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Sammanfattning 

Vår studie handlar om elevers uppfattning av att ibland lämna det vanliga klassrummet för att få 

specialpedagogiskt stöd i en mindre grupp. De elever vi har intervjuat går i åk 4-6 och de får det 

särskilda stödet vid 2-4 tillfällen/vecka. Syftet är att se om skolresultatet och självbilden påverkas 

positivt eller negativt när de avviker från resten av klassen. Vilka är orsakerna till att vissa elever inte 

alls gillar att lämna klassen, medan andra gärna gör det?  

Eftersom vi har gjort våra intervjuer i två socialt olika upptagningsområden, vill vi också se om det 

finns någon skillnad i barnens uppfattningar mellan de olika skolorna. 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och vi har genomfört intervjuer med 16 elever. 

Resultatet visar ett de flesta av eleverna upplever att de har utvecklat sitt kunnande i den lilla 

gruppen och de har inte något emot att lämna klassen för att få det specialpedagogiska stödet. Det är 

hos specialläraren de får lugn och ro, utan att bli störda av den höga ljudnivå de upplever i 

klassrummet. De flesta tycker också att det är där de lär sig bäst. Vi har dock sett några exempel på 

elever som av olika anledningar tycker att det är jobbigt att lämna klassen.  

De flesta känner sig inte stämplade eller som avvikare, utan i stort sett alla elever upplever att 

klasskamraterna accepterar att de går iväg. Här har vi noterat att ett öppet klassrumsklimat är viktigt. 

Det gäller att som klasslärare arbeta aktivt med acceptansen av allas olikheter och klassläraren måste 

också med sitt agerande visa att tiden hos specialläraren är lika viktig som tiden i klassrummet.  

Vi har också gjort en jämförelse mellan de olika upptagningsområden som vi har undersökt. Vi har 

funnit en del skillnader, men i stort kan vi se att eleverna från de olika skolorna ändå har svarat 

relativt lika.  

Nyckelord  

Lärande, självbild, självkänsla, inkludering 
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INLEDNING 

Dagens skola ska vara en skola för alla och inom denna ska så många elever som möjligt inkluderas i 

den ordinarie undervisningen, allt för att motverka segregering inom skolan.  

Lärarna ska med hjälp av sina arbetslag sträva efter att själva klara av den naturliga variationen av 

olikheter som finns i klassrummet genom en individualiserad pedagogik. Individualiseringen av 

elevernas undervisning kan se olika ut beroende av varje elevs behov och förutsättningar. I läroplanen 

(Lpo 94, 1998) framhålls att:  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. (s. 6)  

Alla elever som av någon anledning visar på svårigheter att nå de mål som finns uppställda i skolan, 

har rätt att erhålla särskilt stöd. Detta finns nedskrivet i grundskoleförordningens 5 kap. 4 § där det 

anges att: 

En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som 

minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det femte och det nionde skolåret eller om eleven av 

andra skäl behöver särskilt stöd. Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning 

enligt timplanen eller som ett komplement till sådan utbildning. (SFS 2008:845)  

I grundskoleförordningens 5 kap. 5 § beskrivs vidare att:  

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i 

första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får 

sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. (SFS 2008:845) 

Elever som av olika anledningar har svårt att nå de mål som finns uppställda i läroplanen eller har 

behov av specialpedagogiska åtgärder, har enligt Grundskoleförordningen (SFS 2008:845) rätt att 

erhålla särskilt stöd. Det är skolans absoluta skyldighet att hjälpa de elever som behöver stöd, men hur 

det stödet ska se ut, är upp till varje kommun och skolans rektor att avgöra. Westin, Block och 

Andersson (2006) tyder grundskoleförordningens formuleringar och de lyfter fram att begreppet 

”elever med särskilda behov”, som tidigare användes, har bytts ut mot ”elever i behov av särskilt 

stöd”. Detta har gjorts för att tydligare poängtera att det inte är hos individen man ska söka problemet, 

utan istället finna lösningar inom organisation och förbättrad pedagogik. Grundskoleförordningens 5 

kap. 5 § menar vidare, att det särskilda stödet i första hand ska ”ges inom den klass eller grupp som 

eleven tillhör” (SFS 2008:845). Avsikten med det, är att verka för att elever i minsta möjliga mån ska 

betraktas som avvikande. Inkluderingstänkandet ges stor vikt. 

Det är alltså beskrivet i lagtext att elever har rätt till särskilt stöd för att uppnå läroplanens mål. Ändå 

förs en pågående debatt där det diskuteras på vilket sätt specialpedagogiskt stöd påverkar elevers 

självkänsla, motverkar inkludering eller befäster ett utanförskap. Forskningsresultat av bl. a. Groth 

(2007) och Helldin (2007) har publicerats, som visar att specialpedagogik kan leda till sämre 

självkänsla hos elever och helt motverka sitt syfte genom att istället förstärka segregering bland 

eleverna. 
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Vi är båda verksamma lärare i åk 5, men i två olika typer av upptagningsområden. Camilla arbetar i en 

skola med elever som kommer från en miljö med lägre social status och Birgitta i en skola med det 

totalt motsatta, nämligen i ett område med mycket välutbildade föräldrar och där eleverna har en hög 

studiemotivation. Vi kommer i vårt dagliga arbete i kontakt med elever som får särskilt stöd främst av 

klassläraren i den klass de tillhör, men även genom undervisning av specialpedagog/speciallärare i 

mindre grupper. Efter det att vi tagit del av litteratur av bl. a. Groth (2007) och Nilholm (2008), som 

på olika sätt belyst att elever som erhåller särskilt stöd ofta visar sig ha en sämre självbild än övriga 

elever i klassen, blev vi fundersamma över vår egen verksamhet. Vi fann i diskussioner med varandra 

att vi båda var av en annan uppfattning och att vi trodde att man som klasslärare kunde skapa ett 

tillåtande klassrumsklimat, där elevers olikheter accepterades. På så sätt borde alla elever känna sig 

trygga, sedda och få en positiv självbild. Vår uppfattning var, att de elever som vi under årens lopp 

stött på i de flesta fall haft en positiv inställning till extrahjälp i liten grupp och att de ofta upplevt 

detta som något positivt. Efter att ha läst litteraturen blev vi medvetna om att vår uppfattning kanske 

inte alltid stämde överens med hur eleverna själva hade uppfattat sin situation. Detta tyckte vi skulle 

vara intressant att undersöka närmare.  

Bakgrund 

Särskilt stöd  

Om en elev är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att ett åtgärdsprogram upprättas. I det ska man 

beskriva ”vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och 

utvärderas” (SFS:2008:845). Här påpekas återigen i lagtexten att det är behoven, inte individen, som 

ska stå i fokus för förändring. 

Hur stödet sedan ska se ut är det upp till varje enskild skola att arbeta fram, inom de angivna ramarna. 

Ibland är det den ordinarie läraren som står för elevens särskilda stöd. Det kan också vara så att en elev 

får hjälp i klassen av en elevassistent. Specialpedagoger/lärare ska finnas på skolan för att kunna 

handleda läraren i dennes arbete med eleverna, eller själv deltaga i klassrumsundervisningen. Det är 

också mycket vanligt att specialpedagoger/lärare undervisar enskilda elever eller mindre grupper med 

elever under vissa lektioner för att stärka dessa elever i olika skolämnen. 

Speciallärare respektive specialpedagog 

Utbildningen till speciallärare respektive specialpedagog skiljer sig något åt. En speciallärare inriktar 

sig mer på att jobba enskilt med elever i deras läs-, skriv- och matematikutveckling, medan en 

specialpedagog är mer inriktad på att handleda lärare och vara rådgivare åt kollegor, föräldrar och 

andra berörda, i pedagogiska frågor. Vår erfarenhet är att de båda yrkesgrupperna i praktiken ofta har 

liknande arbetsuppgifter och vanligtvis arbetar i en traditionell organisation där elever lyfts ur sina 

klasser för att få undervisning i en mindre grupp. I vår studie arbetar speciallärarna och 

specialpedagogerna på detta traditionella sätt och vi använder oss av de två olika behörigheterna 

synonymt.  

Begreppet självbild  

Självbild är enligt Taube (2007) ett diffust och svårgripbart begrepp som är mycket svårt att mäta. Ett 

sätt är enligt henne att försöka dra vissa slutsatser av en individs beteende i form av observationer men 

man kan också låta eleverna göra ett test med en självrapportskala. Taube framhåller att det är viktigt 

att man klargör vad man menar med det självbegrepp man använder sig av, eftersom flera likartade 
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begrepp kan ha olika innebörd. Vi kommer att använda oss av begreppen ”självbild”, ”självvärdering” 

och ”självkänsla” och vi kommer i likhet med Taubes förklaring, hämtad från den fenomenologiska 

teorin, använda oss av begreppen med följande betydelse: 

En individs självbegrepp ses alltså som en organiserad konstellation av individens inbördes 

relaterade, värderande tolkningar av olika aspekter av sitt eget jag och av jaget relaterat till 

omgivningen (s. 21). 

Groth (2007) refererar till Rosenberg (1979) och beskriver begreppen självbild och självvärdering. 

Han anser att begreppen hänger ihop med varandra, men han vill ändå påvisa en viss skillnad mellan 

de båda. Han beskriver självbild som en spegelbild av personens jag, som visar hur personen ser sig 

själv, hur personen vill se sig själv och hur personen framstår för andra. Groth anser att självbilden 

konstrueras utifrån yttre påverkan och i samspelet med omgivningen. Självbilden får sedan betydelse 

för självvärderingen, d.v.s. hur en individ värderar sig själv, och den skapas inne i personen. Groth 

menar att det framför allt är självbilden som påverkas negativt av misslyckanden i skolan, men att det i 

längden även påverkar andra delar av personens självuppfattning.  

Från integrering till inkludering 

Brodin och Lindstrand (2004) beskriver att integrering inte är en modern, nutida företeelse, utan något 

som diskuterades flitigt redan på 1950- och 60-talen. Enligt dem skedde integrering då främst ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Tanken var god, men det visade sig senare att elever inte kände den 

tillhörighet som det var tänkt att denna organisationsförändring skulle åstadkomma. Brodin och 

Lindstrand hänvisar även till projektet HELIOS (1996) som inom EU jobbade med att presentera ett 

förslag på integrering för alla elever i en gemensam skola i sin vidaste bemärkelse. Förslaget skulle 

gälla samtliga grupper från förskola till vuxen ålder. Utbildning skulle äga rum i ”den ordinarie 

miljön”. Det verkade i huvudsak främst gälla elever med funktionsnedsättningar och man såg det som 

viktigt att integrering inte bara blev en fysisk placering utan att varje individs förutsättningar måsta 

sättas i fokus för att bevara kvaliteten. Den här rapporten rekommenderar att ”All framtida lagstiftning 

om utbildning bör ta hänsyn till de synpunkter som tagits fram inom HELIOS för att möjliggöra en 

skola för alla i framtiden” (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 135). 

Integrering bör enligt Helldin (2007) betyda att motarbeta olika former av utanförskap, t.ex. 

ekonomiskt eller kulturellt. Han kallar det ett begrepp med ”politisk prägel”, där de sociala frågorna 

måste ägnas mer tanke. Han menar att vi måste vidga vår vy för vad som är normativt i vårt samhälle 

och vi måste vara beredda att acceptera större spridning av normen. Det räcker inte bara med att 

förändra skolan och häri ligger den stora svårigheten - att förändra samhället.  

Begreppet inkludering har växt fram som en följd av att man märkte att det inte räckte att integrera 

elever i skolan. Det ledde inte automatiskt till att alla verkligen kände samhörighet. Enligt Nilholm 

(2008) har begreppet kommit från det ursprungliga, integrering, men att inkludering mer handlar om 

känsla av äkta tillhörighet ”Barn i behov av särskilt stöd ska anpassas till en organisation som inte i 

första hand har denna variation i åtanke” (s. 22). 

Inkluderingstänkandet fick enligt Helldin (föreläsning på Specialpedagogiska institutionen vid 

Stockholms universitet, 4 september 2008) stort utrymme i 1982 års läroplan medan man i LPO 94 

talar mer om individualisering. Inkluderingstänkandet fick till följd att mindre grupper togs bort och 

fler elever gavs plats i den vanliga skolan. Nu talar man istället om att en allt större andel elever åter 

skrivs in i särskolan (Westling Allodi & Fischbein, 2000) och att den vanliga skolan inte längre har 

plats för dem som har lägre intellektuell förmåga.  
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SYFTE 

Syftet med vår undersökning är att undersöka enskilda elevers uppfattning av att ibland få särskilt stöd 

i en mindre grupp utanför det ordinarie klassrummet.  

