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”Det är väl bra” 

Åtta elevers upplevelser av segregerande, semisegregerande och inklu-
derande specialpedagogiska insatser. En kvalitativ intervjustudie. 

 

Linda Fagerström och Jaana Karjalainen 

Sammanfattning 

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilka specialpedagogiska insatser eleverna har erfaren-

het av, deras upplevelser av dessa och hur insatserna skulle utformas om eleverna själva fick välja. Vi 

ville dessutom se om de specialpedagogiska insatserna var segregerande, semisegregerande eller in-

kluderande utifrån uppsatta definitioner. 

 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta elever i skolår 6-8 och utgick från tre frågeställningar: 

vilka typer av specialpedagogiska insatser har eleverna erfarenhet av, vad tycker eleverna om de olika 

insatserna och hur skulle insatserna utformas om eleverna själva fick välja? I elevsvaren förekom 

segregerande, semisegregerande och inkluderande specialpedagogiska insatser, exempelvis särskild 

undervisningsgrupp, gå ifrån till en mindre grupp samt tekniska hjälpmedel. Vi fann att eleverna över-

lag är nöjda med de specialpedagogiska insatserna som de får just nu och har fått tidigare, men flera av 

dem uttryckte en ambivalens eftersom det fanns saker som samtidigt upplevdes negativt. Fem önskade 

få fortsatt stöd inom den ordinarie klassens ram bland annat i form av tekniska hjälpmedel, anteck-

ningar, stöd vid prov och kortare instruktioner. Många elever vill ha möjlighet att gå ifrån klassen och 

arbeta i en mindre grupp i vissa ämnen. De tre övriga eleverna tillhör särskilda undervisningsgrupper 

varav en önskar att gå kvar, en vill helst gå i en vanlig klass med någon som hjälper till i klassrummet 

och en uttrycker inga önskemål. En slutsats som vi drar är att alla är olika individer och att man måste 

se till helheten för att specialpedagogiska insatser ska ge ett så bra resultat som möjligt. 
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1. Inledning 

Segregering, integrering och inkludering har varit centrala begrepp under hela vår utbildning 

till specialpedagoger. I vårt dagliga arbete ser vi att integrerings- och inkluderingsintentioner-

na inte riktigt har slagit igenom i skolans vardag. Enligt vår uppfattning är inkludering en led-

stjärna och även ett mål i olika styrdokument. 

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter hänvisar författaren till en ny undersökning som fastslår 

att specialpedagogiska insatser inte ger det önskade resultatet. Eleven uppnår inte målen för 

olika ämnen oavsett hur mycket resurser som läggs på stödundervisning (Fjelkner, 2007). 

Artikeln fick oss att fundera över hur eleverna ser på insatser och hur medvetna de är om be-

greppen segregering, integrering och inkludering.  

 

Enligt vår egen erfarenhet är det ovanligt att man frågar elever vilken form av specialpedago-

giska insatser de skulle vilja ha utan oftast får eleverna ett färdigt förslag. Det finns belägg för 

att vid upprättandet av åtgärdsprogram känner sig de flesta elever inte delaktiga. Speciellt när 

det gäller hur resurserna ska användas och vilken form av specialpedagogiska insatser som är 

lämpligast (Asp Onsjö, 2006). 

 

När vi har sökt efter för studien relevant litteratur har vi upptäckt att det finns lite forskning 

med elevperspektiv – speciellt med elevintervjuer. Persson (2001) anser att det är svårt att 

genomföra studier av effekter av specialundervisning på individnivå, men i mindre skala har 

dock sådana studier gett relativt bra beskrivningar. Därför bör man enligt honom fortsätta med 

att studera hur elever upplever sin skolsituation med specialpedagogiska insatser, vilket ger 

oss stöd för vårt val av studiens perspektiv. 

 

Området vi valt att studera borde ligga i all skolpersonals intresse, eftersom det är elevens 

behov man ska utgå ifrån. Om vi genom vår studie får ta del av några elevers upplevelser av 

insatser, ökar det vår lyhördhet inför eleverna och i vår kommande yrkesroll.  
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2. Bakgrund 
 
Lagar och styrdokument 
Sverige har skrivit under flera internationella styrdokument bland annat FN: s Mänskliga rät-

tigheter, Barnkonventionen och Salamancadeklarationen. Dessa ska ge en riktning mot en 

inkluderande skola. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning och rätt att få 

stöd för att kunna delta i utbildningen. I Salamancadeklarationen från 1994 redogörs åsikten 

om att varje barn oavsett sina alldeles särskilda egenskaper och behov ska kunna integreras i 

de allmänna skolorna i Sverige och motverka den segregering som vi historiskt haft inom 

skolväsendet (Svenska Unescorådet, 2001). 

  

De viktigaste nationella styrdokumenten som reglerar den specialpedagogiska verksamheten i 

Sverige är skollagen och olika skolförordningar (Jakobsson, 2002). I skollagen för grundsko-

lan står det att ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (SFS 

1 985:1100, kap. 4, 1 §). I grundskoleförordningen (SFS 1 994:1194, kap.5, 5 §) står det: 

”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska 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.” I samma förordning står det även 

att både elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i besluten om specialpe-

dagogiska insatser.  

 

Från samhällets sida är ambitionen idag att skolan ska vara en skola för alla. Begreppet en 

skola för alla lanserades i samband med införandet av Lgr 80 och innebär kortfattat att alla 

elever ska ges möjlighet att få en meningsfull skolgång inom grundskolan. I Lpo 94 är ande-

meningen att skolorna ska kunna inkludera alla elever, ta vara på deras olikheter och se olik-

heterna som resurser istället för hinder (Persson, 2001). Westling Allodi (2002) skriver att 

skolans uppgift är att socialisera eleverna så att de blir individer som fungerar i det rådande 

samhället och även att sortera elever inför arbetslivet. Om skolan ställer hårdare kunskapskrav 

på eleverna ökar sorteringen och effekten blir att eleverna segregeras in i särskolan eller sär-

skilda undervisningsgrupper. Detta är ett dilemma: Alla ska ha lika värde men det är tillåtet 

att exkludera en del av eleverna.  
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Tinglev (2005) beskriver tre skolors försök att arbeta timplanelöst och hur dessa skolor kan se 

till att elever i svårigheter når målen i svenska. I sin diskussion lyfter hon fram ett annat di-

lemma som finns i Lpo 94: alla ska få likvärdig utbildning, men man ska samtidigt ta hänsyn 

till elevernas olikheter. En del elever behöver mer tid än andra för att lära sig. De timplanelö-

sa försöken skulle bland annat innebära mer flexibilitet när det gällde undervisningstid, men 

resultaten visade att det ändå var tiden som styrde arbetet och inte målen. Dessutom fick de 

svaga eleverna på grund av specialpedagogiska insatser mindre tid till att utföra betygs-

grundande arbeten som de andra eleverna gjorde under den tiden. 

  

Segregering, integrering och inkludering  
Begrepp och uttryck används inte alltid på samma sätt och med identisk betydelse. Här nedan 

kommer vi att ta upp olika definitioner av begreppen segregering, integrering och inkludering 

vilka kan vara av betydelse för denna uppsats. Eleverna som deltar i studien har säkert upplevt 

olika varianter av specialpedagogiska insatser. Därefter följer vår definition av dessa begrepp.  

