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Sammanfattning 

 
I vår uppsats undersöker vi en särskild undervisningsgrupp (Lilla gruppen) med syftet att ta 

reda på elevernas, lärarnas och specialpedagogernas/speciallärarnas uppfattningar av den 

specialpedagogiska verksamheten och hur dessa eventuellt skiljer sig åt. Med hjälp av det 

socialkonstruktionismiska perspektivet vill vi försöka förstå hur dessa uppfattningar har 

skapats. Tidigare forskning visar delvis olika sätt att utforma den specialpedagogiska 

verksamheten och med skiftande resultat. Gemensamt är att de inte har undersökt elevernas 

uppfattningar av verksamheten, något som vi därför vill göra. Den kvalitativa 

forskningsintervjun som vi använder oss av som metod ger oss möjlighet att tränga in på 

djupet av respondenternas uppfattningar. Resultatet visar en stor samstämighet mellan 

elevernas uppfattningar av verksamheten medan elevernas och lärarens uppfattning delvis 

skiljer sig åt. Utifrån resultatet går det inte att säga med bestämdhet hur den 

specialpedagogiska verksamheten ska utformas, det vi kan konstatera är att i den Lilla grupp 

som vi undersökte så stärktes eleverna på flera plan. I analysen och diskussionen 

problematiserar vi kring hur vårt resultat förhåller sig till tidigare forskning och lagar, 

förordningar, råd och direktiv från myndigheterna. 
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1. Inledning 
 

Under VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och i yrkeslivet har vi kommit i kontakt med 

elever i behov av särskilt stöd. Stödet som eleverna fått har getts i olika former, både utanför 

och i det vanliga klassrummet. Även i mediedebatten och i den politiska debatten har det 

ivrigt diskuterats kring elever som inte når målen och att dessa ökar i antal (DN 2007-09-11, 

DN 2008-08-22). Skolverkets undersökningar bekräftar vad som förs fram i debatten 

(Skolverket 2002). Vi frågar oss hur det kommer sig att eleverna inte når målen, varför dessa 

ökar i antal och vad som kan göras för att lösa problemet? 

På väg ut i läraryrket är vi medvetna om att vi kommer möta elever i behov av särskilt 

stöd, därför vill vi undersöka hur de inblandade eleverna samt de inblandade professionella 

uppfattar att deras specialpedagogiska verksamhet ser ut idag och deras uppfattningar av hur 

den skulle kunna utformas i framtiden.  

Lpo94 uttrycker elevers rättighet att få det stöd de behöver för att uppnå målen och att 

det kan innebära att undervisningen utformas på olika sätt. Vi citerar: ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo94, s 4). Läroplanen beskriver även 

rektorns ansvar för att se till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov av stöd och hjälp 

uppfyllda i form av elevvårdsverksamhet och undervisning. I ansvaret ingår även att fördela 

resurserna och skapa och utforma stödet utifrån vad eleverna behöver (Lpo94). 

Utbildningsministern Jan Björklund ansvarar för utvecklingen av den nya skollagen och ett av 

förslagen blir att elevernas rätt att få hjälp ska stärkas genom att deras föräldrar ska få 

möjlighet att överklaga rektorns beslut om åtgärd (DN 2009-06-10, DN 2009-06-23). 

Idag är en av åtgärderna att undervisningen sker i särskilda undervisningsgrupper eller 

som det informellt kan kallas ”Lilla gruppen”, ett begrepp som vi fortsättningsvis kommer att 

använda oss av. Att skapa särskilda undervisningsgrupper är något som har kritiserats av 

Skolinspektionen och då framförallt för att dessa grupper tenderar till att bli permanenta 

(Skolverket 1998, Skolverket 2007). Andra forskare, bland annat Vernersson (2007), påvisar 

att det kan finnas fördelar med Lilla gruppen. Det har skapat en nyfikenhet hos oss att 

undersöka Lilla gruppen. Hur uppfattas den pedagogiska verksamheten i Lilla gruppen och 

hur skulle den kunna utformas utifrån de professionella och elevernas perspektiv som befinner 

sig i denna verksamhet? Vi frågar oss också hur deras uppfattningar kan ha konstruerats? 
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1.1. Ursprungligt syfte 

 

Vårt ursprungliga syfte när vi inledde studien var att vid flera utvalda skolor undersöka de 

inblandade elevernas, lärarnas och specialpedagogernas/speciallärarnas uppfattning av den 

pedagogiska verksamheten i Lilla gruppen, hur den uppfattas och hur de tycker att den skulle 

kunna utformas i framtiden. Vi kontaktade flera skolor men lyckades bara få tillträde till en av 

de skolorna. Ytterligare ett problem som vi ställdes inför var att varken den ordinarie 

klasslärare eller specialpedagogen på den aktuella skolan visade något intresse för att delta i 

studien. Sammantaget gjorde detta att vårt ursprungliga syfte fick förändras för att syftet 

skulle kunna sägas uppfylla studiens innehåll. 

 

1.2. Slutgiltigt syfte 

 

Vårt slutgiltiga syfte är att vid en skola undersöka de inblandade elevernas och speciallärarens 

uppfattning av den specialpedagogiska verksamheten i Lilla gruppen. Hur uppfattas den och 

hur tycker de att den skulle kunna utformas i framtiden. 

 

1.3. Frågeställningar  

 

- Hur uppfattas verksamheten i Lilla gruppen av de inblandade eleverna och hur tycker 

de att den skulle kunna utformas? 

- Hur uppfattas verksamheten i Lilla gruppen av den inblandade specialläraren och hur 

tycker han/hon att den skulle kunna utformas? 

- Vilka likheter/skillnader kan vi se mellan de inblandade elevernas och speciallärarens 

uppfattningar av den specialpedagogiska verksamheten i Lilla gruppen? Hur stämmer 

dessa likheter och skillnader överens med vad man inom tidigare forskning säger om 

liknande verksamheter? 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla de teoretiska utgångspunkter som vi tar avstamp i för 

vår studie. Fortsättningsvis kommer vi att beskriva specialpedagogiken utifrån dess uppkomst 

och hur den kan se ut idag. Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel att redogöra för tidigare 

forskning som berör såväl specialpedagogik i allmänhet, som specialpedagogik i särskilda 

undervisningsgrupper. Vi kommer också att koppla bakgrunden till den empiriska studie som 

vi har genomfört. 

 

2.1. Teoretisk bakgrund 

 

Vi har valt att studera människors uppfattningar av den Lilla gruppen och detta har vi valt att 

göra genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa 

forskningsintervjun kommer vi att redogöra för under metoden i kapitel 3. Uppfattningarna är 

skapade i den tid och i det samhälle individen befinner sig i och är även skapade tillsammans 

med andra, därför har vi valt att använda oss av socialkonstruktionism som perspektiv för att 

kunna förstå hur uppfattningarna har bildats (Marton & Booth 2000). 

 

 

2.1.1. Socialkonstruktionism som perspektiv 

 

För att förstå hur de uppfattningar som vi finner i vår studie har konstruerats har vi valt att 

använda oss av socialkonstruktionismen. Som vi ser det skulle man kunna kalla det för att 

man väljer med vilka glasögon man vill studera empirin genom. Om man exempelvis väljer 

att sätta på sig ett par glasögon med blått glas kommer man att se allt ur ett blått perspektiv, 

medan om man istället väljer ett par med gult glas kommer även synen på empirin att byta 

utseende. Här har vi valt att se med socialkonstruktionismens glasögon på empirin och 

därigenom är det även med detta perspektiv vi tolkar det vi ser. 

Socialkonstruktionismen har genom historien varit ett sätt för sociologin att förstå 

individen (Burr 1995, 2003). Enligt Vivien Burr (1995, 2003) har socialkonstruktionismen 

fått sina influenser från postmodernismen, psykologin och sociologin. En grundläggande 

utgångspunkt i postmodernismen är tanken om att det inte finns några absoluta sanningar. 
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Bidraget från psykologin kommer från K.J. Gergens (1973) uppsats ”Social psychology as 

history” där han påstår att all kunskap är historiskt och kulturellt specifik. För att förstå 

nutiden måste vi därför se till hela samhället och inte enbart till individen. Samhället 

förändras ständigt, både i nutiden men även vår syn på det som skett historiskt (Gergen 1973 i 

Burr 1995). Det största bidraget från sociologin är Peter L Berger & Thomas Luckmanns 

(1967) bok ”The social construction of reality” som visar hur uppfattningar verkligheten 

skapas i ett socialt sammanhang. Dessutom bidrar George Herberth Mead (1976) med 

ytterligare en byggsten till socialkonstruktism genom boken ”Jaget, självet och samhället”. 

Socialkonstruktionismen innebär ett ifrågasättande av den traditionella förståelsen av 

världen för att på så sätt kunna öppna för andra möjligheter. Burr (1995, 2003) menar att varje 

du är socialt konstruerat, detta betyder att individen är olika i olika sammanhang. 

Personligheten skapas i samspel med andra (Burr 1995, 2003). Socialkonstruktionismen vill 

även utmana det vi uppfattar som självklar kunskap och menar att verkligheten är socialt 

konstruerad (Berger & Luckmann 1967, Burr 1995 & 2003). Socialkonstruktionismen är 

kritisk mot kunskap som tas för given och menar att förståelsen av världen beror på var och 

när i världen man lever. Detta betyder att det som var normalt eller onormalt igår behöver inte 

vara normalt eller onormalt idag. T.ex. har det som setts som normalt för barn förändrats över 

tid. Vår förståelse av världen idag är alltså en produkt av vår historia och kultur. 

Socialkonstruktionismen säger även att kunskap skapas och fås genom sociala processer. 

Därmed går kunskap och socialt agerande hand i hand (Burr 1995, 2003). Innebörden för vår 

uppsats blir att det skapar möjligheter att försöka förstå vilka uppfattningar de ger uttryck för, 

hur de uppfattningar de ger uttryck för har skapats och varför de har de uppfattningar de ger 

uttryck för. 