Våra frågeställningar:  

 Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

 Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet?  

 Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

    

LITTERATURGENOMGÅNG 

Vi börjar med att redovisa hur olika författare beskriver specialpedagogik och vilka effekter de anser 

att själva förekomsten av specialpedagogik får för individen i skolan och även för samhället i stort. Vi 

vill också undersöka författarnas diskussion kring om det är individen som har problemet eller om det 

tillhör skolan som miljö. Sedan tar vi upp olika författares syn på hur självbilden påverkas av att en 

elev får specialpedagogisk undervisning. Vi skriver vidare om arbetslagets funktion och om hur 

specialpedagogiska resurser fördelas. Slutligen tar vi upp vad några författare har skrivit om elevers 

självbild och förpuberteten och självvärderingens betydelse för lärandet.  

Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett svårdefinierat ämne. Enligt Brodin och Lindstrand (2004) råder det stora 

meningsskiljaktigheter inom ämnet och det leder ofta till diskussioner. De beskriver specialpedagogik 

som ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar teorier och kunskaper från flera discipliner som psykologi, 

sociologi, medicin m fl. Detta belyser även Persson (2007) som också menar att specialpedagogiken är 

politisk-normativ, påverkar hur vi bedömer att människor med avvikelser ska behandlas och fyller 

flera funktioner i samhället. Han redovisar resultatet från det mycket uppmärksammade SPEKO-

projektet från 1990-talet och här definieras specialpedagogik antingen som svårigheter hos eleven 

själv, som en speciell fördjupad kompetens, eller i relation till skolan som miljö. 

Helldin (2007) ser på specialpedagogik ur ett demokratiskt perspektiv. Han liknar specialpedagogik 

med ett försök att omfördela resurser i skolan liknande hur man i välfärdsstaten omfördelar från de 

rika till de fattiga. De som behöver mer stöd ska få det, för enligt ett rättvist sätt att tänka, ska alla ha 

samma möjligheter att lyckas i skolan. Dessvärre motarbetar detta sitt syfte genom att skolan belyser 

de olikheter och svagheter vi måste diagnostisera för att kunna fördela resurserna. Helldin menar att 

själva förekomsten av specialpedagogisk verksamhet till viss del befäster sociala klasskillnader. 

Samhället har genomgått stora strukturella förändringar och de tidigare rådande normerna har ersatts 
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av en större kulturell och politisk mångfald. Detta, menar Helldin, innebär att förutsättningarna för 

pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete har förändrats och att man därför måste arbeta med ett 

längre perspektiv i sikte, ”ett humant samhälle och en human skola” (2007, s. 131). Snabba lösningar 

är inte vägen dit.     

Specialpedagogik med fokus på individ eller miljö 

Brodin och Lindstrand (2004) tydliggör att specialpedagogiken har utvecklats ur den vanliga 

pedagogiken, men att det är större individfokus inom specialpedagogiken. Inom specialpedagogiken 

tar man även hänsyn till faktorer i omgivningen för att få ett helhetsperspektiv. De skriver att det som 

kännetecknar ”specialpedagogik är de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker 

till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn” (s. 

84). Brodin och Lindstrands egna reflektioner pekar på att elevers problem oftast är miljöbetingade 

och inte utgår från individen självt. ”Ett annat samhällsklimat och en annan vetenskapssyn hade 

sannolikt givit helt andra förklaringar till barnets svårigheter, och andra åtgärder hade kanske 

förespråkats” (a.a. s. 137).   

Ju mer arbetslaget sammanfogar var och ens information och förståelse om en elev, desto större är 

chansen att positivt kunna förändra elevens samspel med sin omgivning, skriver Elam (1980). För att 

kunna och vilja förstå en elevs inre kommunikationsprocess, krävs att läraren har en fenomenologisk 

insikt. Det innebär att man lever sig in i omgivningar och försöker se dem ur elevens eget perspektiv. 

Det är lätt att hamna i fällan att bara betrakta elever ur omgivningens perspektiv, men det krävs ett 

stort mått av ödmjukhet, rätt samtalsteknik och även en attityd som innebär att man har en positiv 

tilltro och respekt för eleven, säger han.   

Elam (1980) skriver också att det finns två forskartraditioner som bygger på olika grundsyn när det 

gäller människan, utvecklingen och vetenskapen. Positivisterna är de forskare som är mer 

naturvetenskapligt inriktade och som endast godtar det klart redovisningsbara och mätbara som 

användbar kunskap. För hermeneutikerna är även omätbara företeelser som känslor och upplevelser 

fakta och kunskap. De anser att varje människa är unik och komplex och att man inte kan sortera in 

henne i generella kategorier. Man måste se till helheten. I specialpedagogiken skulle en positivistisk 

dominans leda till klinisk inriktning där träningen blev den stora tyngdpunkten, anser Elam. En 

hermeneutiskt färgad specialpedagogik skulle sätta den sociala aspekten främst och koncentrera sig på 

omsorg och antisegregering. Han skriver att det gäller att se elevens hela situation och att se den ur 

elevens synvinkel. 

Även Helldin (2007) belyser att man skulle kunna se på specialpedagogik på ett annat sätt. Han anser 

att man på längre sikt måste arbeta mot att minska differentiering och diagnostisering av elever i 

skolan och på längre sikt arbeta mot en större förståelse för elevers olikheter. Istället för att lägga allt 

fokus på att diagnostisera individen, bör man kanske syna miljön runt omkring denne. Han beskriver 

två analytiskt artskilda pedagogiker. Den affirmativa, som följer socialliberal tankemodell, vilket 

innebär att man måste lyfta fram behov för att kunna stötta dem. Detta leder till differentiering bland 

eleverna och tvingar fram diagnostisk kunskap. Däremot kan den transformativa, som kräver 

förändring på det sättet att statusen måste ändras/uppskrivas för dem som är ”mindre kapabla” i 

skolan, leda till att förståelse för olikheter måste ökas och differentiering och diagnostisering måste 

minskas.  
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Specialpedagogisk verksamhet i praktiken 

Persson (2007) redovisar resultatet från det mycket uppmärksammade SPEKO-projektet från 1990-

talet och det som skiljer specialpedagogisk verksamhet från den vanliga klassundervisningen förklaras 

i undersökningen enligt följande. Det första som redovisades var att elever undervisades i mindre 

grupper eller enskilt. Vidare framlyftes att specialundervisning också skulle avlasta klassläraren i 

klassrummet så att ”farten kan hållas”. De elever som behöver lägre tempo och mer tid ska få 

möjlighet att arbeta i egen takt. Hos specialpedagogen ska barnen få större möjlighet till 

individualisering och andra metoder och arbetssätt. Man talade mycket om laborativt arbete och vikten 

av att åter tända gnistan hos de elever som tappat lusten. Några intervjuade ansåg inte att det var någon 

skillnad på specialpedagogisk undervisning. Den viktigaste uppgiften för specialpedagogisk 

verksamhet verkar vara att stärka elevens självförtroende. En annan föreställning är att elever som får 

stöd ska kunna komma ifatt sina klasskamrater och ibland känner läraren att specialundervisningen 

blir ett problem då eleven missar den ordinarie undervisningen. En vanlig syssla för specialpedagogen 

numera har blivit att hjälpa elever i åk 9 att nå minst G i slutbetyg i svenska, matematik och engelska. 

Persson sammanfattar genom att säga att de intressen som präglar den specialpedagogiska 

verksamheten inte alltid är samstämmiga och att svenska skolan internationellt jämfört är ”tämligen 

oreglerad när det gäller att avgöra om en elev skall få specialpedagogiskt stöd eller ej” (s. 101).  

Brodin och Lindstrand (2004) refererar till Cook och Schirmer (2003) som lyfter fram tre kriterier som 

gör specialpedagogik speciell. Specialpedagogik ska enligt dem bestå av effektiva, beprövade 

undervisningsmetoder som enligt dem måste vara unika för just specialpedagogik. 

Specialpedagogik och självbild 

Dennis Groth (2007) skriver i sin doktorsavhandling om farhågor med specialpedagogisk undervisning 

till utvalda elever, eftersom detta kan leda till att dessa får en sämre självbild. Groth visar på hur den 

svenska skolan lägger stor vikt vid kompensationstanken och att verksamheten kan sägas dra i en 

annan riktning än vad forskningen antytt vore rätt. Han menar, att även om man nu ger 

inkluderingstänkandet stor vikt, har det inte hänt särskilt mycket i skolan för att motverka de snabba 

segregerande lösningar som krävs för att alla elever ska kunna nå målen. Vi arbetar fortfarande i 

alltför stora klasser där inlärningstakten blir för hög för en del elever och där lärarna inte har resurser 

att individanpassa sin undervisning. Tidigare, nämner Groth, hade lärarna inte heller kunskapen, men 

det anser han har förbättrats nu.  I SIA-utredningen (2007) som presenterades på 1970-talet, 

framfördes att specialundervisningen skulle ha ett inkluderande perspektiv för att öka det 

demokratiska deltagandet. Groth visar på hur den svenska skolan istället fokuserar på att ”kompensera 

eleven för sina brister så att han/hon kan ingå i samhällslivet, inte i första hand att integrera elever med 

någon form av särskilda behov i ett demokratiskt samhälle” (2007, s. 34). 

Nilholm (2008) tycker att specialpedagogiken i sig bidrar med att förstärka bilden av att peka ut elever 

som behöver stöd, när det moderna utbildningssystemet istället ska verka för att alla elever ska få ut 

något gemensamt av utbildningen. Han talar om ett ”dilemmaperspektiv” och visar på tre olika 

dilemman som förstärks med specialpedagogikens hjälp. Lite kort beskrivs dessa som att:  

1. Barn kategoriseras 

2. Elevers olikheter värderas  

3. Ska elever kompenseras för brister eller är delaktighet i gemenskapen viktigare?  
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Nilholm (2008) menar att skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik som det ser ut i dag är 

att ”Å andra sidan bygger hela idén om specialpedagogik på en uppdelning mellan normala och 

avvikande elever, vilka kräver varsin form av pedagogik” (s. 28). Han klargör vidare att pedagogik är 

tänkt för de flesta, men att specialpedagogik är till för några få. Om man ser på de olika pedagogikerna 

på det sättet, blir inkludering ett dilemma, anser han. Nilholm menar att även forskningen måste 

inkludera specialpedagogiken i den vanliga pedagogiken om verklig integrering ska uppnås. Inom 

forskningen måste pedagogik eller didaktik fokusera på hur olika elever lär sig av olika metoder inom 

samma klassrum.  

Specialläraren och arbetslaget  

Persson (2007) betonar arbetslagets betydelse. Han anser att det är den viktigaste samarbetsarenan och 

poängterar även vikten av ett samarbete mellan arbetslagen. Då förenas personalen i en grundsyn på 

barns och ungdomars lärande och utveckling. Specialläraren har olika fokus för sitt arbete anser 

Persson (2007). Ett av dessa uppdrag är att få kollegerna att reflektera över sin egen undervisning. Ett 

problem med en elev kan ju ligga i klasslärarens förhållningssätt och undervisningsmetoder. Han 

menar att det kan bli mycket konfliktfyllt och det krävs mycket civilkurage att ifrågasätta en kollegas 

tillkortakommanden. Lärare har inte en vana av att naturligt ifrågasätta varandras arbete (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008). De skriver att ett reflekterande även kring den specialpedagogiska 

verksamheten måste föras i arbetslaget och anser därmed att det är en självklarhet att specialläraren 

ingår i arbetslaget. 

Redan 1980 skrev Elam (1980) om vikten av arbetslagets samarbete och inbördes samtal för att hjälpa 

elever med särskilda behov av stimulans och stöd. Han presenterar fyra byggstenar som beskriver hur 

arbetslaget ska arbeta.  

1. Det är viktigt att ha en helhetssyn på elevens tillvaro. Det finns en tradition i skolan att fastna i 

detaljer och bara se det som är lätt att mäta och beskriva. Svårigheterna kan ju ligga i elevens 

omgivning och det får vi inte glömma bort.  