 

När en elev skiljs från sin ordinarie klass för att få undervisning i en särskild undervisnings-

grupp eller i särskola, är det segregering (Vernersson, 2002). Heimdahl Mattson (2006) an-

vänder begreppet exkludering på samma fenomen. I sin rapport skriver hon att det är skolleda-

rens inställning som styr om en skola har en inkluderande eller exkluderande inriktning. Ti-

deman och Rosenqvist (2004) påpekar också skolledarens viktiga roll när det gäller beslut om 

vilka elever som får stöd inom grundskolans ram. I stället för segregering använder Westling 

Allodi (2005) begreppet differentierande skola. I den differentierande skolan prioriteras 

främst teoretiska kunskaper och homogena grupper. Haug (1998) menar att vid segregering 

söker man efter fel hos individen. Man försöker hitta den optimala miljön för den enskilda 

eleven så att denne kan utvecklas till att kunna delta i samhället och skolan och det görs ofta 

genom ett avskiljande från klassen. Tyngdpunkten läggs på att kompensera de brister indivi-

den har och på detta sätt underlätta elevens anpassning till skolan och samhället. Detta be-

nämner Haug som en segregerande integrering, eftersom man segregerar för att eventuellt 

senare kunna integrera eleven i den ordinarie klassen.  

 

När grundskolan infördes i Sverige, ville man att skolan skulle vara öppen även för barn från 

andra skolformer och begreppet integration infördes (Persson, 2001). Integrering betyder en-

ligt Persson att man kompenserar individens brister för att individen ska kunna anpassas till 
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en verksamhet som redan finns. Emanuelsson (2004) påpekar att en integrering ska ha före-

gåtts av en segregering. Skolverket (2002) använder begreppet integrering när de menar ele-

ver inskrivna i särskolan som helt eller delvis går i grundskolan. Vernersson (2002) menar att 

integrering i skolans vardag ofta innebär att eleven får specialpedagogiska insatser enskilt 

eller i en mindre grupp utanför sin ordinarie klass. 

 

Inkludering myntades som ett begrepp i USA under slutet av 1980-talet (Persson, 2001; Ver-

nersson, 2002). Inkludering innebär ”att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och sam-

hället i stort att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna 

gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan så att ingen exkluderas ur det gemen-

samma och gemensamhetsskapande”. (Persson, 2001, s. 8). Fokus ligger på att försöka för-

ändra omgivningen så att den orsakar minimala hinder för individen för att denna ska kunna 

vara med på sina villkor, med sina förutsättningar och vara delaktig. Allodi Westling (2005) 

påpekar också att det är skolan som ska anpassa sig till alla elevers förutsättningar och därmed 

blir skolan inkluderande. Enligt Vernersson (2002) innebär inkludering i praktiken att elever i 

behov av särskilt stöd får hjälpen i sin ordinarie klass. Haug (1998) använder begreppet inklu-

derande integrering när han menar den idag rådande utbildningspolitiska inriktningen som 

innebär att eleven ska få undervisning i den klassen den tillhör. Vid en inkluderande integre-

ring ökar elevens möjligheter att öva de sociala färdigheterna som eleven kommer att behöva 

som vuxen. Haug menar att detta ökar den sociala rättvisan och individens möjlighet till de-

mokratiskt deltagande. 

 

I en rapport av European Agency for Development in Special Needs Education (2003) som 

handlar om goda exempel på inkluderande undervisning från 12 europeiska länder, konstate-

ras att inkluderande klasser förekommer i alla europeiska länder. Inkluderingen är beroende 

av lärarnas attityd och det är viktigt att lärare får kunskap, pedagogiska strategier, material 

och tid för att på ett bra sätt kunna arbeta med mångfald i klassen. En slutsats som dras i rap-

porten är att det finns fem viktiga förutsättningar för inkludering. Dessa är att läraren samar-

betar och får stöd från kolleger och specialister, att eleverna samarbetar, att eleverna hjälper 

varandra, man har flexibla och heterogena grupper samt som man uttrycker det i rapporten 

”god undervisning” (s. 29). 
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Specialpedagogiska insatser 
Genom hela denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet specialpedagogiska insat-

ser när vi menar olika stödformer som erbjuds för elever i behov av särskilt stöd. När det gäll-

er specialpedagogiska insatser finns det många olika benämningar såsom specialpedagogiska 

stödinsatser, särskilda stödinsatser, åtgärder, stöd m.m. Dessutom är det svårt att dra en gräns 

mellan vanlig undervisning och specialpedagogiska insatser. Enligt Perssons (2001) definition 

av specialpedagogik går gränsen mellan vanliga insatser och specialpedagogiska insatser när 

den vanliga undervisningen inte räcker till. Gränsen kan anses vara godtycklig och är beroen-

de på lärare och skola. Eleverna som vi kommer att intervjua har säkert egna gränsdragningar 

gällande dessa specialpedagogiska insatser. Nedan kommer vi att lyfta upp några forskares 

slutsatser angående detta.  

 

Vernersson (2002) skriver att de särskilda stödinsatserna som är möjliga att vidta inom sko-

lans ram finns angivna i grundskoleförordningen. Dessa är hemspråksundervisning, svenska 

som andra språk, stödundervisning, särskild undervisning och anpassad studiegång. Jakobsson 

(2002) har i sin avhandling om elever med specifika diagnoser funnit flera olika typer av spe-

cialpedagogiska insatser som riktat sig dels till elever och dels till skolpersonal. Skolpersona-

len får bland annat handledning. De specialpedagogiska insatserna som riktar sig till eleverna 

är: särskild undervisningsgrupp, stöd inom ramen för klassens arbete, stöd vid sidan av klas-

sens arbete (i grupp eller enskilt) och stöd utanför skolans ram. I rapporten från European 

Agency for Development in Special Needs Education (2003) anses det att specialåtgärder för 

elever bör vara tidiga, flexibla, enkla, nära, kortvariga och utbytbara för att ge så bra resultat 

som möjligt. 

 

Jakobsson (a.a.) har studerat både elever som är integrerade och segregerade. Med särskild 

undervisningsgrupp menar hon antingen en viss grupp, klass, skola eller särskola. Stöd inom 

klassens ram kunde vara fysisk assistans, stöd i skolarbetet samt i sociala situationer exem-

pelvis på raster. Detta stöd gavs av antingen klasslärare, specialpedagog eller elevassistent. 

Stöd vid sidan av klassens arbete kunde ske i en grupp eller enskilt under både längre och 

kortare tidsperioder och var ofta ett komplement för att underlätta elevernas deltagande i den 

ordinarie undervisningen i klassen. Enskilt arbete bestod ofta av färdighetsträning med speci-

alpedagog eller elevassistent. Stödet utanför skolans ram kunde t.ex. komma från habilitering. 
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Vår definition av de centrala begreppen 
I denna uppsats kommer vi att använda egna definitioner på begreppen segregerande, integre-

rande och inkluderande specialpedagogiska insatser, eftersom vi tror att eleverna kommer att 

beskriva hjälpen de fått på ett liknande sätt. Utifrån Emanuelssons (2004) resonemang om att 

ingen kan integreras som inte tidigare varit segregerad har vi här valt att använda uttrycket 

semisegregerad. Vår tanke är att kunna kategorisera och bearbeta informationen i elevernas 

berättelser med hjälp av dessa begrepp: 

 

• Segregerande specialpedagogiska insatser = eleven avskiljs från ordinarie klass/skola 

• Semisegregerande specialpedagogiska insatser = eleven får specialpedagogiska insat-

ser enskilt eller i en mindre grupp vid vissa tillfällen, men tillhör en ordinarie klass 

• Inkluderande specialpedagogiska insatser = eleven får stöd inom den ordinarie klas-

sens ram 

 

Tidigare forskning och studier 
Det har inte varit lätt att hitta avhandlingar som ligger nära vår studie med elevperspektiv. Vi 

har valt att ta med följande forskning som också har intresserat sig för elevernas situation och 

upplevelser i skolan.  