 

(Symbolisk interaktionsims är borttagen) 

 

2.2. Specialpedagogisk bakgrund 

 

Specialpedagogik kan omfatta stöd på flera olika sätt. För det första kan det vara att få stöd i 

sin vanliga klassrumsmiljö, för det andra kan stödet vara tillfälligt i ett visst ämne i en mindre 

undervisningsgrupp, slutligen kan det vara en undervisningsform där eleven helt frånskiljs 

från sin vanliga klass och får stöd i en särskild undervisningsgrupp (Giota & Lundborg 2007, 

Sahlin 1997). Oavsett vilken form som stödet har syftar det till att elevens behov av stöd ska 
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upphöra och att eleven helt och hållet ska kunna delta i den vanliga undervisningsklassen, 

utan något speciellt undervisningsstöd (Sahlin 1997, Skolverket 2008). Det specifika för 

specialundervisningen är att den ofta sker i mindre grupper där arbetet sker med en anpassad 

metodik och pedagogik. Kännetecknande är att arbetet ofta sker mer konkret och i 

undersökande form och dessutom i ett lugnare tempo (Giota & Lundborg 2007). Vår studie 

kommer att innebära att vi kommer att undersöka Lilla gruppen, med vilket vi här menar den 

undervisningsform där eleven fortsätter att vara en del av den vanliga klassen men stundtals 

lämnar den för att få stöd i en mindre undervisningsgrupp. När vi fortsättningsvis använder 

oss av begreppet Lilla gruppen menar vi alltid denna form av undervisningsgrupp. 

För att introducera läsaren i vår studie vill vi här först ge en historisk bakgrund till 

dagens specialpedagogik för att sedan fortsätta och beskriva, utifrån tidigare forskning hur 

specialpedagogiken kan se ut idag för att slutligen, med avstamp i tidigare avhandlingar, 

inrikta oss emot det fält som vår studie ska omfatta, dvs. Lilla gruppen. 

 

 

2.2.1. Historisk bakgrund  

 

År 1842 infördes folkskolan i Sverige (Skolverket 1998). Tanken med denna var att det skulle 

bli en skola för alla som förberedde eleverna för högre studier (Börjesson 1997). När då fler 

barn började studera än tidigare uppstod även fler och olika problem kring elevernas 

prestationer i skolan (Börjesson 1997, Skolverket 1998). Detta ledde till att flera olika 

åtgärder vidtogs och bland dessa var inrättandet av den första hjälpklassen i Norrköping 1879 

och trots viss kritik ökade även användandet av hjälpklasser, främst i större städer (Börjesson 

1997). Denna utveckling fortsatte och på 1910-talet började de första svagklasserna att 

inrättas. Kritikerna menade att detta skulle leda till en differentiering av de vanliga eleverna 

till bättre och sämre begåvade elever (Skolverket 1998). Enligt Börjesson (1997) delades 

dessa svagklasser upp i två olika undervisningsgrupper, hjälpundervisning för mindre 

begåvade och observationsklasser för barn med socialt och emotionellt avvikande beteende. I 

och med 1940 års skolutredning ökades kravet på att skolan skulle sortera eleverna efter olika 

kategorier (Skolverket 1998). 

Inga-Lill Vernersson (1987) beskriver i sin rapport ”Specialundervisning på 

grundskolans mellanstadium” hur specialundervisningen under 50-talet var en uppgift för 

folkskole- och småskolelärare, trots att de saknade speciell utbildning inom området. När 
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dock behovet ökade kom kravet om att ha utbildade lärare för specialundervisning och i 

mitten av 60-talet infördes därför en ettårig speciallärarutbildning. Under den här tiden bestod 

specialundervisningen av undervisning i en speciell grupp som hela tiden befann sig utanför 

den vanliga klassen. Under 60-talet pågick samtidigt en debatt om att det var skadligt för 

elevernas självuppfattning att segregeras ifrån sin vanliga klass (Vernersson 1987). Detta är 

alltså samma debatt som även idag, 40 år senare, ivrigt förs kring elever i behov av särskilt 

stöd. Vernersson (1987) finner i sin rapport att undersökningar visade hur barnens kunskaper 

snarare försämrades än förbättrades av att gå i specialklasser. En undersökning som 

Vernersson (1987) tagit del av handlar om hur svagpresterande elever visade en bättre 

kunskapsutveckling när de fick vara kvar i sin normala klass. Detta gjorde att 

specialundervisningen fram till 1976 kom att bedrivas till största del i form av 

klinikundervisning, vilket innebar att eleverna endast vid ett fåtal tillfällen i veckan lämnade 

sin klass för att få specialundervisning av specialläraren. När Lgr80 kom var inte längre 

specialundervisning något som skulle förekomma i skolan utan alla lärare skulle arbeta med 

förebyggande specialpedagogiska åtgärder och speciallärarnas roll blev att fungera som 

rådgivare till arbetslaget (Vernersson 1987). 

Genom alla tider har segregerandet av elever motiverats med och fortsätter att 

motiveras med att det är en social rättighet som eleverna har och som ska leda till att jämna ut 

skillnaden mellan olika elever (Skolverket 1998). Undersökningar (Atterström & Persson 

2000, Vernersson 1987, Giota & Lundborg 2007) visar emellertid att kunskapsutvecklingen 

blev större när eleven gick kvar i den egna klassen och fick sitt stöd med den utgångspunkten. 

Kunskapsutvecklingen blev större oavsett om stödet gavs i klassrummet eller om eleven vid 

vissa tillfällen lämnade klassrummet och enskilt eller i mindre grupp fick stöd.  

 

 

2.2.2. Några specialpedagogiska utgångspunkter och hur den kan se ut idag 

 

4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära (Skollagen 2010). 

 

4§ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
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vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen (Skollagen 2010). 

 

Dessa två citat från Skollagen visar tydligt att det är skolans uppdrag och ansvar att främja 

utveckling och lärande, detta oavsett vilka förutsättningar som eleverna har att tillgodogöra 

sig utbildningen. Detta tycker vi tydligt kan tolkas som att det är utifrån elevens behov av stöd 

som hjälpen ska ges. Det innebär också att skolan ska kompensera för eventuella brister i stöd 

som kan finnas i elevens hemförhållanden. Detta är ett grannlaga uppdrag men frågan är då 

hur det ser ut i dagens skola och då främst inom specialpedagogiken.  

Specialpedagogik bygger på flera olika discipliner, alltifrån kommunikation, sociologi, 

psykiatri till psykologi (Atterström & Persson 2000, Vernersson 2007). Ett gemensamt, svårt 

dilemma är att oavsett disciplin så är det onormala det som ses som ”avvikande” (Atterström 

& Persson 2000). Detta svåra dilemma är att när det onormala pekas ut som avvikande så 

pekas även dessa elever ut som onormala och avvikande. Denna etikettering av eleverna 

skapar både negativa och positiva effekter för elevernas möjligheter. Det negativa är att det 

kan skapa en sämre självkänsla och självbild hos dessa elever. Den positiva sidan med 

etikettering av elever är att man genom urskiljandet kan ge eleverna, som är i behov av 

särskilt stöd, de resurser som de faktiskt är i behov av (Nilholm 2007). 

Sverre Asmervik, Terje Ogden och Anne-Lise Rygvold (1993/2001) påpekar vikten av 

att vi både behöver normalisera specialpedagogiken men ändå se till de problem som eleverna 

kan befinna sig i och vilken hjälp de behöver. De säger att vi behöver ställa samma 

utbildningskrav på elever i behov av särskilt stöd, som på elever utan behov av stöd, då det 

gör att eleven ser sig som normal och inte avvikande. Annars kan eleven snabbt utveckla en 

självuppfattning som onormal och avvikande. Börjesson (1997) menar att även om dagens 

skola präglas av synen att man ska se elevens styrkor och förmågor så är det i den praktiska 

verksamheten fortfarande så att det är elevens brister och svagheter som specialpedagogiken 

fokuserar på. Han lyfter fram Gardners pedagogik, som utgår ifrån att lyfta fram barnets 

förmågor och starta processen utifrån dessa, som ett gott exempel att starta från i det 

specialpedagogiska arbetet med eleven i behov av särskilt stöd.  
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Segregerad, inkluderad eller integrerad undervisning? 

 

I dagens skola förekommer specialpedagogiken i tre former, som segregerad, inkluderad och 

integrerad undervisning. Den segregerade undervisning innebär att eleven helt lyfts bort från 

den vanliga klassen och får sitt stöd i en mindre grupp i behov av särskilt stöd. Motsatsen till 

segregerad undervisning är däremot den inkluderande som innebär att eleven deltar i den 

ordinarie klassen och får sitt behov av särskilt stöd där. Mittemellan dessa kan integrerad 

undervisning sägas ligga. Den innebär att eleven deltar i den ordinarie klassen men tidvis 

lämnar klassen och får stöd enskilt eller i en mindre undervisningsgrupp i behov av särskilt 

stöd (Groth 2007, Vernersson 2007). Skolan strävar idag efter inkludering där stödet ges i 

klassen. Trots detta är fortfarande det segregerade stödet det vanligast förekommande (Groth 

2007, Ingestad 2006) men enligt Vernersson (2007) ligger den svenska skolan i ett 

internationellt perspektiv bra till när det gäller inkluderande undervisning. Skolverket (2007) 

har i sin inspektion av grundskolan särskilt uppmärksammat hur elever i behov av särskilt 

stöd på kortare eller längre perioder hänvisas till särskilda grupper. Skolverket (2007) menar 

att det ibland är den enda lösningen som fungerar för såväl den ordinarie gruppen som för 

eleven och att detta både kan fungera och bedrivas enligt gällande lagstiftning. Ett problem är 

att detta krockar med principen om inkluderad undervisning och inte alltid bedrivs enligt 

gällande lagstiftning. 

Inga-Lill Vernersson (2007) lyfter fram hur det bakåt i tiden har varit så att 

specialpedagogiken enbart har varit kopplat till specialundervisningens organisation och 

verksamhetsområde. Hon påpekar även att det inte alltid har inneburit att 

specialundervisningen har varit eller är specialpedagogisk. Vi har själva upplevt under praktik 

och arbete i skolan hur man har valt att sätta elever i behov av särskilt stöd i speciella mindre 

undervisningsgrupper och att arbetet i dessa grupper har varit detsamma som det den övriga 

klassen sysslat med samt att den har letts av en lärare utan specialpedagogisk utbildning. 

