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Sammanfattning 
 

Enligt styrdokumenten ska skolan se till att elever som behöver särskilda stödåtgärder ska få 

det. Formerna för detta stöd kan dock vara väldigt olika. Syftet med detta arbete var att genom 

intervjuer belysa hur några elever i behov av särskilt stöd uppfattade sin skolsituation med 

avseende på dess segregerande, integrerande eller inkluderande karaktär. Studien består av 

fyra intervjuer med elever i skolår 4-9. Enligt de definitioner av begreppen segregering, 

integrering och inkludering som används av andra forskare finns i denna studie exempel på 

stöd i integrerande respektive segregerande form. Det är tveksamt ifall det, i vår studie, finns 

något exempel på stöd som kan anses vara inkluderande i dess striktaste betydelse.  

 

Resultaten från intervjuerna visar att eleverna var nöjda med det erhållna stödet och de hade 

ingen uttalad önskan om förändring av detta. Det finns indikationer på att eleverna upplevde 

sig som bärare av problemet. Att vara ”bra” i skolan innebar för dessa elever antingen goda 

prestationer eller gott uppförande. I och med att de hade blivit tillfrågade tyckte eleverna i 

studien att de hade fått vara delaktiga i beslutsfattandet kring sitt stöd. Eleverna uttryckte att 

det kunde kännas skönt att gå ifrån en pratig klass, men också att de till viss del kände sig 

annorlunda och utanför. Detta gällde framför allt de elever som har sina viktigaste 

kamratrelationer inom klassen och som lämnar den för att få stöd. Dessa resultat stämmer väl 

med annan forskning som har gjorts kring elevers upplevelser av skolan.  

 

Nyckelord: delaktighet, segregering, integrering, inkludering, elever i behov av särskilt stöd 
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1. Inledning 
 

Idag talas det ofta om segregering, integrering och inkludering som om alla vet vad som 

åsyftas. Att inkludering anses vara något eftersträvansvärt både inom skolan och i samhället i 

övrigt märktes bland annat när vår statsminister Fredrik Reinfeldt höll sin regeringsförklaring. 

Han använde då begreppet på följande sätt: "regeringen strävar efter ett inkluderande samhälle 

där varje människas okränkbara värde respekteras...” (Riksdagens snabbprotokoll 2006/07:6). 

Dock har begreppen visat sig vara problematiska, eftersom de ges olika innebörder av olika 

forskare och dessa definitioner tycks vara föränderliga. Vilken betydelse läggs egentligen i de 

olika begreppen och vilka blir konsekvenserna för eleverna?  

 

Enligt Mats Börjesson (1997) har det svenska skolväsendet de senaste hundra åren gått ifrån 

att segregering var normen, via integrering till att nu verka för inkludering. Dock kvarstår 

vissa former av segregering och integrering. De två huvudsakliga värden som ligger till grund 

för inkludering är likvärdighet och deltagande, enligt Alan Dyson och Alan Millward (2000), 

och andra forskare och teoretiker tycks instämma i detta. Forskningen visar att olika 

segregerande lösningar inom skolan har ökat under de senaste decennierna (Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2004). Enligt styrdokumenten är skolan 

ålagd att verka för inkludering samt se till att elever som behöver särskilda stödåtgärder ska få 

det. Att lyckas tillgodose båda dessa krav kan vara svårt. Vissa stödåtgärder leder till 

segregerande situationer. Resonemanget om segregering och inkludering handlar även om 

frågan om vad som anses vara normalt. Att bli föremål för segregerande åtgärder för med sig 

risken att eleven kan bli betraktad som en avvikare (Rosenqvist 1996). Det stora dilemmat för 

skolväsendet handlar om hur en likvärdig utbildning ska kunna erbjudas alla oavsett 

individuella behov och förutsättningar.  

 

I detta arbete vill vi lyfta fram och tydliggöra några elevers tankar och åsikter om sin 

skolsituation som elever i behov av särskilt stöd. Hur skolorna löser uppgiften att både verka 

för inkludering samt ge adekvat stöd faller utanför syftet med denna studie, som kommer att 

fokusera på elevernas uppfattningar. Vi har valt att använda oss av en övergripande 

forskningsfråga som vi sedan belyser ur ett antal aspekter. Bland annat vill vi få reda på om 

eleverna beskriver sina upplevelser av stöd i positiva eller negativa ordalag. Vidare vill vi 

studera huruvida de i sina yttranden ger tecken på att känna likvärdighet och delaktighet. Vi 
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kommer att använda oss av olika begrepp i texten som betecknar samma sak. Lärare används 

synonymt med pedagog, barn och elever betecknar barn i skolan och liten undervisningsgrupp 

likställs med särskild undervisningsgrupp.  

 

1.1 Syfte 
Vårt syfte med det här arbetet är att genom intervjuer belysa hur några elever i behov av 

särskilt stöd uppfattar sin skolsituation med avseende på dess segregerande, integrerande eller 

inkluderande karaktär.  

 

1.2 Forskningsfråga 
• Hur beskriver några elever i behov av särskilt stöd sin skolsituation? 

 

1.3 Disposition 
Kapitel 2 består av en litteraturgenomgång av relevant forskning inom vårt forskningsområde. 

Med anknytning till socialisationsprocessen problematiseras frågorna om vem som är normal 

och vem som är avvikande. Som en följd av detta problematiseras hur det särskilda stödet ges 

i skolan. Bakgrunden rymmer även en presentation av hur begreppen segregering, integrering 

och inkludering kan tolkas och vilka följder detta får för den enskilde eleven. Kapitlet avslutas 

med att vi lyfter vad som har framkommit i tidigare forskning om elevers upplevelser och 

åsikter gällande olika specialpedagogiska åtgärder. Kapitel 3 ägnas åt tillvägagångssättet i 

studien. Där tar vi upp motiv för val av metod och informanter, hur vi har gått tillväga vid 

förberedelser och genomförande av intervjuerna samt argument för hur bearbetningen och 

analysen har gått till. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring etiska överväganden. 

Kapitel 4 består av en genomgång av de resultat vi har kommit fram till och i kapitel 5 

diskuterar och problematiserar vi resultaten utifrån vårt syfte med undersökningen. I kapitel 6 

avrundar vi arbetet med avslutande kommentarer. 
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2. Bakgrund 
 

Då vårt syfte med detta arbete är att belysa hur några elever i behov av särskilt stöd uppfattar 

sin skolsituation avseende dess segregerande, integrerande och inkluderande karaktär 

kommer vi att placera in motiv för och konsekvenser av särskilt stöd i ett större sammanhang. 

Detta större sammanhang utgörs av barns socialisation. Hur erhållandet av särskilt stöd i 

skolan uppfattas har stor betydelse för barnens socialisation, eftersom skolan utgör en 

väsentlig del av deras vardag under år då många värderingar grundläggs. Skolan skulle till och 

med kunna anses vara den viktigaste mötesplatsen för den uppväxande generationen (Mead 

1976). Anette Modigh och Maj-Lis Olsson (1995) skriver att det finns flera olika 

socialisationsteorier och nämner bland annat Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell. Det gemensamma för teorierna är att de beskriver hur normerna i en grupp, ett 

samhälle eller en kultur överförs i samspel mellan individen och olika gruppmedlemmar. Det 

är just samspelet mellan individerna som bildar samhället, enligt Gunilla Ingestad (2006). Det 

innebär att den individuella utvecklingen inte är en självständig process utan i stor 

utsträckning påverkas av de sociala och materiella betingelser som råder. För att fungera i de 

olika miljöer en individ tillhör, såsom familjen, skolan, samhället m fl, behöver alltså normer 

och värderingar internaliseras. Modigh och Olsson (1995) påtalar att denna 

socialisationsprocess är livslång och försiggår i alla grupper och kulturer, men att de 

värderingar och normer som överförs varierar mellan grupperna. Socialisation innebär bland 

annat överförande av könsroller, men även roller kopplade till ålder eller olika gruppers status 

överförs. Ingestad (2006) menar att barn och ungdomar är särskilt mottagliga för normativa 

budskap i en verksamhet som skolan. Med hänvisning till George Mead (1976) framhåller 

Ingestad att det därför är ”de vuxna i skolan som bildar basen för hur samhällets normer 

tolkas” (Ingestad 2006, s 21).  

 

2.1 Teorier om avvikelse och normalitet  
En viktig del av den interaktionistiska och sociologiska forskningen är studier kring 

avvikande beteende. Ett avvikande eller udda beteende definieras som gärningar som avviker 

från det som vi anser vara det allmänt förekommande. En central grund inom sociologin är 

begreppet makt och maktaspekten har alltid varit tydlig när frågor om vem som ska anses vara 

avvikande och vem som ska avgöra det har diskuterats (Ingestad 2006). I alla tider har det 

förekommit strider mellan grupper av människor om rätten att definiera vad som är normalt 
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respektive avvikande (Tideman m fl 2004). Vad som anses vara normalt eller avvikande 

skiljer sig över tid och beror också på i vilket samhälle vi lever i samt vilket 

vetenskapsparadigm som för tillfället råder (Tideman m fl 2004). Normalitet och avvikelse är 

sociala konstruktioner som är utarbetade av den ”normala” majoriteten i samhället och på så 

sätt är inte ett avvikande beteende egentligen kopplat till den enskilda människan. 

Etiketteringen som avvikande uppstår när personen i fråga uppvisar ett beteende som övriga 

samhällsmedborgare skattar som udda eller annorlunda (Ingestad 2006; Emanuelsson, Persson 

och Rosenquist 2001). Börjesson (2001) framhåller samhällets stora behov av att korrigera 

sina individer så att inte kaos uppstår och bryter den totala kontrollen. Individen är således 

inte en avvikare, men kan till slut bli det beroende på trycket från samhället. Antalet avvikare 

i ett samhälle eller en grupp blir alltså precis så stort som samhället vill och behöver ha det 

(Ingestad 2006). Erving Goffman (1974) menar att hanteringen av avvikare mer är en 

spegling av samhället i stort än en beskrivning av dem som ses som avvikare. 

 

Normalitetsbegreppet är mångtydigt och Magnus Tideman (2004) menar att normalitet kan 

definieras på tre olika sätt; det statistiska, det normativa och det medicinska. Statistisk 

normalitet innebär att bedöma utifrån det vanliga och ofta förekommande och därigenom få 

fram ett medelvärde på vad som är normalt. Lars Gustafsson (2001) skriver att ett sådant 

synsätt innebär att betrakta normalitet som en statistisk term med utgångspunkt i 

normalfördelningskurvan (Gausskurvan). När Gausskurvan används som ett mått på hur 

vanligt förekommande det vi ämnar mäta egentligen är, kommer de flesta av resultaten att 

hamna runt kurvans mitt och resten kommer att fördela sig på var sida om mitten. Det är en 

naturlig variation eftersom människor sinsemellan är olika och presterar därefter. Problem 

uppstår när det är dags att bestämma var gränsen för normalitet ska dras.  

 

Ett annat sätt att förstå normalitetsbegreppet är att betrakta det ur ett normativt perspektiv. Det 

innebär att det som anses vara vanligt i ett samhälle eller en kultur vid ett visst tillfälle 

uppfattas som normalt. En individ kan alltså betraktas som avvikande beroende på var och när 

hon befinner sig (Tideman 2004) och inte vara annorlunda och onormal i sig själv eftersom 

detta sker i relation till de normer och föreställningar som för tillfället råder i samhället 

(Börjesson 2001). Då varje grupp av människor har egna godtyckligt satta normer för vad som 

innebär socialt accepterade egenskaper kan det uppstå problem när två kulturer möts och det 

ligger då nära till hands att beskriva ”de andra” och deras egenskaper som avvikande 

(Gustafsson 2001; Brodin och Lindstrand 2004).  
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Det tredje synsättet kallar Magnus Tideman, Jerry Rosenqvist, Birgitta Lansheim, Lisbeth 

Ranagården och Katharina Jacobsson (2004) för medicinsk normalitet. Innebörden av detta 

tredje synsätt är att en individ är normal när den mår bra, är frisk och presterar efter sin 

optimala förmåga. Således bedöms individen i fråga vara onormal eller avvikande när den på 

grund av sjukdom eller liknande inte presterar som den vanligtvis gör. 

 

2.1.1 Synen på avvikelse och normalitet i skolan 
Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003) anser att skolan under hela 1900-talet har 

kännetecknats av ett åtskiljande mellan det som betraktas som normalt och det som bedöms 

vara avvikande. Vidare pekar Börjesson och Palmblad (a a) på att sociala institutioner, 

däribland skolor, arbetar för att försöka ”bota” avvikarna så att de kan passa in bland de 

normala. Särskiljande av barn är, som tidigare påpekats, något som har förekommit under 

lång tid i skolans historia och det som ändrats är vilka slags elever man skiljer ut från de 

övriga. Under hela denna tid, och till viss del än idag, har skolan förklarat svårigheterna som 

egenskaper hos det enskilda barnet. Börjesson (2001) skriver att man genom att titta på de 

grupper som har setts som avvikande historiskt sett, får en förståelse för vad som ansetts vara 

problematiskt under vissa tidsperioder:  

 
Barn kan inte vara avvikande i sig själva, utan först i relation till kulturella normer, önskningar och 
strukturer – vilka delvis förändras över tid (Börjesson 2001, s 85).  
 