 

Jönsson och Tvingstedt (2002) har skrivit en delrapport om elevers skolvardag som ingår i en 

större studie om elever i svårigheter. På en innerstadsskola i ett socialt väletablerat område 

skedde specialpedagogiska stödet utanför klassrummet i grupp eller enskilt, som enligt vår 

definition är en semisegregerande specialpedagogisk insats. De flesta elever i studien tyckte 

att det var ett positivt avbrott att gå ifrån den ordinarie klassen och det innebar lugn, tid att 

tänka och möjlighet att få mer individualiserad undervisning.  

 

Utifrån studien kunde författarna avläsa att antingen stärktes självförtroendet i särskild under-

visning eller så fick det motsatt effekt. Även om de flesta elever var positiva till de specialpe-

dagogiska insatserna, fanns det elever med negativa upplevelser. De kände sig annorlunda 

bland annat eftersom man fick gå ifrån klassrummet och att det ledde till stigmatisering. 

Heimdahl Mattson (2006) använder sig av Goffmans förklaring av begreppet stigmatisering. 

”…den situation som drabbar en  individ som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt 

socialt erkännande.” (s. 9). Jönsson och Tvingstedt (a.a.) kunde se att de negativa känslorna 
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ökade med stigande ålder. Speciellt de elever som var i förpubertetsåldern och som jämförde 

sig själv mest med andra elever, tyckte att annorlundaskapet var besvärande. 

 

Groth (2007) har i sin avhandling intervjuat sex elever som har fått specialundervisning i en 

liten grupp och deras tre speciallärare. Undersökningens syfte var att beskriva och förstå hur 

både elev och pedagoger uppfattade betydelsen av specialpedagogiska insatser med tanke på 

elevernas självbild, självvärde och lärande. Groths tillvägagångssätt vid analysen är att tolka 

det som respondenterna har sagt, en hermeneutisk ansats. Vi presenterar de delar som vi anser 

är intressanta för vår studie. 

 

Eleverna gick i en liten grupp under vissa lektioner och eftersom de ibland lämnade sin ordi-

narie klass blev eleverna sedda som avvikare både av sig själva och av omgivningen. Groth 

konstaterar att eleverna var övervägande positiva till de specialpedagogiska insatser de fick 

och att insatserna var bra för deras lärande, men deras självbilder påverkades negativt. Ele-

verna upplevde sig som defekta, speciella och annorlunda i negativ bemärkelse samt kände 

utanförskap. Dessutom fick de höra negativa kommentarer. Det är extra negativt med utanför-

skap för dessa elever eftersom de redan är kategoriserade som elever i behov av särskilt stöd. 

Det positiva med de specialpedagogiska insatserna kunde inte riktigt vägas upp av den negati-

va självbilden och utanförskapet. Elevernas komplexa skolsituation påverkas av både hur 

verksamheten är organiserad (segregerad/integrerad) och rådande kulturella värderingar så-

som normalitet kontra avvikelse samt könsroller. Groth tycker sig se att flickorna i studien 

skattade sig lägre än pojkarna när det gällde den akademiska förmågan och kapaciteten. Han 

menar att det kan bero på att i vår kultur förväntas flickorna klara sig bättre i skolan.  

 

I sin avhandling har Pérez Prieto (1992) beskrivit en elevgrupps skolgång och deras senare 

placering i arbetslivet utifrån erfarenheter som de erhöll i skolan. Han menar att ett elevper-

spektiv är viktigt i försöket att förstå skolans sätt att fungera. Vi har valt att fokusera oss på 

den delen i avhandlingen där Pérez Prieto har gjort en kvalitativ intervjuundersökning bestå-

ende av 26 elevers berättelser om sin skoltid. Han ville se om det fanns ett samband mellan 

elevernas position i klasstrukturen och inställningen mot skolan och om dessa senare påver-

kade elevernas yrkesval. Pérez Prietos slutsats är att elevernas erfarenheter av skolan formar 

deras bild av sig själva. Deras sätt att förhålla sig till varandra och till olika samhällsinstitu-

tioner under skoltiden, följer med dem upp i vuxen ålder. Dessa erfarenheter präglar eleverna 
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och påverkar deras livsval. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att forska om och 

dokumentera elevernas skolupplevelser. 

 

Westling Allodis (2002) avhandling består av empiriska studier som är publicerade som fem 

olika vetenskapliga artiklar. Den undersökning som är relevant för vår uppsats heter Child-

ren´s Experiences of School: narratives of Swedish children with or without learning difficul-

ties. 185 elever skrev om sina skolerfarenheter och 90 av dessa elever hade inlärningssvårig-

heter. Hon sökte bland annat svar på frågorna: hur beskriver och upplever eleverna skolan 

samt vad karaktäriserar bilden som elever i behov av särskilt stöd har av skolan? Resultatet 

visade att alla eleverna upplevde sig som centrala personer i skolan och pekade ut de aktivite-

ter som var meningsfulla för dem. Sociala relationer, etiska diskussioner och lärandet var re-

levanta för dem i skolan. Problem som förekom i deras berättelser var brist på stimulans, vux-

enkontroll och inflytande. Elevgruppen som fick specialpedagogiska insatser var inte homo-

gen, men i deras berättelser fanns det oftare en oro över rättigheten till hjälp, trygghet och 

rättvisa jämfört med den andra elevgruppen. Westling Allodi konstaterar att det är en fördel 

för samhället och skolutvecklingen om vi tar det eleverna säger på allvar. Hon påpekar också 

att det finns lite forskning som har elevperspektiv och anser att det borde forskas mer om bar-

nens åsikter.  

 

Kelly och Norwich (2004) visar, i sin intervjuundersökning med 101 elever med lätta inlär-

ningssvårigheter i vanliga skolor och i specialskolor i Storbritannien, hur dessa barn såg sig 

själva och sina svårigheter utifrån sin skolplacering. De kunde konstatera att de flesta av ele-

verna var medvetna om sina svårigheter och upplevde dem negativt. De elever som gick i 

specialskolor skattade sig själva högre när det gällde skolkunskaper, jämfört med de elever 

som gick i vanliga skolor. När det gällde självkänslan i stort fann Kelly och Norwich inga 

skillnader mellan elever i vanliga skolor eller specialskolor.  

 

Bakker, Denessen, Bosman, Krijger och Bouts (2007) presenterar i en kvantitativ studie sam-

bandet mellan diagnos, vad eleven klarar av (skolprestation), elevens sociala status och själv-

känsla. Eleverna var inkluderade i vanlig undervisning eller gick i särskolan. Alla elever som 

ingick i studien hade en diagnos. När äldre elever bedömde varandra gällande den sociala 

statusen hade skolprestationer mest betydelse, medan de yngre eleverna bedömde sina 

klasskamrater i första hand utifrån beteendet. Flickor bedömdes annorlunda av sina klasskam-

rater än pojkarna. Hos flickorna fanns ett större samband mellan skolprestationer och social 
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status det vill säga ju högre skolprestationer desto bättre social status. Dessutom kunde inte 

forskarna hitta några argument för eller emot inkludering baserat på resultaten i studien. 