Utifrån det Vernersson (2007) säger om specialundervisningens organisation och innehåll 

frågar vi oss om det då är ur ett inkluderande perspektiv inte hade varit bättre att låta 

undervisningen ske i den vanliga klassen men med ökad lärartäthet. Ett alternativt sätt vore att 

dela upp klassen i mindre grupper utan någon differentiering av elever i behov av särskilt stöd 

och därigenom undvika att peka ut elever som avvikande. Detta är även något som Skolverket 

(1998) berör i rapporten ”Elever i behov av särskilt stöd” och påvisar som ett förekommande 

val. 
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I boken ”Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv” pekar Vernersson (2007) på 

en effektivitetsparadox, vilket innebär att något blir tvärtemot vad man har tänkt sig. 

Specialpedagogisk forskning konstaterar att elevernas självkänsla är den viktigaste faktorn för 

elevernas kunskapsutveckling (Bartholdsson 2007, Vernersson 2007). Paradoxen är att i en 

segregerad miljö kan kunskapsutvecklingen bli sämre på grund av bristande stimulans och 

kompetens. Samtidigt som gemenskapen i en segregerad miljö kan ge en god social och 

personlig utveckling och därigenom leda till bättre självkänsla. Denna paradox lyfter även 

Skolverket (1998) fram som ett dilemma utan några absoluta svar. Frågan som vi då ställer 

oss, utifrån Skolverkets (1998) undersökning, är om det för eleverna vore bäst att vara 

inkluderade i den vanliga klassen, där de kan få mer stimulans och kompetens, men riskerar 

att uppleva sin förmåga som sämre än övriga elever och därigenom får försämrad självkänsla 

eller om det är bättre att vara segregerad från den vanliga klassen och få mindre stimuli och 

kompetens men få en bättre möjlighet till social och personlig utveckling och därigenom 

förbättrad självkänslan som gör dem mer mottagliga för kunskapsutveckling?  

Utifrån våra iakttagelser sker det idag alltför ofta ett slentrianmässigt urval av vilka 

elever som ska segregeras från den övriga klassen utan någon genomtänkt bedömning av var 

elevernas självkänsla mår bäst. Det är tvärtemot vad Lpo94 säger om att ”undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94 2006 s. 4). Skolverkets politiska styrdokument samt 

respektive skolas tradition och historia avgör hur formen för hur särskilt stöd kan se ut. 

Ytterligare en aspekt kring det särskilda stödet är att över tid har uppfattningarna om vad som 

anses vara avvikande och normalt förändrats, men även i nuet saknas fastställda normer för 

vilka som ska betraktas vara avvikande eller normala. Detta medför att det avvikande eller 

normala kan komma att tolkas olika på olika skolor (Skolverket 1998). Joanna Giota och Olof 

Lundborg (2007) tar i sin rapport upp om hur stödet ges utifrån skolans förutsättningar och det 

innebär för eleven att anpassa sig till hur skolan väljer att stödet ska ges, oavsett om detta är 

det optimala för dennes utveckling eller inte. Alltså är detta tvärtemot vad Lpo 94 

understryker, nämligen att det är elevens behov och förutsättningar som ska stå i centrum.  

Ett citat från Skolverkets rapport (1998) visar hur problematiskt det är att lösa det 

särskilda stödet till de elever som behöver det. 

 

Elever med svårigheter bör få sin undervisning i normal skolmiljö, 

alltså inte segregeras, men inlärnings- och utvecklingsbetingelserna 
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kan i vissa fall vara gynnsammare vid homogen gruppering i tillrättalagd 

miljö (Skolverket 1998 s. 60). 

 

I Skolverkets rapport (1998) diskuteras det om undervisningen för elever i behov av särskilt 

stöd ska ske i segregerad eller inkluderad verksamhet. Bilden som framträder idag är att 

verksamheten är blandad men visar tecken på att gå mot skapandet av homogena grupper 

vilket innebär att man antingen segregerar elever i behov av särskilt stöd till segregerade 

grupper eller att klassen delas upp i mindre grupper utifrån kunskapsnivå. Det finns två 

huvudspår när det gäller stödet, där det första spåret är att öka grundbemanningen och 

därigenom kunna bilda mindre undervisningsgrupper inom den vanliga klassen. Det andra 

huvudspåret är att öka elevantalet i den vanliga klassen och satsa på specialundervisningen 

vid sidan av den vanliga klassen. En reflektion som görs är att grupperna i 

specialundervisningen har blivit successivt större och i vissa fall har blivit för stora för att 

stödet ska vara möjligt. Rapporten har även funnit att särskilda undervisningsgrupper för 

”stökiga” barn har ökat under senare år. 

 

 

2.2.3. Tidigare avhandlingar som berör särskild undervisningsgrupp 

 

I detta avsnitt kommer vi att behandla tre avhandlingar som berör verksamheten i särskilda 

undervisningsgrupper på olika sätt. Undersökningarna av flera olika avhandlingar har inte lett 

till att vi har hittat någon som specifikt undersöker samma område som vi avser att undersöka. 

De tre som vi slutligen valde att behandla befinner sig alla inom samma forskningsfält som vi 

avser att behandla och vi kan därigenom använda oss av delar av dessa avhandlingar i vår 

studie. Den första avhandlingen som kommer att behandlas är ”Uppfattningar av 

specialpedagogiska insatser -aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv” (Groth 2007). 

Den andra avhandlingen har titeln ”Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och 

behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende” (Severinsson 

2010). Slutligen, heter den tredje avhandlingen ”Att inte vilja vara problem – social 

organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp” (Karlsson 2007). 
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Uppfattningar av specialpedagogiska insatser -aspekter ur elevers och speciallärares 

perspektiv 

 

Eleverna som Dennis Groths (2007) avhandling omfattade var av olika kategorier och från 

olika skolor med det gemensamma att de var i behov av särskilt stöd och hade sin ordinarie 

undervisning tillsammans med sin vanliga klass, men lämnade den vid behov för att få 

specialpedagogiskt stöd i en mindre grupp. Syftet med hans undersökning var att beskriva och 

förstå hur aktörerna inom verksamheten för specialpedagogik uppfattar vilken betydelse de 

specialpedagogiska insatserna har för elevernas lärande, självvärdering och självbild. Bilden 

som framträder i Groths (2007) undersökning är att en majoritet av eleverna i verksamheten 

uppskattar det specialpedagogiska stödet. Några negativa synpunkter från eleverna är dock att 

det kan vara stökigt, nivån är för låg och att de får för mycket hjälp. Groth (2007) har i sin 

undersökning fått bekräftat att trots att inkludering ska vara bäst för elevens självkänsla och 

självbild så kan undervisning i en särskild undervisningsgrupp vara bra för elevens 

självkänsla och självbild om stödet ges av en kompetent specialpedagog/speciallärare. 

Återigen ser vi exempel på att det inte är tydligt var eleven ska få sitt stöd, utan det finns flera 

parametrar som spelar roll för elevens utveckling, exempelvis; gruppens storlek, 

specialpedagogens/speciallärarens kompetens och var elevens självkänsla utvecklas mest 

positivt. 

 

 

Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda 

undervisningsgrupper och hem för vård eller boende 

 

Susanne Sverinssons (2010) avhandlingen omfattar studier av tre olika verksamheter, en 

mindre skola för elever i behov av särskilt stöd, ett hem för vård eller boende utan egen skola, 

men med en viss form av skolaktiviteter och slutligen ett hem för vård eller boende med egen 

skola. Syftet med undersökningen är ”att synliggöra hur olika diskurser om ”problembarn”, 

undervisning och behandling, skapar möjligheter och begränsningar beträffande 

verksamheternas mål, medel och aktörer” (Severinsson 2010 s. 17). Severinsson kommer i sin 

avhandling fram till hur de anställda i talet om de unga beskriver dem som varande i problem 

och vill därmed inte lägga hela ansvaret hos de unga utan mer på miljön de befinner sig i. Det 

frapperande är hur hon i sina observationer av verksamheterna istället upptäcker hur de 

anställda där hela tiden förlägger problemet hos de unga. Hon upptäcker hur målet för 
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verksamheterna hela tiden är att normalisera de unga för att de ska kunna gå tillbaka till sin 

vanliga klass. De ungas huvudmål, däremot, är att få återvända till den vanliga klassen och det 

viktigaste för dem är snarast att finna ut vad de behöver göra för att få återvända istället för att 

vilja förändras. I intervjuerna med de unga framträder även bilden av hur de kategoriserar sig 

som bärare av problemen. 

 

 

Att inte vilja vara problem – social organisering och utvärdering av elever i en särskild 

undervisningsgrupp 

 

Syftet i Yvonne Karlssons avhandling (2007) är att ge en beskrivning inifrån av hur 

verksamheten organiseras av skolan för de elever som inte passar in i den vanliga 

verksamheten. Fokuset ligger på hur den särskilda undervisningsgruppen organiseras socialt 

av skolan, hur föräldrar, elever och nuvarande och tidigare pedagoger kategoriserar elevernas 

skolsvårigheter och slutligen hur en återkommande aktivitet där pedagogerna tillsammans 

med eleverna utvärderar deras skolsvårigheter. Studien omfattar en särskild 

undervisningsgrupp. Karlsson kommer fram till liknande resultat som Severinsson (2010) när 

det gäller förläggandet av problemet hos individen i behov av särskilt stöd samt deras vilja att 

ha sin tillhörighet i den vanliga klassen. I diskussionen belyser Karlsson (2007) bland annat 

om hur pedagogerna vill att eleverna ska bli aktiva aktörer och ta ansvar för sin utbildning, 

men samtidigt är de fråntagna reellt inflytande i verksamheten. Eleverna tillåts inte ”… 

beskriva sig själva, sina känslor, eller erfarenheter, och inte heller tillåts styra de 

problembeskrivningar som görs av dem” (Karlsson, 2007 s. 168). Karlsson finner istället hur 

eleverna försöker upprätthålla sin självrespekt genom att undvika de vuxnas kategoriseringar. 