Att det idag är okoncentrerade, ”oteoretiska”, udda och egensinniga barn som utgör de stora 
problemen, säger mera om vår tids kulturella normer än om barnen i sig (Börjesson 2001, s 91).   

 

Tideman m fl (2004) påpekar att skolan genom sina handlingar och aktioner bestämmer vad 

som ska kallas för normalt respektive onormalt. Bland annat nämns aspekter som 

betygssystemet med dess riktlinjer för betyget godkänd och neddragningar av resurser inom 

skolan som faktorer som bidrar till att förstärka skiljelinjen mellan det normala och det 

avvikande. Vidare hävdar Gustafsson (2001) att en förskjutning av normalitetsbegreppet har 

skett i och med att kraven på vad eleverna ska klara av i skolan har ökat. Det leder i 

förlängningen till att särskilda undervisningsgrupper för elever som riskerar att inte nå målen 

bildas och Anna Blom (2004) menar att sådana gruppkonstellationer tenderar att öka, vilket i 

sin tur ökar klyftan mellan det normala och det avvikande.  
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Flera författare för i sina publikationer diskussioner om det är samhällets attityder och 

värderingar som bidrar till särskiljandet bland elever i skolan eller om det är skolan själv som 

sätter ramarna. Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004) tar hjälp av Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell för individens miljöstruktur som påvisar att människan 

påverkas av alla de miljöer hon på ett eller annat sätt ingår i. Detta innebär att det som händer 

i en av miljöerna, till exempel samhället, påverkar de övriga miljöerna, exempelvis skolan, 

som individen vistas i. Med andra ord kan alltså ett samhälles värderingar kring normalitet 

och avvikelse få konsekvenser för det som sker i skolan. Även Börjesson (2001) är inne på 

den här linjen och han menar att alla definitioner på problem som uppdagas i skolan härrör 

från uppfattningar på samhällsnivå om hur barn bör vara och prestera. I en annan studie 

påpekar Börjesson och Palmblad (2003) att skolan vidmakthåller denna situation eftersom 

skolan som institution starkt bidrar till socialisationen i samhället. Det innebär att det 

särskiljande som sker innanför skolans väggar sedan kan fortsätta ut i samhället och 

arbetslivet.  

 

2.2 Särskilt stöd i skolan 
De elever som av någon anledning har svårigheter att följa med i skolans undervisning ska 

enligt grundskoleförordningen erbjudas särskilt stöd: 

 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i 
första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör … Om det finns särskilda skäl, får 
sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp (Grundskoleförordningen, 1994:1194, 5 
kap 5 §). 
 

Att det särskilda stödet inte alltid är till för den enskilda elevens specifika behov finns det ett 

flertal studier som talar för. Ann Ahlberg (1999) visar bland annat att små 

undervisningsgrupper kan skapas i syfte att underlätta för de lärare som inte anser sig ha 

tillräcklig kompetens för att ge eleven det stöd den behöver. En konsekvens av detta är att 

elever i behov av olika slags hjälp kan hamna i samma grupp, medan klassen som eleven hör 

till blir allt mer homogen. Blom (2004) har kommit fram till ett flertal faktorer som kan 

resultera i att en elev sätts i en liten undervisningsgrupp och hon pekar bland annat på 

organisationens dubbla syften med placeringen. Å ena sidan antas en placering i den särskilda 

undervisningsgruppen stärka koncentrationsförmågan och motivationen att lära, vilket i 

förlängningen kan leda till att eleven kan tillbringa allt sitt lärande i den klass där denne har 

sin tillhörighet. Å andra sidan kan eleven stanna kvar i den lilla gruppen om det visar sig att 

han inte lyckas prestera resultat som stämmer med de övriga eleverna i den stora klassen. 
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Kontentan av det hela blir att skolan håller avvikarna borta från de så kallat normala eleverna. 

Brodin och Lindstrand (2004) konstaterar att den grupp elever som behöver någon form av 

stödåtgärder har ökat. Begreppet skolsvårigheter har vidgats och inbegriper nu, förutom 

specifika svårigheter med själva skolarbetet, även psykosociala problem hos eleven. Ingestad 

(2006) visar att var tredje elev någon gång under sin skoltid har blivit bedömd som en som 

inte når målen. Exempel på relevanta arrangemang från skolans sida kan då vara att placera 

eleven i en liten undervisningsgrupp, låta eleven få stöd av specialpedagog eller speciallärare i 

klassrummet eller enskilt samt anpassa studiegången (a a).      

 

Resonemanget kring enskild undervisning eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp 

dryftas av många författare och forskare. Blom (2004) skriver till exempel att elever i 

särskilda undervisningsgrupper får sin undervisning tillgodosedd i en grupp som de inte 

tillhör och detta anser hon är ett tecken på segregerande behandling av eleverna. En sådan 

hantering strider helt mot människans natur och det sätt hon bör bli behandlad på och kan leda 

till att individen blir betraktad som en avvikare (Rosenqvist 1996). Ingemar Emanuelsson 

(1996) påpekar att en placering i en liten grupp inte alltid är fel eftersom det i vissa situationer 

inte finns några andra alternativ, men det allra viktigaste är att stödet överensstämmer med 

elevens behov. Tideman m fl (2004) och Peder Haug (1998) hävdar att skolans styrdokument 

bygger på idén om att det är skolan som ska förändras, inte eleven, vid problem i relationen 

mellan skola och elev.  

 

2.3 Konsekvenser av segregering, integrering och in kludering  
Inom specialpedagogiken är segregering, integrering och inkludering tre centrala begrepp. Ett 

och samma begrepp kan ibland användas lite olika. De olika konsekvenser dessa 

handlingsmönster för med sig presenteras utförligare nedan, men först placeras de i ett 

historiskt sammanhang.  

 

2.3.1 Från segregerande institutioner till en skola  för alla 
Det har länge ansetts att alla barn ska vara delaktiga i undervisningen, men tittar vi tillbaka på 

skolans historia framgår det att det inte alltid har varit så. Historiskt sett har skolan det senaste 

seklet hanterat barns olikheter genom olika särskiljande lösningar, såsom specialklasser, 

specialskolor, kliniker etc (Nilholm 2006). Enligt Börjesson (1997) började man under 1920- 

och 1930-talen att intressera sig för individuella särdrag med följden att man skiljde ut vissa 
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barn från de övriga och placerade dem i särskilda undervisningsgrupper. De barn man skiljde 

ut var de så kallade intellektuellt efterblivna samt de som ansågs vara socialt och emotionellt 

avvikande. Den första gruppen fick hjälpundervisning och den senare gruppen placerades i 

observationsklasser. Till sin hjälp för att göra denna differentiering hade man olika 

vetenskapligt utprovade manualer och mätredskap, allt enligt den positivistiska andan. Under 

1940-talet utökades antalet specialklasser med bland annat skolmognadsklasser, hjälpklasser 

för de med IQ 70-85 och läsklasser för läs- och skrivsvaga (a a). 

 

På 1960-talet ifrågasattes de olika specialklasserna och specialskolorna av både ideologiska 

och ekonomiska skäl (Tideman m fl 2004). Förutom att det var kostnadskrävande kunde 

avskiljandet även innebära en risk för social utslagning. Det ansågs dessutom att det kunde 

vara skadligt för övriga elever som gick miste om den normala variationen om några skiljdes 

ut. För att motverka dessa risker började man att placera de ”avvikande” eleverna tillsammans 

med de ”normala” eleverna i olika konstellationer - de integrerades. Fortfarande var det dock 

den avvikande individen som skulle anpassas och rättas till, inte skolsystemet. Kritiken mot 

de olika segregerande lösningarna fortsatte och i bland annat SIA-utredningen från 1974 

förespråkades integrering (a a). 

 

På 1990-talet hade begreppet inkludering sin stora frammarsch. Det nya begreppet medförde 

ett nytt synsätt som innebär att det är skolan som ska ändras så att den passar alla elever och 

inte eleverna som ska anpassas till skolan (Tideman m fl 2004). Samtidigt som man nu talar 

om ”en skola för alla” där alla barn oavsett förutsättningar ska vara välkomna skedde under 

1990-talet en ökning av diagnosticerandet och segregerandet i skolan. Börjesson (1997) ser 

den senaste tidens arrangemang som skoldaghem, resurscentra, resursteam och särskilda 

undervisningsgrupper som olika kompromisser mellan det han kallar ”anstaltsepoken” och 

kritiken mot institutioner och särlösningar. 

 

2.3.2 Segregering 
Segregering innebär att någon avskiljs från sitt ordinarie sammanhang. Det finns två motiv till 

detta särskiljande (Tideman m fl 2004; Tøssebro 2004; Nilholm 2006). Det ena är att det är 

bättre för den individ som blir avskild. Denne får på detta sätt bättre hjälp eller bättre 

levnadsvillkor. Det andra motivet är att den kvarvarande gruppen blir mer homogen. En mer 
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homogen grupp anses i skolans värld underlätta för pedagogen och de kvarvarande 

klasskamraterna.  

 

En eventuell konsekvens av segregering är att de individer som avskiljs kan bli utsatta för 

stämpling och stigmatisering (Tideman m fl 2004; Tøssebro 2004). Tideman m fl (2004) 

skriver att detta även kan vara självuppfyllande på så sätt att eleven börjar betrakta sig själv i 

enlighet med stigmat. Jan Tøssebro (2004) är inne på samma linje när han skriver att 

”institusjoner for utviklingshemmede blir … utviklingshemmende” (Tøssebro 2004, s 20). 

Tøssebro menar att kategoriseringen som avvikande ihop med omgivningens reaktioner på 

kategoriseringen gör att det avvikande förstärks. 

 

2.3.3 Integrering 
För att undvika segregeringens eventuella följder, stämpling och stigmatisering, skapades 

integrerade klasser med både de som betraktades som avvikande och de som betraktades som 

normala. Integrering betyder att någon som varit avskiljd återförs till sitt ordinarie 

sammanhang (Tideman m fl 2004; Tøssebro 2004), eller att elever tillhör en ordinarie klass 

men går ifrån för att få stöd enskilt eller i mindre grupp (Vernersson 2002; Groth 2007). 

Tøssebro (2004) påtalar att begreppet integrering kan delas in i olika aspekter, bland annat i 

fysisk respektive social integrering. Fysisk integrering innebär att alla oavsett funktionshinder 

är placerade på samma ställe samt att de fysiska lokalerna inte utgör något hinder för 

kontakter. Social integrering innebär att det finns sociala relationer mellan personer med 

funktionshinder och de utan. Tøssebro (a a) skriver vidare att fysisk integrering är en 

förutsättning för att det ska kunna vara social integrering, men att det inte är någon garanti för 

det senare. Enligt Claes Nilholm (2006) handlar integrering till stor del om en fysisk placering 

av eleven. Det är dock fortfarande eleven som betraktas som bärare av problemet, och som 

därför ska rättas till (Tideman m fl 2004).  

 

Tideman m fl (2004) skriver att integrationen som idé under lång tid varit en bärande och 

accepterad princip inom specialpedagogiken, men att de olika tolkningarna av begreppet utgör 

ett problem. Ordets semantiska betydelse refererar till något helt och odelbart. Man kan i linje 

med denna betydelse prata om integrerad undervisning och integrerade skolklasser. Det har 

sedan skett en betydelseförskjutning i och med att en del talar om integrerade elever. Denna 

betydelseförskjutning tas även upp av Tøssebro (2004) och Nilholm (2006). Tøssebro (a a) 
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menar att användandet av uttrycket integrerade elever pekar ut dessa elever och markerar att 

de ”egentligen inte hör dit”, vilket hindrar klassen från att vara en integrerad helhet. 

Konsekvensen kan återigen bli stämpling av den enskilde individen med eventuell 

stigmatisering som följd. 

 

2.3.4 Inkludering 
Under 1990-talet började fler och fler att tala om inkludering istället för integrering. Behovet 

av ett nytt begrepp skapades dels på grund av den urvattning som skedde med begreppet 

integrering, och dels på grund av att man behövde ett nytt begrepp som innefattade 

omgivningens roll när det gällde skolsvårigheter (Tideman m fl 2004; Nilholm 2006). Det var 

framför allt i och med Salamancadeklarationen 1994 som begreppet inkludering började 

användas, även om det i den svenska översättningen står integrering (Svenska Unescorådet 

2001). Begreppet inkludering innefattar alla från början, i stället för att någon som varit 

utanför ska inplaceras i gruppen. Inkludering innebär att alla elever har lika rätt att vara 

delaktiga i skolans vanliga miljöer och i den gemensamma kulturen och utbildningen. Med 

detta nya begrepp vill man markera att skolan måste förändra sitt sätt att möta elever i behov 

av särskilt stöd. Skolan måste utgå ifrån den mångfald som finns och bli mer dynamisk så att 

den blir en optimal miljö för alla barn och ungdomar (Tideman m fl 2004). Dock kan även 

detta begrepp ges olika innebörder.  