 

Nyman (2005) har undersökt hur fyra elever upplevde att bli förflyttade från sin vanliga klass 

till en särskild undervisningsgrupp. I sin undersökning fann hon inga belägg som visar att 

eleverna tycker att det är bättre att få byta till en särskild undervisningsgrupp. Eleverna ansåg 

att de lika gärna kunde ha fått det stödet i klassrummet, men tyvärr framgår det inte tydligt 

vilket stöd som eleverna refererar till utan det kan vara assistent, specialpedagog, hjälpmedel 

etcetera. Eleverna tyckte också att det är en långsammare takt och lägre nivå i de särskilda 

undervisningsgrupperna. För eleverna innebar det att de halkade efter den ordinarie undervis-

ningen och hade svårt att komma tillbaka till den vanliga gruppen.  

 

Dalsman (2007) har intervjuat två pojkar om deras livsberättelse när det gäller skolan. Pojkar-

na har fått olika typer av specialpedagogiska insatser. Den ene har gått i särskild undervis-

ningsgrupp och den andre har fått enskilt undervisning hos specialpedagogen vid vissa tillfäl-

len. Pojkarna upplevde att de inte kunde få lugn och ro i en stor grupp och därmed tyckte båda 

att det var positivt med att få stödet utanför klassrummet. Men samtidigt skriver Dalsman att 

pojkarna kände sig eller var utanför gemenskapen vid vissa tillfällen. Författaren anser att det 

inte finns en lösning som passar alla utan att pedagogerna måste se till varje individ.  

 

3. Studiens syfte och  

    frågeställningar 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur några elever upplever olika typer av specialpedago-

giska insatser och om dessa är segregerande, semisegregerande eller inkluderande. 

 

Våra frågeställningar är följande:  

• Vilka typer av specialpedagogiska insatser har eleverna erfarenhet av? 

• Vad tycker eleverna om de olika insatserna? 

• Hur skulle insatserna utformas om eleverna själva fick välja? 

Begreppen segregerande, semisegregerande och inkluderande specialpedagogiska insatser 

finns definierade på sida 6. 
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4. Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. Fenomenologi är att förstå 

världen ur en annan persons synvinkel eller livsvärld (Stensmo, 2002; Kvale, 1997). När man 

har ett kvalitativt förhållningssätt riktar man in sig på helheten och försöker att tolka exem-

pelvis en personlig upplevelse. Denna typ av studier kan även kallas idiografiska och då riktas 

fokus mot det säregna istället för det allmänna (Befring, 1994; Stensmo, 2002).  

 

Vi använde oss av kvalitativ intervju som metod. Enligt Stensmo (a.a.) är en intervjustudie 

alltid mer eller mindre fenomenologisk eftersom den intervjuade delger sin uppfattning om 

sina upplevelser. Kvale (a.a.) skriver att vid kvalitativa forskningsintervjuer lyssnar intervjua-

ren till vad människor berättar och försöker förstå deras situation. Forskningsintervjun bygger 

på en struktur som liknar vardagens samtal men samtalet är dock professionellt. Vi har haft en 

fenomenologisk utgångspunkt när vi sammanställde och tolkade resultaten.  

  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det är viktigt vid barnintervjuer att i 

förväg praktiskt förbereda saker såsom en lugn plats, sitta så att man har ögonkontakt, att tek-

niken fungerar och att intervjuaren kan frågorna utantill. Författarna menar att vid barninter-

vjuer ska intervjuaren vara medveten om att barnen är lättpåverkade och gärna vill svara 

”rätt”. Detta påpekar även Arnér och Tellgren (2006). 

 

Vår tanke var att intervjua minst åtta elever för att få ett så gediget material som möjligt. Vi 

har använt oss av bekvämlighetsurval (Bryman, 2002), som innebär att forskarna väljer re-

spondenter utifrån vilka personer som är tillgängliga. En av respondenterna ställde upp efter 

att har hört talas om vår studie av sin kamrat som redan hade blivit intervjuad av oss. Enligt 

Bryman (2002) kallas detta för ett snöbollsurval och är ett slags bekvämlighetsurval. 

Snöbollsurvalet innebär att man först skaffar några respondenter och via dem försöker hitta 

fler lämpliga personer att intervjua.  

 

Vi använde oss av kvalitativ intervjumetod och behövde då inte göra ett slumpmässigt urval 

(Bryman, 2002). Istället satte vi upp strategiska kriterier för vårt urval (Stensmo, 2002). Vi 

ville helst intervjua elever i skolår 6-8 eftersom vi antog att eleverna under sina år i grundsko-

lan har varit med om olika typer av insatser samt att de kan sätta ord på sina upplevelser. Vi 
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uteslöt elever i år 9 då sista terminen i grundskolan domineras av de nationella proven. Vi 

ville intervjua elever som vågar och vill prata om sina upplevelser och vilka svårigheter ele-

verna har spelade ingen roll. Vi har inte haft ett genusperspektiv när det gäller urvalet.  

 

Genomförande 
Vi kontaktade nio slumpvis valda skolor i Stor-Stockholmsområdet via e-post. Vi vände oss 

till specialpedagoger och rektorer eftersom de besitter kunskaper om skolornas specialpeda-

gogiska insatser. Vi antog att specialpedagogerna har goda kontakter med elever och föräldrar 

och förhoppningsvis kunde hjälpa oss att komma i kontakt med familjerna för att få tillåtelse 

att göra intervjuer. Vid kontakten med skolorna, bifogades information om studien och det 

önskade urvalet (Bilaga 1) samt ett missivbrev (Bilaga 2) som skulle vidarebefordras till för-

äldrarna och eleverna. Föräldrarna uppmanades att lämna sitt skriftliga samtycke till special-

pedagogerna. Då vi endast fick en respondent på detta sätt kontaktade vi specialpedagoger 

som vi känner för att få tag på flera. 
 

En kvalitativ forskningsintervju kan vara halvstrukturerad (Kvale, 1997). Om intervjuerna är 

halvstrukturerade, finns utrymme för följdfrågor som förtydligar elevernas berättelser. Vi ut-

gick från ett frågeområde (Bilaga 3) för att lättare hålla oss till studiens syfte. Området som 

behandlas i intervjun är upplevelserna av de segregerande, integrerande eller inkluderande 

specialpedagogiska insatserna ur ett elevperspektiv. Frågorna prövades i en provintervju med 

en elev och gav svar på våra frågeställningar. Vi ville ta reda på elevernas upplevelser och då 

behövs lyhördhet och öppenhet för att få dem att våga säga vad de verkligen tycker (Bryman, 

2002). Under intervjuer är det viktigt att respondenterna känner sig trygga för att delge så 

mycket som möjligt av sina upplevelser (Patel och Davidson, 1994; Kvale, 1997). Vi försökte 

att skapa trygga förutsättningar bland annat genom att innan intervjun ta reda på var eleverna 

ville bli intervjuade och vilken tid som passade bäst. Varje intervju inleddes med att tydliggö-

ra studiens syfte, påpeka anonymiteten, rättigheten att avbryta intervjun och möjligheten att 

lämna vissa frågor obesvarade. Vi startade med uppvärmningsfrågor såsom namn, intressen 

och familj. 

 

Åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar, intervjuades. De gick i årskurs 6-8. Fem elever gick i 

vanliga klasser och tre i särskilda undervisningsgrupper. Eleverna kom från fyra olika skolor i 

tre olika kommuner i Stor-Stockholm. Vi genomförde fyra intervjuer var och dokumenterade 
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genom att använda oss av bandspelare. Vid de två första intervjuerna deltog båda två efter 

samtycke från eleverna. Vi trodde att vi i analysfasen kunde ha nytta av att båda hade varit 

med vid intervjuerna för att kunna komplettera varandras uppfattning och tolkning. På grund 

av tidsbristen var det svårt att hinna med att genomföra alla intervjuerna tillsammans som 

tanken var från början. Vi har dock valt att skriva ut varandras inspelningar för att kunna ta 

del av intervjuns alla nyanser.  