 

2.3. Koppling till empirin 

 

En av de saker som har framkommit under bakgrunden är att åsikterna om vad som är bäst för 

eleverna spretar mellan integrerad, segregerad och inkluderad undervisning. Alla de åsikter 

som vi har tagit del av härstammar från politiker eller forskare men ingenstans finner vi att 

elevernas röster får komma till tals. Därför vill vi ge ett bidrag till forskningen genom att göra 

en studie där elevernas uppfattningar tas i beaktning. En ytterligare vinkling är att vi 
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genomför vår studie på en friskola medan de tidigare studierna har skett på kommunala 

skolor. Hur sammanfaller elevernas åsikter med politikernas och forskarnas? 

 

3. Metod 

 

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt metodval som vi har gjort i vår studie. Vi 

kommer även att beskriva tillvägagångssättet vid genomförandet av intervjuerna. Vidare 

kommer vi att föra en metoddiskussion där konsekvenserna av vårt metodval kommer att 

diskuteras. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för våra etiska överväganden. 

 

3.1. Den kvalitativa intervjun som metod 

 

Vi har valt att undersöka vilka uppfattningar av verksamheten i Lilla gruppen som 

förekommer hos respondenterna och inte hur ofta de förekommer i vår studie, och vi har valt 

att göra en kvalitativ studie. Enligt Jan Trost (2010) är det teorin och frågeställningen som 

avgör vilken metod som är lämpligast att använda sig av i en studie. En kvalitativ studie 

kännetecknas av att den ger svar på frågan vad som sker, snarare än hur ofta det sker (Repstad 

1999, Trost 2010). Det är även ett beskrivande av saker med ord medan en kvantitativ studie, 

å andra sidan, räknar förekomster av företeelser med hjälp av siffror och/eller ord, exempelvis 

flera, många, få o.s.v. (Eliasson 2010, Trost 2010). Pål Repstad (1999) påpekar att kvalitativa 

studier är vanligast när man vill undersöka specifika och avgränsade miljöer. 

Det finns olika metoder att använda sig av när man vill göra en kvalitativ studie, 

exempelvis observationer, enkäter eller intervjuer (Repstad 1999), och i denna studie har vi 

valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är den metod som vi 

bedömer kan ge oss tydligast och mest djupgående information om respondenternas 

uppfattningar av verksamheten i Lilla gruppen. Detta då kvalitativa intervjuer ger möjligheter 

att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar och att det ger respondenten möjlighet att 

beskriva med egna ord. Vi har också möjlighet att leda respondenten in innanför de ramar 

som studien omfattar och även ge ytterligare förklaringar om respondenten inte förstår vad vi 

menar med frågan.  
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3.1.1. Vad är den kvalitativa forskningsintervjun och hur kan den genomföras? 

 

I den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren sätta sig in i verkligheten som 

respondenten uppfattar den för att sedan göra den begriplig genom att tolka den (Kvale & 

Brinkmann 2009, Trost 2010). Tolkningen ska ske genom att använda sig av teoretiska 

perspektiv (Trost 2010). I den kvalitativa studie som vi gör kommer vi tolka respondenternas 

uppfattningar av verkligheten och skapa olika kategorier utifrån dessa. Trost (2010) beskriver 

att efter intervjuerna finns det ett rikt material och med hjälp av hårt arbete så går det att finna 

mönster i materialet och det är dessa mönster som bildar kategorierna. Dessa mönster 

förekommer specifikt i det sammanhanget just då och kan därför inte generaliseras att alltid 

gälla. Vi vill med hjälp av socialkonstruktionsimen kunna förstå och problematisera, kring de 

uppfattningar som vi har delat in i kategorier. 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ intervju är ett 

samtal som har ett syfte och är strukturerat, detta samtal skapar interaktion mellan 

intervjuaren och respondenten och därigenom konstrueras kunskap. För att lyckas genomföra 

en bra kvalitativ intervju måste intervjuaren skapa relation med och göra intervjun intressant 

för respondenten. Detta kan ske genom att intervjuaren anpassar språket och kläderna till 

sammanhanget och skapar förtroende genom att förklara syftet med studien, vara tydlig med 

vad han/hon vill veta och lyssna uppmärksamt med förståelse på respondenten (Kvale & 

Brinkmann 2009, Trost 2010). 

För att få igång samtalet kan det vara bra att inleda med en fråga som gäller en konkret 

situation för att undvika att hamna i en ja/nej intervju. Detta kan leda till att resten av 

intervjun kan få ett bättre flöde och bli mer som ett samtal där intervjuaren leder respondenten 

vidare genom att ställa följdfrågor och med hjälp av strukturerade frågor byter ämne eller 

leder tillbaka respondenten till ämnet. Samtalet kan gärna försöka få formen av en berättelse 

och dit kan intervjuaren komma genom att ställa frågor som till exempel: Vad hände? Vad 

gjorde du? Målet att göra den kvalitativa intervjun till en berättelse har större möjligheter att 

lyckas om intervjuaren skapar ett manus och/eller intervjuguide och där är flexibiliteten och 

känsligheten för i vilken ordning det bäst passar att ställa frågorna en central punkt (Kvale & 

Brinkmann 2009, Trost 2010). Det gäller alltså att hela tiden vara uppmärksam på 

respondentens svar och försöka känna av hur man ska gå vidare. 
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3.2. Studiens genomförande 

 

I detta avsnitt beskriver vi hur studiens genomförande gick till från den första kontakten fram 

till materialbearbetningen och skapandet av kategorier. Vi beskriver de hinder och problem 

som dök upp samt hur vi till slut fick vår slutliga urvalsgrupp.  

 

3.2.1. Urval och kontakt 

 

Eftersom vi ville undersöka uppfattningar av den specialpedagogiska verksamheten i Lilla 

gruppen så kontaktade vi flera skolor för att försöka få tillträda till fältet för vår studie. 

Utfallet var varierande, vissa skolor svarade att de inte hade möjlighet att ta emot oss, vissa 

skolor svarade inte alls och slutligen återstod enbart en skola som vi fick tillträde till. 

Kontakten skedde genom att vi först skickade ett e-mail till läraren i den Lilla gruppen, efter 

att hon gett positiv respons tog vi även kontakt med rektorn och fick hans godkännande att 

genomföra vår studie (se bilaga 1). Vi lämnade ut informations brev till elever och 

föräldrar/vårdnadshavare där vi förklarade syftet med vår studie och bad om deras tillåtelse att 

genomföra studien (se bilaga 2). Responsen från eleverna var positiv men enbart en av 

eleverna tog med sig brevet tillbaka med underskrift från förälder/vårdnadshavare. Efter 

diskussion med läraren och genomläsning av forskningsrådets etiska principer 

(Vetenskapsrådet 1990) där det framkom att vid studier som involverar elever som fyllt 15 år 

och där inte studien kan anses vara av känslig natur behövs inte målsmans godkännande utan 

enbart elevernas. Därav valde vi att fortsätta genomförandet av studien i den tänkta formen, 

då berörda elever var fyllda 15 år.  

Den slutliga urvalsgruppen bestod av nio elever och en lärare. Av dessa tackade 

läraren och två elever av varje kön ja till att delta i intervjuerna. Skolan, där vi genomförde 

vår empiri ligger i en större svensk stad och är en friskola med knappt 500 elever och omfattar 

år 6-9. Den Lilla gruppen är en verksamhet som har tillkommit för att hjälpa de elever som 

behöver språkförstärkning i svenska och engelska och ersätter dessa elevers vanliga språkval. 

Lektionerna var fördelade på tre dagar i veckan á 50 min per gång. Läraren, var en kvinna i 30 

års ålder som hade varit verksam som lärare i drygt tre år varav drygt två år i Lilla gruppen. 

Hon är utbildad svenska och engelskalärare men saknar specialpedagogisk utbildning. 

Eleverna i Lilla gruppen var nio stycken varav fyra var flickor och fem var pojkar, samtliga 

elever gick i år 9. Förutom de allmänna språksvårigheter som eleverna i gruppen hade så hade 
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även flera av dem läs- och skrivsvårigheter. När vi hädanefter pratar om de intervjuade som 

grupp kommer vi att hänvisa till dem som respondenter.  

Vi eftersökte även specialpedagogen på skolan för att få dennes uppfattningar av 

verksamheten i Lilla gruppen, men trots upprepade försök lyckades vi inte etablera kontakt 

och därför uteblev möjligheten att ta del av dennes uppfattningar. 

 

3.2.2. Genomförandet av intervjuerna 

 

Vi valde att genomföra studien med hjälp av kvalitativa intervjuer där vi använde oss av 

strukturerade men öppna frågor. Vi gjorde en intervjuguide för att ha som handledning under 

intervjun och vi hade även förberett bakgrundsfrågor, huvudfrågor samt några möjliga 

följdfrågor (se bilaga 3, 4 & 5). Under intervjuns gång ställde vi följdfrågor som upplevdes 

naturliga för att kunna fördjupa respondenternas svar. 

Vid intervjun av läraren deltog vi båda två. Valet att vara två intervjuare i 

lärarintervjun hade den fördelen att huvudintervjuaren kunde fokusera sig på att verkligen få 

det hela att bli ett samtal utan att behöva koncentrera sig på tekniken, att göra anteckningar 

och att se gester och mimik. Den andra intervjuaren behövde i sin tur inte fundera på helheten 

utan kunde fokusera på lärarens svar och komma med följdfrågor, alltså redan där göra en 

form av analys för att fördjupa svaren. Vidare säger Trost (2010) att när respondenten 

befinner sig i sin yrkesroll, som i detta fall är en högre position än vad vi som studerande har, 

så blir maktförhållande jämbördigt när vi var två och hon var en.  