 

Nilholm (2006) menar att inkludering mer och mer används nästan som en synonym till 

integrering, det vill säga att delen ska anpassas till helheten. Förekomsten av olika 

segregerande lösningar kan ses som ett tecken på en ofullständig inkludering. Nilholm (a a) 

skriver vidare att inkludering är en mänsklig rättighet och menar att inkludering, liksom 

demokrati, inte kan ifrågasättas. Det går dock inte att dra några avgörande slutsatser 

beträffande inkluderingens effekter. Enligt Dennis Groth (2007) gör inkludering att skillnaden 

mellan specialundervisning och vanlig undervisning tonas ned. Det blir en ökad acceptans av 

barns olikheter och den sociala gemenskapen prioriteras. Nilholm (2006) menar att 

inkluderingstanken bygger på att alla barn har rätt att delta utifrån sina egna förutsättningar, 

och att denna sociala delaktighet eventuellt ska ses som ett nödvändigt villkor för att man ska 

kunna tala om inkludering. Detta innebär att det är viktigt att utröna ifall den enskilde 

individen upplever en känsla av tillhörighet och erkännande. 
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Reidun Carlsson och Claes Nilholm (2004) talar om en uppdelning av begreppet i svag 

respektive stark inkludering. Svag inkludering strävar förvisso efter att skolan ska vara till för 

alla, men att undantag ändå tillåts. Haug (1998), som sätter likhetstecken mellan svag 

inkludering och det egenhändigt myntade begreppet ”segregerande integrering”, anser att 

specialundervisningen har sin grund i denna form av integrering. De former av speciell 

undervisning som kan vara aktuella varierar från att barnet befinner sig i sin klass tillsammans 

med stöd av exempelvis en assistent till att eleven i fråga placeras på en särskild institution. 

Stark inkludering medger däremot inga som helst undantag, utan alla har rätt till undervisning 

inom den stora gemenskapen. Haug (1998) likställer termen med det egna begreppet 

”inkluderande integrering”. Barnens skillnader hanteras genom att alla får anpassad 

undervisning efter sina behov och att undervisningen sker i samma skola och i samma 

klassrum. Inom ramen för stark inkludering görs ingen skillnad mellan pedagogik och 

specialpedagogik, eller mellan undervisning och specialundervisning. När en elev stöter på 

svårigheter i skolarbetet ser man svårigheterna som en social konstruktion och i stället för att 

leta fel hos barnet söker man lösningen inom systemet och i miljön (Haug 1998).  

 
Likvärdighet och delaktighet som grund för inkludering 
Ett av de värden som ligger till grund för inkluderingstanken är likvärdighet. I både skollagen 

(SFS 1985:1100) och grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) finns ett krav på rätten till 

likvärdig utbildning inskrivet. Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson (2002) skriver att 

detta krav medför att ingen form av organisatorisk differentiering accepteras. Med 

organisatorisk differentiering menas att elever delas upp i olika klasser eller grupper utifrån 

sina förutsättningar att klara skolarbetet.  

 

Catherine Clark, Alan Dyson och Alan Millward (1998) påpekar att det inte är empiriskt 

underbyggt att värden som likvärdighet, delaktighet och inkludering alltid är önskvärda. De 

menar att detta är saker som är tagna för givna inom det rådande paradigmet, som därmed 

bildar en lins genom vilken den sociala världen ses. Clark m fl (a a) ifrågasätter om dessa 

värden verkligen är så oproblematiska som de verkar. En anledning till detta är att 

utbildningssystem sällan ska förverkliga endast något enstaka värde, utan vanligtvis tillgodose 

flera värden som inte alltid är kompatibla med varandra. En annan anledning till deras 

ifrågasättande är att enskilda värden inte alltid är endimensionella. Likvärdighet kan betyda 

lika resursfördelning, lika möjligheter eller att man ska uppnå samma nivå. Det kan betyda 

likvärdighet mellan könen, mellan alla barn i samma ålder, mellan barn från olika 



 13 

socioekonomiska bakgrunder eller mellan barn från olika etniska bakgrunder m m. Det är inte 

omöjligt att en sorts likvärdighet motsäger en annan. 

 

Delaktighet är nära förknippat med likvärdighet, eftersom delaktighet baseras på principer av 

allas lika värde och lika rättigheter (Dyson och Millward 2000). Lena Almqvist, Lilly 

Eriksson och Mats Granlund (2004) menar att delaktighetsbegreppet är ett mångtydigt 

fenomen som bland annat inbegriper villkor i miljön och samspel med omgivningen. 

Författarna poängterar att man inte kan bedöma delaktighet ur en enda synvinkel eftersom 

delaktighet upplevs i samspelet mellan individen och miljön. Det är bara individen själv som 

kan förklara och mäta sin upplevelse av delaktighet. Almqvist m fl (a a) pekar på att det finns 

tydliga samband mellan upplevelsen av delaktighet och individens deltagande i proximala 

processer, det vill säga ett samspel som stärker och för utvecklingen framåt. Studier gjorda av 

författarna visar att elever, som anser att deras samspel med klasskamrater och lärare är 

affirmativt, har en stark känsla av delaktighet. Kerstin Göransson (2004) menar att känslan av 

delaktighet är en förutsättning för lärandet och Almqvist m fl (2004) skriver att eftersom 

begreppet består av flera dimensioner är det också möjligt att påverka det inom skolan.  

 

Delaktighet i en grupp innebär inte att alla i gruppen ska behandlas lika, utan den som är i 

behov av stöd och hjälp ska få det för att likhet med andra ska kunna uppnås. Meningen är 

inte att alla ska stöpas i samma mall, utan det är miljön som ska anpassas utifrån individens 

behov (Tideman 2004). Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) framhåller miljöns 

betydelse för delaktighet: 

 
Barn har rätt att … få sina behov av särskilt stöd tillgodosedda i en lärandemiljö som präglas av 
gemenskap och delaktighet med andra (SOU 1999:63, s 201). 

 

Skolverket har formulerat en handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom 

skolan och där beskrivs begreppet tillgänglighet som en oumbärlig premiss för delaktighet, 

vilket i sin tur är avgörande för individens livskvalitet. Tillgängligheten syftar på både lokaler, 

verksamhet och information. Just informationsaspekten anses vara en förutsättning för att 

vilja delta överhuvudtaget och då särskilt när det gäller information som rör den egna 

personen. Det är vidare viktigt att formerna för delaktighet uppfattas som meningsfulla och 

berikande för den det berör, annars finns det risk för att individen kan uppleva en känsla av 

utanförskap (Skolverket 2006).  
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Göransson (2004) är av den åsikten att delaktighet är hela skolans ansvar och att arbetet med 

det bör ses som ett litet steg i riktning mot en inkluderande skola. Hon betonar att faktorer 

som utformning, material, mål och syften, samt bedömning av eleverna påverkar huruvida 

undervisningen talar ett delaktighetens språk eller ej. Göransson (2004) skriver att det i 

huvudsak finns två sätt att se på och hantera elevers olikheter inom skolundervisningen, där 

det ena tar fasta på att olikheter mellan eleverna är värdefulla och berikande och en tillgång i 

undervisningen. Det andra utmärks av att alla elever ska lära sig samma saker på samma sätt, i 

samma takt och vid samma tidpunkt.  

 

2.4 Elevers upplevelser av specialpedagogiska åtgär der 
Flera studier har gjorts kring elevers upplevelser av skolan och dess specialpedagogiska 

åtgärder. I en rapport från Skolverket (2006) framkommer det att flera av eleverna på det stora 

hela är nöjda med de första sex skolåren och då framför allt med skolår 1-3. Det som har varit 

positivt rör aspekter som kontakter med kamraterna och möjligheten att medverka i sociala 

aktiviteter. Även lärarnas bemötande och sätt att lägga upp undervisningen har beskrivits i 

positiva ordalag. Skolverket (2006) skriver att de flesta av eleverna i undersökningen beskrev 

sin tid i grundskolan som misslyckad på ett eller annat vis och många menar att verkligheten 

bakom de fina intentionerna om en skola för alla inte alltid stämmer. Även om de har upplevt 

de första skolåren positivt har svårigheterna med kamratkontakter under skolår 7-9 påverkat 

deras syn på skolan.  

 

2.4.1 Positiva och negativa upplevelser av att erhå lla särskilt stöd 
I Skolverkets rapport från 2004 konstateras det att tre av fyra elever anser att deras 

möjligheter till stöd och hjälp är bra samt att skolan har blivit bättre på att ge detta stöd. Även 

Groths (2007) resultat pekar på att eleverna i stort sett är positiva till den hjälp de får. Annelis 

Jönsson och Anna-Lena Tvingstedt (2002), som har intervjuat elever i år 4-6 om deras 

upplevelser av sina skolsvårigheter, menar att eleverna i deras undersökning beskriver 

specialundervisning som något som sker utanför klassrummet, enskilt eller i små grupper, 

vilket också bekräftas av Ingestad (2006) och Tideman m fl (2004). Genomgående skildrar 

barnen i Jönssons och Tvingstedts intervjuer specialundervisningen i positiva termer och det 

upplevs lugnt och skönt att vara där i jämförelse med i klassrummet. Detta är något som även 

uppmärksammas av både Skolverket (2006) och Ingestad (2006). I båda undersökningarna 
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framkommer det att många elever känner en tillhörighet i en liten undervisningsgrupp och att 

det är lättare att koncentrera sig på skolarbetet där.  

 

Eleverna som intervjuats av Tideman m fl (2004) förmedlar inga upplevelser av utanförskap i 

relation till de specialpedagogiska åtgärderna, men det finns andra studier som visar 

motsatsen. Ingestad (2006) skriver om den dubbla upplevelsen av det särskilda stödet som å 

ena sidan är positiv, men å andra sidan bidrar till känslan av att vara annorlunda i jämförelse 

med kamraterna. Eleverna är ofta mycket medvetna om att de tillhör en grupp, baserad på 

något som anses negativt, utanför den reguljära undervisningen. Groth (2007) menar att 

känslan av utanförskap som eleverna talar om inte bara beror på att de ständigt måste lämna 

den ordinarie klassen, utan också på att avskiljandet kopplas ihop med det negativa som 

misslyckanden i skolan innebär. Skolverket (2006) framhåller att många elever ser 

undervisningen i den lilla gruppen som en nödlösning och att de ofta inte känner sig delaktiga 

i det som den ordinarie klassen gör. Eleverna efterlyser möjlighet till hjälp och stöd utan att 

segregeras från den övriga gruppen.   

 

2.4.2 Upplevelser av delaktighet och likvärdighet 
I Jönssons och Tvingstedts (2002) elevintervjuer blir det synligt att skolan till stor del ses som 

en social arena, där det i jämförelse med kamraterna fastställs vem man är och vad man kan 

och inte kan inom vissa områden. Kamraterna är således viktiga och flera av de intervjuade 

eleverna bekymrar sig över att inte fullt ut kunna delta i det sociala samspel som försiggår i 

klassen när de inte är närvarande. Några elever upplever att de inte riktigt tillhör klassen, utan 

bara är med på vissa lektioner som gäster (Ingestad 2006). Under de första pubertetsåren, när 

det känns extra besvärligt att inte riktigt vara som andra, tenderar många av de intervjuade 

eleverna att känna sig utanför de andra i klassen (Skolverket 2006). Även en stor del av 

eleverna i en studie av Groth (2007) visar sig ha likartade erfarenheter av utanförskap och en 

känsla av att något är fel på dem. Groth (2007) betonar att känslan av utanförskap kan påverka 

elevens bild av sig själv i negativ riktning och i förlängningen kan även lärandeutvecklingen 

beröras.    

 

Inga-Lill Jakobsson (2002) har studerat skolsituationen för elever med syndromdiagnos. 

Enligt Jakobsson är de relationer som skapas genom kommunikation mellan olika individer på 

olika nivåer i skolan av avgörande betydelse för elevens möjlighet till delaktighet och lärande. 
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Detta innebär att när någon del av skolsituationen eller miljöer kopplade till denna inte 

fungerar får det konsekvenser för elevens skolsituation. Jakobsson tolkar resultatet som att de 

studerade eleverna upplever ett utanförskap, trots att de eftersträvar delaktighet i en 

gemenskap.  

 

Jakobsson (a a) skriver att arbetssättet i klassen har betydelse när det gäller möjligheten till 

deltagande och erhållande av stöd för eleven. Om eleven arbetar i egen takt med 

arbetsuppgifter underlättas möjligheten att ge stöd utan att eleven behöver lämna den sociala 

gemenskapen. Men är undervisningen lärarstyrd blir den elev som inte lever upp till 

förväntningarna beroende av en vuxen som sitter bredvid eller kan behöva arbeta med andra 

uppgifter eller i ett annat rum. Enligt Jakobsson är den senare undervisningsformen vanligast 

förekommande i grundskolan.  
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3. Metod 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för hur de olika delarna i undersökningen har 

genomförts för att syftet ska kunna besvaras. Rainer Nyberg (2000) menar att en vetenskaplig 

undersökning kännetecknas av en grundlig beskrivning av tillvägagångssättet. Det är även 

viktigt att argumentera för och motivera de metodiska val man gör, eftersom en omsorgsfull 

skildring av metoden är nödvändig för att en replikundersökning ska kunna göras (a a). 

  

3.1 Val av datainsamlingsmetod 
Inom forskningsmetodiken finns det ett flertal olika metoder för insamling av data. Det som 

skiljer dem åt är om de angriper problemet på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt. Nyberg 

(2000) och Jan Trost (2005) skriver att all forskning inom samhällsvetenskaperna egentligen 

är av både kvalitativ och kvantitativ natur, men att de skiljer sig åt beträffande ansats, de 

frågor man ställer, de svar man får samt typer av variabler. Trost (2005) förklarar, något 

förenklat, skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier på följande sätt: En 

kvantitativ studie är bra om man vill undersöka något som är mätbart, t ex hur ofta eller hur 

många, medan en kvalitativ studie lämpar sig bäst om man vill förstå eller hitta mönster för 

något. Det är alltså studiens syfte och det problem som ska undersökas och redas ut som avgör 

vilken metod man väljer. Det är viktigt att välja den metod som troligtvis kan ge det 

trovärdigaste svaret på den aktuella forskningsfrågan.  

