en vilja att uppmuntra eleverna till att ta fram det 

bästa hos dem själva och guida dem till vad som är bra för dem. Ken berättar: 

 

                          (...) det är ju därför de är här och det är det vi jobbar med dagligdags att få 

                               dem att inordna sig, och se vinsten och vad som är bra för dem med att hitta  

                               konstruktiva lösningar på… saker och ting i stort sett alla avseenden (...)  

                              Både vad det gäller relationer med kamrater, vuxna. med vad de än är satta att 

                              lära sig förstå varför man går i skolan och sen också att hur man för sig ute i samhället, 

                              vad som kommer att krävas av dem                                                  

                                                                                                                                       (Ken 121016) 
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7.1 Intervjuer med pedagogerna i SUG 

 

Enligt Stukát (2011) går kvalitativa studier ut på att identifiera uppfattningar samt att beskriva hur 

något framstår för en enskild individ. Det är detta jag har försökt att visa genom att intervjua dessa 

pedagoger. Jag har intervjuat Björn, Sissi, Ken och Martin i syfte att ta reda på hur de upplever 

arbetet med den särskilda undervisningsgruppen och vilka hinder samt möjligheter de ser i det 

pedagogiska arbetet med just denna grupp. Jag ställde samma frågor till alla informanter, men 

svaren blev märkbart annorlunda, mycket beroende på/av deras erfarenhet samt utbildningsnivå.  

 

7.2 Eleven i centrum 

 

Att arbeta kompensatoriskt och att ha ett salutogent tänkande innebär att man alltid ska se till vad 

eleven kan, istället för vad eleven inte klarar av. Samt att man ska kompensera för det eleven 

saknar. Så här berättar Sissi om hur det var när hon först började i denna särskilda 

undervisningsgrupp: 

 

                            ”Jag arbetade som mellanstadielärare i många år och 1997 blev jag tillfrågad 

                           om jag ville jobba i en liten undervisningsgrupp”… – och jag har aldrig ångrat det!” 

 (Intervju med Sissi 121017) 

 

Hon fortsätter:  

 

                  ”Alltså, jag kan säga…till en början upplevde jag att det var mycket lättare 

                      att arbeta i en liten undervisningsgrupp för då hade jag färre elever att ta 

                      hand om,  jag kunde verkligen ge den individuella hjälpen…och……alltså,  

                     det säger sig självt egentligen, jag hade 30 barn i klassen och nu hade jag fem, 

                      ibland sex barn. Man har ju en helt annan kontroll…och det tycker jag om att ha 

                     …kontroll” /../säger Sissi och skrattar. /../  ”Plus att jag kunde känna att de verkligen 

                      fick den hjälp de behövde”                                                          

                                                                                                                                (Intervju med Sissi 121017)                    

 

Det Sissi säger här är att eleven behöver hjälp med något och den hjälpen kan hon ge just den 

eleven, hon kompenserar denne. Det är ett sätt att arbeta kompensatoriskt. Man hjälper eleverna att 

kompensera sina brister. 



25 

 

 Även det Ken säger nedan handlar om det: 

 

                       /../… att de helt plötsligt eller varför de förstår, men de märker att det helt 

                      plötsligt blir roligt eller går lätt och… då är det liksom en känsla som man 

                      nästan får tala om för dem att nu känner du glädje, därför att du har gjort  

                      någonting, du har lyckats med någonting…och det är ju kanske inte alltid de 

                     får.. den uppmuntran eller den bekräftelsen på att de faktiskt är värda någonting 

                     …..alltså…att…deras ansträngning är värda någonting…/../   

                                                                                                                            (Intervju med Ken 121016)  

 

Det Ken beskriver är hur han talar om för en elev, när denne gör och agerar korrekt, samt beskriver 

känslan som eleven därigenom upplever. Det är ibland så att pedagogen behöver förklara händelser, 

känslor samt upplevelser tydligt för eleven, som vi ser som självklara, men som eleverna inte 

förstår. Det är oerhört betydelsefullt för pedagogerna att förstå varifrån eleverna kommer, hur deras 

tillkortakommanden, men också hur deras hemförhållanden ser ut. Kanske har inte alla elever goda 

vuxna förebilder. Genom att elever och pedagoger är i varandras närhet under hela skoldagen så 

visar pedagogerna för eleverna självklara sätt att interagera med varandra. 