 

Vi skrev ut intervjuerna och utelämnade ibland pauser, suckar, små ord med mera för att få en 

läsvänligare text att arbeta med. Som komplement till utskrifterna har vi lyssnat på inspel-

ningarna vid behov för att kunna uppfatta nyanser i uttalandena. Vid bearbetningen av inter-

vjuutskrifterna fick varje frågeställning en färg. Vi strök under svaren och utifrån understryk-

ningarna gjorde vi en skriftlig sammanställning av varje elevs svar. För att lättare kunna se 

helheten sorterades svaren in i en matris efter typ av insats, upplevelse och person. Sen kate-

goriserades svaren efter våra definitioner av specialpedagogiska insatser och slutligen sam-

manställde vi resultatet i en löpande text. I diskussionen jämför vi vårt resultat med den tidi-

gare forskningen som vi har tagit upp i bakgrunden för att se om det finns samband, olikheter 

och likheter. 

 

Metoddiskussion 
Det största problemet i studien har varit att få tag på respondenter och vi tror att detta beror på 

att det var flera led som skulle fungera. I det första steget behövde vi komma i kontakt med 

specialpedagoger som kunde tillfråga lämpliga elever. De utvalda eleverna fick själva ta ställ-

ning till om de ville ställa upp men eftersom de var minderåriga måste föräldrarna skriftligen 

samtycka. Vi blev beroende av andra och hade svårt att hålla tidsramen och driva det framåt. 

Widerberg (2002) tar upp svårigheten att följa en plan från början till slut eftersom man alltid 

i en kvalitativ intervjuundersökning är beroende av att respondenterna har tid att ställa upp. Vi 

beslöt att ta kontakt med skolor där vi känner specialpedagogerna eftersom vi bara fick ett 

enda svar via e-post. Därför presenterar vi resultatet på ett sätt som minimerar risken för att 

eleverna blir igenkända av specialpedagogerna.  

 

Ibland var det svårt för oss att förstå vad den intervjuade menade. Det kan bero på åldern, 

eventuellt funktionshinder eller att vi inte delar samma livsvärld. I vissa intervjuer kändes det 

som om vi fick gå in och styra med frågor för att få samtalet att flyta. Vi har funderat på om 
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detta kan ha påverkat resultatet. Groth (2007) för ett resonemang om att man kan behöva styra 

samtalet mot de företeelser i respondentens livsvärld som är viktiga för studiens frågeställ-

ningar utan att respondenten säger det som den tror intervjuaren vill höra. När det gäller de 

vuxna som hjälper till både i och utanför klassrummet har eleverna flera olika benämningar 

bland annat ”extralärare”. Vi vet inte vilken yrkesroll dessa personer har och väljer att använ-

da elevernas ord.   

 

Som forskare ska man ha en ambition att lägga vid sidan sina egna subjektiva föreställningar 

(Eliasson, 1987). Vi har olika bakgrund och därmed olika perspektiv. Detta är en fördel när vi 

har arbetat med studien eftersom man hela tiden måste motivera och tydliggöra sina synpunk-

ter. Vi är medvetna om att vi aldrig kan på ett helt neutralt sätt betrakta ett fenomen utan blir 

färgade av våra personliga erfarenheter och ställningstaganden men anser att våra diskussio-

ner har ökat studiens tillförlitlighet. Vi vet att det inte går att dra några generella slutsatser 

utifrån vårt begränsade urval, men det är inte vårt syfte. Studiens trovärdighet styrks av att vi 

har fått svar på våra frågeställningar och att tolkningen av resultatet är rimligt. Vi anser att vi 

har undersökt det vi planerade, men det är inte möjligt att upprepa undersökningen och få 

samma resultat eftersom studien bygger på elevernas personliga erfarenheter. 

 

Etiska aspekter 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav som är framtagna för att 

konkretisera det grundläggande individskyddskravet.  

 

Vi anser att vi har uppfyllt informationskravet eftersom alla inblandade blev skriftligt infor-

merade via ett missivbrev. I brevet som skickades till föräldrarna och eleverna presenterades 

studiens syfte och genomförande, hur studien kommer att redovisas, hur vi kan nås för mer 

information samt information om Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes i och med att föräldrarna skriftligen godkände att deras barn fick 

delta i undersökningen (en talong bifogades i missivbrevet). I brevet informerades även om att 

deltagandet är frivilligt och att eleverna när som helst kan avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi har avidentifierat insamlad data så att det inte 

går att urskilja deltagarnas identitet. Utöver oss själva kommer bara de deltagande eleverna, 
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deras föräldrar och specialpedagogerna som hjälpt oss med kontakten att känna till samarbe-

tet. 

 

Nyttjandekravet har framgått i missivbrevet. Vi har upplyst föräldrarna och eleverna om att vi 

bara kommer att utnyttja de uppgifter vi har fått fram i forskningssammanhang och främst 

genom att redovisa våra slutsatser i form av en rapport och muntlig redovisning. Vi har även 

informerat om att en tredje part som inte är forskare saknar möjligheten att komma åt inter-

vjubanden och utskrifterna. 

 

 

5. Resultat 
Vi presenterar resultatet genom att sortera in elevernas svar utifrån våra definitioner av segre-

gerande, semisegregerande och inkluderande specialpedagogiska insatser och varje frågeställ-

ning presenteras för sig. För att minimera risken att de intervjuade kan bli identifierade, sam-

manställdes resultatet så att läsaren inte kan särskilja vilken elev som har sagt vad.  

 

Vilka typer av specialpedagogiska insatser har 

eleverna erfarenheter av? 

Segregerande specialpedagogiska insatser 

Den segregerande specialpedagogiska insatsen som framkommer i intervjuerna är särskild 

undervisningsgrupp. Hälften av eleverna har erfarenheter av denna insats.  

 

Semisegregerande specialpedagogiska insatser 

Den mest frekventa semisegregerande specialpedagogiska insatsen är en liten grupp i vissa 

ämnen. Ämnen som nämns är matematik, svenska och engelska. Detta innebär att eleven går 

ifrån den ordinarie klassen under vissa lektioner. Gruppernas storlek varierar mellan två till 

sju elever. En vuxen leder gruppen men eleverna själva har inte klart för sig vilken yrkesroll 

den vuxna har. Flera av eleverna har erfarenhet av att gå i en liten grupp. Den näst mest före-

kommande insatsen under denna rubrik är enskild undervisning utanför klassen vid vissa till-

fällen. Hälften av eleverna berättar att de har fått hjälp enskilt, men inte heller här har elever-

na specificerat den vuxnes yrkesroll. Under denna rubrik finns integrering i en vanlig klass i 
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vissa ämnen och en av eleverna som går i en särskild undervisningsgrupp har erfarenhet av 

det. 

 

Inkluderande specialpedagogiska insatser 

När det gäller inkluderande specialpedagogiska insatser nämns två insatser mest: En ”extralä-

rare” i klassrummet och olika tekniska hjälpmedel såsom egen dator, speciella dataprogram 

och inlästa läromedel. Eleverna lyfter även upp att de får mer stöd och uppmärksamhet av den 

ordinarie läraren i klassen jämfört med de andra eleverna. Dessutom förekommer individan-

passade studier i form av lättare uppgifter och en elev berättade att han befriades från vissa 

ämnen för att kunna gå kvar i den ordinarie klassen. 