Lokalen för intervjun med läraren var det klassrum där Lilla gruppen har sin 

verksamhet. Vi satt i form av ett U vid ett bord med respondenten vid kortsidan och 

intervjuarna på varsin långsida. Den ena av oss var huvudintervjuare och den andre gjorde 

noteringar och ställde kompletterande frågor. Intervjun spelades in med hjälp av en mp3 

spelare som var placerad mitt emellan deltagarna. När man använder ljudinspelning så 

påpekar Trost (2010) att respondenterna kan bli hämmade och besvärade. Fördelarna, å andra 

sidan, med att använda sig av ljudinspelning var framförallt att det gav ett bättre flyt och 

gjorde intervjun till mer av ett samtal när det inte behövdes avbrott för att göra anteckningar 

(Trost 2010). Andra fördelar som Trost (2010) nämner är att man kan lyssna på tonfall och 

ordval flera gånger och att även kan skriva ut intervjun ordagrant.Det förekom inga 

störningsmoment bortsett från en gnisslande sko från en av intervjuarna och själva intervjun 

tog ca 24 minuter. 
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 I intervjuerna med eleverna valde vi att intervjua dem enskilt och även att 

intervjuaren och respondenten var av samma kön då vi tyckte att det var viktigare att 

respondenterna kände sig trygga och bekväma i situationen trots de risker som Trost (2010) 

nämner med att samkönade kan ta vissa saker för självklara och därmed missar att ställa de 

frågorna. Enligt vår uppfattning var inte de frågor och ämnen som berördes i intervjun av den 

karaktären att genus på intervjuaren var en påverkande faktor. Anledningen till att vi valde att 

vara en intervjuare när vi intervjuade eleverna var för att försöka undvika att respondenten 

upplever sig vara i underläge (Trost 2010). Intervjuerna genomfördes i ett mindre grupprum, 

innehöll inga störningsmoment och var mellan 6-8 minuter långa. De dokumenterades även de 

med ljudinspelning. Den kvinnliga intervjuaren har tidigare under en tid deltagit i gruppens 

verksamhet och känner därigenom samtliga respondenter. 

 

 

3.2.3. Materialbearbetning 

 

För att få ett gemensamt sätt att tänka kring transkriberingen valde vi att göra den gemensamt 

när det gällde intervjun med läraren och vi transkriberade varje ord och ljud som vi kunde 

identifiera. Elevintervjuerna transkriberades enskilt av den som genomfört intervjun och då 

valde vi att inte ta med alla de framåtsträvande ”mm” och ”ok” från intervjuarna för att 

minska textmassan.  

Efter transkriberingen analyserade vi svaren och överförde de områdesspecifika svaren 

till ett nytt dokument för varje område. När vi sedan fortsatte analysen fick vi ganska tydliga 

kategorier klara för oss och vi kunde sedan sammanställa dessa. 

 

 

3.3. Etiska överväganden 

 

I alla studier som görs bör forskaren göra etiska överväganden och ett stöd i detta kan bl. a. 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) vara. De överväganden som vi har gjort 

bottnar i de frågor om anonymitet och konfidentialitet som Kvale & Brinkmann (2009) 

påpekar i ”den kvalitativa forskningsintervjun”. Anonymiteten uppfyller vi genom att ge 

respondenterna figurerade namn och skolan beskrivs så att man får en bild av den men 
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minskar möjligheten för igenkännande. Respondenterna informerades om anonymiteten och 

konfidentialiteten innan intervjun påbörjades. Konfidetialiteten innebär att vi förklarade vilka 

som har tillgång till den färdiga uppsatsen och att arbetsmaterialet enbart tillhandahålls för 

oss, handledare och examinator, samt att allt arbetsmaterial kommer att förstöras när 

uppsatsen är godkänd. 

 

4.  Resultat 

 

I bearbetningen av vårt material framkom det flera intressanta uppfattningar av verksamheten 

i Lilla gruppen. Några av dem kommer vi att presentera och analysera mer allmänt under 

avsnitt 4.5 ”övriga uppfattningar av verksamheten”, men först lägger vi fokus på de kategorier 

som framträdde när vi analyserade materialet. Vår bearbetning av materialet resulterade i att 

vi fastnade för fyra olika kategorier, nämligen: beskrivning av verksamheten, hur hjälpen ges i 

verksamheten, planeringen av verksamheten och hur verksamheten skulle kunna se ut. 

 

4.1. Beskrivningen av verksamheten 

 

Under intervjuerna ställde vi frågan ”kan du beskriva hur en lektion i Lilla gruppen ser ut?”. 

De svar som vi då erhöll gav en naturlig koppling till att skapa kategorin ”beskrivningen av 

verksamheten”. Här har vi placerat in de uppfattningar som beskriver verksamheten i Lilla 

gruppen.  

Inledningsvis vill vi lyfta fram att läraren Lisa och samtliga elever alla är nöjda med 

hur verksamheten i Lilla gruppen ser ut idag. Läraren Lisa beskriver det som att hennes 

koncept fungerar och är det som hon tycker är mest effektivt, hon själv säger: ” fast det är väl 

för att jag, för att jag gillar att ha det så och det fungerar hos mig (paus) men det är inte säkert 

att det fungerar för någon annan och dom vill göra på sitt eget sätt…” (Läraren Lisa). Det som 

samtliga elever uttrycker som mest positivt är att de får mer hjälp, eller som Oskar säger det 

”[m]an får den tid man behöver med hjälp och sådant. Man kan ju verkligen lära sig saker!” 

(Oskar). Marcus beskriver Lilla gruppen på detta sätt: ”… man lär sig ju mera i Lilla gruppen 

men man lär sig ju också i stora gruppen men där lär man sig nyare saker. Här lär man sig… 

gamla saker… som man t.ex. inte har fattat så får man lära sig om de i Lilla gruppen. Här 

repeterar man massa saker” (Marcus). De flesta av respondenterna uppfattar verksamheten 
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som att de gör det som görs på de vanliga lektionerna, läraren Lisa säger att de får mer tid till 

att förstå och klara av uppgifterna. Under den period när vi gjorde intervjuerna så uppfattade 

de flesta av eleverna att det största fokuset låg på att träna inför nationella proven. 

När samtalet i intervjuerna kom in på hur mycket som var muntlig övning var 

respondenternas uppfattningar delvis samma men skiljde sig också åt vid vissa punkter. 

Flertalet av eleverna uppfattade det som att det var bra att få öva muntligt i Lilla gruppen 

innan de skulle göra det i den ordinarie klassen. Detta på grund av att de vågar mer och att det 

är lättare att prata i det sammanhanget. En av tjejerna uppfattade det som att de hade mer 

muntligt förr. Även läraren Lisa uppfattar det som att det finns brister i det muntliga på 

lektionerna och motiverar det med att hon undviker det för att hon uppfattar det som jobbigt 

för eleverna. En intressant reflektion i sammanhanget är hur det kan vara så stor skillnad 

mellan elevernas uppfattning att de vågar prata muntligt i Lilla gruppen och läraren Lisas 

uppfattning att det är jobbigt för dem. Denna paradox är något som vi kommer att fördjupa 

mer i analysen. 

När vi kommer till frågan om vad de jobbar med på lektionerna så svarar hälften av 

eleverna spontant att alla har samma uppgift, läraren Lisa däremot säger att hon uppfattar det 

som att eleverna aldrig har samma uppgift eller åtminstone väldigt sällan. I det fortsatta 

samtalet om vad de gör på lektionerna framkom det att eleverna får jobba med det de behöver, 

vilket ofta innebär att de har med sig uppgifter från de vanliga lektionerna som de behöver 

mer tid och/eller hjälp med. Läraren Lisa uttrycker det som att innehållet vid lektionerna är 

individbaserat. Denna delvis skiljande uppfattning om vilket innehåll lektionerna har är något 

som vi kommer att lyfta och diskutera i analysen. 

 

4.2. Hur hjälpen ges i verksamheten 

 

För att ytterligare bena ut och fördjupa oss i vad som skiljer mellan undervisningen i den 

ordinarie klassen och undervisningen i Lilla gruppen så försökte vi utröna hur eleverna 

uppfattade att hjälpen i Lilla gruppen gavs. Den genomgående uppfattningen var att hjälpen 

gavs av läraren Lisa men ibland också av varandra. Den största skillnaden jämfört med i den 

ordinarie klassen var att här fick de mer hjälp och mer tid och de behövde inte vänta lika 

länge på hjälpen. En talande bild av detta får vi med hjälp av utdraget i intervjun med Marcus. 

 

Intervjuare – Okey. Om du vill ha hjälp  (paus)  hur får ni hjälp då eller? 
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Marcus – Man frågar bara. Vad det är man ska lära eller vad ska man skriva 

här? Som en helt vanlig lektion. 

Intervjuare – Det är som en vanlig lektion i vanliga klassen? 

Marcus – Det har jag tyckt det är. 

Intervjuare – Mm. Är det nån typ, nån skillnad tycker eller? 

Marcus – Ja, det blir inte lika högljutt som på vanliga lektioner. Och man 

får mer hjälp. 

Intervjuare – Mm. På vilket sätt får man mer hjälp? 

Marcus – Alltså, läraren har mer tid till (paus) om man (paus) på vanliga 

lektioner måste man sitta och räcka upp handen ganska länge. Men här 

kanske man bara måste vänta en minut så får man hjälp. Så det går ganska 

snabbt tills man får hjälp. 

Intervjuare – Hm. Sättet du får hjälp är det samma eller skiljer det sig åt? 

Marcus – Hon förklarar *** (paus) mycket. Hon förklarar mera än dom 

vanliga lärarna har. För det tar ju längre tid och förklara längre och de har ju 

inte lika mycket tid på vanliga lektioner som här. Så. Det går snabbt. Man får 

mera information här. 

 

Detta visar att sättet eleverna får hjälp på inte skiljer sig mellan den ordinarie klassen och 

Lilla gruppen utan skillnaden är att de får mer tid och mer hjälp (djupare förklaringar). 

 

4.3. Planeringen av verksamheten 

 

För att få en mer komplett bild av uppfattningarna av verksamheten i Lilla gruppen så ville vi 

också veta hur verksamheten planerades och vilken grad olika aktörer hade inflytande på 

denna planering. 