 

7.3 Så här är undervisningen organiserad i praktiken 

 

Det finns en ansvarig lärare i varje grupp och de båda har samma fasta rutiner varje dag och en 

tydlig struktur på dagen.  Pedagogerna känner en stor frihet för den enskilde att anpassa 

undervisningen efter varje elevs aktuella behov. Förberedelser anser pedagogerna är A och O i 

arbetet. Man måste ha ett syfte med allt man gör, lektionerna får inte bli sega och innehålla ”död-

tid”, där eleverna ges utrymme att störa lektionen eller att fokusera på annat. Arbetet måste vara 

omväxlande, varierande, fantasifullt och eleverna ska känna att de lär sig någonting. Min 

undersökta grupp har oftast teoretiska ämnen förlagda på förmiddags tid och mer praktiska ämnen 

förlagda på eftermiddagarna. Grupperna växlar mellan enskilt arbete och gemensamma aktiviteter. 

Sissi berättar: 

 

                                /../… lite självständigt arbete och lite gemensamt arbete, så att de inte sitter 

                               stilla och ska skriva hela tiden, mycket samtal, mycket att jag berättar att vi  

                              diskuterar gemensamt istället för att de ska läsa innantill själva för det är ju 

                              det de har svårt för/../  

                                                                                                                            (Intervju med Sissi 121017)  
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Pedagogerna har tillsammans med eleverna många samtal och tid för gemensamma diskussioner. 

Varje vecka avslutas med elev-samtal, där ansvarig pedagog sitter enskilt med varje elev och 

utvärderar veckan som gått. Eleverna får ”skatta” sig själva utefter en utvecklingslinje, vars syfte är 

att eleverna får se sina framsteg samt att de får insikt i hur deras sociala förmågor kan utvecklas.  

 

Utvecklingslinjen innehåller fem olika områden: 

 

1. Jag har gjort rätt även om andra gör fel  

2. Jag har gjort mitt bästa på lektionerna 

3. Jag har passat tider och varit startklar  

4. Jag har lyckats med mina sociala mål  

5. Jag har tagit ansvar för läxor och idrottskläder och meddelanden hem 

 

Pedagogerna anser att arbetet i den särskilda undervisningsgruppen är stundtals mycket 

stimulerande, men samtidigt väldigt krävande, på så sätt att eleverna ofta har en negativ aura kring 

sig, när det gäller skolan. Björn berättar hur han upplever arbetet i den särskilda 

undervisningsgruppen: 

   

                    ”Mycket stimulerande! Eehh…men väldigt krävande….på det sättet att barnen 

                      har en negativ aura kring sig, det mesta är ofta negativt från deras sida, det är 

                      småstrul, små saker som blir stora problem…eehh, tråkig oftast innan de vet vad  

                      de ska göra och så vidare, men det är stimulerande att få dem att vända det här 

                      till något positivt!” 

     (Intervju med Björn 121019) 

 

Eleverna har gång på gång misslyckats med att uppnå kunskapskraven och ibland även de sociala 

krav som ställs för att kunna fungera i en klass med närmare 30 elever. Det är stimulerande att få 

eleverna att vända det negativa till något positivt, menar Björn och lägger vikt på att det är viktigt 

att man som pedagog trivs med sitt arbete: 

 

                  ”Att tycka att det är roligt, då måste man ha ett himla tålamod, plus arbetskamrater 

                   som man kan skratta med.” 

                                                                                                                                  (Intervju med Björn 121019)  
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Jag anser att både Björn och Ken trivs med sitt arbete, när jag ska tolka deras svar. 

 

                  ”… det ska vara högt i tak och nya idéer måste vara välkomna”, säger Ken och fortsätter  

                  ”därför att det vi jobbar med hela dagarna... kan ju vara… ta väldigt mycket energi märker jag.” 

 

                                                                                                                                    (Intervju med Ken 121016) 

 

Här ser vi tecken på att det finns både glädjemoment och vissa moment som känns tyngre för 

pedagogerna, som till exempel tidsbrist och elevernas negativa inställning och attityd. Pedagogerna 

ser sig själva som mer än bara pedagoger, de är samtalsstöd, stöttepelare, handledare, guider och 

ibland slasktrattar, men till syvende och sist så är de medmänniskor, som alla visar stort 

engagemang i sitt arbete med eleverna.  

 

De har en skala som löper från 0 till 10. Får man 8’poäng’ på utvecklingslinjen belönas detta med 

en stjärna, som kan bytas ut mot 20 minuters data-tid, vilket är mycket eftersträvansvärt bland 

eleverna. De kan som mest erhålla tre stjärnor per vecka, en för åttan, en för nian och en för tian. 

Något som står i fokus för denna särskilda undervisningsgrupp är fasta rutiner och tydlighet. 