 

Vad tycker eleverna om de olika insatserna? 
Segregerande specialpedagogiska insatser 

Hälften av de intervjuade hade erfarenheter av särskilda undervisningsgrupper. Flera av dem 

har positiva upplevelser. Några av uttrycken som eleverna använde var: ”skönt”, ”mer hjälp”, 

”man blev bättre”, ”fler kompisar” och ”alla är likadana”. En elev berättade om sin negativa 

upplevelse av en särskild undervisningsgrupp utan inriktning mot en specifik diagnos. Eleven 

ville inte gå i den gruppen eftersom andra elever i skolan uttryckte sig nedsättande om den. 

”Att jag skulle börja i lilla gruppen. Då blev jag ledsen och arg faktiskt. Jag ville inte gå där 

för de mobbade och retades och kallade den för lilla cp-gruppen.” En annan elev tyckte att det 

ställdes för låga krav och att han inte lärde sig lika mycket som jämnåriga kamrater som gick i 

en vanlig klass. Detta upplever han som negativt. Samma elev ansåg ändå att den gruppen 

kändes bra i början. Särskilda undervisningsgruppen ”…gillade jag första året för att vi fick ju 

leka när vi ville. Alltså vi lärde oss saker, men det var ju inte så mycket, tycker jag.” 

 
Semisegregerande specialpedagogiska insatser 

Många elever upplever att det är positivt att ingå i en liten grupp i vissa ämnen. Eleverna sä-

ger till exempel att ”det är skönt att sitta i ett lugnt klassrum några stycken”, ”det känns bra 

och är inte jobbigt att gå ifrån” samt ”färre elever och läraren hinner hjälpa mer”. En av ele-

verna uttrycker sig även negativt och säger att det ”i sexan och sjuan kändes det pinsamt att gå 

ifrån hela tiden”. Hälften av eleverna har fått hjälp enskilt utanför klassrummet. Två av dessa 

tycker att hjälpen har varit bra och två tycker att det har varit både bra och dåligt. ”Det var väl 

i och för sig bra om man tänker efter nu, men det var inte så kul!” och ”jobbigt eftersom alla 
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kollar på en”. En av eleverna som går i en särskild undervisningsgrupp har varit integrerad i 

en vanlig klass under vissa ämnen och upplevde det som positivt. 

  

Inkluderande specialpedagogiska insatser 

Eleverna som ingår i studien har gått eller går i en vanlig klass och de flesta har någon gång 

fått inkluderande specialpedagogiska insatser. Flera elever har haft hjälp av en ”extralärare” i 

klassrummet och upplevt denna typ av insats positivt. De uttrycker att det har varit ”bra”. En 

elev tycker dock att det har varit en negativ upplevelse i början, ”litet jobbigt, men man vänjer 

sig”. Hälften av eleverna har tekniska hjälpmedel såsom egen dator, speciella dataprogram 

och inlästa läromedel och tycker att det är utomordentligt bra. ”Jättebra att ha en bärbar da-

tor.” De negativa upplevelserna handlar om när tekniken inte fungerar. ”Det gick inte att laga 

den och då kunde jag inte använda den.” 

 

”Det är skönt när läraren ger kortare instruktioner.” Några av eleverna berättar att de har lagt 

märke till att de har fått mer stöd och uppmärksamhet av sin ordinarie lärare i klassen jämfört 

med andra elever. Några har fått individanpassade studier i form av lättare uppgifter och läro-

böcker och en säger: ”det är väl bra”. En annan elev ansåg att bli befriad från engelskan för att 

kunna fortsätta i sin ordinarie klass var ett dåligt alternativ. ”Så sa dom vi tar bort dig från 

engelsklektionerna, så blir det lättare för dig och då kan du studera till dom andra lektionerna. 

När de förklarade det, så lät det jättebra men sen började jag märka att jag kom helt efter i 

engelskan.” 

 

Hur skulle insatserna utformas om eleverna själ-

va fick välja? 
Alla elever utom en hade önskemål om specialpedagogiska insatser. Fem elever går i vanliga 

klasser och de är i stort sett nöjda med det stöd de får idag. Eleverna önskar att få fortsatt stöd 

inom den ordinarie klassens ram (inkluderande specialpedagogiska insatser) främst i form av 

tekniska hjälpmedel, men även bland annat genom anteckningar, stöd vid prov och kortare 

instruktioner. Flera av eleverna vill även ha möjlighet att gå ifrån klassen och arbeta i en 

mindre grupp i vissa ämnen (semisegregerande specialpedagogiska insatser). De övriga tre 

eleverna går i särskilda undervisningsgrupper. En av dessa elever är nöjd och vill gå kvar. 

Den andra eleven är nöjd, men skulle helst vilja gå i en vanlig klass med någon som hjälper 
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till i klassrummet och den tredje eleven uttrycker inga önskemål men är också nöjd med sitt 

val att gå i en särskild undervisningsgrupp. 

 

 

6. Diskussion 
 

Elevernas erfarenheter 
Det är intressant att eleverna hade erfarenheter av segregerande, semisegregerande och inklu-

derande av specialpedagogiska insatser eftersom kriterierna för urvalet var allmänna. Dessut-

om är det fascinerande att få reda på vad eleverna anser som specialpedagogiska insatser så-

som att en ordinarie lärare hjälper dem lite mer i klassen. Först blev vi förvånade över att ele-

verna ansåg detta som specialpedagogisk insats eftersom vi lärare ska ta hänsyn elevernas 

olika förutsättningar (Lpo 94). Vi kom fram till att eleverna har rätt i att hur läraren behandlar 

och stöttar eleverna i det dagliga arbetet påverkar elevernas känsla av inkludering. Detta 

styrks även i rapporten av European Agency for Development in Special Needs Education 

(2003) där det framkommer att lärarens attityd spelar roll för elevernas möjlighet till inklude-

ring. 

 

I vår studie fann vi att eleverna hade mest erfarenheter av de semisegregerande och inklude-

rande specialpedagogiska insatserna. När det gäller de semisegregerande insatserna liknar 

svaren det som Jakobsson (2002) har funnit. De intervjuade eleverna har erfarenheter av det 

som Jakobsson tar upp: särskild undervisningsgrupp, stöd i skolarbetet både enskilt och i en 

liten grupp av antingen klasslärare, specialpedagog eller elevassistent. Liknande semisegrege-

rande specialpedagogiska insatser nämns också av Groth (2007) och Jönsson och Tvingstedt 

(2002). Vi drar den slutsatsen att det verkar vara vanligt att man i skolorna väljer att ordna 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd på dessa sätt.  

 

Elevernas upplevelser 
Av resultatet kan vi utläsa att många av eleverna har erfarenhet av undervisning enskilt eller i 

en liten grupp i vissa ämnen och de tycker att det är en bra insats därför att de bland annat 

upplever lugn och ro samt att de får mer hjälp. Detta kan jämföras med Jönssons och Tvings-

tedts (2002) resultat. De fann att eleverna som fick gå ifrån klassen enskilt eller till en liten 
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grupp i första hand uppfattade det som positivt, en möjlighet till lugn och ro och extrahjälp av 

en vuxen. Dalsman (2007) fann också att lugn och ro enskilt eller i en liten grupp upplevdes 

positivt. Däremot upplevde några elever i vår studie att det kunde kännas pinsamt eller jobbigt 

att behöva gå ifrån klassen. Vi tolkar detta som om att de kände sig utpekade. Samtidigt ut-

trycker de att det var bra för lärandet och önskar att få fortsätta med att gå till en liten grupp i 

vissa ämnen. Westling Allodi (2002) fann också att eleverna ansåg lärandet som viktigt i sko-

lan. Det är viktigt att påpeka att dessa negativa upplevelser finns. Det som upplevs bra av ele-

verna kan bli negativt om det går till på fel sätt. Skolpersonalen bör föra en dialog med ele-

verna om hur det ska gå till när de exempelvis lämnar klassen. 