 

Då vi med vår studie vill förstå hur skolsituationen kan se ut för elever i behov av särskilt stöd 

har vi valt att göra en kvalitativ studie. Det finns flera olika metoder som kan användas vid 

kvalitativa studier. Vi funderade en del kring både intervjuer och observationer, men valde 

slutligen att intervjua eftersom det är elevers uppfattningar om sin situation vi vill ha reda på, 

och inte endast på vilka olika sätt skolsituationen kan se ut för eleverna. Intervjun är en 

utmärkt metod för att få kunskap om just uppfattningar (Nielsen 2005). Steinar Kvale (1997) 

och Heléne Thomsson (2002) skriver att den centrala intentionen med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att beskriva och förstå meningen i de teman som uppstår i den 

intervjuades livsvärld. Med detta menas att man genom intervjun försöker få en inblick i den 

intervjuades erfarenheter och tankar för att försöka sätta sig in i hur personen upplever sin 

verklighet, och det är precis det som vi vill försöka göra. 
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Den relation som under intervjun skapas mellan intervjuare och den intervjuade kan ses på 

åtminstone två sätt. Det ena sättet företräds av bland andra Kvale. Han påpekar att det skapas 

kunskap genom interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade eftersom det hela tiden 

förekommer ett utbyte av synpunkter mellan de två. Det skapas en relation och något 

gemensamt mellan de båda (Kvale 1997). Det andra sättet företräds av bland andra Trost, som 

kritiserar Kvale på den här punkten och i stället anlägger ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv på intervjusituationen. Trost menar att forskaren får information av sin respondent 

samtidigt som denne blir en erfarenhet rikare och får en ökad förståelse för sig själv och sina 

upplevelser. För Trost rör det sig således om två slags relationer, dvs undersökningspersonens 

relation till forskaren samt forskarens relation till respondenten (Trost 1997).  

 

3.2 Val av undersökningspersoner 
När man använder intervjun som metod vid en kvalitativ studie bör man eftersträva så stor 

variation som möjligt bland dem man intervjuar. Trost (2005) skriver att det är bra att 

begränsa antalet intervjuer till fyra eller fem, eftersom materialet annars kan bli ohanterligt 

och svårt att överblicka. För många intervjuer ökar dessutom risken för att man missar viktiga 

detaljer. För att få en bra kvalitet på studien är det bättre att ha ett litet antal väl genomförda 

intervjuer än ett större antal intervjuer som inte är lika väl genomförda. Vi har med 

utgångspunkt i detta valt att göra fyra intervjuer. Vi valde elever i skolår 4-9 av flera skäl, 

bland annat för att det är troligare att elever i de åldrarna har längre erfarenhet av särskilt stöd 

än vad barn i början av sin skolgång har. Det kan också vara så att ett barn efter några år i 

skolan har fått uppleva olika sorters stöd och hjälp, vilket bidrar till flera upplevelser av att 

vara föremål för särskilt stöd.  

 

Särskilt stöd kan ges på många olika sätt och i vårt val av undersökningspersoner har vi i den 

mån det gått försökt att väga in den aspekten för att få en bredd på studien. Kriteriet för att 

ingå i en urvalsgrupp som är intressant för den här undersökningens syfte har således varit en 

pojke eller flicka i skolår 4-9 som har erfarenheter av särskilt stöd av något slag i sin 

undervisning. För att få så stor variation som möjligt har vi eftersträvat en åldersmässig 

spridning, men även sett till att båda könen finns representerade. Att eleverna dessutom har 

sin skolgång i två olika kommuner är ytterligare en fördel för att nå den eftersträvade 

variationen. 
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3.3 Undersökningsförberedelser 
Innan intervjuerna kunde genomföras behövde vi göra en del förberedelser, såsom 

intervjuguide, missivbrev och kontakt med de elever vi skulle intervjua. I missivbrevet (bilaga 

1) som var ställt till elevernas vårdnadshavare gavs information om vilka vi är, studiens syfte 

samt de konfidentiella aspekterna. I brevet frågades även om lov att intervjua deras barn samt 

att få spela in intervjuerna på band. 

3.3.1 Utarbetande av intervjuguide 
När man utformar intervjufrågor avsedda att användas i forskningssammanhang är det viktigt 

att använda sig av ”vanliga” ord som de flesta människor kan tänkas känna till och relatera 

till. För att få fram de mest trovärdiga svaren är det av stor vikt att informanterna förstår 

innehållet i frågan samt att de uppfattar den som forskaren avsåg att de skulle göra (Patel och 

Davidson 2003). Kvale (1997) skriver att frågorna bör vara enkelt formulerade och så korta 

som möjligt, men att det går bra att följa upp dem med följdfrågor om man söker ett mer 

precist svar. De här råden har vi försökt ta fasta på i den mån det har gått. 

 

Vår intervjuguide utformades först med hjälp av ”brainstorming” och allt som kunde tänkas 

vara relevant togs med, även följdfrågor till huvudfrågorna. Sedan delade vi in den i 

frågeområden efter våra forskningsfrågor för att på så sätt skapa en balans mellan frågorna. 

Därefter strök vi de flesta frågorna och tog bara med dem som ansågs absolut nödvändiga, 

vilket blev totalt 15 frågor. Runa Patel och Bo Davidson (2003) skriver att det är nödvändigt 

att vara kritisk vid utformandet av intervjufrågor eftersom intervjuer har en benägenhet att 

innehålla för många frågor, vilket är ansträngande för den som ska bemöta dem. Vår 

intervjuguide innehöll till slut 15 frågor (bilaga 2) som inte var uppdelade i områden, eftersom 

vi ansåg att det inte behövdes i intervjusituationen, då vi valt att ha en låg grad av 

standardisering på våra intervjuer.  

3.3.2 Kontakt med intervjupersoner 
Valet av de elever som intervjuades skedde genom så kallat bekvämlighetsurval. Vi tog 

kontakt med redan bekanta pedagoger, närmare bestämt en specialpedagog, en lärare i en liten 

undervisningsgrupp och en lärare i skolår 7-9. Dessa informerades om studiens syfte och 

forskningsfrågor samt om de urvalskriterier vi har för informanterna. Pedagogerna valde 

sedan ut de elever som de ansåg kunde komma ifråga för studien. Vårt missivbrev 

vidarebefordrades till eleverna av pedagogerna. När barnen och deras föräldrar hade lämnat 

sitt samtycke till intervjuerna bestämdes datum, tid och plats i samråd med pedagogerna. Vid 
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kontakten med pedagogerna frågade vi även vilket stöd eleverna får och hur länge de har fått 

stöd, för att ha lite bakgrundsinformation inför intervjuerna.  

 

3.4 Undersökningens genomförande 
Trost (2005) skriver att det är viktigt att tänka på att många barn kan ha svårt att koncentrera 

sig och sitta stilla långa stunder och att man bör beakta detta i intervjusituationen, vilket vi 

också har försökt göra. Trost (a a) betonar att det därför kan vara bra att göra korta intervjuer. 

Vi hade detta i åtanke när intervjuguiden utformades, så därför innehåller den inte så många 

frågor. När vi väl intervjuade upptäckte vi att det gick fort eftersom eleverna inte var särskilt 

talföra och därför ställde vi fler frågor (bilaga 3) än de som finns med på guiden. Trots detta 

tog inte intervjuerna mer än max 20 minuter vardera.   

 

Vi valde att använda bandspelare för dokumentation av intervjuerna. Det finns både fördelar 

och nackdelar med ljudupptagning. Patel och Davidson (2003) nämner den exakta 

registreringen av informanternas svar som en viktig fördel. Andra vinster är att man kan 

lyssna till tonfall och ordval så många gånger man anser är nödvändigt vid bearbetningen 

(Trost 2005). Det finns givetvis även nackdelar med denna form av dokumentation, varav 

tiden det tar att lyssna igenom och skriva ut intervjuerna var en faktor vi funderade över. Trost 

(a a) påpekar också att mimik och gester går förlorade vid ljudupptagning på band, men då vi 

har varit uppmärksamma på det under intervjuerna tycker vi ändå att fördelarna är fler än 

nackdelarna.  

 

Vi har totalt intervjuat fyra elever. Vi har valt att intervjua två elever var och bara vara en 

intervjuare vid varje tillfälle. Trost (a a) skriver att det ur den intervjuades perspektiv är bäst 

om intervjuaren är ensam för att på så sätt undvika den maktsituation som kan uppstå om det 

är flera som intervjuar. Kvale (1997) menar att det kan finnas risker med att olika intervjuare 

använder sig av samma intervjuguide eftersom intervjuarna troligtvis har olika förförståelse 

för ämnet. När det gäller kvalitativa intervjuer är detta dock bara positivt eftersom det aktuella 

temat då belyses från olika vinklar.     

 

De fyra intervjutillfällena inleddes med lite småprat för att så att säga känna varandra lite på 

pulsen. Inledningsvis upprepades även informationen som getts i missivbrevet, såsom 

studiens syfte och de konfidentiella aspekterna. Därefter sattes bandspelaren på och vi 
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påbörjade intervjufrågorna. Intervjuerna avslutades med ytterligare småprat samt att eleverna 

tackades för sin medverkan. Den första intervjun (Andrea) skedde vid ett bord i 

skolsköterskans rum och tog ungefär 20 minuter. Den andra intervjun (Niklas) ägde rum i ett 

klassrum i anslutning till elevens grupp. Intervjun tog 15 minuter. Den tredje intervjun (Ellen) 

skedde i ett grupprum i närheten av klassens lokaler. Detta grupprum används viss tid för 

specialundervisning. Intervjun tog ca 20 minuter. Den fjärde intervjun (Robert) skedde i 

samma grupprum som intervju 3. Denna intervju tog endast 15 minuter.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
Kvale (1997) skriver att det i dag är ovanligt att analysera intervjun direkt från 

bandinspelningen, utan det vanligaste är att först skriva ut den för att sedan ta itu med 

analysförfarandet. För att utskriften ska bli lätt att läsa översätter man talspråket till ett 

skriftspråk, med helt andra regler än talspråket. Utfyllnadsljud som ej tillför något, 

exempelvis harklingar och upprepanden, tas med fördel bort i utskriften för att öka 

läsbarheten. Dock är det viktigt att inte ta bort för mycket, eftersom vissa ljud, exempelvis 

”hm”, kan betyda något i samband med den intervjuades kroppsspråk Det viktigaste är att 

använda sig av samma tillvägagångssätt om man är fler som skriver ut, för annars är det svårt 

att göra bra jämförelser mellan de olika intervjuerna (a a). Vi skrev ut de intervjuer vi själva 

hade genomfört och vi använde oss av ett förfaringssätt där vi noterade om informanterna log, 

skrattade, tvekade i svaren eller svarade snabbt. Intervjuerna skrevs ut med skriftspråkets 

stavning, men ordföljd och avbrutna meningar rättades inte. Vi läste sedan igenom varandras 

utskrifter och redde ut eventuella oklarheter. De citat som finns med i resultatdelen ligger 

väldigt nära de ursprungliga yttrandena, men upprepningar och utfyllnadsljud som ej tillför 

något har tagits bort. Detta eftersom det enligt Trost (2005) är oetiskt att använda talspråk i 

större utsträckning i citaten. 

 

För att lättare kunna strukturera vårt material delades intervjusvaren in i teman. Dessa växte 

fram som en följd av att vi lyssnade igenom intervjuerna, skrev ut dem och bearbetade dem. 

Då utvecklades mönster och samband som sedan kunde användas till uppdelning i teman. 

Trost (2005) skriver att det inte finns några speciella regler för hur materialet ska 

kategoriseras, utan det är upp till forskaren själv att bestämma det.  
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Vi har använt oss av både meningskoncentrering och meningstolkning i analysen. 

Meningskoncentrering har använts i den betydelsen att vissa längre meningar har kortast ner, 

dock utan att andemeningen har gått förlorad, vilket är viktigt för att få ett överblickbart och 

lättarbetat material. Beträffande meningstolkning så har vi använt det för att kunna göra 

inferenser i texten, det vill säga läsa mellan raderna, vilket är nödvändigt för att få fram de 

mönster som finns i materialet (Kvale 1997; Trost 2005). Nils Gilje och Harald Grimen 

(2006) presenterar begreppet metodologisk tolerans som en viktig grundregel vid all 

forskning. Begreppet innebär att man ska förhålla sig öppen till alla de tolkningar som står till 

buds. Gilje och Grimen (a a) menar att metodologisk tolerans är viktigt på grund av att ens 

egen förståelsehorisont lätt kan bli för snäv i vissa sammanhang och därför bör man ge alla 

tänkbara tolkningsförslag en del reflektion innan de stryks, vilket vi också har gjort.   

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
I huvudsak handlar forskningsetik om att värdet av den kunskap man förväntas få av 

forskningen ska vägas mot de eventuella negativa konsekvenser forskningen kan ha för dem 

som deltar i undersökningen och eventuellt också tredje person. Det finns i detta ett 

grundläggande individskyddskrav som innebär att den enskilde individen ska skyddas från 

otillbörlig insyn, samt mot fysisk och psykisk skada, förödmjukelse och kränkning. Detta 

grundläggande krav kan brytas ner i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Nyttjandekravet, det vill 

säga att uppgifterna endast får används till forskning, kommer inte att tas upp nedan eftersom 

det inte har krävt något aktivt handlande eller övervägande för vår del. 