 Elevernas omedelbara svar var att de uppfattade det som att det var läraren Lisa som 

bestämmer och det skiljer sig markant från läraren Lisas svar som var att eleverna bestämmer. 

I fördjupningen av svaren så framkom en något differentierad bild från den första där eleverna 

mer framhåller att de får bestämma ibland eller jobba med det de behöver hjälp med och 

därigenom har ett inflytande över vad som görs på lektionerna. En intressant sak är att Oskar 

lyfte fram att läraren Lisa delvis är styrd av läroplanen, något som inte framkom ifrån någon 

av de andra respondenterna. I det fortsatta samtalet med läraren Lisa förtydligar hon det med 

”… nästan allt val sker från dom (paus) framförallt i 8:an och 9:an vad dom jobbar med (paus) 
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fast det finns vissa jag måste rikta som (paus) bara vill läsa Harry Potter varenda lektion” 

(läraren Lisa). Vi kan alltså konstatera att uppfattningarna om vem som bestämmer vad som 

ska göras på lektionerna är varandras totala motsatser mellan eleverna och läraren Lisa men 

samtliga är överens om att de har gemensam påverkan. 

 Samtliga respondenter svarade i intervjuerna att de uppfattade det som att det skedde 

en dialog mellan läraren Lisa och den ordinarie läraren när innehållet för lektionerna i Lilla 

gruppen skulle planeras. Det som skiljer sig åt är att två av eleverna uppfattade det som att det 

bara är ibland det sker en dialog mellan läraren Lisa och den ordinarie läraren och att läraren 

Lisa uppfattade det som att även eleverna är med i denna dialog. 

 

4.4. Hur verksamheten skulle kunna se ut 

 

För att försöka få ett perspektiv på hur läraren Lisas och elevernas uppfattningar på hur 

verksamheten skulle kunna se ut om det inte fanns organisatoriska eller ekonomiska 

begränsningar så ställde vi frågan ”hur tycker du att verksamheten skulle kunna se ut om det 

inte fanns några begränsningar?”. 

 Det genomgående svaret hos alla respondenter var att de var mycket nöjda och 

uppfattar det bra som det är. Det som eleverna önskade var ett större rum, då antalet elever i 

Lilla gruppen har ökat den senaste tiden. Flera av dem önskade även att det kunde vara lite 

tystare. Karin uttryckte att hon gärna ville se lite mer praktisk engelska där de fick jobba mer 

muntligt och träna ord med hjälp av spel. Även läraren Lisa lyfte en önskan om att träna mer 

praktisk engelska men då lyfte hon fram att det skulle ske utanför klassrummet, exempelvis i 

form av en språkresa, något som de andra eleverna som läser moderna språk gör. Alla 

respondenter hade svårt att tänka utanför ramarna och vi fick nysta ganska mycket för att få 

fram idéer.  

 

Vad beror det på att läraren Lisa och eleverna har så svårt att tänka nytt? 
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4.5. Övriga uppfattningar av verksamheten 

 

För att komplettera bilden av uppfattningarna av hur verksamheten i Lilla gruppen ser ut så 

har vi här valt att lägga in uppfattningar som inte riktigt passar in under någon av de 

kategorier som vi valt och inte heller kan bilda en egen kategori men som kan ha värde för 

bilden av verksamheten i Lilla gruppen. 

 På det organisatoriska planet är det så att när eleverna deltar i Lilla gruppen betyder 

det att de väljer bort moderna språk istället och när de väl börjat i Lilla gruppen så fortsätter 

de gå där resten av sin tid i grundskolan. Detta uttrycker Oskar att han tycker är synd. Läraren 

Lisa är medveten om situationen men säger att de övriga eleverna redan börjat läsa moderna 

språk och det inte går att hoppa in när man ligger någon termin efter. Hon säger däremot att 

de istället får fördjupa sig i engelskan och svenskan då man aldrig är ”färdiglärd och 

färdigläst” och att de ökar möjligheterna att få bättre betyg i dessa ämnen. 

 Samtliga respondenter ger uttryck för att de uppfattar att det sker en utveckling för de 

elever som går i Lilla gruppen. Citatet från Cecilias intervju är talande för alla eleverna: 

 

”… jag tycker det är bra som det är, för innan jag började i [Lilla gruppen] så var jag 

lite (paus) lixom borta. Sen när jag hamnade där kände jag att jag kunde få reda på 

(tankepaus) jag kunde ta hand om min engelska lite mer. För, när jag till exempel 

skrev uppsatser på min vanliga engelska lektion, man fick inte lika mycket hjälp då. 

Vi är många i klassen, då känner jag mig lite borta, hur ska jag skriva nu? Men sen 

när jag började på [Lilla gruppen], då kunde jag fråga mer. Då kände jag att jag 

hade, att jag kunde fråga och då uppsatserna som jag skrev blev bättre och det vart 

skillnad.” (Cecilia). 

 

I tidigare forskning (Skolverket 1998) framkommer det att man inte alltid utvecklas i särskilda 

undervisningsgrupper, detta avser vi att ventilera mer i diskussionen. 

 Avslutningsvis vill vi lyfta att det finns stor trivsel i Lilla gruppen vilket är något som 

alla respondenter säger. Dock kan eleverna uppfatta att arbetsron blivit lite störd då antalet 

elever ökat men ytan är densamma. På en direkt fråga till killarna om hur det känns att bli 

skiljd från den ordinarie klassen svarar de att det inte spelar någon roll eftersom alla i klassen 

delas upp och skillnaden är att de andra går till moderna språk. Detta visar att eleverna inte ser 

sig som speciellt annorlunda eller utmärkande i förhållande till de andra eleverna. Läraren 
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Lisa framhåller hur eleverna stöttar, tolererar och hjälper varandra och hur den stora 

acceptansen för varandra gör att de känner sig trygga och vågar mer i Lilla gruppen. 

5. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera intressanta aspekter som framträdde när vi bearbetade 

resultatet utifrån våra frågeställningar. Vi kommer avslutningsvis i detta kapitel även att med 

hjälp av socialkonstruktionismen försöka förstå de likheter och skillnader som framträdde i 

respondenternas uppfattningar av verksamheten i Lilla gruppen. 

 I resultatet framhöll eleverna om hur bra de tyckte det var när de fick möjlighet att öva 

muntligt i Lilla gruppen då de upplevde att det var lättare att våga prata där. En av eleverna 

uppfattade det som att det muntliga har minskat sedan tidigare. Läraren Lisa, i sin tur, 

framhöll att det var för lite muntligt och uppgav att orsaken var att hon upplevde att eleverna 

tyckte det var jobbigt med muntlig framställning. Eleverna upplevde muntlig framställning 

som jobbigt, det tycker vi framträdde under intervjuerna, men det är precis detta som gör att 

eleverna upplevde det som bra att få träna i Lilla gruppen där de känner större trygghet och 

möjligheten att få hjälp var större. Frågan som vi ställer oss är om eleverna utvecklas mer i 

muntlig framställning när de övar mindre på det än om de tränar på det? Det vore nog bättre 

att försöka se förbi elevernas ytliga attityder och istället försöka hitta att eleverna faktiskt 

tycker att det är bra. 

 De tydligaste skillnaderna som eleverna pekade på när det gällde skillnaden på hjälpen 

mellan den ordinarie klassen och Lilla gruppen var att de fick mer hjälp och mer tid med 

läraren i Lilla gruppen. Detta är naturligt då det i Lilla gruppen är en lärare på nio elever 

medan det i den ordinarie klassen är 30 elever på en lärare, dvs. lärartätheten är mer än tre 

gånger så hög i Lilla gruppen. 

 Uppfattningarna av hur planeringen i Lilla gruppen ser ut var olika, där läraren Lisa 

ansåg att eleverna bestämde allt medan eleverna ansåg att det var läraren Lisa som bestämde 

allt. Längre fram i intervjuerna blev bilderna dock lite mer nyanserade men hade fortfarande 

samma utgångspunkt. Vi ställer oss frågan hur detta kan komma sig? En förklaring skulle 

kunna vara att läraren Lisa i det här fallet svarar lite utifrån vad hon förväntas svara med tanke 

på vad gällande läroplaner och skolplaner säger om delaktighet och elevinflytande. Eleverna i 

sin tur har kanske inte helt klart för sig vad delaktighet och inflytande innebär och något som 

tyder på detta är att de senare i intervjun säger att de får jobba med det som de behöver ha 
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hjälp med, vilket vi tolkar som delaktighet och inflytande. I läraren Lisas vidareutveckling av 

vem som bestämmer framträder det att hon inte anser alla elever i gruppen fullt kapabla att 

helt själva fatta beslut om vad de ska jobba med utan behöver vägledning för att inse vad de 

bäst behöver. 

 När respondenterna fritt fick föreslå hur verksamheten skulle kunna se ut var det 

spontana svaret att det tycker det är bra som det är. Det var först vid ett vidareutvecklande av 

frågan som det överhuvudtaget framkom några idéer. Under resultatet ställde vi oss frågan 

vad det beror på att läraren Lisa och eleverna har så svårt att tänka nytt? En anledning kan 

vara att samtliga respondenter är nöjda med verksamheten och uppfattar den som utvecklande 

för dem och därigenom inte känner några behov att göra större förändringar. Däremot så 

framhåller både läraren Lisa och en av eleverna att de skulle vilja jobba mer muntligt och 

detta skulle kunna vara en möjlig vidareutveckling av verksamheten. 