2. Lärarna behöver kunskap om vad som kan ligga bakom elevens svårigheter. Det är lätt att bara 

ang..ripa symptomet, svårigheten. Vi måste gräva djupare och se hur eleven samspelar med 

sin omgivning hemma, i skolan och bland kamraterna.  

3. Lärarna behöver kunskap om de allmänna riktlinjer som finns för hur stimulansen och stödet 

kan byggas upp.  

4. Lärarna måste jobba i lag, vilket kan stöta på svårigheter eftersom lärarna av tradition har 

skött sitt jobb i stor ensamhet.  

Specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, d.v.s. i interaktion med övrig pedagogisk 

verksamhet (Persson, 2007). Han skriver att det är ovanligt med utvärdering och analys av den 

specialpedagogiska verksamheten. Skolans tradition innebär ofta en vanemässig resurstilldelning, där 

flexibelt användande saknas. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) visar i en undersökning att det är alldeles uppenbart att 

rektorerna har en central funktion när det gäller att finna former för att använda skolans resurser så att 

alla elever får en så god lärandemiljö som möjligt. På skolor där rektor ger arbetslagen stor frihet att 

lägga upp verksamheten, uttrycker sig personalen mindre negativt om de tillgängliga resurserna. På 

skolor där rektor har specialpedagoger som kan arbeta förebyggande och konsultativt, finns mindre 

behov av traditionell specialundervisning och små undervisningsgrupper. Lundgren och Persson 
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(2003) skriver om organisatorisk självtillit. Det innebär att personalen inte bara litar på sin skolledare 

utan också till sin egen kollektiva förmåga att lösa förekommande problem. 

Elam (1980) menar att ett arbetslags planering av stimulans och stöd till elever handlar om både 

elevens och omgivningens attityder och villkor. Han anser att stödet bör gå ut på att vi tränar eleven att 

se positivt på sina möjligheter och sin framtid. Alltså en stimulans från omgivningen som visar att man 

tror på honom. Man ska också hjälpa honom att upptäcka hans prestationers värde för andra. Därefter 

börjar den planerade och tålmodiga träningen för att eleven ska övervinna eller kompensera svagheten 

bakom sin svårighet. Arbetslaget måste alltså först möta honom med optimism och respekt. 

Stimulansen och stödet måste genomföras som en helhet, där t.ex. en viss färdighetsträning sätts in 

först då den upplevs positiv och angelägen av eleven själv. Då först kan den tänkas vara till nytta. 

Elam skriver vidare att i arbetslaget samlas allas skiftande insikter och erfarenheter om eleven och 

hans situation och också arbetslagets möjligheter att stimulera och stödja eleven. Arbetslaget ser om 

det blir någon effekt och följer upp med nya handlingsplaner. I och med att denna process äger rum, så 

undviker arbetslaget det mer subjektiva handlandet som förr präglade skolans inre arbete, genom bl. a. 

lösa tyckanden och antaganden, ett gemensamt spekulerande. Elam anser att processen får ett mer 

vetenskapligt innehåll när arbetslaget gemensamt söker visshet och gemensamt vill prova en idé, en 

teori. Men detta innebär inte att det måste finnas en samsyn om allt.  Det behöver inte alls vara en total 

harmoni i ett arbetslag, utan stridande värderingar och uppfattningar, är naturligt och också nyttigt.  

Arbetslagets åtgärder leder ofta till förändringar som innebär ett ifrågasättande av skolans värderingar, 

traditioner och rutiner. Att rubba på det invanda ger ofta en känsla av otrygghet, vilket leder till ett 

motstånd mot förändring. Då är det viktigt att den berörda har ett inflytande, är medveten om 

konsekvenserna för den egna individen och är delaktig i planeringen och genomförandet, avslutar 

Elam. 

Hur fördelas specialpedagogiska resurser? 

Emanuelsson och Persson (2002) hänvisar till en tidigare studie de gjort år 1997, där det tydligt 

framkom att det framförallt var tre bakgrundsfaktorer, begåvningsnivå, socialgruppstillhörighet och 

kön, som hade betydelse för om en elev skulle få specialpedagogiskt stöd eller inte. De hade i sin 

studie funnit att det var en relativt heterogen grupp elever som fick specialpedagogiskt stöd på olika 

skolor. De definierar stöd som antingen i en särskild undervisningsgrupp eller på annat sätt integrerat i 

den vanliga undervisningen. De kom fram till att det är ungefär var femte eller sjätte elev som får stöd 

i år 3-6 och att det sedan, under grundskolans tre sista år minskar till ungefär var tionde elev. Som 

förklaring till att allt färre elever fick stöd pekade de på olika orsaker. Kanske hade det tidiga stödet 

gett resultat och elevernas behov hade minskat. Det kunde också vara så att vissa elever nu fått 

anpassad studiegång eller var frånvarande av någon annan anledning, t.ex. skolk. Emanuelsson och 

Persson hänvisar till tidigare gjorda liknande studier och framhåller att det är mycket få elever som fått 

stöd alla år under skolår 3-9, medan relativt många har fått stöd endast ett år. Om man enligt 

Emanuelsson och Persson räknade på hur stor del av eleverna som bedömts vara i behov av särskilt 

stöd, och sedan fått det under en begränsad tid, kom man upp till var tredje elev. Andelen elever som 

fått stöd i minst fem år är ungefär tre procent. Emanuelsson och Persson skriver i sin studie om att 

vissa elever får en skolgång som kan liknas vid en specialundervisningskarriär. De har sett på tydliga 

samband mellan att de elever som tidigt får specialpedagogiska insatser får svårare att nå godkänd 

eller högre i betyg och att dessa elever blir begränsade till att välja det individuella programmet på 

gymnasiet. I en skola för alla kan ändå inte alla välja utifrån sitt intresse och sedan ges stöd därefter. 
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Andelen elever som går på det individuella programmet tenderar enligt Emanuelsson och Persson att 

vara nästan lika hög som andelen elever som uttagit till specialpedagogiska insatser i grundskolan.      

Självbilden i skolåldern 

Goldinger och Magnusson (1988) skriver om barns självbild. Författarna skriver att det är i 

förpuberteten som barnet får en naturlig känsla av att tillhöra en grupp. Behovet av beroende från 

vuxenvärlden lyfts över till kamraterna. Den enda naturliga grupp där alla barnen finns, är skolklassen. 

Släkt, grannar och bygemenskap har inte längre så stor betydelse. I samband med alla tekniska 

landvinningar (TV, tvättmaskin, bil) blir familjen socialt oberoende, men också väldigt isolerad. I 

skolklassen finns det ömsesidiga beroendet och förväntningarna kvar. Grunden till självkänsla (en 

positiv självbild) ligger inte i att barnet kan prestera, klara av saker och skaffa sig olika färdigheter. 

Självkänsla handlar om kontakt, möten och respekt för att man finns, inte för att man är duktig på 

något. Den respekten ska ges av vuxna och här spelar klassläraren en stor roll. Ingen speciallärare eller 

assistent kan ta klasslärarens viktiga roll, eftersom varje barn delar henne med de andra barnen, skriver 

Goldinger och Magnusson. De skriver vidare att barn inte kan bli lika duktiga, men alla kan erövra en 

positiv självbild, en känsla av att duga. Först när barnen är trygga har de en förmåga att lära. Det är i 

gruppen de ska hitta den tryggheten. När barnen kommer in i förpuberteten ska det finnas en basplatta 

att stå på, en känsla av att man duger. De berättar att rangordningen finns i de flesta grupper. Platsen 

på rangordningsskalan kan ha större betydelse för individens prestationer än intelligensen. En person 

med låg rang tror själv att han kommer att göra ett sämre resultat än en person med hög rang. Eleverna 

vet var de befinner sig på klassens rangskala. Grupptrycket handlar om att det finns ett tryck att alla 

bör vara lika. Författarna anser att det är klassläraren som måste ta på sig ansvaret för ett socialt 

reglage, vilket innebär att gruppens liv måste synas i sömmarna. 

Även Havnesköld och Risholm Mothander (2002) skriver om barns utveckling i åldern sex till tolv år, 

det de kallar för ”skolåldern” (s. 377). Sättet att tänka och att uttrycka och styra upp sitt känsloliv 

genomgår en kvalitativ förändring. Barnet börjar bl. a. se sig själv utifrån den abstrakta norm som 

kamratgruppens värderingar utgör. De skriver vidare: 

Det förefaller som om många barnpsykologer är beredda att instämma i att kamratgruppens 

betydelse för barnets personlighetsutveckling, speciellt under skolåldern, tidigare varit underskattad, 

medan föräldrarnas inflytande på motsvarande vis kan ha överskattats (s. 394).  

De nämner Harris (2001) gruppsocialisationsteori. Harris tror att vi människor genom evolutionen 

genetiskt har formats till att likna en referensgrupp av jämnåriga, snarare än våra föräldrar. Hon menar 

att barn inte försöker likna vuxna, utan vill likna andra barn. Denna påverkan från kamraterna anser 

hon alltså vara mer betydelsefull än den inverkan föräldrarna haft på barnet under de tidiga 

barndomsåren. Grunden i hennes teori bygger på ett antagande om att man har en tendens att uppfatta 

sig själv utifrån de olika referensgrupper man tillhör, och i skolåldern så är kamratgruppen med 

jämnåriga, den mest betydelsefulla. Teorin innebär att ett nytt slags ”grupp-själv” växer fram hos 

barnet i skolåldern, som gör dem känsligare för kamratgruppens sociala påverkan.  

Självvärderingens betydelse för lärandet 

Lars Berglund (1998) tar i sin rapport upp självvärdering som handlar om elevers inställning till sina 

egna prestationer i räkning, stavning, läsning, muntlig framställning, idrott och rita och måla. I 

begreppet ligger också hur de upplever sin förmåga att samarbeta med sina klasskamrater och förstå 
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lärarens förklaringar samt om de anser sig duktiga i skolan. Det handlar alltså om en självuppfattning 

med fokus på skolrelaterade värderingar. Det handlar både om ett subjektivt eget perspektiv men 

också om omgivningens uppfattning. Berglund skriver om en teori om självvärdering som handlar om 

hur individen upplever sin egen förmåga och kompetens. Han säger att känslan av att duga är så viktig 

för eleven att han/hon skapar strategier för att slippa inse sin egen oförmåga. Det gör eleven genom a) 

att sätta målen alldeles för högt b) inte alls anstränga sig eller c) skylla på faktorer som ligger utanför 

den egna kontrollen. De känner minst skuld om de misslyckas utan att ha ansträngt sig för att nå ett 

visst mål och mest skuld om de misslyckas trots ansträngningarna. 

Berglund (1998) refererar till Leonardi, som i sin undersökning funnit att elever som har fått 

specialpedagogiska insatser har lägre självvärderingar än elever utan insatser. De bedömer sig själva 

också mer negativt i relation till gruppen lågpresterande elever utan stöd. Detta trots att prestationerna 

i båda dessa grupper är på samma nivå. En förklaring är, enligt Leonardi, att misslyckanden för elever 

i specialklassgruppen blir mycket synligare beroende på det mindre elevantalet, medan de 

misslyckanden de lågpresterande elever i vanlig klass gör, kan passera obemärkt. Dessutom blir 

”kostnaden” för misslyckanden större i specialklass eftersom eleverna där har ansträngt sig mer för att 

lyckas. Berglunds forskningsresultat visar också att elever med specialpedagogiska insatser värderar 

sig lägre än de utan när det gäller skolrelaterade förmågor, t.ex. språk och matematik. Berglund anser 

inte att förklaringen huvudsakligen ligger i själva insatsen, även om den i sig kan innebära ett visst 

utpekande och avskiljande. Han anser det mer troligt att situationen i den vanliga klassen och de 

misslyckanden som detta kan ha fört med sig, utgör grunden för den mer negativa självvärderingen. 

Han tolkar det som att dessa elever har en mycket komplicerad livssituation totalt sett och särskilt 

skolan med dess uttalade krav. Han tror inte att de specialpedagogiska insatserna räcker för att 

förbättra elevernas självvärdering. Han nämner att det dock är svårt att uttala sig om vad som skulle ha 

hänt om dessa elever inte fått några specialpedagogiska insatser. 