Eleverna vet vad som gäller, både vad gäller lektioner och raster, vad som förväntas av dem och en 

regelbundenhet som de har blivit vana vid. De behöver inte hamna i knepiga situationer om de 

själva inte skapar dem. Jag hänvisade tidigare till Karlssons studie, där hon beskrev elevernas 

osäkerhet angående tider för raster (Karlsson 2012, s. 64). Detta förekommer inte i min studerade 

grupp, då det vid varje rast finns vuxna i närheten som påminner eleverna om när rasten är slut. 

Tider för raster och aktiviteter är ständigt återkommande, vilket ger en trygghet för eleverna. 

Pedagogerna som stabila pelare ger eleverna stöd och som medmänniskor ger pedagogerna eleverna 

den rutin och annat som kan ses som självklarheter för den oinvigde. T.ex. hur man beter sig i vissa 

situationer, hur man talar till och med varandra, att vänta på sin tur och att visa hänsyn, både 

gentemot sin omgivning men också gentemot sina klasskamrater. 

 

7.4 Dessa möjligheter ser pedagogerna i det pedagogiska arbetet med eleverna 

 

Pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen anser att de besitter en stor frihet gällande att 

driva egna projekt och att det finns stort utrymme för att odla sin egen fantasi. De ser sig också vara 

ett genuint arbetslag, där det är högt i tak och där nya idéer alltid är välkomna. De anser också att de 
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har möjlighet att kunna ge varje enskild elev det den behöver, alltså att kunna anpassa 

undervisningen till den enskilde elevens aktuella behov. En pedagog hävdar att alla möjligheter 

finns och att eleverna kan lära sig precis vad de vill! 

Här ses pedagogernas inställning till sitt arbete tydligt. Att ha en positiv attityd, kontra elevernas 

negativa gör att man som pedagog kan hjälpa eleverna att vända sitt sätt att se och tänka kring 

skolan. Att ha högt i tak och att kunna skratta tillsammans anser en av pedagogerna som ett viktigt 

inslag i sitt arbete i arbetslaget, som han beskriver som genuint. Det tar tid att få till ett arbetssätt 

som fungerar bra, alla är olika och kan därmed bidra på olika sätt. Att man är öppen, rak och tydlig 

är andra kvalitéer som pedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen anser är viktiga i arbetet 

med eleverna. 

 

7.5 Dessa hinder ser pedagogerna i det pedagogiska arbetet med eleverna 

 

När pedagogernas sätt att se på eleverna inte har mandat från hemmet ses det som ett stort hinder. 

Man behöver föräldrarna/vårdnadshavarna med sig. Alla behöver vilja dra åt samma håll och vilja 

elevens bästa. När elever blir felplacerade ses ytterligare som ett hinder, en otydlig ledning 

ytterligare ett, när elever hamnar i en särskild undervisningsgrupp bara för att de genererar pengar 

ett annat. En pedagog belyser den period som eleverna går där som kort, han menar på att en del 

elever behöver den här typen av anpassad undervisning hela sin skoltid och inte bara några få år. 

Läraren i den äldre gruppen ser hinder i alla olika arbetsuppgifter som nu åläggs lärarna enligt 

Lgr11. Så pass att hon tvingas prioritera bort en del utav dem för att dygnet har för få timmar, som 

hon uttryckte det.  

  ”…så är ju uppdraget som lärare helt omöjligt att göra 

  helt rätt…jag måste välja bort vissa delar utav mina arbets 

  uppgifter…måste prioritera hela tiden, för dygnet har ju 

  bara 24 timmar.” 

     (Intervju med Sissi 121017) 

 

 Här beskrivs många olika orsaker som hinder i verksamheten, såsom en ledning som inte är tydlig, 

föräldrar som inte ser på samma sätt som pedagogerna, när elever blir felplacerade och läraren som 

upplever sig själv tyngd av en mängd olika arbetsuppgifter som inte hinns med. Konsekvensen av 

detta blir en stressig arbetssituation för personalen i den särskilda undervisningsgruppen.  
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8. Diskussion  

Jag har lagt märke till flera saker som skiljer den särskilda undervisningsgrupp jag studerade och 

den grupp Karlsson studerade. En av orsakerna till att den särskilda undervisningsgrupp jag 

studerade gör ett framgångsrikt arbete anser jag är att pedagogerna regelbundet får handledning av 

en legitimerad terapeut. Jag anser att all personal som arbetar nära elever som upplever svårigheter 

behöver stöd/uppmuntran, men viktigast av allt: Regelbundna samtal i arbetslaget och handledning 

av professionella terapeuter! Det ger personalgruppen alternativa strategier att arbeta med dessa 

elever. Dessutom träffar denna legitimerade terapeuten både föräldrar, barn och pedagoger, i de fall 

det anses nödvändigt. En annan skillnad jag ser är att pedagogerna i min studerade grupp aldrig, 

eller väldigt sällan talar med eleverna om deras tillkortakommanden.  