 Det finns skillnader mellan uppfattningarna av verksamheten i Lilla gruppen och 

tydligast framträder skillnader i uppfattningarna mellan läraren Lisa och eleverna. Vad beror 

detta på? Ett sätt att försöka förstå det är att analysera detta med hjälp av 

socialkonstruktionismen. Vi beskrev tidigare i bakgrunden att varje individ är socialt 

konstruerad detta innebär att skillnaderna i de uppfattningar av verksamheten som finns 

mellan eleverna och läraren Lisa kan bero på deras skilda erfarenheter. Läraren Lisa har en 

akademis utbildning för sitt yrke och är därigenom insatt i vad läroplanen, lagar och 

förordningar säger om hur verksamheten borde se ut. Hennes svar kan därför grunda sig i vad 

hon förväntas svara. Eleverna i sin tur har inte samma akademiska bakgrund eller 

erfarenheter. De erfarenheter de har av verksamheten har dessutom skapats gemensamt och 

därigenom skulle det kunna förklara varför de uttrycker sig på ett likartat sätt om 

verksamheten. Respondenternas olika ställning och position skapar alltså olika tolkningar av 

en och samma verksamhet. Vi nämnde tidigare i analysen hur det skiljde sig åt i uppfattningen 

mellan läraren Lisa och eleverna om vem som bestämde vad som skulle göras i verksamheten. 

Denna skillnad kan ha sitt ursprung i att läraren Lisa har en större språklig förståelse för 

innebörden i läroplanen och skollagar och därigenom gör sin tolkning av vad som menas med 

delaktighet i planeringen av verksamheten på ett annat sätt än vad eleverna med sin språkliga 

förståelse har. En av socialkonstruktionismens utgångspunkter är att kunskap skapas i sociala 

processer, exempelvis genom språket, och läraren Lisa har varit i andra sociala sammanhang 

än eleverna och har därför utvecklat en större kunskap om språket. 
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 Ambitionen när vi inledde vår studie var att vi skulle undersöka flera verksamheter på 

olika skolor och därigenom kunna erhålla mer varierade uppfattningar av verksamheten. Vi 

ville försöka förstå de skillnader som skulle kunna uppstå med hjälp av 

socialkonstruktionismen. Då utfallet av vår studie blev att vi enbart kunde undersöka en 

verksamhet på en skola blev materialet väldigt snävt och därför visade det sig att vår ambition 

inte riktigt fick det utfall som vi hade hoppats på. 

 

6. Diskussion 

 

I resultatbearbetningen och analysen fann vi flera intressanta uppfattningar av verksamheten i 

Lilla gruppen. I detta kapitel kommer vi att ställa dessa uppfattningar mot tidigare forskning 

och lagar och förordningar. Vilka skillnader och likheter kan vi se? Varför är det så? Vad kan 

det ha för betydelse? 

Skall elever i behov av särskilt stöd få detta stöd i form av segregerad, inkluderad eller 

integrerad undervisning? Skulle vi enbart utgå ifrån den empiri som vi har studerat så skulle 

det spontana svaret vara integrerad undervisning då dessa elever upplevde att de vågade mer 

men även att de lärde sig mer i Lilla gruppen. De beskrev även att de trivdes och inte kände 

sig annorlunda då hela klassen delades upp och gick till olika grupper. Läraren Lisa påpekade 

att flera av eleverna klarade målen. Detta visar att eleverna i större utsträckning nådde målen 

genom att gå i Lilla gruppen. Samtidigt strider detta mot visionen om en skola för alla och 

inkluderingsperspektivet som skolan ska sträva mot (Vernersson 2007, Skolverket 1998, 

Skolverket 2007, Groth 2007). Effektivitetsparadoxen som vi lyfte under avsnitt 2.2.1. visar 

på att den segregerade och integrerade undervisningen kan leda till sämre stimuli men istället 

kan ge bättre självkänsla och därmed bättre förmåga till kunskapsutveckling (Vernersson 

2007). Detta gör att det inte går att svara på frågan om det ska vara segregerad, integrerad 

eller inkluderad undervisning för elever i behov av särskilt stöd utan det enda svaret som vi 

kan ge är: det beror på! Var upplever bäst självkänsla? Och var får eleven bäst stimuli? Om vi 

ställer oss till Vernerssons (2007) och Bartholdssons (2007) tes att självkänslan är den enskilt 

viktigaste faktorn för eleven kunskapsutveckling måste detta vara det som får styra valet av 

stöd. Ytterligare en vägledande faktor är att i den nya Skollagen (2010) finns fortfarande 

möjligheten att ge elever stöd enskilt eller i särskilda undervisningsgrupper något som enligt 
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oss tyder på att beslutsfattarna inser att den inkluderande undervisningen inte fungerar för 

alla.  

 Skolverket (1998) har påpekat betydelsen av ökad lärartäthet och minskade 

elevgrupper för elevernas utveckling. Detta kan vara två av de faktorer som gör att eleverna i 

vår empiri utvecklades. Det tydliggörs genom hur respondenterna genomgående återgår till att 

de säger att de får mer hjälp och mer tid med läraren Lisa i Lilla gruppen. 

 Ett problem som både vi och som även uppmärksammas av eleverna är att när man 

hamnar i Lilla gruppen så får man gå där resten av sin tid i grundskolan. Det kan innebära att 

om ett beslut fattas i år 6 att en elev ska gå i Lilla gruppen så kommer den att fortsätta där till 

och med slutet av år 9 oavsett om behovet av särskilt stöd har upphört eller inte. Visserligen 

kan eleven som läraren Lisa säger få fördjupad kunskap i ämnena men som vi ser det kan inte 

det ersätta att eleven förnekas möjligheten att läsa ett modernt språk. Därigenom förnekas 

eleven också möjligheten till ett slutbetyg i moderna språk och kan därigenom få en sämre 

konkurrenssituation i gymnasievalet. Det positiva är att möjligheterna att uppnå betyget G 

eller högre ökar genom det särskilda stödet som fås i Lilla gruppen och då dessa ämnen är 

kärnämnen så saknar eleven full gymnasiekompetens om den inte har minst G i dessa ämnen. 

 Som vi tolkar Skollagen (2010) så är andemeningen i den att det särskilda stödet ska 

ges inom den ordinarie gruppen/klassen och det är bara om det finns särskilda skäl som ett 

beslut om enskild undervisning eller i annan undervisningsgrupp kan fattas. SOU 1997:108 

talar också om hur viktigt det är att stödet ska vara tidsbegränsat och även i Skolverkets 

Allmänna råd och kommentarer – För arbete med åtgärdsprogram (2008) står det om hur 

skolan skall sträva efter att alla elever får sin undervisning i den ordinarie klassen. Om en elev 

får särskilt stöd utanför den ordinarie gruppen/klassen så ska det stödet sträva efter att hjälpa 

eleven tillbaka till den vanliga skolundervisningen (Sahlin 1997, Skolverket 2008). Utan 

djupare insikt i hur och varför eleverna i Lilla gruppen har hamnat där så är det svårt att säga 

huruvida skolan uppfyller de lagar och förordningar, råd och direktiv som den har att arbeta 

efter. Helt klart är dock att eleverna inte lämnar den Lilla gruppen när de väl har hamnat där. 

 Avslutningsvis så frågar vi oss om språkförstärkningen skulle kunna ges inom den 

ordinarie gruppen/klassen? (Exempelvis genom en ökad lärartäthet). Och om det skulle vara 

möjligt att få både språkförstärkning i både svenska och engelska samt att läsa ett modernt 

språk? 
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6.1. Metoddiskussion 
 

Att välja den kvalitativa intervjun blev för oss naturligt då vi ville ta reda på respondenternas 

uppfattningar och då ger denna metod bäst möjlighet att tränga in på djupet. Vi upplevde även 

uner intervjuerna att möjligheten som denna metod ger att ställa följdfrågor gjorde att vi 

lyckades både förtydliga och fördjupa respondenternas svar. Om vi istället hade velat veta hur 

det verkligen ser ut så hade möjligheten ökat genom att komplettera de kvalitativa 

intervjuerna med att också använda observationer. Men nu var vårt syfte att ta reda på hur 

deras uppfattningar ser ut inte hur det verkligen är. Den störning som ljudinspelning kan 

innebära för respondenterna uppfattade vi som obefintlig eller minimal och att störningen var 

helt borta redan efter bakgrundsfrågorna. 

Vi vill påpeka att den kvinnliga intervjuaren kände respondenterna sen tidigare från en 

VFU period. Det är dock svårt att bedöma om detta kan ha haft någon påverkan på resultatet i 

intervjuerna men den konsekvensen som vi upplevde var att det gjorde att respondenterna var 

mer benägna att delge sina uppfattningar av verksamheterna i Lilla gruppen, detta eftersom de 

redan kände och hade förtroende för den ena intervjuaren. Valet att den kvinnliga intervjuaren 

intervjuade de kvinnliga eleverna och att den manlige intervjuaren intervjuade de manliga 

eleverna upplevde inte vi påverka vilka svar som gavs. Däremot hade troligtvis minst en av de 

kvinnliga eleverna backat ur om hon inte fått bli intervjuad av den kvinnliga intervjuaren. 

Detta grundar vi i att elevernas svar var så likartade och det borde de inte ha varit om könet på 

intervjuarna hade varit en påverkansfaktor. 

Givetvis går det alltid att lägga upp en intervju på olika sätt, och man kan alltid 

fundera över om formuleringen av frågorna kan bli bättre. Vi anser oss ha använt oss av 

tydliga frågor och att vi dessutom ställde följdfrågor och att vi speciellt i intervjun med 

läraren Lisa återkom till samma ämne flera gånger i intervjun gör att vi tror oss ha uppnått de 

svar vi kan förväntas få. Oavsett vilka frågor vi hade ställt så tror vi att det hade varit omöjligt 

att få läraren Lisa att svara utan att ha skollagen och läroplanen i bakhuvudet. Det som 

däremot kanske hade varit intressant är hur det hade blivit om vi hade valt att intervjua 

eleverna först och använt deras svar som en utgångspunkt i intervjun med läraren. Vad hade 

exempelvis hänt om vi hade ställt läraren inför det faktum att eleverna upplevde det som att 

det var hon som bestämde vad som skulle göras på lektionerna? Vad hade hänt om vi hade 

lyft fram att flera av eleverna önskade att de skulle få träna mer på det muntliga? Hade 

lärarens svar i så fall blivit detsamma som vi i nuläget fick i intervjun. 
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Vi genomförde vår studie på en skola och i en grupp, något som inte var vår 

ursprungliga idé, men på grund av omständigheter tvingades vi att nöja oss med det. 