Taube (2007) skriver om tre olika uppfattningar av jaget. Ett ideal-jag som beskriver hur man skulle 

vilja vara, social-jaget som beskriver hur jag tror att andra värderar mig och real-jaget som beskriver 

hur individen uppfattar sig själv. Om en person upplever att det är stor skillnad mellan ideal-jaget och 

real-jaget får det negativ inverkan på dennes självvärdering. Av stor vikt är också hur betydelsefulla 

personer i individens närhet värderar denne. Taube förklarar att ett misslyckande kan få olika stor 

betydelse för en individ beroende på om misslyckandet sker inom ett för individen viktigt område. 

Detta kan i förlängningen leda till att en elev som misslyckas i ett specifikt skolämne gör valet att 

detta ämne inte är så viktigt och istället välja att prioritera ämnen som han/hon är bättre på. Detta för 

att försvara sin självkänsla. En framgång, respektive ett misslyckande inom ett område kan också få 

spridning till flera områden och ge en allmänt bättre eller sämre självvärdering. Något som också 

spelar in på en individs självvärdering är enligt Taube vilka i omgivningen en individ jämför sig med. 

Det måste råda balans mellan de krav som skolan ställer på eleverna och deras förmåga att leva upp till 

dem, för att självbilden ska bli positiv. Taube betonar vikten av en varm, förstående och stödjande 

omgivning där lärare och föräldrar ger positiv uppmärksamhet.  

Liksom Taube (2007) och Berglund (1998) konstaterar även Groth (2007) i sin doktorsavhandling att 

en individs självbild och självförtroende har stort värde för dennes framgång i lärandet. Han hävdar att 

vissa områden är mer betydelsefulla än andra och dessa bidrar därför mer till uppfattningen om oss 

själva. Han anser att skolan är ett sådant område och hur väl vi lyckas i skolan har stor betydelse för 

bilden av oss själva som lärande individer. Han skriver också att barn som inte litar till sin egen 

förmåga att lära, ofta blir passiva ur lärandesynpunkt och därmed utan framgång. Om de misslyckas i 

skolan kan de förlora tron på sin egen förmåga. 
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Groth (2007) har studerat verksamheter där eleven lämnar sin studiegrupp för att få sitt stöd, en 

segregerad integrerad verksamhet. Hans slutsats är den, att elevernas självbild blir påverkad i negativ 

riktning när de segregeras De upplever sig som annorlunda, som avvikare, vilket leder till att de 

känner ett utanförskap och ser ner på sitt självvärde i skolsammanhang. I Groths avhandling framhålls 

emellertid att eleverna uppfattar att det specialpedagogiska stödet är bra för deras lärande och de 

känner det skönt och avkopplande att få lära sig i den lilla gruppen. Där har också specialläraren 

möjlighet att stärka deras självbild. 

METOD 

Metodval 

Vi använde oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997) med 16 elever för att få deras 

bild av hur de uppfattar att lämna klassrummet för att få särskilt stöd i form av undervisning hos en 

specialpedagog/-lärare.  

Vi övervägde från början att göra en enkät, som speciallärarna skulle dela ut till de elever som kom för 

undervisning i mindre grupp. På så sätt hade vi kanske fått ett större underlag att utgå ifrån. Vi kände 

sedan att det inte vore särskilt bra att låta specialläraren vara ansvarig för en enkät, som till viss del 

undersöker dennes verksamhet. Skulle eleverna våga vara ärliga och skulle de få svara ifred? Vi 

övervägde även att göra enkäter i hela klasser för att vi inte skulle utsätta de elever som lämnade 

klassrummet för ett utpekande. Vi såg en viss risk att förstärka en ev. känsla av exkludering genom vår 

studie. Att göra klassenkäter skulle innebära ett merjobb, eftersom vi skulle bli tvungna att fråga 

frågor som låg utanför vårt syfte. Endast frågor som rörde de elever som fick speciallärarhjälp skulle 

ju vara relevanta. Med klassenkäter hade vi också kunnat undersöka vad de övriga eleverna ansåg om 

specialundervisningen, men det var ju inte vårt syfte. Vi bestämde oss slutligen för att vi själva skulle 

genomföra intervjuer med elever som får särskilt stöd i en mindre grupp. Det skulle vara det bästa 

sättet att säkerställa elevernas svar. Vi var intresserade av att ”försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster” (Trost, 2005, s. 

14) och då är, enligt Trost, den kvalitativa intervjumetoden att föredra.  

Kvale (1997) menar att i en intervju kan kunskap skapas genom ett samspel mellan två personer som 

samtalar om ett gemensamt intressant ämne. Intervjuaren ska inte bara lyssna till det som faktiskt sägs 

utan också under intervjuns gång försöka analysera och tyda intervjusvaren. Detta bör göras så att 

intervjun kan föras vidare i rätt riktning, t.ex. bör man som intervjuare be om ett förtydligande om 

man har uppfattat något på ett visst sätt även om det inte är klart uttryckt. Under en intervju finns 

också möjlighet för den intervjuade att fråga om en förklaring ifall en fråga är svår att förstå, något 

som vi ansåg vara av stor vikt eftersom vi skulle intervjua barn.  

Vi genomförde intervjuerna själva på varsitt håll och därför var det mycket viktigt att vi båda var helt 

på det klara med vad som skulle frågas om för att våra respektive intervjuer skulle bli så likvärdiga 

som möjligt med varandra. Vid en kvalitativ intervju har man, enligt Trost (2005), inte ett färdigt 

frågeformulär utan istället en lista över frågeområden, en intervjuguide. Intervjun kan sedan ta olika 

vägar runt dessa områden beroende på vad den intervjuade svarar. Det viktiga var att vi som 

intervjuade hade våra frågeområden i ryggmärgen, så att vi med säkerhet kunde röra oss kring dessa, 

utan att glömma något väsentligt. För att vara säkra på att vi tänkte likadant när vi intervjuade, och för 
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att se om vår intervjuguide fungerade tillfredsställande, startade vi upp med provintervjuer som vi 

först analyserade innan vi gav oss i kast med de riktiga intervjuerna. 

När vi konstruerade vår intervjuguide utgick vi från 6 olika rubriker. Vi började med lätta, inledande 

frågor av mindre relevans för studien i syfte att få barnen att slappna av och våga svara. Sedan ställde 

vi frågor under rubrikerna självbild, specialpedagogisk undervisning i liten grupp, 

klassrumssituationen och skolresultat. Frågorna var formulerade på ett sätt, så att barnen skulle förstå 

dem. Att sedan tolka svaren och överföra dem till de rubriker vi hade satt, var vårt jobb. Vi avslutade 

med ett par mer öppna frågor om skolan och deras framtid.   

Barnintervjuer 

Eftersom vi skulle intervjua barn fick vi ta några saker i särskilt beaktande. Enligt Trost (2005) har 

barn svårt att koncentrera sig och sitta still och därför måste man vara mycket mer konkret och se till 

att intervjuerna inte blir för långa. När man ska intervjua barn är det av mycket stor betydelse att man 

lyckas skapa god kontakt och bygga upp ett förtroende hos barnet inför intervjun. Det är viktigt att 

man lyckas finna en lugn plats där man inte riskerar att bli störd, eftersom barnet annars lätt förlorar 

sin koncentration och tappar intresset för intervjufrågorna. Som intervjuare måste man vara väl 

förberedd och se till att alla saker finns på plats. Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) 

rekommenderar att man spelar in intervjun och då bör man också vara väl förtrogen med bandspelaren. 

Som intervjuare förlorar man fokus på barnet och möjligheten att studera hur barnet reagerar med t.ex. 

sitt kroppsspråk och beteende, om man samtidigt sitter och antecknar. Om man talar om för barnet att 

man ska spela in deras intervju bidrar det också till att barnet känner att det som den ska göra är 

viktigt. Detta är av stor betydelse för att skapa en positiv känsla kring intervjun. Något som alla barn 

också uppskattar är att få lyssna på en del av intervjun i efterhand. Det är också viktigt att välja en bra 

tid på dagen att göra sina intervjuer. Att försöka hålla kvar ett barn strax före lunchen eller en rast är 

naturligtvis inte lämpligt. Som intervjuare måste man också känna av hur länge olika barn orkar med 

att bli intervjuade. Ibland kanske man behöver göra en paus eller återkomma en annan dag. 

Doverborg och Pramling-Samuelsson pratar om ”det sociala kontraktet” (2000, s. 26) och betonar 

särskilt vikten av att få en god kontakt med barnet för att det ska vara villigt att dela med sig av sina 

tankar. För att man ska lyckas med detta föreslår författarna att man som intervjuare förbereder barnet 

på vad intervjun ska handla om och varför man vill göra den. Under intervjuns gång är det sedan 

viktigt att man hela tiden bekräftar barnet och visar sitt intresse för det som barnet berättar. Man måste 

lyssna mycket koncentrerat för att förstå vad barnet menar och för att kunna knyta nästa fråga till det 

som barnet har berättat. 

Ibland kan innehållet i en intervju uppfattas som negativt hos ett barn. Doverborg och Pramling-

Samuelsson (2000) belyser att vissa barn kanske inte vill prata om det som de har upplevt som 

obehagligt. De beskriver även att vissa barn kan drabbas av försvarsmekanismer som gör att de helt 

enkelt förtränger det som är obehagligt. Som intervjuare måste man därför känna av situationen och 

vara beredd på att man kanske inte kan få svar på alla frågor. 

Eva Johansson (2003) beskriver den etiska problematiken med att intervjua barn. Hon skriver att barn 

befinner sig i en underordnad situation och har svårt att hävda sin integritet och sina egna tolkningar. 

Forskarna, i det här fallet vi som intervjuar, måste vara medvetna om detta ojämlika maktförhållande. 

Det innebär att forskaren får en viktig uppgift att rätt framställa barns perspektiv och att alla tolkningar 

som görs måste ske varsamt och på ett för barnen respektfullt sätt. Johansson påstår också, att det 

krävs en specifik metodologi för att undersöka barns livsvärldar. Man måste veta hur man samtalar 
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med och närmar sig barn, samt hur forskningsprocessen kan hindra eller möjliggöra detta. Vi var 

medvetna om att vi, genom att välja att intervjua elever som får särskilt stöd hos en 

speciallärare/specialpedagog, måste visa stor försiktighet i våra frågor för att inte genom våra 

intervjuer öka på känslan av utanförskap hos eleverna.  Vi förberedde oss också på att de elever vi 

skulle intervjua kunde ha lite extra svårt med just koncentrationen och att det som vi ovan beskrivit 

som viktigt att tänka på vid barnintervjuer, skulle få extra stor vikt för hur väl vi skulle lyckas.   

Undersökningsgrupp 

Vi valde att söka upp personer till våra intervjuer genom att göra ett bekvämlighetsurval som enligt 

Trost (2005) är en vanlig och praktisk metod när man vill få ett strategiskt urval. Han beskriver denna 

metod som att ”man tar vad man råkar finna” (2005, s. 120). Vi valde således ut ett par skolor i 

Bromma och en skola i Nynäshamn och önskade få intervjua ett urval av de elever som lämnade 

klassen för att få specialpedagogiskt stöd. Både elever och föräldrar skulle vara positiva till att eleven 

ställde upp på en intervju och deltagandet skulle också vara helt frivilligt. De flesta var positiva till ett 

deltagande i vår studie, men vi fick ett par elever som avböjde att bli intervjuade. Detta kan 

naturligtvis ha en viss påverkan på slutresultatet, eftersom de elever som avböjde att bli intervjuade 

kanske också var de som var mer negativt inställda till specialundervisningen.  

Eftersom vi själva arbetar med elever i 10-12 årsåldern och vi i kontakt med dessa elever börjat 

ifrågasätta vår egen rolls betydelse för hur elever upplever att lämna sin klass, var det inom denna 

åldersgrupp vi kom att utföra vår studie. Vi tog även hänsyn till att det är först i den här åldern som 

eleverna börjar bryr sig om vad klasskamraterna tycker och tänker. Goldinger och Magnusson (1988) 

skriver om preadolescensen d v s förpuberteten: 

Det är bland kamrater som barn under denna utvecklingsperiod söker svar på frågan ”Vem är jag?” 

Det är likheter de är ute efter. De speglar sig i kamraterna och gör ständiga jämförelser. De jämför 

sig inte med de yngre eller äldre. Åldern spelar mycket stor roll (s. 108). 