3.6.1 Informerat samtycke 
Informationskravet och samtyckeskravet brukar tillsammans kallas för informerat samtycke. 

Enligt Patel och Davidson (2003) innebär det att man så tidigt som möjligt informerar 

undersökningspersonerna om syftet med studien samt vilka konsekvenser den kan medföra för 

den som deltar. Det måste även framgå att deltagandet i intervjun är helt frivilligt, att 

respondenten är fri att avbryta sin medverkan när som helst och att uppgifterna som lämnas ut 

enbart kommer att behandlas i det angivna syftet. Innan intervjun startar bör respondenten ge 

sitt samtycke muntligt eller skriftligt. Vidare måste också föräldrarna ge sitt tillstånd om 

undersökningspersonen är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär 

(Vetenskapsrådet 2002). Vill man intervjua någon på en skola eller liknande måste även de 

ansvariga för institutionen vara informerade. För att vara på den säkra sidan har vi informerat 
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och inhämtat samtycke från skolledning, berörda elever samt deras föräldrar. Vi har dessutom 

bett att få vårdnadshavarnas samtycken skriftligt för att undvika oklarheter.  

3.6.2 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitet innebär att man hanterar personuppgifter och de data man får av intervjuade 

på ett sådant sätt att ingen annan kan förstå vem som har intervjuats (Trost 2005). 

Konfidentialitetskravet medför också att det som sägs under intervjun inte får föras vidare till 

tredje part av forskaren. Den intervjuade är givetvis inte bunden av något sådant krav. Patel 

och Davidson (2003) skriver att man kan tillgodose kravet på konfidentialitet genom att 

använda fingerade uppgifter, men de påtalar även att det finns ett problem med detta. Risken 

är att de fingerade uppgifterna stämmer in på en annan verklig person. För att undvika detta 

förslår författarna att man inte ger mer upplysningar än som krävs för analysen av intervjun. 

För att tillgodose detta krav har vi redan vid utskrifterna av intervjuerna avidentifierat våra 

informanter. Vi har dock valt att ge dem fingerade namn och skolor trots risken som påtalades 

av Patel & Davidson (a a) ovan. Detta har vi gjort för att öka läsbarheten för läsaren. 

3.6.3 Vad kan intervjun ställa till med? 
En annan etisk aspekt, som hör hemma under individskyddet och som vi har övervägt i 

relation till vår undersökning, är det som Trost (2005, s 103) kallar "vad man eventuellt kan 

ställa till med genom att göra intervjuerna”. Trost menar att man bara genom att ta upp en 

frågeställning kan väcka en massa tankar och föreställningar till liv hos den intervjuade. Både 

bra och dåliga minnen kan dyka upp. Detta har vi framför allt funderat kring när vi upprättade 

vår intervjuguide. Vi har även aktualiserat det inför de olika intervjutillfällena. 

 

3.7 Metoddiskussion 
Som med alla undersökningar kan man i efterhand resonera kring huruvida den valda metoden 

och dess genomförande i den aktuella studien var optimalt för att besvara studiens syfte. 

Resultatet från denna studie anser vi vara trovärdigt när det gäller de fyra intervjuade 

eleverna. Även om resultatet inte kan generaliseras indikerar det tankegångar och mönster 

som kan finnas hos elever i behov av särskilt stöd.  

 

Intervjuer kan ha hög eller låg grad av standardisering och hög eller låg grad av strukturering. 

Standardisering definierar Trost (2005) som graden till vilken frågorna och situationen är 

desamma för alla intervjuade. Han menar att det kan bytas ut mot avsaknad av variation. 
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Denna definition av standardisering tycks delas av Patel och Davidson (2003). Enligt denna 

betydelse hade våra intervjuer en låg grad av standardisering eftersom vi anpassade frågornas 

språkdräkt utifrån bland annat elevens ålder samt ställde frågorna i den ordning som verkade 

lämpligast i den aktuella intervjusituationen. Dessutom formulerades följdfrågor och andra 

frågor under intervjuns gång. Vad som åsyftas med strukturering skiljer sig mellan olika 

författare. Patel och Davidson (a a) menar att helt strukturerade intervjuer har fasta 

svarsalternativ, medan ostrukturerade intervjuer ger ett stort utrymme att svara inom eftersom 

frågorna är öppna. Trost (2005) anser att i en intervju med en hög grad av struktur håller 

intervjuaren sig till ämnet och tar inte upp något annat. Trost framhåller vidare att de 

kvalitativa intervjuerna utmärks av hög grad av struktur och låg grad av standardisering. Våra 

intervjuer bestod av öppna frågor och vi höll oss till ämnet, det vill säga syftet med denna 

undersökning. Detta innebär att våra intervjuer var ostrukturerade enligt Patel och Davidsons 

(2003) definition, medan de hade en hög grad av struktur enligt Trosts (2005) tolkning av 

begreppet.   

 

Den studie vi har gjort består av fyra intervjuer med elever i skolår 4-9. Under intervjuerna 

upplevde vi emellanåt eleverna som fåordiga. Detta skulle kunna bero på att eleverna kanske 

inte förstod frågorna och att vi i så fall inte lyckats särskilt väl i vår ambition att använda oss 

av ”vanliga” ord. Det skulle även kunna bero på de lokaler vari intervjuerna hölls. Två av 

intervjuerna hölls i ett mindre rum som viss tid används till specialundervisning. Vi vet inte 

om dessa elever får undervisning i detta rum och om deras uppfattning om denna 

undervisning påverkade deras möjligheter att slappna av under intervjun. Liknande 

resonemang kan föras kring lokalerna för de övriga intervjuerna. Vi upplevde inte att eleverna 

blev påverkade av bandspelarens närvaro i någon större utsträckning, men om så var fallet är 

det också något som skulle ha kunnat påverka resultatet av intervjuerna. Så här i efterhand 

kan man se att det skulle kunna finnas ett värde i att ha gjort en eller ett par provintervjuer. 

Det var också något som var planerat från början, men de som var tillfrågade för provintervju 

fick förhinder och kunde inte intervjuas innan den överenskomna tiden för den första ”riktiga” 

intervjun. Då denna intervju avlöpte väl ansåg vi inte att några ändringar av intervjuguiden 

var nödvändiga. Man kan även fundera kring vad resultatet hade blivit om elevintervjuerna 

hade kompletterats av observationer, där man då skulle ha kunnat studera hur samspelet 

mellan olika elever och elev – lärare ser ut. Det hade då blivit en mer djupgående studie. 

Resultatet hade nog även blivit annorlunda om elevintervjuerna hade kompletterats med 

lärarintervjuer i en bredare studie. I båda dessa fall hade det varit lättare att komma åt 



 25 

inkludering i dess striktaste form. Denna form är svår att komma åt vid enbart elevintervjuer 

eftersom inkluderande undervisning torde innebära att knappt eller inte alls är medveten om 

att särskilt stöd ges. Dock vill vi till sist framhålla att det resultat vi fått fram i denna studie är 

trovärdigt för dessa fyra elevers syn på sin skolsituation. De resultat vi presenterar i 

kommande kapitel visar på tankegångar som kan förekomma bland elever i behov av särskilt 

stöd, även om ytterligare uppfattningar kan finnas.  
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4. Resultat 
 

Då vårt syfte med det här arbetet är att genom intervjuer belysa hur några elever i behov av 

särskilt stöd uppfattar sin skolsituation avseende dess segregerande, integrerande eller 

inkluderande karaktär har vi genomfört fyra elevintervjuer. Detta syfte ger upphov till 

följande forskningsfråga: Hur beskriver några elever i behov av särskilt stöd sin skolsituation? 

I detta kapitel kommer resultatet från våra intervjuer att presenteras. För strukturens skull har 

vi valt att dela in resultatet i temaområden, såsom övergripande beskrivning av 

skolsituationen, upplevelser av det erhållna stödet samt tecken på delaktighet och 

likvärdighet. Varje temaområde är sedan i sin tur uppdelat i ett antal mindre avsnitt, som vi 

väljer att kalla teman. Först kommer dock en beskrivning av informanterna samt vilket stöd de 

upplever att de har i skolan. 

 

4.1 Beskrivning av informanterna 
Andrea är elva år och går i skolår 4 i en 3-4. Hon har fått stöd sedan skolår 1 och stödet 

innebär att hon går till specialpedagogen på skolan ett par timmar i veckan och tränar 

matematik och svenska tillsammans med några andra elever.  

 

Niklas är 13 år och går i skolår 6 i en liten permanent undervisningsgrupp där han får 

anpassad studiegång. Fokus ligger på arbete med svenska, matematik och engelska men de 

flesta ämnena finns med på schemat. Niklas har varit i gruppen i snart fem terminer. Han har 

kvar sin klasstillhörighet och tillhör skolår 6 på en annan skola i kommunen. Två gånger i 

veckan har Niklas lektioner i praktiska ämnen med sin gamla klass.  

 

Ellen är 15 år och går i skolår 9. Hon arbetar med lättläst eller enklare material i vissa ämnen 

(matematik, NO och SO) och får stöd i en liten undervisningsgrupp några timmar i veckan 

(engelska och språkval engelska). Till denna lilla undervisningsgrupp kommer eleverna de 

lektioner de är schemalagda för stöd där. Detta innebär att antalet elever i lilla gruppen 

varierar från lektion till lektion. 

 

Robert är 15 år och går i skolår 8. Han har haft undervisning i liten undervisningsgrupp sedan 

år 1. Andelen undervisning som har varit förlagd till den lilla gruppen har varierat över åren. 

Han har även erhållit stöd i svenska och matte i ytterligare andra smågrupper under skolår 1-
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6. Nu har han stöd i en liten grupp några timmar i veckan och enligt pedagogen som 

förmedlade kontakten har arbetslaget även satt in en extra lärare på klassens timmar i 

engelska och matematik, bland annat för att stödja honom.   

 

4.2 Övergripande beskrivning av skolsituationen 
Det första området behandlar elevernas upplevelser av sin klass och deras syn på vad det 

innebär att vara ”bra” i skolan. Elevernas relationer till andra elever hör visserligen också hit 

men kommer att tas upp under avsnitt 4.4 som behandlar delaktighet och likvärdighet.  

 

Tema 1: Positiva och negativa upplevelser av klassen  

Hur elever upplever sin skolklass kan vara en viktig del av den totala upplevelsen av skolan. 

Alla fyra eleverna ger uttryck för att trivas i sina klasser och att de har kompisar i klasserna:  

 
Man har många kompisar och nästan alla är snälla (Andrea, skolår 4). 
 
Typ hela klassen är jättesnälla, man kan ju prata med alla. Sen … om till exempel de där nere i B 
är borta då kan jag ju vara med dem i klassen. Det är inget fel på dem så. Det är väl bra. Det är 
inga så här som är bäst, vackrast och snyggast. Alla är så här neutrala (Ellen, skolår 9). 
 
Det är ingen som bråkar eller är dum (Robert, skolår 8).  
 

De båda pojkarna berättar att det i deras ordinarie klasser är lugnare och mindre bråk medan 

flickorna uttrycker det som att klasskamraterna är snälla eller till och med jättesnälla. Att 

pojkarna pratar om mindre bråk i klasserna bör antagligen ses i relation till hur det har varit 

för dem, eftersom båda två ofta har varit deltagare i bråk tidigare. Utsagorna kan även ses i 

relation till den särskilda undervisningsgrupp där Niklas tillbringar en stor del av skoldagen. 

Enligt honom så är det flera elever i den gruppen som är bråkiga:  

 
Det är så många bråkiga elever här, vissa kom ju hit nyss och de bråkar ganska mycket (Niklas, 
skolår 6). 
 

Eleverna i skolår 8 och 9 menar dessutom att det kan vara skönt att lämna den ordinarie 

klassen för att gå iväg till en mindre grupp, eftersom det ibland kan vara pratigt och stökigt i 

den stora klassen. Framförallt gäller detta Ellen som trots det ger uttryck för att den stora 

klassen på trettio elever är en stimulerande miljö. Hon har dock svårt att sätta ord på vad som 

är positivt:  

 
Hur tycker du att det är att gå ifrån klassen? 
Mm … det är väl ganska skönt. 
Det är skönt? 
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Ja det är så mycket prat och sånt där. 
… 
Det kan ju vara positivt att det blir många också, tycker jag (Ellen, skolår 9). 
 

Niklas, som går i en liten undervisningsgrupp och endast har två praktiska ämnen ihop med 

den klass där han har sin klasstillhörighet, ger uttryck för att det är en positiv upplevelse när 

han får delta i den ordinarie klassens lektioner. På frågan om vad han tycker om att gå till 

dessa lektioner svarar han att ”det är roligt” och motiveringen är att ”det är roligt att vara med 

mer barn och sånt”.  