Konsekvenserna av detta blir att vi får en snävare studie och att vi själva mister möjligheten 

att jämföra olika skolor och grupper med varandra. Dock anser vi oss ha fått en god inblick i 

uppfattningarna av verksamheten i vår empiri och vi har möjlighet att ställa vårt resultat mot 

de tidigare undersökningar, som vi har presenterat, senare i studien. 

 

 

6. 2. Studiens trovärdighet och förslag till vidare forskning 

 

En problematik som forskare alltid ställs inför är vilken trovärdighet studien har. Det som 

talar för att vår studie har en hög trovärdighet är att studien har gett svar på vår frågeställning 

och vårt syfte. Vi har noggrant återgett tillvägagångssättet och metoden i vår studie så att 

andra kan återupprepa den och vi har försökt säkerställa att vi har uppfattat svaren riktigt 

genom att använda oss av ljudinspelningar och därigenom har gett både oss själva och andra 

möjlighet att kontrollera data som undersökningen bygger på. För att försöka säkerställa att 

det är respondenternas verkliga uppfattningar som vi har fått fram så återkom vi flera gånger 

till samma fråga i intervjuerna. Vi har också låtit vår teoretiska bakgrund genomsyra vår 

studie såväl under resultatbearbetningen som i diskussionen där vi har använt oss av vårt 

perspektiv och tidigare forskning för att analysera och problematisera resultatet av vår studie. 

 Då vår studie var så pass liten som vi nämnt ovan så skulle det vara intressant att se en 

mer omfattande studie genomföras med samma syfte och frågeställningar, speciellt att man 

frågar eleverna om deras uppfattningar, något som vi i vår forskning efter tidigare studier har 

sett som tämligen ovanligt. Lagar, regler, förordningar och direktiv pratar alltid om att hjälp 

och stöd ska ges utifrån elevens behov och önskemål men i nästan all litteratur som vi tagit 

del av i vår studie så är det vuxna, pedagoger, forskare, myndigheter o.s.v. som uttalar sig om 

hur elevens behov ska uppfyllas. 
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Bilaga 1 – Brev till rektor 

 

 

Hej! 

 

 

Vi är två lärarstudenter på Örebro universitet vid namn Christher Johansson och Sandra 

Cornels. Vi är 47 respektive 24 år och är inne på slutet av vår utbildning och skall därför 

skriva vårt examens arbete, vilket innebär en C-uppsats på 15 högskolepoäng.  

Vi har valt att undersöka hur arbetet i särskilda undervisningsgrupper ser ut. Vi tycker att det 

är intressant att försöka belysa detta från både elevernas och personalens perspektiv. Vi vill 

undersöka flera grupper på olika skolor för att försöka få ett bredare underlag till vår uppsats.  

Avsikten är att vi ska intervjua elever och personal vid ett eller några tillfällen. Intervjuerna 

med eleverna kommer att ske individuellt där bara en av oss gör intervjun. Med personalen 

sker intervjun med bägge intervjuarna närvarande. Intervjufrågorna kommer att handla om 

vad eleverna och personalen tycker om undervisningen i gruppen och hur de tycker att den 

skulle kunna vara. Intervjuerna kommer att ske under vecka 43 och/eller vecka 45.  

Vår förhoppning är att den här studien ska kunna vara ett bidrag till forskningen kring 

särskilda undervisningsgrupper och därmed kanske kan bidra till utvecklingen av dessa.  

Vi vill understryka att inga elever, skolan de går på eller personal som arbetar på skolan 

kommer att anges i vår uppsats. 

Har Ni ytterligare frågor kring undersökningen så är Ni välkommen att höra av Er till oss 

Christher Johansson på: XXXX-XXXXXX eller email: XXXXX@XXXX 

alternativt Sandra Cornels på: XXXX-XXXXXX eller email: XXXX@XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Christer Johansson & Sandra Cornels 

mailto:christher@hotmail.com
mailto:sandra.cornels@gmail.com
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Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare 
Till förälder/vårdnadshavare för 

  _______________________  

 

 

 

Hej! 

 

 

Vi är två lärarstudenter på Örebro universitet vid namn Christher Johansson och Sandra 

Cornels. Vi är 47 respektive 24 år och är inne på slutet av vår utbildning och skall därför 

skriva vårt examensarbete, vilket innebär en C-uppsats på 15 högskolepoäng.  

Vi har valt att undersöka hur arbetet i särskilda undervisningsgrupper ser ut. Vi tycker att det 

är intressant att försöka belysa detta från både elevernas och personalens sida. Vi vill 

undersöka flera grupper på olika skolor för att försöka få ett bredare underlag till vår uppsats.  

Avsikten är att vi ska intervjua elever och personal vid ett eller några tillfällen. Intervjuerna 

kommer att ske individuellt där bara en av oss gör intervjun med eleven. Intervjufrågorna 

kommer att handla om vad eleverna tycker om undervisningen i gruppen och hur han/hon 

tycker att den skulle kunna vara. Intervjuerna kommer att ske snarast. 

Vi vill understryka att inga elever, skolan de går på eller personal som arbetar på skolan 

kommer att anges i vår uppsats. För att få utföra vår uppgift önskar vi att få er och elevens 

tillåtelser och underskrifter.  

Har Ni ytterligare frågor kring undersökningen så är Ni välkomna att höra av Er till oss 

Christher Johansson på: XXXX-XXXXXX eller email: XXXXX@XXXXXX alternativt 

Sandra Cornels på: XXXX-XXXXXX eller email: XXXXX@XXXXX 

Vi hoppas på    _________________________  deltagande. Om ni godkänner 

undersökningen, ber vi Er att återlämna detta papper med ifyllda underskrifter till elevens 

lärare senast torsdagen den 9 december 2010. Om Ni inte önskar delta ber vi Er återlämna 

detta papper men då utan ifyllda underskrifter. 

 

Förälder/vårdnadshavare för elev Elev 

  

 _______________________   ______________________  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Christer Johansson & Sandra Cornels

mailto:christher@hotmail.com
mailto:sandra.cornels@gmail.com
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Presentation 

- Namn 

- Sysselsättning 

- Kort beskrivning 

 

Förberedelse 

Mp3 spelare x2 (Placering i periferin) 

Grupprum/arbetsrum 

Fika: Pepparkakor, Lussekatter, Julmust & kaffe 

Papper och penna 

 

Genomförande: 

 Redogörelse för anonymitet. 

 Redogör för vårt syfte: 

Vi vill undersöka vilken bild/syn du har av gruppen. 

(Vad eleverna få ut av det: De får göra sin röst hörd utan att känna sig utpekad, de 

kanske själva ska skriva en uppsats i framtiden och får då lite erfarenhet av intervjuer) 

(Vad får lärarna ut av det? De får en möjlighet att se hur olika personer ser på 

verksamheten, de får även möjlighet att utveckla verksamheten med utgångspunkt i 

resultatet). 

 Intervjuer med elever en intervjuare samtidigt eller omlott. 

 Intervjuer med vuxna två intervjuare, en huvudintervjuare. 

 Intervjuare 2 kommer med tillägg och följdfrågor om behov finns. 

 

Byte av ämne 

- Nu känns det som att jag fått en bild av det du sagt, är det något mer du vill tillägga 

innan vi går vidare till nästa ämne? 

Tips 

Få R att beskriva sin dag snarare än att fråga vad de tycker. 

- Vad gjorde ni? Vad hände sen? Vad kände du när läraren sa du? O.s.v. 

R ska uppleva det som ett samtal men inte I 

Pauser: det är viktigt att återkomma till längre pauser. Vad tänkte du när du tvekade i ditt 

svar? 

Låt dem ta sina pauser i fred, ha tålamod 

Ställ varken hypotetiska eller provocerande frågor. 

 

Avslutning 

- Sammanfatta ämnena, verksamheten, samarbetet och hur det skulle kunna se ut 

- Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

- Tacka för att du ville ställa upp! 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor personal 

 

 

Intervjufrågor Personal 
 

 

Kvinna/Man? 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

1. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

2. Har du tidigare arbetat på andra skolor? 

- Vilka? (Namn tas bort i uppsatsen, pedagogiken är av intresse) 

3. År inom yrket? 

4. Hur lång erfarenhet har du av arbetet i särskild undervisningsgrupp? (Lärare i Lilla 

gruppen) 

 

 

Huvudfrågor: 

 

1. Kan du beskriva hur en lektion i Lilla gruppen ser ut? 

- Hur läggs hjälpen upp till eleverna under lektionstid? 

- Hur tycker du att den borde ges? 

 

2. Hur går det till när arbetet i Lilla gruppen planeras? 

- Hur utformas samarbetet med eleven, dig som lärare i Lilla gruppen och den 

ordinarie läraren? (Hur går det till?) 

- Hur utformas samarbetet med eleven, läraren i Lilla gruppen och med dig som den 

ordinarie läraren? (Hur går det till?) 

 

3.  Hur tycker du att arbetssättet i Lilla gruppen skulle kunna utformas? 

- Varför är det inte så? 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor elever 

 
Intervjufrågor Elever 

 

Kille/Tjej? 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

1. Vilken klass går du i? 

2. Hur länge har du gått i skolan? 

3. Hur länge har du gått i Lilla gruppen? 

4. Hur trivs du i skolan? 

5. Trivs du i Lilla gruppen? 

6. Vilken skolform gick du i innan? 

7. Vilken pedagogiskinriktning hade skolan? (Waldorf, Montessori, Reggio Emilia)  

 

Huvudfrågor: 

 

1. Kan du beskriva hur en lektion i Lilla gruppen ser ut? 

- Hur arbetar ni? 

- Hur får du hjälp under lektionstid? 

 

2. Hur går det till när arbetet i Lilla gruppen planeras? 

- Hur utformas samarbetet med dig som elev, läraren i Lilla gruppen och den ordinarie 

läraren? (Hur går det till?) 

 

3. Hur tycker du att arbetssättet i Lilla gruppen skulle kunna utformas? 

- Varför är det inte så? 