Pilotstudie 

Vi startade upp med ett par provintervjuer var, med elever från år 5, för att se om vi intervjuade på 

liknande sätt. Det blev också en möjlighet för oss att kontrollera om vår intervjuguide var fullständig 

eller om den behövde justeras ytterligare. Vi kom efter provintervjuerna fram till att intervjuguiden 

hade fungerat bra för oss båda, men att ett par av frågorna kom på fel ställe i intervjun och behövde 

flyttas på. Vi hade båda förslag på ytterligare ett par följdfrågor som vi kände behövdes för att få 

utförligare svar av eleverna. Vi hade räknat med att intervjuerna skulle ta c:a 30-40 minuter att 

genomföra, men det visade sig att vi båda, trots den ganska omfattande intervjuguiden, endast hade 

tagit c:a 20 minuter i anspråk till varje intervju. Vi kände att provintervjuerna var ett bra tillfälle för 

oss att bli säkra på intervjuguiden och vi fick på så sätt ett bättre flyt med de kommande intervjuerna. 

Genomförande 

Vi utförde våra intervjuer dels på 3 skolor i Bromma stadsdel, Stockholms stad, och dels på en skola i 

Nynäshamns kommun, i områden där vi själva är verksamma. Detta gjorde vi för att vi skulle ha 

möjlighet att göra återkommande besök och bygga upp en mer personlig kontakt med de elever som vi 
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ville intervjua. Vi tyckte också att vi med vårt urval varierade vårt undersökningsfält och samlade in 

resultat från olika sociala miljöer.  

Intervjuerna på skolan i Nynäshamn genomfördes genom att en klasslärare i vardera år 4, 5 och 6 fick 

tillfråga de elever som gick iväg till specialpedagogen och specialläraren (på den här skolan finns både 

och) om de ville bli intervjuade och de hade också fått vårt missivbrev att dela ut till dessa elever. 

Rektor på skolan var också informerad om att intervjuerna skulle äga rum och hon hade också gett sitt 

godkännande till det. Intervjuerna skedde sedan ett par dagar senare när eleverna hade fått tid på sig att 

ta med missivbreven tillbaka till skolan och både föräldrar och elever lämnat sitt samtycke. Någon 

elev var sjuk vid det tänkta intervjutillfället och då genomfördes intervjun veckan efter istället.  

 Intervjuerna på skolan i Nynäshamn genomfördes i ett mindre grupprum i nära anslutning till 

elevernas ordinarie klassrum. Intervjuerna i Bromma genomfördes på 3 olika skolor. Även på dessa 

skolor informerades rektorerna. Här kontaktades specialpedagogerna och de valde ut elever att 

intervjua. Samtliga elever hade fått tillstyrkt av föräldrarna att de fick medverka och intervjuerna 

genomfördes bara någon dag efter det att missivbrevet kommit undertecknat tillbaka till skolan. 

Intervjuerna på samtliga tre skolor i Bromma genomfördes i ett lite mindre grupprum, i nära 

anslutning till speciallärarnas rum. 

Vi började båda med att berätta lite om oss själva och vad vi skulle använda intervjuerna till. Vi 

frågade eleverna om det gick bra att vi spelade in intervjuerna på bandspelare. Vi lät eleverna lyssna 

lite på sin inspelning antingen direkt i början (för att höra om det lät bra) eller som avslutning på 

intervjun. Intervjuerna tog vanligtvis ca 15-20 minuter att genomföra och vi tyckte båda att det var lätt 

att genomföra dem.  

Databearbetning 

Kvale (1997) poängterar att kunskap skapas i samspelet mellan två människor. Därför började vi redan 

under intervjun att analysera det som eleverna sa för att ta vara på detta samspel. Det var också viktigt 

att vi redan under intervjun tolkade det som eleverna hade sagt för att kunna ställa fler frågor som 

förtydligade det vi hade uppfattat. Beroende på elevernas svar fick också intervjuerna lite olika 

utformning i fråga om vilka följdfrågor som blev aktuella.     

Vi lyssnade sedan på våra utförda intervjuer och skrev ut dem i sin helhet. Detta gjorde vi var för sig. 

Vi jämförde våra första utskrifter för att se att vi gjorde likadant. Vi bestämde oss för att utelämna 

småprat och sådant som inte var relevant för undersökningen för att begränsa mängden utskrivet 

material. Vi gjorde även mindre anteckningar om en elev tog lång tid på sig att svara på en fråga eller 

tvekade och behövde hjälp med förtydligande. 

Efter utskrifterna analyserade vi varje elevs uttalanden i förhållande till våra frågeställningar. Även 

detta gjorde vi var för sig eftersom bara den som utfört intervjun visste hur eleven hade agerat under 

intervjun och därmed var den som kunde tyda svaren på rätt sätt.     

Tillförlitlighet  

Något som kan ha påverkat urvalet var att bara de som ville bli intervjuade, ställde upp. Detta kan 

hänga samman med att de som inte ville medverka hade en mer negativ syn på sin situation och att 

deras synpunkter hade gett en annan vinkling av resultatet. Vi tycker däremot att vi har lyckats väl 
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med att sprida vårt undersökningsområde genom att välja skolor från olika sociala 

upptagningsområden och se om resultaten skiljer sig mellan dessa. 

När vi låter eleverna själva göra en bedömning av hur deras skolresultat påverkats av det stöd de fått, 

är det lätt att de svarar utifrån hur det bör vara, d.v.s. de bör ha förbättrat sin kunskap när de har fått 

hjälp, den normativa fällan som bl. a. Söder (2005) beskriver. Eftersom vi inte har gjort några 

mätningar av deras skolresultat blir det enda vi har att gå på hur de själva bedömer sin förmåga. Här 

har vi under intervjun försökt lyssna till det de säger och sedan ställt fler följdfrågor för att få en sann 

bild. 

Vid barnintervjuer är det enligt Doverborg och Pramling–Samuelsson (2000) av mycket stor vikt att 

man som intervjuare visar att man har förstått barnet och intresserar sig för det de berättar. Eftersom vi 

båda är verksamma lärare inom just den åldersgruppen och väl förtrogna med hur det 

specialpedagogiska arbetet fungerar på respektive skola, kunde vi visa stor förståelse för barnens 

synpunkter. Doverborg och Pramling–Samuelsson talar om ”det sociala kontraktet” och vikten av att 

barnen känner förtroende för den som intervjuar för att de ska kunna öppna sig och svara ärligt på 

frågor. De tar också upp risken med att vissa barn inte vill tala om obehagliga saker.  

En risk med de här intervjuerna är naturligtvis att eleverna kan vara rädda för att säga något negativt 

om sin lärare, speciallärare eller någon klasskamrat. Samtliga elever kände ju till att vi som 

intervjuade själva är verksamma lärare. Vi var därför mycket noga med att betona att deras svar skulle 

behandlas anonymt, utan deras rätta namn och att ingen annan än vi som gjorde intervjun skulle lyssna 

på bandinspelningarna. Detta är naturligtvis ändå inte en garanti för att de vågade säga vad de tyckte, 

men vi uppfattade det ändå som att eleverna inte höll inne med sina svar.     

Etiska aspekter 

Vi har på följande sätt tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom vi valde att göra kvalitativa intervjuer var vi medvetna om att vi i förväg skulle vara noga 

med att informera de som skulle delta i intervjuerna om undersökningens syfte (informationskravet).  

Vi var också tydliga med att tala om att de som ställde upp på våra intervjuer gjorde det helt frivilligt, 

att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun och att de själva fick ge sitt godkännande till 

användning av bandspelare. Eftersom vi ville intervjua minderåriga (under 15 år), såg vi till att få både 

deras eget samtycke och även deras föräldrars tillåtelse (samtyckeskravet).  

Vi har också varit noga med att samtliga deltagare i vår studie garanterats anonymitet och 

konfidentialitet. Det innebär även att vi lagrar personliga uppgifter så att de inte kan identifieras av 

utomstående (konfidentialitetskravet). Vi har ändrat elevernas namn, men eventuellt skulle någon 

lärare på skolan kunna identifiera vilken elev som åsyftas. Om det skulle ske, hoppas vi att det ändå 

skulle kunna utgöra en möjlighet att förbättra verksamheten.  

RESULTAT 

Här redovisar vi först varje elevs intervjusvar kopplat till respektive frågeställning och avslutar med en 

kortare sammanfattning, med vissa tillägg med våra egna iakttagelser. Därefter följer en 
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sammanfattning av samtliga intervjusvar, där vi redovisar våra viktigaste iakttagelser i förhållande till 

våra frågeställningar. 

Sofia år 6 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Sofia har gått till specialläraren i 1,5 år nu, i år 5 och 6. Hon började där eftersom hennes klasslärare 

på ett utvecklingssamtal föreslog det eftersom hon hade upptäckt att Sofia hade problem med matten 

och behövde hjälp med att koncentrera sig. Sofia svarade säkert att ”nu har allt har blivit lite klarare” 

och att hon hade lättare att arbeta med matte även i klassrummet. Hon sa också att det framförallt var i 

år 5 som hon upplevde det och att hon nu i år 6 inte längre kände lika positivt inför att gå till 

specialläraren. Hon visste inte hur länge det var tänkt att hon skulle gå till specialläraren. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Sofia sa att hon var bra på allt möjligt, men inget speciellt. Hon tyckte att matte var svårt eftersom hon 

hade svårt att lära sig hela multiplikationstabellen. Hennes lärare brukade påpeka det. Sofia räckte upp 

handen för att svara på frågor ibland och hon frågade ofta om hjälp i klassrummet. Däremot sa hon att 

hon inte alltid förstår, även om hon har fått hjälp. Sofia tyckte att det var kul att jobba med 

grupparbeten och hon brukade vara en av dem som gör lagom mycket. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Sofia sa att hon blev tillfrågad på utvecklingssamtalet om hon ville gå till specialläraren och att hon 

själv var mycket tveksam till det. Hon hade blivit mycket förvånad och hade inte förväntat sig att ”hon 

skulle bli en av dem”. I femman upplevde hon ändå det som positivt och hon sa att det då hände att 

andra klasskamrater ville följa med. Nu var det inte längre så. Nu kände hon ofta att hon hellre skulle 

vilja vara kvar i klassrummet. Hon berättade att klasskamraterna brukade fråga var hon hade varit fast 

de visste vart hon gick. De visste däremot inte exakt vad hon gjorde i det där rummet. ”De tror att de 

vet, men det gör de faktiskt inte”. Om hon fick välja nu så skulle hon inte vilja gå till specialläraren, 

däremot skulle hon tycka att det vore bra om specialläraren fanns att tillgå i klassrummet, ”för då 

skulle man ju ha henne i närheten”. 

Sammanfattning 

Sofia var inte var medveten om sina svårigheter och hon hade reagerat med förvåning och besvikelse 

över att hon behövde få hjälp av specialläraren. Hon beskrev det som att ”bli en av dem”. Hon var inte 

heller särskilt positiv till att gå dit nu, men hade tyckt att det hade varit bra i femman.   

Johan år 6 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Johan gick tidigare till specialpedagogen för att jobba med matte. På frågan om han har blivit bättre på 

matte svarade han tvekande att han kanske blivit lite bättre. Han trodde att han klarade av fler 

uppgifter i klassrummet och hans klasslärare hade sagt att han blivit bättre. Hos specialpedagogen 

arbetade han med nästan samma sak som i klassrummet, men miljön var lugnare. Han brukade också 

få göra något annorlunda på slutet, t.ex. spela kort.   
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Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Johan ansåg själv att han var bra på matte och lite på SO. Han var också duktig på fotboll och gitarr 

och han sa att kompisarna tyckte att han är bäst i klassen på Guitar Hero. Det som Johan tyckte var 

svårt i skolan var att sy och även om han tyckte att han var duktig på matte så hade han svårt med 

huvudräkning och multiplikation av stora tal. Johan räckte inte gärna upp handen i klassrummet, 

eftersom han tyckte att det var pinsamt om han svarade fel. Däremot hade han inga problem att fråga 

om hjälp. Om klassen jobbade med grupparbete brukade Johan få en roll någonstans i mitten. Han 

gjorde sin del men var inte den som ledde arbetet.    

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet?  