 

Tema 2: Att vara bra i skolan – prestation eller uppförande 

Vi har i detta avsnitt velat ta fasta på hur eleverna definierar uttrycket ”att vara bra i skolan” 

eftersom det säger något om huruvida de har möjlighet att vara ”bra” i skolan i sina egna 

ögon. Under intervjuerna framkommer två olika sätt att definiera uttrycket. Några av eleverna 

menar att det är prestationerna inom ämnena som avgör om man är bra i skolan:  

 
Vad innebär det att vara bra i skolan? 
Ja, … jag vet inte, att … jag vet inte … Att man gör alla uppgifter och läxor och sånt kanske. 
Klarar alla prov (Ellen, skolår 9). 
 
Vad innebär det att vara bra i skolan? 
Duktig på olika grejer i skolan. 
Vad är man duktig på då? 
Man kan vara duktig på matte och sådana där grejer (Andrea, skolår 4). 
 

En elev, Niklas, var lite fundersam kring denna fråga, men kommer fram till att det innebär att 

vara duktig på att arbeta inom ämnena. Att skolarbetet är viktigt för Niklas märks när han 

säger att det känns bra att gå om sexan för att komma ikapp med skolarbetet trots att han då 

inte får gå med sina kompisar:  

 
Vad innebär det att vara bra i skolan? 
(ler och är tyst) 
Hur är någon som är bra i skolan? 
Duktig (snabbt svar) … på att arbeta och sådant. 
På vilket sätt är du bra i skolan? 
Matte, idrott och träslöjd. 
… 
Ska du gå med dem nu i sjuan? 
Nej, jag ska gå om sexan för att komma i kapp i skolarbetet. 
Hur känns det då? 
Bra (Niklas, skolår 6). 
 

Ett annat sätt att definiera uttrycket på är att fokusera på ordning och uppförande. Robert ger i 

citatet nedan konkreta exempel på vad det innebär att ”sköta sig”. Han nämner att man inte 

”bråkar” eller ”stör på lektionerna” om man är bra i skolan: 
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Att man sköter sig kanske. Inte håller på och bråkar och sånt. Eller stör på lektionerna kanske 
(Robert, skolår 8). 
 

En elev, Andrea, använder sig av båda sätten. Hon svarar att det är prestationerna som avgör 

om man är bra i skolan men tar dock upp sitt uppförande när hon ombads ge konkreta 

exempel. Andrea menar att hon är duktig eftersom hon är snäll och ofta hjälper sina kamrater 

om de behöver det.  

 

Resultatet från temaområdet ”övergripande beskrivning av skolan” visar att de fyra eleverna 

ger uttryck för att trivas i sina klasser, även om de också upplever att klasserna kan vara 

pratiga och stökiga. Eleverna använder sig av två olika sätt för att beskriva vad som menas 

med att vara ”bra” i skolan. Antingen tar de fasta på prestationer, det vill säga att lyckas bra 

med de uppgifter de får i skolarbetet, eller så tar de fasta på uppförandet, och beskriver det 

bland annat i termer av att ”sköta sig” eller vara ”snäll”. Som nämnts tidigare under tema 2 så 

anser vi deras sätt att definiera hur man är ”bra” i skolan vara viktigt eftersom det säger något 

om huruvida de har möjlighet att vara ”bra” i skolan i sina egna ögon.  

 

4.3 Upplevelser av det erhållna stödet 
Det andra temaområdet fokuserar på elevernas syn på det stöd de får i skolan, det vill säga 

orsaker till stödet, positiva och negativa upplevelser samt uppfattningar om vilket stöd de vill 

ha. 

 

Tema 3: Orsaker till att eleverna får stöd 

När eleverna talar om vad det innebär att vara i behov av särskilt stöd tycker vi oss se tecken 

på ett kompensatoriskt synsätt. Andrea och Niklas formulerar det som att de ”ligger efter” och 

måste ”få hjälp att komma i kapp”. Ellen har bilden av att problemet ligger hos henne. Detta 

synliggörs i följande citat: 

 
Först så gick jag till nån pedagog eller vad det var och kollade vad jag hade för fel (Ellen). 
Jag är svårt att lära, kanske, jag vet inte (Ellen, skolår 9). 
 

Niklas upplever att han har blivit placerad i en liten undervisningsgrupp på grund av att han 

bråkade och han anser att han i den lilla gruppen får hjälp att lugna ner sig: 

 
Hur kommer det sig att du kom hit då? 
(ler) … för att jag bråkade… 
Var arbetsuppgifterna i klassen svåra? 
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Ja, lite. 
Vilken hjälp får du här? 
Att lugna ner sig och sånt (Niklas, skolår 6). 
 

Andrea upplever att orsaken till att hon får stöd är att hon ligger efter i matematik och hon 

oroar sig för att all extra tid som läggs på matematiken ska göra att hon kommer efter även i 

andra ämnen, såsom historia. I elevernas uttalanden finns indikationer på att de upplever sig 

som bärare av problemet och att de därför behöver rättas till. 

 

Tema 4: Positiva och negativa upplevelser av stödet 

Samtliga elever kan med lätthet nämna olika positiva aspekter med det stöd de får utanför 

klassens ram. Vissa av dessa aspekter är inte knutna just till stödet utan kan vara mer bundna 

till de personer som ger stödet. Det som framför allt framhålls som positivt är att de kan få 

mer hjälp. Andra aspekter som nämns är att hinna ikapp, att det är lugnare, färre elever, högre 

lärartäthet och att de lär sig bättre: 

 
Att man hinner ikapp (Andrea, skolår 4). 
Att det är mer lärare, att man får mer hjälp (Niklas, skolår 6). 
Det är mindre folk… mindre barn (Niklas, skolår 6). 
Bra hjälp, och sen är de alltid glada därinne (Robert, skolår 8). 
Det är väl att man får extra mer hjälp. Och sen att det är bra lärare där (Ellen, skolår 9). 
 

Niklas som tillbringar större delen av skoldagen i en särskild undervisningsgrupp menar att 

han tack vare denna grupp har lärt sig att hantera sin impuls att lösa konflikter genom att 

slåss. Han känner även att han lyckas bättre med skolarbetet: 

 
Att inte börja slåss och sånt direkt och så bättre i skolarbetet (Niklas, skolår 6, som svar på frågan 
om vad han har lärt sig). 
 

Ellen visar med klarhet att hon upplever den särskilda undervisningsgruppen som något 

positivt eftersom hon gärna går dit även de lektioner hon inte är schemalagd där. ”Jag är där 

på engelskan och språkval, och sen kan jag komma dit när jag inte ska också.” Hennes 

motivering till detta är att ”det är lättare att jobba här, och man får mer hjälp”. 

 

Ett par av eleverna får även stöd inom klassens ram. Ellen får stöd i klassrummet genom 

enklare material under vissa lektioner. Hon anser att den formen av stöd är bra eftersom hon 

då kan lära sig både bättre och mer:  

 
Jag kan ju lära mig bättre, mer, ja (Ellen, skolår 9). 
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Robert får undervisning i engelska som språkval i särskild undervisningsgrupp, medan han är 

med sin klass under den ordinarie engelskundervisningen. Under klassens engelsklektioner 

finns det två pedagoger i klassrummet, bland annat för att stödja Robert. Han beskriver dessa 

lektioner på följande sätt: 

 
Det är så lugnt här och det är inte så mycket folk (Robert, skolår 8).  
 

De två yngsta eleverna i vår undersökning ger även uttryck för att stödet de får har negativa 

sidor. Andrea betonar att hon missar det som händer i klassrummet medan hon får stöd. På 

frågan om det skulle vara bättre om specialpedagogen kom in i klassen istället svarar Andrea 

ett snabbt ”nej”, men vill inte utveckla det vidare. Eftersom hon får stöd i matematik under 

historielektionerna känner hon att hon hamnar efter även i detta ämne, vilket gör att hon måste 

”jobba över” för att hinna klart: 

 
För att man missar mycket saker som de gör (Andrea, skolår 4). 
Jag brukar gå ifrån när det är historia och då ser de på filmer och så… och jag har missat 
jättemånga (Andrea, skolår 4). 
Jag vill gärna jobba i kapp även i historia, jag har inte ens jobbat klart med mitt blad och de har 
jobbat klart med nästan allting (Andrea, skolår 4). 
Att man kanske får jobba över så ofta för att hinna klart (Andrea, skolår 4). 
 

Även Niklas menar att den särskilda undervisningsgruppen har sina negativa sidor, framför 

allt eftersom en del av de andra eleverna i gruppen är ”bråkiga”. Han uttrycker att han hellre 

vill vara med den klass där han har sin klasstillhörighet, mycket på grund av att det är där han 

har sina vänner: 

 
Det är såna som blir sura lätt… och slåss och sånt… i början när de är här (Niklas, skolår 6). 
Fast jag vill hellre vara där (ordinarie klassen, vår anmärkning)… för jag brukar vara med 
kompisar och så (Niklas, skolår 6). 

 

Resultatet visar att eleverna upplever att stödet har flera positiva aspekter. Bland annat nämns 

sådant som är mer bundet till de personer som ger stödet. Eleverna upplever det negativt att 

inte kunna delta i det som sker i klassrummet medan de får stöd utanför klassens ram. En 

annan negativ aspekt av stödet är att det kan vara oroligt i den särskilda undervisningsgruppen 

när nya gruppmedlemmar tillkommer.  

 

Tema 5: Elevernas uppfattningar om vilket stöd de vill ha 

När eleverna tillfrågas om hur de vill att stödet ska se ut så uppger de att de är nöjda med hur 

de har det nu, även om de har svårt att beskriva vad det är som är bra i dagsläget: 
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Hur tycker du att man ska hjälpa dig så att du får den hjälp du behöver ha? 
Som Elisabeth.  
Hur gör Elisabeth  då? 
(rycker på axlarna, skrattar lite)…jag vet inte det (Andrea, skolår 4). 
 

Både Niklas och Robert nämner att de önskar mer hjälp i specifika ämnen som engelska och 

matematik men de har svårt att sätta ord på hur de vill att denna hjälp ska se ut: 

 
Hur tycker du att man ska hjälpa dig i engelska? 
Jag ska öva mycket. 
Hur kan lärarna hjälpa dig då? 
… Mm… jag vet inte… (Niklas, skolår 6). 
 
På vilket sätt skulle du vilja ha hjälp med engelska och matte? 
(tystnad) 
 Skulle du vilja ha annat material eller gå iväg till liten grupp eller? 
Ja, att jag får mycket hjälp med det (Robert, skolår 8). 

 

Resultatet från temaområdet ”upplevelser av det erhållna stödet” visar att det i elevernas 

uttalanden finns indikationer på att de upplever sig som bärare av problemet och att de därför 

behöver rättas till. Vidare visar resultatet att eleverna till största del upplever stödet som något 

positivt men att några av dem inte vill vara ifrån sina klasskamrater, vilket är en viktig del i 

hur de upplever sin skolsituation. Att nya gruppmedlemmar skapar oro i den särskilda 

undervisningsgruppen är en negativ aspekt som nämns. Bland de positiva aspekterna 

framhålls framför allt möjligheten att få mer hjälp samt att stödet ges i en lugnare miljö. 

Eleverna verkar inte reflektera över om deras stöd är utformat på ett bra sätt eller inte och de 

har inga idéer om hur det skulle kunna bli bättre. Denna brist på förslag på förändringar skulle 

kunna bero på att eleverna i studien inte vet vilka alternativ som finns.  

  

4.4 Tecken på delaktighet och likvärdighet 
Inom ramen för det tredje temaområdet har vi velat ta fasta på huruvida eleverna upplever sig 

delaktiga i en gemenskap samt i beslut som rör dem. Vi har även önskat få reda på om 

eleverna känner sig lika mycket värda som sina klasskamrater eller om de känner sig 

annorlunda och utanför. Detta avsnitt har delats upp i följande teman: elevernas relationer till 

andra elever, deras upplevelser av att lämna klassen samt deras delaktighet i beslutsfattande. 

 

Tema 6: Elevernas relationer till andra skolelever 
Att kamraterna är viktiga för eleverna märks väl i intervjusvaren. Robert ger dock ett annat 

intryck än de övriga eleverna i studien. Han svarar kortfattat att han har kamrater och tycks 

sedan vara redo att byta ämne. De andra eleverna talar varmt om sina kamrater. Niklas menar 
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att han visserligen har kompisar i den lilla gruppen, men att det ändå är i den gamla klassen 

som de viktigaste kompisarna finns. Att kamraterna är viktiga även för Andrea märks i flera 

av hennes uttalanden. På frågan om vad som är roligt i skolan svarar hon med en gång att det 

är att träffa kompisarna och det som är tråkigt är sådant som kan hända kompisarna eller 

henne själv: 

 
Vad är tråkigt i skolan då? 
I fall det händer någonting… att folk ramlar på asfalten och så där. 
Är det något mer som är tråkigt? 
I fall någon kastar sand. 
Det är saker som händer ute som är tråkiga alltså? 
Mm… 
Kan det vara saker inne i klassrummet som är tråkiga? 
Ifall någon … viskar saker… eller skickar lappar… ifall någon säger något elakt. (Andrea, skolår 
4)  
 

Ellen anser, precis som Andrea, att det som är roligt i skolan är att träffa kompisarna. Hon 

berättar att hon går i väg till ett annat ”spår” så fort det blir rast, för det är där hon träffar sina 

vänner. Ellen säger att hon har kamrater i klassen, i specialundervisningen och i andra klasser, 

men de hon umgås med privat är bara de som går i andra klasser eller de som kommer till 

specialundervisningen. Klasskamraterna beskriver hon som snälla och ”neutrala”, men hon 

vill inte spendera någon längre tid med dem. Andrea, däremot, har många kompisar i klassen 

och hon tycker att det är viktigt att vara i sin egen klass under lektionstiden. På frågan varför 

hon tycker att det är viktigt, svarar hon att det är för att hon ”tycker om att gå i den klassen”.  