 

Jönsson och Tvingstedt (2002) som även studerat insatsernas påverkan på elevernas självför-

troende kunde bland annat finna att eleverna kände sig annorlunda för att de fick lämna klass-

rummet. Groth (2007) drar slutsatsen att även om eleverna är övervägande positiva till speci-

alpedagogiska insatserna som de får, påverkas deras självbild negativt och de känner sig an-

norlunda. Vi ser att eleverna som vi intervjuade är positiva till insatserna, men vi kan inte 

uttala oss om deras självbild eller självförtroende utifrån vår studies frågeställningar. Däremot 

kan vi se att några under sina senare år i skolan upplevt det pinsamt och jobbigt att gå ifrån 

klassen. Jönsson och Tvingstedt (2002) fann att negativ upplevelse av annorlundaskap ökade 

med stigande ålder och de förpubertala eleverna jämförde sig med sina klasskamrater. Detta 

kan jämföras med Bakkers et al. (2007) slutsats om att ju äldre eleverna är desto viktigare är 

bättre skolprestationer, eftersom det ger högre social status. I vår studie tolkar vi att detta och 

känslan av annorlundaskap kan ligga bakom elevernas olust att gå ifrån eftersom de inte kän-

de på samma sätt när de var yngre. När man är tonåring är det viktigt att vara som alla andra. 

En av de intervjuade eleverna berättar om sin ovilja inför att byta till en särskild undervis-

ningsgrupp på grund av övriga elevers glåpord angående begåvningsnivån, men samtidigt 

uppskattar denna elev i dag sin särskilda undervisningsgrupp. Groths (2007) respondenter 

berättade att de fick höra negativa kommentarer och han tolkar det som att kommentarerna 

ökade deras negativa självbild. Kelly och Norwich (2004) fann inga skillnader mellan elever 

som är inkluderade i vanliga skolor eller går i specialskolor när det gäller självkänsla. De ele-

ver som vi har intervjuat har oavsett skolform varit nästan lika positiva eller negativa till in-

satserna. 
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Jämförelse med en tidigare studie 
Nyman (2005) har intervjuat fyra elever angående deras upplevelser av att byta till särskild 

undervisningsgrupp och samtliga tycker att det inte är bättre att byta. Men i vår studie upple-

ver alla tre elever som just nu går i olika särskilda undervisningsgrupper att det är bra. De 

säger att de känner en samhörighet med de andra eleverna i gruppen och får mer hjälp. Eleven 

som numera går i en vanlig klass tyckte likadant som Nymans elever angående den långsam-

mare takten och lägre nivån i en särskild undervisningsgrupp. Att vi har nästan lika många 

positiva elever som Nyman har negativa, fick oss att fundera på vad detta kan bero på. Vi kan 

tänka oss flera olika orsaker såsom intervjufrågorna, urvalet, skolkulturen, studiens syfte och 

så vidare. Som Eliasson (1987) påpekar kan man studera ett fenomen från olika perspektiv 

och därmed finna olika resultat som är lika mycket värda. 

 

Dilemma 
En av våra intervjuade elever berättade att om man missade något som klassen hade gjort när 

man fick enskild undervisning, fick man arbeta ikapp det. Även Tinglev (2005) tar upp detta 

dilemma: när eleverna fick semisegregerande specialpedagogiska insatser, fick de mindre tid 

att utföra samma arbete som klasskamraterna gjorde under den tiden. Är det bästa att arbeta 

med det som klassen gör under tiden eller är det bättre att färdighetsträna (till exempel en dys-

lektiker kan behöva öva läsning)? Om man färdighetstränar, missar man det som klassen gör 

och är tvungen att arbeta ikapp. Om man behöver öva läsning ligger man kanske inte ens på 

samma nivå som de övriga och då ger övning mer för eleven än att försöka arbeta med för 

svåra uppgifter. Vi tycker inte att det finns ett enkelt svar utan man måste se till helheten, 

både individen och situationen. Om eleverna önskar att få gå ifrån och arbeta med vissa äm-

nen i en liten grupp med samma uppgifter som de andra i klassen, borde organisationen för-

ändras så att eleverna kan få det så bra som möjligt.  Vi anser att skolledningen borde kunna 

ordna dessa semisegregerande insatser så att eleverna får de bästa möjliga förutsättningar för 

att nå målen. 

 

Hjälpmedel 
En inkluderande specialpedagogisk insats som eleverna i vår studie uppskattar mycket och 

önskar är tekniska hjälpmedel som exempelvis datorer. Man kan fråga sig om tekniska hjälp-

medel kan kategoriseras som inkluderande. Vi anser att om man med hjälp av teknik kan få 
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individen att känna sig delaktig oavsett sina förutsättningar har skolan anpassat sig till elever-

nas förutsättningar och skolan blir då inkluderande, såsom Westling Allodi (2005) påpekar. 

Därför valde vi att kategorisera tekniska hjälpmedel som inkluderande.  

 

Enligt Persson (2001) är inkludering att aktivt anpassa verksamheten så att alla elever känner 

gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan. Heimdahl Mattson (2006) påpekar i sin 

rapport att det är skolledarens inställning som styr om skolan verkar inkluderande. Vi anser att 

det borde vara relativt enkelt att ta ett beslut om inköp av tekniska hjälpmedel på organisa-

tionsnivå och se till att eleverna får möjligheten att uppnå målen och känna sig inkluderade, 

vilket ingår i skolans uppgifter. Flera av våra elever berättar att de tack vare hjälpmedel kan 

gå kvar i den vanliga klassen. Vi menar inte att detta löser alla problem men det kan vara ett 

steg mot inkludering enligt vår definition. 

 

Elevernas önskemål 
En av våra frågeställningar handlar om elevernas önskemål angående specialpedagogiska in-

satser. De flesta vill ha det som det är nu. Vi uppfattar att eleverna är nöjda. Ett annat sätt att 

se på resultatet är att eleverna är nöjda för att de inte känner till några andra alternativ och kan 

därför inte riktigt utvärdera sina erfarenheter av insatser. Vi vet att vår studie är begränsad när 

det gäller generaliserbarhet, men vi hade inte förväntat oss ett så positivt resultat. En förklar-

ing till vår förvåning är att det finns så många negativa röster både i massmedia och i skolans 

värld, precis som Fjelkners (2007) artikel som var startskottet till detta arbete. Den andra för-

klaringen är att vi själva har uppfattning av vad som är korrekt enligt styrdokumenten och 

elevernas uppfattning motsäger delvis dem.  

 

Oberoende av vilka insatser eleverna har och om dessa inte hjälper eleverna hela vägen fram 

till mål och betyg, så har de i alla fall mått bra och varit relativt nöjda under sin skolgång. 

Pérez Prietos (1992) slutsats är att de erfarenheter som eleverna får av skolan formar deras 

självbild och dessa erfarenheter påverkar elevernas livsval. Detta innebär såsom vi tolkar det 

att nöjda elever kommer troligtvis att hitta sin plats i samhället. Samtidigt finns en risk att må 

bra blir ett mål i sig och att eleverna tillåts stanna i sin utveckling och att kunskapskraven blir 

för låga. 
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En slutsats som vi drar i vår studie är att alla är individer med olika behov och man måste se 

till helheten för att specialpedagogiska insatser ska ge ett så bra resultat som möjligt. Dalsman 

(2007) anser också att det inte finns en lösning som passar alla. Naturligtvis ska samhället 

sträva efter en skola för alla. Men eftersom alla elever är olika, så är kanske en skola för alla 

en skola med många olika specialpedagogiska insatser.  