Johan hade gått till specialpedagogen år 4 och 5 för att hans klasslärare tyckte att han behövde jobba i 

lugn och ro. Johan gick inte längre hos specialpedagogen och han visste inte heller varför han har 

slutat. Den specialpedagog som han gick till hade slutat på skolan och enligt Johan var det ingen som 

sa något om att han skulle sluta eller varför. Johan sa att han inte blev tillfrågad om hur han ville ha 

det och att han inte heller hade velat gå iväg om han hade fått bestämma själv. När han gick iväg var 

det inga klasskamrater som sa något om det. Johan var inte ens helt säker på att de visste vart han gick. 

Han gillade inte alltid att gå iväg, främst för att han tyckte att det var jobbigt att släpa med sig sina 

saker. Han skulle inte ha velat att specialpedagogen kom till klassrummet istället, det hade varit 

pinsamt.   

Sammanfattning 

Johan gick inte längre hos specialpedagogen och visste inte varför han hade slutat med det. Han visste 

inte riktigt om han hade blivit bättre av att gå där och han hade inte varit så positiv till det heller. När 

han gick till specialpedagogen var det främst för att få hjälp med matte och att få lugn och ro. Han 

bedömde själv att han var bra på matte, att det var ett av hans bästa ämnen. 

Hanna år 6 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Hanna hade gått till specialläraren ända sedan första klass. Hon kom inte ihåg hur det bestämdes att 

hon skulle börja där, men hon kände nu att hon var med och valde att fortsätta gå till specialläraren. 

Hon sa att hon gick dit för att hon skulle prata lite mindre med klasskamrater och kunna koncentrera 

sig bättre. Hanna sa att hon inte skulle behöva gå dit så länge till, eftersom det gick mycket bättre för 

henne i skolan nu. Hanna kände att hon hade kommit igång och att det även fungerade bättre i 

klassrummet nu eftersom hon jobbade bättre och inte pratade så mycket så att läraren slapp säga till.  

Hon talade mycket positivt om sina framsteg: ”Ja, förut så kunde jag liksom ingen 

multiplikationstabell och jag ville inte jobba eller någonting och nu så tycker jag att det är jättekul 

och jag kan nästan alla tabeller”. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Hanna tyckte att hon var bra på engelska (det fick hon mycket beröm för) och spanska. Hon sa också 

att hon var bra på att göra sina läxor. Hon tyckte att hon hade svårt för multiplikation och matte. Hon 

sa att hennes klasslärare brukade säga att hon var duktig, men att hon ibland lade för mycket tid på att 

rita bilder. Hanna tyckte om att jobba med grupparbete. Hon brukade få en aktiv roll och vara den som 
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skrev mycket. Hon hade inga problem med att räcka upp handen i klassrummet för att svara på frågor. 

Ibland bad hon om hjälp i klassrummet men hon tyckte att hon ofta fick vänta länge på hjälpen. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Hanna tyckte om att gå till specialläraren eftersom hon visste att hon hade lätt för att börja prata med 

andra när hon var i klassrummet. Hos specialläraren var de en liten grupp och hon uppskattade att hon 

kunde få mycket hjälp och hjälp på en gång utan att behöva sitta och vänta. Hon tyckte också att det 

var roligt att de i den lilla gruppen brukade få göra lite andra saker än det som de gjorde i 

klassrummet. Hanna tyckte inte att det var ett problem att gå iväg till specialläraren och hon trodde 

inte att hennes klasskamrater ens lade märke till att hon försvann för ”de är ju så upptagna med sitt 

eget”. Däremot skulle hon tycka att det vore jobbigt om specialläraren istället kom till klassrummet, 

”då skulle de andra se vad vi höll på med, och det vore jobbigt”. 

Sammanfattning 

Hanna hade under hela sin skolgång gått regelbundet till specialläraren. Hon trivdes bra där och hon 

hade inga problem med att gå ifrån klassen. Hon sa att hon kände att det började gå bättre för henne i 

skolan nu och hon trodde därför att hon inte skulle behöva gå dit mycket längre till. Hanna var 

medveten om sina starka sidor och hon var en elev som gärna tog en aktiv roll i klassrummet. 

Sara år 6 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Sara gick till specialläraren och räknade matte för att hennes lärare tyckte att hon behövde lugn och ro, 

hon fick inte så mycket gjort i klassrummet. På frågan om hon hade blivit bättre svarade Sara att hon 

inte längre låg efter utan att hon vid något tillfälle också låg först i matteboken. Detta sa hon berodde 

på att hon nu fick hjälp snabbare och bättre förklarat av specialläraren. Hon kunde inte riktigt säga om 

hon hade blivit bättre, men hon tyckte att matte var mycket roligare nu eftersom hon låg lite längre 

fram och hängde med. Sara tyckte att hon lär sig bättre hos specialläraren.  

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Sara hade svårt att berätta vad hon var duktig på och hon tvekade länge innan hon sa att NO var roligt 

och att hon var duktig på kroppen. Hon sa att hon tyckte att engelska var svårt och hon sa att hon 

försökte lära sig, men att hon ofta gav upp. Hon tyckte också att matte var svårt och hon sa att hon 

behövde lugn och ro för att kunna koncentrera sig. Hon trodde att hennes klasslärare uppfattade henne 

som sprallig och att hon hade svårt med engelskan. Sara tyckte om att jobba med grupparbete och hon 

beskrev sig själv som envis och som en som gärna ville få sin vilja igenom. När de jobbat med något 

som hon tyckte var roligt blev hon lätt den som gjorde mycket och ville bestämma. Om de däremot 

jobbade med något som var svårt blev hon lätt passiv i sin roll. Sara sa att hon hade varit en sådan elev 

som ofta räckte upp handen för att svara på frågor, men att hon under det senaste året hade slutat med 

det för hon trodde att hon skulle svara fel och hon var rädd att klasskamraterna skulle skratta åt henne 

då. Hon kunde inte säkert säga att det brukade vara så, men det var hennes egen känsla. Ibland räckte 

hon upp handen för att be om hjälp, men hon brukade få vänta länge och ibland sa läraren bara åt 

henne att hoppa över en uppgift så det var inte alltid hon fick den hjälp hon behövde. 
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Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Sara gick till specialläraren i tvåan och trean, men hon tyckte inte om det så hon slutade och gick inte 

dit under fyran och femman. Nu hade hon kommit överens med sin lärare och sina föräldrar om att det 

nog ändå var bäst för henne att gå dit. Sara trodde att hennes klasskamrater trodde att hon var 

jättedålig och att hon behövde extrahjälp med allting. Hon trodde att de tänkte: ”du behöver extrahjälp 

så du är inte lika bra som oss”. Hon sa också att hon hade hört klasskamrater säga: ”Du behöver ju 

extrahjälp!”. På frågan om hon aldrig hört att någon annan skulle vilja gå till specialläraren sa hon att 

det var så förut i trean, då var det många som ville gå dit. 

Sammanfattning 

Sara tänkte länge innan hon kunde svara vad hon var duktig på. Sara hade gått till specialläraren i 

olika perioder och hon hade själv tidvis valt bort att gå eftersom hon inte tyckte om det. Hon upplevde 

att klasskamraterna bedömde henne som ”jättedålig” och att hon skulle behöva hjälp med allting p.g.a. 

att hon gick iväg. Hon talade främst om att hon nu låg längre fram i matteboken tack vare 

specialläraren och verkade inte medveten om ifall hon hade gjort några direkta framsteg 

kunskapsmässigt. Sara beskrev också att när hon bad om hjälp i klassrummet så hände det ibland att 

hon inte fick den hjälp hon velat ha. Sara beskrev att hon hade slutat räcka upp handen i klassrummet 

av rädsla för att svara fel. Hon sa också att det i trean ofta var så att någon ville följa med till 

specialläraren men att det inte var så längre. Hon gav en lite annorlunda bild av sig själv när hon 

pratade om grupparbete. Då tog hon ofta plats och blev en envis elev som inte ville ge sig mot 

klasskamraterna om hon tycker att hon hade rätt. 

Sandra år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Sandra började hos specialläraren i trean. Hon tror att det var för att jobba med både matte och 

svenska, men nu går hon bara för att jobba med matte. Hon känner själv att hon kan jobba mycket 

snabbare i matteboken där och hon har blivit mycket säkrare på multiplikation, men hon är inte säker 

på om hon verkligen har blivit bättre på matte. Det går i alla fall mycket lättare hos specialläraren 

eftersom det finns mer material att använda om något är svårt. Hos specialläraren känner hon också att 

hon får mer genomgångar och att de brukar avsluta lektionen med att göra något annat. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Sandra har svårt att hitta någonting överhuvudtaget som hon tycker att hon är bra på. Efter en stunds 

intervjuande kommer vi ändå fram till att hon har bra fantasi och att hon gillar svenska. Hon tycker att 

engelska är det i skolan som är svårast, särskilt att uttala orden. Hon säger också att hennes lärare har 

påpekat detta och hon tror att det beror på att hon mest sitter passiv och har svårt att jobba med något i 

engelskan. Sandra brukar aldrig räcka upp handen för att svara på frågor. Om hon ändå får frågan 

svarar hon alltid att hon inte kan. Hon är rädd för att ha fel. Däremot räcker hon upp handen för att 

fråga om hjälp och då brukar hon få det. Hon brukar börja med att fråga en kompis 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Sandra säger att hon började hos specialläraren i trean efter det att hon själv hade tjatat om att få gå 

dit. När hon sedan fick prova märkte specialläraren att hon jobbade mycket bättre där och att hon 

behövde gå dit. Hon tror att hon ska gå till specialläraren till sexan. Sandra tror inte att hennes 
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klasskamrater bryr sig särskilt mycket om att hon går iväg, men tillägger hon, ”kanske de tror att jag 

är dålig på matte, fast jag inte är det”. Sandra skulle inte ha något emot om specialläraren kom till 

klassrummet istället, men hon föredrar att få gå iväg till den lilla gruppen eftersom det är mycket 

lugnare där. 

Sammanfattning 

Sandra säger att det är hon själv som har valt att gå till specialläraren och hon tycker att hon kan jobba 

mycket bättre där, men hon kan inte avgöra om hon verkligen har blivit bättre på matte. Hon tror inte 

att klasskamraterna bryr sig om att hon går iväg men kanske tror de att hon är dålig på matte. Sandra 

har svårt att komma på något som hon är bra på. Hon räcker aldrig upp handen för att svara på frågor i 

klassrummet, hon är rädd för att svara fel. Hon brukar säga att hon inte vet om hon ändå får frågan och 

tror sig kunna svaret.   

Klara år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Klara hade gått till specialläraren under fyran och femman. Hon kom inte ihåg hur det bestämdes att 

hon skulle börja där, men hon gick dit för att bli bättre på matte. Hon tyckte att hon hade blivit bättre 

på matte nu, hon sa att hon hade lättare för att räkna ut saker i huvudet nu. Hon trodde att hon lärt sig 

bättre hos specialpedagogen framförallt eftersom det var lugn och ro där. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Klara sa att hon var duktig på musik och matte(som hon fick stöd i). Hon tyckte att engelska var svårt 

men ändå ett av de roligare ämnena. Hon sa att hennes lärare beskrev henne som positiv och framåt. 

Hon berättade att hon var med i skolans musikprofilgrupp och att hon därför var van att uppträda på 

scen. Klara ville gärna svara på frågor i klassrummet och hade svårt att hålla inne med svaret och 

vänta på att få ordet om hon räcker upp handen. Hon bad ofta om hjälp i klassrummet och hon kände 

att hon fick det. Klara tyckte om att samarbeta i grupp med sina klasskamrater och hon var en av dem 

som tog stort ansvar i gruppen. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Klara hade gått till specialläraren i fyran och femman och hon visste inte hur länge hon skulle gå dit. 

Hon sa att det var specialläraren som valde henne för att hon tyckte att hon behövde extra hjälp i 

matte. Klara trivdes bra hos specialläraren eftersom det var lugnt och skönt att gå dit. Ibland ville 

klasskamraterna att hon skulle stanna kvar i klassrummet hos dem och då fick hon lite mindre lust att 

gå iväg. 