 

Resultatet visar att eleverna har kamratrelationer med jämnåriga. De yngre eleverna, Andrea 

och Niklas, tycks ha sina viktigaste kamratrelationer inom klassen medan Ellen har sina 

viktigaste kamratrelationer utanför klassen. Roberts kamratrelationer är svårare att dra 

slutsatser kring då han var kortfattad och inte särskilt intresserad av att prata om kamrater.  

 

Tema 7: Elevernas upplevelser av att lämna klassen för att få stöd 

Hur eleverna beskriver sina upplevelser av att lämna klassen för att få stöd kan ge indikationer 

på att de känner sig annorlunda eller utanför gemenskapen. Ellen säger att hon, å ena sidan, 

inte känner sig speciell på något sätt när hon går ifrån klassen för att gå till 

specialundervisningen, men å andra sidan umgås hon inte så mycket med de andra eleverna i 

klassen. Robert är den av informanterna som uttrycker sig mest positivt om hur det är att vara 

föremål för särskilda åtgärder inom skolan: 
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Jag tycker inte att det spelar någon roll om man får stöd eller inte. Jag tycker att det bara är bra 
(Robert, skolår 8). 
 

Den som tydligast ger uttryck för en känsla av utanförskap när det gäller special-

undervisningen är Andrea. Hon förklarar att det inte är roligt att gå ifrån eftersom hon då 

kommer efter i det arbete som klassen håller på med för tillfället. Ibland händer det även att 

hon missar vissa roliga saker som händer i klassrummet: 

 

Jag vill gärna jobba i kapp även i historia, jag har inte ens jobbat klart med mitt blad och de har 
jobbat klart med nästan allting. Jag brukar gå ifrån när det är historia och då ser de på filmer och 
så… och jag har missat jättemånga. 
Har du berättat det för Elisabeth och din lärare? 
Mm… 
Vad säger de då? 
Att de redan har skickat i väg filmen. 
När skulle du vilja gå iväg till Elisabeth då? 
När man inte skulle se på film och sådant roligt. (Andrea, skolår 4) 
 

Niklas talar varmt om sin gamla klass. Han menar att han är kompis med alla i den klassen 

och att det är roligt att gå dit ett par gånger i veckan för att ha lektioner i praktiska ämnen. 

Däremot känns det inte lika upplyftande att återvända till den lilla gruppen igen. Niklas säger 

visserligen att han har kompisar i den lilla gruppen också, men det är ändå den gamla klassen 

som han refererar till som ”sin” klass och det är där de viktigaste kompisarna finns: 

 
Hur känns det att gå ifrån den gamla klassen sen då? 
Sådär… Fast jag vill hellre vara där… för jag brukar vara med kompisar och så. 
Har du mest kompisar där? 
Ja. (Niklas, skolår 6) 
 

Resultatet indikerar att de elever som har sina viktigaste kamratrelationer inom klassen kan 

känna sig annorlunda och utanför i och med att de särskilda stödåtgärderna innebär att de 

särskiljs från kamraterna. 

 

Tema 8: Elevernas upplevelser av delaktighet i beslut rörande deras stöd 

Eleverna i studien har olika erfarenheter av vem eller vilka som har bestämt vilket stöd de ska 

ha, och om de har fått vara med och påverka det eller inte. Andrea svarar utan tvekan att det är 

Elisabeth, den specialpedagog som hon går till för att få hjälp, som har bestämt det. Hon säger 

att hon någon gång har fått frågan om hur hon vill bli hjälpt och att hon då har svarat som hon 

tycker, men vad det är hon har tyckt har hon ingen uppfattning om. Niklas menar till en början 

att han inte har en aning om vem som har bestämt att han ska gå i en liten grupp med 

anpassad skolgång, men efter närmare förfrågan klarnar det: 
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Vem har bestämt att du ska vara här?  
Det vet inte jag. 
Fick du vara med och bestämma det? 
De frågade om jag ville börja i en annan klass och då ville jag det. 
Vem var det som frågade det? 
Mamma. (Niklas, skolår 6) 
  

De två äldsta eleverna, Ellen och Robert, menar att det var deras lärare som aktualiserade 

frågan om stöd och hjälp. Robert svarade att hans lärare i engelska tyckte att det vore bra om 

han gick iväg till specialundervisningen, eftersom han kunde få mer hjälp där. Ellen hävdar att 

det, förutom lärarna, var ”nån pedagog eller vad det var” inblandad också: 

 
När jag skulle gå ner till lilla gruppen, då var det väl lärarna som tyckte att jag behövde extra mer 
hjälp… tror jag. Då fick jag… först så gick jag till nån pedagog eller vad det var och kollade vad 
jag hade för fel. Och då var det nånting, jag vet inte vad, och sen så pratade vi om att jag skulle gå 
till lilla gruppen och sånt, … och få lite extra hjälp.  
Tycker du att du själv har fått vara med och bestämma att du ska ha stöd? 
Ja, det tycker jag. De frågade ju mig om jag ville gå till lilla gruppen. (Ellen, skolår 9) 
 

Ellen uttrycker att hon känner sig delaktig eftersom hon har blivit tillfrågad om hon vill gå till 

lilla gruppen och få hjälp, men några andra alternativ till hjälp har dock inte presenterats för 

henne.  

 

Resultatet från temaområdet ”tecken på delaktighet och likvärdighet” visar att eleverna har 

kamratrelationer med jämnåriga. Vidare indikerar resultatet att de elever som har sina 

viktigaste kamratrelationer inom klassen kan känna sig annorlunda och utanför när de lämnar 

klassen för att få stöd. Eleverna upplever att det är pedagoger och föräldrar som fattar 

besluten, men känner sig ändå delaktiga i och med att de har blivit tillfrågade. 
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5. Diskussion 
 

Detta arbete syftar, som tidigare nämnts, till att genom intervjuer belysa hur några elever i 

behov av särskilt stöd uppfattar sin skolsituation med avseende på dess segregerande, 

integrerande eller inkluderande karaktär. Här i diskussionsdelen är det nu dags att knyta 

resultatet till syftet. Kapitlet är därför disponerat utifrån segregering, integrering och 

inkludering.  

 

5.1 Segregering  
Segregering innebär att en individ på något sätt utesluts från sin ordinarie kontext och det har 

vi sett flera tecken på i vår undersökning. Tideman m fl (2004), Tøssebro (2004) samt 

Nilholm (2006) skriver att det i huvudsak finns två argument som används för att hävda 

segregeringens positiva sidor och det ena argumentet är homogenisering av klassen, vilket vi 

inte fördjupar oss i här eftersom det faller utanför syftet med detta arbete. Det andra handlar 

om att det blir bättre för den elev som avskiljs. En av de intervjuade eleverna, Robert, 

berättade att hans lärare hade kommit med ett förslag om att han skulle gå till 

specialundervisningen för att få mer hjälp än vad han kunde få i klassen. Detsamma gäller för 

Ellen, som först fick gå till specialpedagogen på skolan för utredning, innan hon fick hjälp i 

specialundervisningen. Ellen påstod att denna utredning handlade om ta reda på vad hon 

”hade för fel”. Detta skulle kunna vara ett exempel på den fokusering på elevernas brister, 

som Haug (1998) skriver om, i stället för att problemet sätts in i ett vidare samhällsperspektiv. 

Börjesson (2001) menar att de värderingar som förekommer i ett samhälle kan få 

konsekvenser för det som sker inom skolan, eftersom utvecklingen inom skolan till stor del 

härrör från det som händer på samhällsnivå.       

  

I vårt resultat ser vi tydliga tecken på vad Haug (1998) kallar ett kompensatoriskt synsätt med 

ett starkt förtroende för utövarna av specialistkunskaper och tilltro till diagnosen som 

mätinstrument. Grundläggande för ett kompensatoriskt synsätt är tanken att alla ska fungera i 

likhet med det som för tillfället anses normalt. För att detta ska kunna ske ska individer som 

faller utanför ramen korrigeras för att på så sätt få en tillhörighet bland de normala (Börjesson 

och Palmblad 2003; Haug 1998). Både Ellen och Niklas har i intervjuerna formulerat sig på så 

vis att det går att skönja en känsla av att de tycker att de behöver rättas till och att det är 

orsaken till att de får stöd i en liten grupp i skolan. Frågan är vad detta får för konsekvenser 
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för deras självbild; upplever eleverna sig som annorlunda i jämförelse med sina jämnåriga? 

Gustafsson (2001) ställer sig frågan om det är rätt att betrakta det som flertalet människor gör, 

säger, uträttar eller svarar som normalt, bara för att det gäller för de flesta. Brodin och 

Lindstrand (2004) hävdar att vi istället bör se variationen som det normala och att avvikelse 

visserligen existerar, men att det bara är en berikande och utvecklande olikhet i jämförelse 

med normalitet.  

 

I enlighet med Blom (2004) är de elever som deltog i vår studie föremål för segregerande 

behandling inom skolan, eftersom de vissa delar av dagen undervisas i grupper som de 

egentligen inte har sin ursprungliga tillhörighet i. Att de segregerande lösningarna kan 

upplevas både positivt och negativt märktes hos Ellen och Robert, som uttrycker att det kan 

kännas skönt att gå ifrån en pratig klass, även om de också till viss del känner sig annorlunda 

och utanför. Resultatet stämmer överens med studier gjorda av Skolverket (2006), Ingestad 

(2006) samt Jönsson och Tvingstedt (2002), vilka visar att elever beskriver 

specialundervisningen i positiva termer och att det upplevs lugnt och skönt att vara där i 

jämförelse med i klassrummet.  

 

Ingestad (2006) skriver att det ligger en svårighet i att skilja stödåtgärdernas effekter från 

effekter av särbehandling, vilket leder till att det inte alltid är självklart att stödets utfall är 

positivt. En trolig konsekvens av segregering som vi har sett i vår undersökning är en känsla 

av utanförskap och att vara annorlunda i jämförelse med de andra i klassen, vilket också 

Groth (2007) påvisar i sin studie. Enligt Skolverket (2006) är det mer besvärligt att inte riktigt 

vara som alla andra i början av puberteten, och vi upplever det allra tydligast hos Andrea, den 

yngsta av våra informanter. För henne är kompisarna i klassen mycket viktiga och hon är inte 

särskilt förtjust i att lämna klassen för att få extra hjälp. Hon berättar om filmvisning och 

andra roliga saker som hon har missat när hon har fått gå från klassrummet. Precis som 

informanterna i Skolverkets (2006) undersökning verkar hon ibland inte känna sig delaktig i 

det som händer i klassen. Det är också ett exempel på en tydlig maktsituation där lärarna inte 

har tagit hänsyn till elevens behov av deltagande i klassen, i enlighet med Ingestad (2006) och 

Emanuelsson (1996). Dock vill inte Andrea ha hjälp av specialpedagogen inne i klassrummet, 

vilket försvårar saken ytterligare.  

 

Man kan fundera på om det är undervisningens upplägg och genomförande som leder till 

känslan av utanförskap. Vi har inte intervjuat lärare eller observerat lektionerna, men det är 
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ändå något man kan fundera över. Göransson (2004) skriver att delaktighet är en förutsättning 

för lärandet och Jakobsson (2002) hävdar att lärarens arbetssätt spelar en viktig roll i 

sammanhanget. Jakobsson (a a) menar att lärarstyrd undervisning är vanligast i skolorna och 

den elev som inte hänger med i undervisningen kan då bli avvisad till specialundervisningen 

för att arbeta. Nära förknippad med delaktighet är känslan av likvärdighet. I skollagen (SFS 

1985:1100) står det skrivet att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning, vilket enligt 

Emanuelsson och Persson (2002) innebär att ingen differentiering av eleverna får ske. Detta är 

ändå något som händer alla våra intervjuade elever. Återigen märks dilemmat mellan stödets 

effekter och effekterna av särbehandling. 

 

5.2 Integrering 
Som tidigare nämnts kan integrering ha olika innebörder beroende på vem som använder 

begreppet. I vårt resultat har vi elever som tillhör en ordinarie klass men som får stöd utanför 

klassens ram. De är då föremål för integrering enligt Vernersson (2002) och Groth (2007). Vi 

har även en elev, Niklas, som har en klasstillhörighet men som tillbringar nästan all skoltid i 

en undervisningsgrupp skild inte bara från klassen, utan även från skolan. Niklas ska dock 

komma tillbaka till sin skola, om än till en annan klass, till nästa läsår. Det är då integrering 

enligt den definition som presenteras av Tideman m fl (2004) och Tøssebro (2004), det vill 

säga att någon som har varit avskild återförs till sitt ordinarie sammanhang. Integrering 

handlar, med Nilholms (2006) ord, till stor del om en fysisk placering av eleven. Vårt resultat 

visar att eleverna till stor del är nöjda med hur specialundervisningen ges, och några av dem 

uttrycker att de inte vill att det ska ändras. Detta stämmer väl med de resultat som 

framkommer i Skolverkets (2004; 2006) rapporter och även i Jönssons och Tvingstedts (2002) 

studie.   