 

Som i Karlssons studie: 

   

 KARIN: har du klarat av att stoppa ner ilskan? 

 ((läser i det skriftliga underlaget och tittar upp på Anton)) 

 Anton: jag har inte haft någon ilska ((tittar på KARIN)) 

 KARIN: nähä (6s) å inte sagt nej? ((läser i det skriftliga underlaget och tittar upp på Anton)) 

 Anton: det har jag inte sagt 

 KARIN: inte göra fel fastän att kompisarna gör fel? ((tittar på Anton)) 

 Anton: det har jag inte gjort ((tittar på Karin)) 

 KARIN: inte överdriva? (( tittar på Anton)) 

     (Karlsson 2012, s. 135) 

 

Eleverna i min studerade undervisningsgrupp blir sedda varje dag, lyssnade på, bekräftade och får 

av oss höra att de duger som de är och de blir tagna på allvar samt att de uppmuntras för sina 

prestationer. Alla pedagoger har samma förhållnings- och synsätt och är väldigt tydliga i sitt sätt att 

vara gentemot eleverna. Ofta använder de ett förhållningssätt som de kallar svalkande saklighet, 

vilket innebär att de sällan går in i diskussioner med elever när de har ett beteende som inte anses 

adekvat och acceptabelt. De nonchalerar negativa beteenden och ger inte eleverna särskild 

uppmärksamhet vid dessa tillfällen. Eleverna behöver aldrig tvivla på att de vuxna finns där för dem 

och står kvar oavsett vad som händer. Pedagoger och eleverna har ofta tid för gemensamma samtal 

och diskussioner som utvecklar elevernas sociala och emotionella färdigheter. Vilket i sin tur även 

påverkar deras inlärningsförmåga. Med andra ord, elever som känner sig lyssnade på och som blir 

tagna på allvar presterar också bättre i sitt skolarbete. Det i sin tur ger dem bättre självförtroende.  
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Det är precis som jag skrev i litteraturöversikten under avsnittet Elever i behov av särskilt stöd, där 

jag citerade Yvonne Karlsson, där hon menar att all undervisning ska anpassas till varje individs 

förutsättningar och behov och där personalen ska utgå från varje elevs egna förutsättningar. Min 

tolkning av detta är tillämpbart även på den sociala utvecklingen hos den enskilda eleven. Det kan 

vara situationer i omklädningsrum, på väg till slöjden, i kön till matsalen och i andra situationer där 

eleven interagerar med andra. (Karlsson, 2012) 

 

 

Gruppen hittar på mycket roligt tillsammans, både elever och pedagoger. De åker på lägerskola, då 

de tillagar all mat tillsammans, de äter och diskar tillsammans. De kan åka på någon utflykt som 

belöning för att eleverna har klarat av de mål, som de satt tillsammans. Eleverna är aldrig utan de 

vuxnas närvaro, någon gång under skoldagen. En nackdel kan vara att eleverna inte har någon 

möjlighet att skaffa sig flera kamrater. I min undersökta grupp går för närvarande tio elever, varav 

en flicka. Hon är hänvisad att umgås med pojkarna, oavsett hon vill eller inte. Jag anser därför att 

det är av största vikt för elever i särskilda undervisningsgrupper att de får möjlighet att fortsätta gå 

till fritidshemmet eller fritidsklubben efter avslutad skoldag för att där umgås och interagera med en 

större skara (urval) av kamrater. En annan nackdel kan vara att eleverna blir för bekväma i denna 

form av verksamhet. De vet vad som fungerar och att stor hänsyn tas till deras beteendeproblem. 

Detta kan vara svårt i en stor skola med alltför många elever i samma klass. 
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10.  Bilaga  

 

     Intervjufrågor 

 

     1. Vilken utbildning har du? 

     2. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

     3. Hur länge har du arbetat i just denna grupp? 

     4. Hur gamla är eleverna du arbetar med? 

     5. Hur upplever du arbetet med den särskilda undervisningsgruppen? 

     6. Vad ser du som hinder i det pedagogiska arbetet med eleverna? 

     7. Vilka möjligheter ser du i det pedagogiska arbetet med eleverna? 

     8. Hur organiserar ni undervisningen och hur ser den ut, rent praktiskt? 

     9. Är det något mer du vill säga? 

 