Sammanfattning 

Klara var snabb med sina svar och verkade vara en elev med ganska gott självförtroende. Hon 

bedömde t.ex. att hon var bra på matte trots att hon går till specialläraren för att få hjälp med det. Klara 

trivdes bra hos specialläraren och om hon ibland inte ville gå till specialläraren hade det enbart med 

kompisarna att göra.  
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Hassan år 4 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Hassan kom till Sverige för ca 2 år sedan. Han hade gått till specialläraren i 1,5 år nu. Han gick dit för 

att lära sig läsa och skriva och för att lära sig fler ord. Han märkte att det gick bättre i klassrummet 

tack vare det han fick träna på hos specialläraren. Han märkte hur han lär sig att förstå mer och mer 

svenska och han märkte också att han hade fått lättare att göra sig förstådd. Hos specialläraren kunde 

han fråga om sådant som han tyckte var svårt i klassrummet. Han sa att skillnaden mellan det han gör i 

klassrummet och hos specialläraren var att hos specialläraren kände han att han verkligen fick träna på 

det som han behövde förbättra. Han tyckte att det var jättebra och han kände att det bara var för 

honom.  

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Hassan var medveten om att han hade svårt för att läsa och skriva och att det var något som hans 

klasslärare hade talat om för honom. Han svarade ändå att han var lite duktig på att läsa och på 

multiplikation. Allt annat i matte tyckte han var svårt. Hassan tyckte att han var mycket duktig på bild 

och han tyckte om att syssla med idrott. Han sa dock att han blev mycket besviken när man skulle 

välja lag och han tyckte att det kunde bli orättvist, detta hade gjort att han hade hoppat av en av sina 

fritidsaktiviteter. Hassan sa att han gärna räckte upp handen i klassrummet för att svara på frågor. Han 

tyckte om grupparbete därför att han då kände sig delaktig i klassens gemenskap. Han kände själv att 

det ofta var för svårt för honom och att han därför inte kunde bidra med så mycket, men att han istället 

fick lära sig mycket när klasskamraterna hjälpte honom. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Hassan såg så stora fördelar med att få gå iväg till specialläraren så han verkade inte alls tänka att han 

inte skulle vilja gå dit. Han verkade ha lite svårt att förstå vissa av frågorna som rörde just ämnet 

inkludering och därför har han inte gett några tydliga svar på det. 

Sammanfattning  

Hassan hade en del svårigheter att förstå svenska, så intervjun med honom blev kanske lite bristfällig. 

Han hade svårt att urskilja nyanser i frågorna och svarade ofta liknande svar på olika frågor. Hassan 

var en väldigt glad och positiv kille och mycket mån om att visa tacksamhet till skolan och den hjälp 

han fick. Av den anledningen var det kanske inte helt ärliga svar som vi fick från honom. Hassan var i 

stort behov av stöd och han var medveten om det. Han märkte också tydligt på vilket sätt han blev 

bättre av att få gå och ”träna” hos specialläraren.  

Pelle år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Pelle började i den här skolan i år 4 och efter ett läs- och skrivtest hos specialpedagogen så 

uppmärksammade hon att han behövde stöd i svenska och även i matte, främst med lästalen. Han 

berättar att han om två veckor ska börja med en utredning för eventuell dyslexi. Pelle tycker att han 

har blivit säkrare och han lär sig mer hos specialpedagogen än i klassrummet, eftersom det är färre 

elever hos henne.  Eftersom han oftast lämnar klassrummet under no/so-lektionerna, upplever han det 
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jobbigt då läraren ibland kräver att han ska ta igen det som kamraterna gjort i klassrummet. Det måste 

han då göra hemma, vilket han tycker är orättvist. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Pelle säger direkt att han är duktig på ishockey och på att vara fotbollsmålvakt. I skolan känner han sig 

säker på gymnastiken och lite i engelskan. Han berättar att läraren i engelska, inför klassen, ofta 

påpekar hans säkra uttal. Han tycker om att skriva berättelser i svenskan, men nämner att han är svag i 

att läsa högt och i stavning. Matte tycker han också är svårt. Han räcker inte upp handen så ofta för att 

svara på frågor. Det gör han bara när han är riktigt säker på svaret, men han frågar gärna om 

individuell hjälp. Pelle tycker att det är kul med grupparbeten, eftersom man då får jobba med 

kompisar. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Pelle var helt ny i klassen och upplevde det jobbigt när den specialpedagogiska hjälpen startade, innan 

han blev trygg med sina klasskamrater. ”I början när jag gick iväg, så var det rätt så pinsamt för att 

man trodde att alla andra tyckte att man var sopa. Nu tror jag att de förstår varför jag går iväg, för nu 

vet ju alla att jag inte är så dålig på att läsa och sånt… så det känns mycket bättre nu. Om vi åker 

skridskor kan ju jag glänsa och på rasterna, när vi spelar fotboll.” Pelle tror inte att det skulle gå lika 

bra om specialläraren kom in och undervisade i klassrummet. Han tycker att det känns bättre att gå 

ner, för det är inte lika mycket elever ”Där låter det inte lika mycket och då har man inte lika mycket 

folk omkring sig som man blir stressad av”. 

Sammanfattning 

Pelle tycker att det skulle vara roligare att få vara utomhus och sporta på dagarna, i stället för att sitta i 

en skolbänk och det roliga med att gå i skolan är att han där träffar sina kompisar.  Dock är han 

mycket väl medveten om sina brister och inser att det är bra att han får det extra stödet i en liten grupp. 

Numera, när han har lärt känna sina klasskamrater och fått en trygghet i gruppen, upplever han det 

betydligt lättare att lämna klassrummet. Kompisarna är väl medvetna om varför han går iväg och får 

extrastöd. 

Gustav år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Gustav började på sin nuvarande skola i år 4. Han berättar ganska omgående att han har dyslexi, en 

diagnos som han fick i år 3 på sin gamla skola.  Han började få extrahjälp redan i år 1. Han tränar mest 

läsning hos specialläraren och den tycker han har blivit bättre. Han tycker att det är lugnare hos henne. 

Annars tycker han att det är i klassrummet han lär sig mest ”för det är då jag är mer inne i mitt jobb 

än jag är nere med extraläraren”. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Gustav känner sig bra på fotboll, historia, segling och tennis Han berättar att familjen ofta pratar 

historia hemma. Han gillar också att lära sig om människokroppen och om andra länder. Han tycker 

att han räcker upp handen ganska ofta och är aktiv, även vid grupparbeten. Han säger att det bara är 

läsningen och stavningen han har svårt för och behöver hjälp med. Han frågar ganska ofta om hjälp 

med stavningen, i både svenska och engelska, även i klassrummet. Han tycker att lärarna i 
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klassrummet stöttar honom i det han har svårt för. När det gäller grupparbeten säger han: ”Jag tycker 

det är ganska roligt, för då får man umgås med kompisar och så.” 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Gustav tycker att det är lite jobbigt att gå ifrån klassrummet. Hans lektioner hos specialläraren äger 

rum på klassens no/so-lektioner och eftersom det är hans favoritämnen, så känner han att han missar 

för mycket. Han skulle hellre vilja gå ifrån under svensklektioner. Under en period beslutade föräldrar 

och specialpedagog att Gustav skulle vara kvar efter skoltid en dag i veckan för att få det särskilda 

stödet, men det tyckte han inte alls om. ”Det var ganska tråkigt, för då sprang ju alla ut och slutade 

skolan och jag fick sitta kvar där och gå ner till extraläraren.” Han upplever att klasskamraterna 

tycker att ”det är helt OK” att han lämnar klassrummet lite då och då. Han tror att en hel del andra 

elever också skulle vilja ha möjlighet att få vara i en liten grupp, speciellt på proven, eftersom man då 

får mer lugn och ro. Han skulle inte tycka om att specialpedagogen kom in i klassrummet, eftersom 

han då skulle känna sig störd i det han höll på med. Han skulle också känna en oro att inte hänga med i 

det klassen gjorde just då. 

Sammanfattning 

Gustav visar att han är en mycket studiemotiverad, allmänbildad och ambitiös pojke, som inte vill 

missa något som sker i klassrummet. Det är orsaken till att han ibland upplever det jobbigt att lämna 

klassrummet. Han har en god självkänsla och är väl medveten om att det är dyslexin som orsakar det 

särskilda stödet. 

Didar år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Didar har gått till specialläraren sedan år 2 och fått hjälp med svenskan. Han tycker att han utvecklats i 

positiv riktning. ”Jag tycker att det har blivit en stor förändring. Jag har fått mer svenskhjälp här nere 

och om läraren berättar en massa i klassrummet som man inte förstår, måste man ju gå fram efteråt 

och fråga och det känns jobbigt. Här nere så kan man ju fråga på direkten.” På frågan var han lär sig 

bäst, svarar han ”Det känns lika. I klassrummet lär man sig en sak och här nere lär man sig mer av 

just den saken.” Han tycker att det är mer lugn och ro i den lilla gruppen och han kan koncentrera sig 

när det är tystare och hinner på det sättet med fler saker. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Didar säger att han inte har så många intressen. Efter skolan vilar han, tittar på TV och gör sina läxor. 

Han är bra på sitt eget hemspråk, säger han. Hans pappa säger att han dessutom är duktig på att 

fotografera och framkalla samt att hjälpa till att jobba i pappans fotobutik. Han har svårt för svenskan, 

läsningen och skrivandet. I klassrummet räcker han upp handen när han vet svaret. Han ber om hjälp 

ganska ofta.  

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Didar vet inte riktigt vad klasskamraterna tänker när han går iväg. Han har aldrig frågat och ingen har 

sagt något. Han tycker att det är rätt så roligt att vara i den lilla gruppen, men upplever det jobbigt när 

han håller på att jobba med en sak i klassrummet och blir avbruten för att gå ner och jobba med något 

helt annat hos specialläraren. På frågan om han hellre skulle vilja ha hjälp uppe i klassrummet svarar 
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han ” Nej, för det är lite tystare här nere och om hon skulle berätta något där uppe så skulle man inte 

höra så bra.” 

Sammanfattning 

Didar är en ganska ensam pojke helt utan fritidsaktiviteter. Han saknar sin gamla skola. Han är 

medveten om att han behöver stöd i svenska och tycker att han har gjort stora framsteg. Han verkar 

harmonisk och pratar en hel del om sin familj som verkar ha en stark sammanhållning. Didar har stora 

förhoppningar inför framtiden och vill bli kirurg. 

Lisa år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet? 

Lisa berättar att hon redan i 6-årsverksamheten fick extra stöd. Hon hade problem med att säga sitt 

namn och uttala vissa bokstäver. Hon har en dyslexidiagnos och använder sin Daisyspelare ofta. Hon 

upplever att det går mycket bättre nu. ”Jag tycker att det är ganska skönt om det är något som man 

inte riktigt förstår i klassrummet och då är det ju skönt att få gå ner och få lite hjälp med det där.” 

Hon tycker att hon lär sig bäst hos specialläraren. ”Det är väldigt lugnt hos specialläraren. Vi sitter 

vid samma bord. Inget gapigt och skrikigt som det är i klassrummet när alla vill ha hjälp och det bara 

finns en lärare.” Även i klassrummet flyter arbetet på bättre för ” Det är ju bra att jag går ner, för då 

kan jag göra färdigt en del saker och får lite extra mycket hjälp.” 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Lisa säger först att hon inte riktigt vet vad hon är bra på, men efter en stund nämner hon att hon är 

ganska bra på att måla och sjunga. Hon känner sig säker på att hitta på historier, men lägger till att hon 

inte är bra på att stava och läsa i engelska och svenska. Hon tycker också att matten är svår. Hon 

brukar inte räcka upp handen, men frågar ganska ofta om individuell hjälp i klassrummet. När det 

gäller grupparbeten, så är hon engagerad om hon jobbar med någon tjejkompis Om det är pojkar så 

blir det sämre engagemang.  

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Lisa har aldrig funderat över vad klasskamraterna tycker om att hon går iväg. Hon vet inte vad de 

tycker om det. Lisa återkommer flera gånger till att hon tycker att det är jobbigt när hon missar saker 

som sker i klassrummet. ”Ibland känns det som om vi håller på med någonting i klassrummet och så 

går vi ner till specialundervisningen och sen när vi kom upp igen så hade alla blivit färdiga med det 

och vi hade knappt börjat. Då blir det lite mycket att ta igen, men jag tar hem det och jobbar och det 

blir lite jobbigt.” och ” … är det så att jag ligger efter lite i so:n och så börjar läraren med ett nytt 

avsnitt när jag ska gå ner, då blir det lite stressigt och inte så bra.” Lisa tror inte att det skulle bli 

samma arbetsro om specialläraren kom in i klassrummet. Men å andra sidan säger hon att hon ju då 

inte skulle missa något som hände i klassrummet och säger att det skulle vara lite både och. 