 

Fortsatt forskning 
Denna studie har gett upphov till flera nya frågeställningar. En fortsatt forskningsidé är att 

man gör en uppföljning och frågar samma elever om några år vad de tyckte om insatserna. En 

annan idé är att intervjua föräldrarna för att se vad de anser om specialpedagogiska insatser. 

Dessutom vore en studie med genusinriktning en möjlig fortsättning eller vidareutveckling av 

denna studie eftersom vi inte hade ett genusperspektiv när det gällde urvalet till vår studie. 

Hade vårt resultat blivit annorlunda om vi bara hade intervjuat det ena eller det andra könet?  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi heter Linda Fagerström och Jaana Karjalainen och anledningen till att vi kontaktar Dig är 
att vi läser vår sista termin till specialpedagog vid Lärarhögskolan i Stockholm och ska skriva 
vår C-uppsats. Vi söker sammanlagt minst åtta elever som kan medverka i vår undersökning. 
Vi vore väldigt tacksamma om du kan hjälpa oss att komma i kontakt med några elever, både 
tjejer och killar.  
 
Vi vill försöka ta reda på elevernas egna upplevelser av specialpedagogiska insatser. Vår stu-
die kommer att bygga på kvalitativa intervjuer vilket innebär att vi vill att eleverna någorlun-
da fritt kan berätta vad de tycker om de olika specialpedagogiska stödinsatserna som de fått 
prova på/ta del av. Med specialpedagogiska insatser menar vi t.ex. kompensatoriska lärome-
del/hjälpmedel, enskild undervisning, extra resurs i klassen osv. Troligtvis har dessa elever 
även ett åtgärdsprogram. 
 
Vi önskar komma i kontakt med elever i år 6-8 som under större delen av sin skoltid ha haft 
särskilda insatser av något slag. Viktigt för oss och eleverna är att de intresserade och gärna 
vill dela med sig av sina upplevelser.  
 
Vi undrar om du kan fråga någon eller några elever som du anser stämmer in på våra kriterier 
om de vill delta i undersökningen. Om eleven/eleverna är intresserad var vänlig delge föräld-
rarna bifogat missivbrev där det tydligt framgår vad det innebär att delta i studien. Om föräld-
rarna ger sitt samtycke tar eleven/eleverna missivbrevet tillbaka till dig och vi hämtar det. Om 
du hellre vill kan vi komma och träffa eleverna som du har valt ut och delge missivbrevet. Vi 
önskar få en bekräftelse av dig senast den 17 januari 2008 om du har tillfrågat några elever 
som passar in. 
 
Vid vetenskapliga undersökningar gäller etiska regler såsom bl.a. att alla kommer att vara 
anonym. Kommun, skola och elever kommer att avidentifieras i uppsatsen. Elevernas föräld-
rar måste ge sitt tillstånd och deltagandet är frivilligt. 
 
Tack på förhand för den tid Du avsätter för detta! 
 
Med vänlig hälsning 
Linda Fagerström, mobil 070-255 53 57 ; mail: fagerstrom@bostream.nu  och  
Jaana Karjalainen, mobil 070-415 67 85 ; mail: jaanakarjalainen@telia.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fagerstrom@bostream.nu
mailto:jaanakarjalainen@telia.com
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Bilaga 2 
 
Hej! 

 
Vi heter Linda Fagerström och Jaana Karjalainen och studerar sista året på specialpedagogutbildning-
en på Lärarhögskolan i Stockholm. Under detta år ska vi skriva en C-uppsats.  
 
Vårt syfte med vår uppsats är att försöka ta reda på hur eleverna upplever nyttan av olika specialpeda-
gogiska insatser som de har fått under sin skoltid. Vi kommer att intervjua minst åtta stycken barn i 
årskurs 6-8. 
 
Vi vill intervjua ert barn om dess upplevelser av skolan och den extrahjälp han/hon har fått. Vår studie 
kommer att bygga på kvalitativa intervjuer vilket innebär att vi vill att eleverna någorlunda fritt kan 
berätta vad de tycker om de olika specialpedagogiska stödinsatserna som de fått prova på/ta del av. 
Med specialpedagogiska insatser menar vi t.ex. kompensatoriska läromedel/hjälpmedel, enskild un-
dervisning, extra resurs i klassen, liten undervisningsgrupp osv. Vi räknar med att en intervju tar ca 
30-45 minuter och genomförs under januari 2008 på en plats ditt barn själv väljer. Vi kommer att spela 
in intervjun, för att sedan kunna analysera vad ditt barn berättat för oss.  
 
Vid vetenskapliga undersökningar gäller flera etiska regler. Ingen kommer att bli igenkänd. Kommun, 
skola och elever kommer att avidentifieras i uppsatsen. Barnet deltar frivilligt och kan när som helst 
avbryta sin medverkan i studien. Hans/hennes svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär 
att utomstående inte får tillgång till materialet. Den skriftliga uppsatsen kommer att redovisas på Lä-
rarhögskolan i Stockholm. 
 
Vi har sökt elever via specialpedagog/speciallärare i olika skolor. Vi har skickat ett mejl där vi har 
förklarat att vi söker elever som fått olika typer av specialpedagogiska insatser. Därefter har specialpe-
dagogen/specialläraren frågat om ditt barn är intresserad av att delta. Utöver oss själva kommer bara 
ditt barn, ni föräldrar och specialpedagogen som hjälpt oss med kontakten, att känna till samarbetet. Ni 
som föräldrar måste ge ert skriftliga samtycke för att vi ska kunna intervjua ert barn. Samtycket ger ni 
på talongen på nästa sida som ni skickar med ert barn till skolan. 

 
Vi tycker att det är viktigt att elevernas upplevelser belyses och lyfts fram så att de som arbetar i sko-
lan får en större förståelse för att samma specialpedagogiska insatser får olika effekter hos olika barn. 
Vi hoppas på att få ert samtycke så att ert barn kan delta. Hans/hennes svar är av betydelse för skolans 
utveckling. 
 
Vid ev. frågor, tveka inte utan kontakta gärna oss via mejl eller telefon .  
 
Tack för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar Linda och Jaana ☺ 
 
 
Linda Fagerström, mobil 070-255 53 57 ; mail: fagerstrom@bostream.nu  och  
Jaana Karjalainen, mobil 070-415 67 85 ; mail: jaanakarjalainen@telia.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fagerstrom@bostream.nu
mailto:jaanakarjalainen@telia.com
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Vi ger vårt samtycke för vårt barns deltagande i er undersökning. 
 
 
Barnets namn:______________________________________________ 
 
Telefonnr:________________________________________________ 
 
Email:____________________________________________________ 
 
 
Datum___________________Ort______________________________ 
 
 
Vårdnadshavare:____________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavare:____________________________________________ 
 
Telefonnr:_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27  

Bilaga 3 
 
Frågeområden c-uppsats 
 
Uppvärmning: 

• Namn, ålder, intressen, familj, tidigare skolor, trivs du i skolan, kompisar… 
 

Vad har de fått och på vilket sätt? 
 
Varför? 
 
Vad tyckte de om de olika insatserna? 
 
Om de själva fick välja vad skulle det bli? 
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