 

Tideman m fl (2004) menar att vid integrering är det fortfarande eleven som betraktas som 

bärare av problemet, och som därför ska rättas till. Det märks att några elever i vår studie 

upplever sig på så vis. Ellen beskriver det som att man letar efter defekter hos henne. Andrea 

uttrycker det i termer av att ”ligga efter” och behöva ”komma i kapp” de andra. Ytterligare ett 

uttryck för detta är Niklas utsaga av att ha blivit placerad i särskild undervisningsgrupp för att 

han bråkade för mycket och att han där ska lära sig att hantera sina impulser. Detta stämmer 

även med det Blom (2004) påvisar, att skolan strävar efter att hålla ”avvikarna” borta från de 

så kallade normala eleverna. Om eleven inte ändrar sig får han fortsätta sin undervisning i en 
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avskiljd grupp, och om han ändrar sig så att han blir mer lik de ”normala” så får han komma 

tillbaka till klassen. Vi håller med Emanuelsson (1996) om att en placering i liten grupp inte 

alltid är fel eftersom det ibland inte finns andra alternativ. Emanuelsson påpekar dock vikten 

av att en sådan placering görs med elevens bästa för ögonen, det vill säga att stödet 

överensstämmer med elevens behov. När det gäller den elev i vår studie som är avskild från 

sin ordinarie klass, så kan vi inte uttala oss om huruvida detta är det bästa för honom. Det har 

heller inte varit syftet med vår studie. Det vi dock kan säga är att Niklas visar tecken på att 

känna sig annorlunda och avvikande, vilket i sin tur skulle kunna få ytterligare negativa 

konsekvenser i form av stämpling och stigmatisering (Tideman m fl 2004; Tøssebro 2004). 

 

5.3 Inkludering 
Inkludering innefattar alla från början vilket innebär att alla elever har lika rätt att vara 

delaktiga i gemenskapen på sina villkor. Detta för med sig att det är skolan som måste 

förändras i sitt sätt att möta elever i behov av särskilt stöd (Tideman m fl 2004). Dyson och 

Millward (2000) samt Clark m fl (1998) menar att inkludering bygger på delaktighet och 

likvärdighet. En svårighet med dessa begrepp är att det inte går att värdera någon annans 

upplevelser (Almquist m fl 2004), vilket innebär att det som är lika med delaktighet och 

likvärdighet för en person inte behöver vara det för andra. Det är därför svårt för oss att 

avgöra huruvida eleverna i vår studie upplever delaktighet och likvärdighet. Nilholm (2006) 

skriver att det är viktigt att ta reda på hur eleverna upplever innebörden av begreppen för att 

stödet ska kunna utformas efter deras specifika behov av delaktighet och likvärdighet. 

Skolverket (2006) menar att stödet annars kan få motsatt effekt, det vill säga att eleverna erfar 

en känsla av utanförskap i stället för delaktighet. 

 

Inkludering bygger som tidigare nämnts bland annat på delaktighet. En aspekt av detta är att 

få information om och kunna påverka beslut som rör den egna personen (Skolverket 2006). 

Några av eleverna i vår studie har blivit tillfrågade om de vill ha det stöd de får. Vårt resultat 

visar dock inte huruvida de har blivit informerade om alternativa stödformer eller hur deras 

delaktighet i beslutsfattandet har sett ut.  

 

Carlsson och Nilholm (2004) gör en uppdelning i svag och stark inkludering. Vid svag 

inkludering strävar skolan efter att vara till för alla men att vissa segregerande lösningar kan 

förekomma. I vår studie har vi som tidigare nämnts sett flera exempel på segregerande 
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åtgärder. Nilholm (2006) menar att dessa särlösningar är tecken på ofullständig inkludering. 

Den andra formen av inkludering är den som Carlsson och Nilholm (2004) kallar för stark 

inkludering. Den innebär att alla elever finns kvar i klassrummet och att undervisningen 

anpassas efter deras behov. Det innebär till exempel att det finns två pedagoger i klassrummet 

som kan ge extra hjälp och stöd. Denna hjälp är dock inte riktad till den specifika eleven, utan 

finns till hands för alla i klassen. Så är det för Robert under vissa lektioner, som upplever det 

som något positivt. Ellen får ibland lättare material att arbeta med i klassrummet och hon 

tycker också att det fungerar bra. Eftersom vi inte har varit med i klasserna kan vi dock inte 

vara helt säkra på att detta är uttryck för inkludering. Det skulle kunna vara en form av 

segregering innanför klassrummets väggar. Det är i alla fall klart att ingen av eleverna verkar 

uppleva känslor av att inte vara likvärdiga i jämförelse med kamraterna och detta stämmer bra 

med de resultat som Tideman m fl (2004) har fått fram i sina elevintervjuer. Eleverna i vår 

studie är också övervägande positiva till den hjälp de får och detta delar de med de flesta av 

eleverna i Groths (2007) och Skolverkets (2006) undersökningar. Enligt Groth (2007) innebär 

inkludering att det inte görs någon större skillnad mellan den vanliga undervisningen och 

specialundervisningen och detta leder till att gemenskapen mellan eleverna prioriteras. På så 

vis kan man säga att när de gäller de i detta stycke nämnda åtgärderna tycks tanken om 

inkludering ha slagit väl ut för både Robert och Ellen. 

 

Andrea däremot, skulle inte vilja ha hjälp på så sätt att en vuxen avsätts för att hjälpa henne i 

klassrummet. För henne skulle denna form av inkludering innebära något negativt. Hennes 

motstånd mot detta kan bero på att hon inte vet hur stödet skulle utformas. Precis som 

eleverna i Skolverkets (2006) intervju verkar hon vilja ha stöd utan att särskiljas för mycket 

från sina klasskamrater, och detsamma gäller för Niklas. För eleverna är ett positivt samspel 

med kamraterna mycket viktigt och det ger dem troligtvis en känsla av delaktighet och 

gemenskap i enlighet med Almquist m fl (2004). För Niklas och Andrea sker samspelet med 

eleverna i klassen, medan det för andra elever, såsom Ellen, kan ske utanför klassens ram. 

Tideman m fl (2004) och Nilholm (2006) menar att inkludering utgör en problematik för 

skolväsendet, eftersom skolan ska se till att alla elever får ta del av en likvärdig utbildning 

samtidigt som utbildningen ska individualiseras efter var och ens enskilda behov och olika 

förutsättningar. Detta dilemma är tydligt i Andreas fall. 
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6. Avslutande kommentarer 
 

I arbetets inledning citerade vi statsminister Fredrik Reinfeldt som hävdar att regeringen ska 

sträva efter ett inkluderande samhälle. I en inkluderande skola letas det inte efter defekter hos 

eleverna, utan lösningen söks i hela systemet och miljön runt barnet. En följd av detta är att 

alla elever troligen känner att de deltar i den sociala gemenskapen på sina egna villkor, vilket 

också är en rättighet enligt Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63). I arbetets slutfas kan 

vi nu konstatera att segregerande åtgärder fortfarande används. Diagnostisering av elever har 

ökat de senaste åren och eleverna bär på föreställningar om att de själva behöver rättas till för 

att passa in i skolan. Vad kan det bero på? En av anledningarna skulle kunna vara att 

tolkningen av begrepp som vi ofta tar för givna är olika från person till person. I vårt arbete 

redogör vi för ett antal tolkningar av relevanta begrepp och det är tydligt att det inte råder 

någon samstämmighet forskare emellan. Det som någon anser är liktydigt med inkludering 

kallar en annan för integrering och det som inte passar in under rubriken normalt får i stället 

kategoriseras som motsatsen, det vill säga onormalt. En annan faktor kan vara att våra 

tolkningar bottnar i kulturella normer och värderingar och dessa varierar naturligtvis beroende 

på i vilket samhälle vi har vårt ursprung.  

 

Hur vi tolkar saker och ting får konsekvenser för dem det berör. Vårt resultat pekar, i likhet 

med andra studier, på att eleverna ofta känner sig bortglömda i frågor som rör deras behov. 

När stöd och hjälp ska utformas för en elev räcker det inte att stödja sig på statistiska fakta 

angående bästa sättet att utforma stödet på, utan eleven behöver också tillfrågas. Det går inte 

att ta för givet att det som gäller flertalet gäller för samtliga elever. Eleven behöver även 

informeras om de olika alternativ av stöd som finns. Vårt resultat visar att de intervjuade 

eleverna är nöjda med den hjälp de får i skolan, och de nämner inga förslag på hur stödets 

utformning skulle kunna förbättras. Vi har ändå sett tecken på att vissa av eleverna känner sig 

annorlunda i relation till sina klasskamrater och därför tycker vi att det är värt att nämna 

eventuella förklaringar till detta. En orsak kan vara att eleverna inte vet att de skulle kunna få 

hjälp på andra sätt än vad de för tillfället får. Om så är fallet är det inte lätt att uttrycka en 

önskan om hur det skulle kunna bli bättre. En annan orsak kan vara att det finns olika 

uppfattningar om vad en inkluderande skola innebär och en tredje förklaring kan vara en 

strävan efter att homogenisera klassen. 
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Vårt syfte med den här undersökningen har varit att genom intervjuer belysa hur några elever 

i behov av särskilt stöd uppfattar sin skolsituation med avseende på dess segregerande, 

integrerande eller inkluderande karaktär och det har vi också uppnått. Många funderingar och 

tankar kring vidare forskning har väckts under arbetets gång. Bland annat skulle det kunna 

vara intressant att intervjua fler elever om deras skolsituation för att på så vis ta reda på om 

liknande resultat skulle uppnås eller om ytterligare uppfattningar skulle framkomma. Det 

kunde också vara relevant att komplettera elevintervjuerna med lärarintervjuer eller 

observationer för att få en bredare eller djupare studie. 
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Bilaga 1  
 

Brev till vårdnadshavare  

 

 

Förfrågan om deltagande i en intervjuundersökning rörande skolans specialpedagogiska 

åtgärder 

 

 

Vi är två blivande specialpedagoger som läser vid Örebro universitet. I det examensarbete vi 

nu skriver vill vi ta reda på hur elever som får stöd i skolan ser på sin skolsituation. Vi vill 

framför allt ta fasta på vad eleverna anser om det stöd som ges av skolan.  

 

För att kunna genomföra detta arbete planerar vi att intervjua ett antal elever under vecka 13-

15. Vi undrar därför om vi skulle kunna få möjlighet att intervjua ert barn. Under förutsättning 

att ni samtycker kommer intervjun att spelas in på band, och dessa kommer att raderas efter 

avslutat arbete. All information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

kommer att kunna känna igen vem som deltagit. Vi skulle uppskatta om ert barn ville bidra 

med sina erfarenheter och upplevelser. 

 

Har ni frågor eller vill ha mer information, kontakta oss gärna på nedanstående nummer. 

Nedanstående talong lämnas till klassläraren. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Natalie Hagafors  Heléne Jörgensen 

018 32 77 55   0501 78 554  

0768 99 32 92   0736 24 30 51 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke ges till att vårt barn får svara på några frågor som kommer att spelas in på 

band. 

 

 

Elevens namn 

 

 

Ort och datum 

 

 

Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 

Syfte 

Vårt syfte med det här arbetet är att belysa hur några elever i behov av särskilt stöd uppfattar 

sin skolsituation med avseende på dess segregerande, integrerande eller inkluderande 

karaktär.  

 

Forskningsfrågor 

• Hur beskriver elever i behov av särskilt stöd sin skolsituation? 

• Hur uppfattar och motiverar elever i behov av särskilt stöd själva att stödet bör 

utformas? 

• Hur förmedlar elever i behov av särskilt stöd sina upplevelser av delaktighet och 

likvärdighet? 

 

Intervjufrågor 

Beskriv en vanlig skoldag!  

Vad innebär det att vara bra i skolan? /På vilket sätt är du bra i skolan? 

Vad innebär det att vara i behov av särskilt stöd? 

Vilket stöd får du i skolan? 

Vad tycker du är bra med stödet? 

Vad är mindre bra med stödet? 

Hur skulle det mindre bra stödet kunna bli bra? 

Ställs det höga eller låga krav? 

Hur tycker du att stödet ska vara utformat för att du ska få den hjälp du behöver? 

Vem har bestämt vilket stöd du ska ha? 

Vad tycker du om att gå ifrån klassen?  

Vad är positivt med sp gruppen? 

Vad är negativt med sp gruppen? 

Vad är positivt med stora klassen? 

Vad är negativt med stora klassen? 
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Extra frågor som ställdes under intervjuerna 

 

Vad är det som är roligt i skolan? 

Vad är tråkigt i skolan? 

Vad gör du på specialundervisningen? 

Ställs det höga eller låga krav på dig i klassen? 

Ställs det höga krav på dig i specialundervisningen? 

Är det fler elever som har specialundervisning samtidigt som du? 

Har länge har du haft stöd och hjälp? 

Kommer du ihåg varför du fick börja gå på specialundervisning? 

Har du fått specialundervisning på något annat vis förut? 

Vad skulle du tycka om att specialpedagogen kom in i klassen och hjälpte dig? 

Vad gör du på rasten?  

Tycker du att du lär dig något på specialundervisningen? 

Hur ska en lärare vara för att kunna hjälpa dig? 

Hur ofta har du specialundervisning? 

Vilka ämnen har du på specialundervisningen? 

Har du kompisar som också finns med på specialundervisningen? 

Vad tycker du om dina lärare? 

Hur många elever går i din klass? 

Har du kompisar på andra ställen än i din egen klass? 

 