Sammanfattning 

Lisa känner sig inkluderad i klassen och eftersom hon använder sina hjälpmedel i klassrummet är 

kamraterna medvetna om hennes problematik. Men eftersom hon är en väldigt ambitiös elev och vill 

hinna lika mycket som sina klasskamrater, oroar hon sig för att ständigt missa saker som sker i 

klassrummet och sen behöva ta igen det, både hemma och hos specialläraren. 
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Ulrika år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Ulrika hade svårt i skolan redan från år ett. Hon nämner att man då inte visste om att orsaken var att 

hon hade dyslexi. Hon får hjälp i svenska och engelska och tycker att hon har lärt sig mycket. Hon 

tycker att det går mycket bättre att jobba i den lilla gruppen än i klassrummet. Det är där hon lär sig 

bäst för ”Det är mycket lugnare där nere och man får mycket mer gjort. Det är inte så mycket skrik 

och stök där nere.” 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Ulrika säger att hon har jobbigt med engelskan och läsningen i svenskan, vilket hon tränar varje dag, 

men förstår att det beror på dyslexin. Hon är en duktig innebandymålvakt och i skolan känner hon sig 

säker på matte, bild och slöjd. Hon spelar fiol, går på kickboxning och spelar både fotboll och 

innebandy. Hon är aktiv med handuppräckning, men aldrig när det gäller att läsa något inför klassen. 

Ulrika ber om hjälp när hon inte kan. Grupparbeten gillar hon, beroende på vilket ämne det handlar 

om. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

När det gäller frågan om vad klasskamraterna tycker när hon lämnar klassrummet, så säger Ulrika 

”Jag tror inte de tänker och tycker så mycket, för jag har ju gjort det sen ettan. Vi får ju jobba med 

datorer och då blir de lite avundsjuka.” Oftast är det OK att lämna klassrummet. ”Läraren försöker 

att inte göra så jätteroliga uppgifter i klassrummet som man missar.” Ibland tycker hon att det är lite 

jobbigt att gå ifrån. ”När man håller på med bild t.ex. och man är mitt i arbetet och hinner inte göra 

klart det. Det är tråkigt.” Hon skulle inte vilja att specialläraren kom upp i klassrummet. ”Jag skulle 

hellre komma ner hit och jobba. Dels kan man koncentrera sig mycket bättre och så skulle det kännas 

lite konstigt om hon kom upp i klassrummet. Där gör vi ju andra uppgifter än här nere.”  

Sammanfattning 

Ulrika har många aktiviteter utanför skoltid vilka hon känner sig duktig på. I och med detta stärks 

hennes självkänsla. Hon tycker att det är jobbigt och tråkigt i skolan när det är svåra uppgifter som hon 

inte riktigt förstår och är positiv till den hjälp hon får. Hon har accepterat sin diagnos och är väl 

medveten om att hon behöver extra stöd.  

John år 5 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet? 

John tycker att det är roligt att gå i skolan. ”Många tycker att ämnena är lite tråkiga men jag tycker att 

allting är jättekul. Jag tycker också att lunchen är jättegod.” Han har gått i skola i Sverige sedan år 3, 

innan dess har han bott utomlands och gått i engelska skolor. Han känner att han har fått vara med i 

beslutet att få extrastöd. Han säger att det faktiskt var hans föräldrar som såg till att han fick det extra 

stödet. John får hjälp i svenska och matte och han känner sig mycket säkrare nu, eftersom han har fått 

hjälp ganska ofta. Han tycker ändå att han lär sig bäst hemma när det kommer hem ”en extra 

hjälplärare i matte. Då lär jag mig en massa.” Han känner sig också säkrare i klassrummet. 

”Klassläraren gör det också mycket lättare för mig, för jag får gå före i kön eller fråga direkt och jag 

sitter ju på första raden.”  
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Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

John säger att han är bra på att prata engelska, stava svenska (säger hans klasslärare) och att spela 

basket. Han pratar också om sitt sätt att vara mot klasskamraterna. ”Jag försöker alltid att vara snäll 

och rättvis mot alla. Inte bara mina favoritkompisar, utan också de som jag inte känner så bra.” Han 

leker ofta med klasskompisar på eftermiddagarna. Han är väldigt förtjust i att sjunga och spela teater. I 

engelska har han svårt med stavningen och grammatiken. Han har det jobbigast med matten. ”Det har 

aldrig varit mitt favoritämne, precis” Han tycker att det är jättekul att jobba med grupparbeten, men 

blir väldigt lätt störd. ”Jag jobbar mycket bättre när det inte är något ljud runtom mig.” Han är 

väldigt aktiv med handuppräckning, både när det gäller att läsa högt inför klassen och fråga om ord 

och begrepp som han inte förstår. Han ber ofta om individuell hjälp. 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

John pratar om klassrumsklimatet. ”I min klass så vågar man väldigt mycket, för i min gamla klass så 

skulle man inte våga säga saker. Mina klasskamrater är jättejusta. De vet ju att jag behöver hjälp med 

grammatiken och så. En är nog lite avundsjuk, för han vill alltid hänga med ner.” Ibland tycker han 

dock att det är lite jobbigt att lämna klassrummet ”… t.ex. när de andra skulle kolla på film så missade 

vi det för att vi måste gå ner till henne. Men oftast känns det bra att fånga upp lite och komma ikapp.” 

På frågan om han hellre skulle vilja att specialpedagogen kom in i klassrummet svarar han: ”Jag 

skulle hellre vilja gå ner för då sitter hon ju med mig eller nån annan, hela tiden och då får man ju 

mycket mer hjälp. Det är inte så högljutt där nere. Man ser ingen springa runt och så.” 

Sammanfattning 

John är en oerhört positiv kille med mycket humor.  Han är väl medveten om sina talanger såväl som 

sina kunskapsbrister och koncentrationsproblem. Han är glad över den öppna stämning som råder i 

klassrummet, där alla får vara sig själva. På detta sätt känner han sig accepterad av klasskamraterna 

trots att de ser hans luckor i det svenska språket. 

Henrik år 4 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

Henrik började gå till specialläraren i år 1. Han berättar att han har dyslexi och svårt att läsa och stava. 

Han har blivit mycket bättre, säger han. ”Jag har ju tränat och så har jag 2 läsläxor. En för vår 

vanliga fröken och en för specialläraren och det är rätt jobbigt.” I klassrummet tycker han inte att det 

har blivit så mycket lättare, men han har god hjälp av både Daisyspelare, datorer och Alfasmart. Han 

lär sig bäst hos specialläraren ”… för där man jobbar mycket snabbare.” 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Det tar tid för Henrik att komma på vad han är bra på. Till slut svarar han att han är bra på att hitta på 

saker, att fantisera. Han är duktig på att skriva snabbt på sin Alfasmart. Han tävlar i slalom och 

storslalom och ägnar väldigt mycket tid åt det. Dessutom spelar han saxofon och ska börja på en kurs i 

bild, vilket han gillar mycket. Han tycker att det är jobbigt med läsningen och stavningen. Vid frågan 

om han brukar räcka upp handen och svara på frågor, så svarar han: ”Om jag inte kan så gör jag det 

inte, men jag kan ganska mycket.” Han ber om individuell hjälp, speciellt i matte.  
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Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

När det gäller att lämna klassrummet säger Henrik: ”Det är bra. Då lär jag mig mycket bättre. Jag får 

lugn och ro och ingen stör mig. Några gånger har jag känt att jag missar nåt i klassrummet. 

Klassläraren tycker nog att det skulle vara OK om jag inte ville gå just om man gör något kul, men 

inte specialläraren.” Han säger att han har ganska många kompisar och när det gäller frågan vad 

klasskamraterna tycker, så säger han: ” Jag tror inte att de tänker, det är bara hejdå. Vi är två som 

går iväg. Kanske kan några vara avundsjuka och några kanske stackars, men ingen har retats eller 

så.” Klasskamraterna är väl medvetna om hans dyslexi eftersom han har sina hjälpmedel i 

klassrummet. Att alltid få speciallärarhjälp i klassrummet tycker han inte skulle vara så bra ”… för då 

får man inte lugn och ro och då är det fortfarande pratigt. Det är ingen bra idé.” 

Sammanfattning 

Henrik är en ganska liten kille som inte har ett så särskilt bra självförtroende i skolarbetet. Detta 

kompenserar han genom att ha en hel del fritidsaktiviteter som han känner sig duktig på. Ett exempel 

på det är att han vill bli saxofonist i flera olika band när han blir stor. Han är väl medveten om sina 

kunskapsluckor, men känner sig accepterad av klasskamraterna. 

Andreas år 6 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet? 

Andreas tyckte att det var jobbigare och jobbigare med matten och hamnade efter sina klasskamrater i 

år 4 och 5 och han tyckte det var bra när klassläraren föreslog att han skulle få extra stöd. Han 

upplever att det går mycket snabbare att lära sig när han är nere hos specialpedagogen och att det går 

bättre att jobba där. Det är där han lär sig bäst. När han är i klassrummet så går det inte bättre än 

tidigare. Han tycker att han jobbar alltför långsamt när han inte har någon som ständigt drar igång 

honom. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Han säger att han är bra på det som han är intresserad av och ägnar sig åt; att författa, rita, spela TV-

spel och utöva karate. Han berättar om sitt långsamma tempo i matte. ”Jag är ganska okoncentrerad 

och då är det bra att jag har någon som vakar över mig för då kan man liksom inte släppa det. Hon 

märker direkt om jag drömmer mig bort och det vill jag inte. Det bara händer.” Han frågar ganska 

ofta om hjälp i matte. Grupparbeten upplever han olika, beroende på vilket ämne det är. ”I matte är 

alla mycket snabbare än jag och då kan det bli jobbigt ibland. Alla löser det innan jag fattar. Annars 

är jag alltid engagerad.” Han hinner inte riktigt med under klassens muntliga diskussioner i matte och 

berättar om det. ”I matte är jag så långsam så när alla andras händer flyger upp i luften, så har inte 

jag löst problemet än. Annars räcker jag upp handen ganska ofta.” 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

När det gäller klasskamraternas tankar svarar han: ”Jag tror inte att de tycker att jag är speciellt 

mycket sämre för det. De tänker att Andreas behöver hjälp och då få han det. Vi har en sån stämning i 

klassen. Jag vet att jag har… jag är inte puckad, jag är bara långsam.”  Han gillar att få det särskilda 

stödet i en liten grupp. ”Jag tycker att det är jätteskönt. Det är tyst och man får bra koncentration och 

pushning och så.” På frågan om han hellre skulle vilja få specialpedagogisk hjälp i klassrummet, 
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svarar han ”Då skulle man ju förlora effekten med att det är så tyst. Jag tycker nästan att det är 

skönare att gå ifrån.” 

Sammanfattning 

Andreas tycker om att gå i skolan och han har kompisar i klassen. Han ser det som en förmån att han 

får stöd i matte och upplever det som om det är hans eget val. Han är medveten om att matteproblemen 

främst beror på hans långsamma tempo och att detta i sin tur handlar om koncentrationsproblem. Han 

är stolt och glad över att vara en sådan duktig TV-spelare och skribent, så att han funderar på att bli 

både spelutvecklare och barnboksförfattare. 

Johanna år 6 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet? 

Johanna har lite synpunkter på skolan. ”Det är inte det roligaste som finns, men man måste. När man 

väl går, så är det OK. Det är mycket man lär sig och det är ju bra och det är inte tråkigt men 

enformigt. Det är kul att träffa folk.” Det var på ett utvecklingssamtal som det bestämdes att hon 

skulle få extra stöd. Hon tyckte det var bra. Nu känner hon att hon kan mer, för läraren undervisar 

enskilt och då lär hon sig snabbare. ”Det är mycket lugnare och man får mer hjälp. Hon hinner hjälpa 

mer. Man jobbar mer konkret med saker. Det kan vara skönt för på en del lektioner i klassrummet så 

förstår jag inte och då när man kommer ner, så förstår man. Hon berättar på ett annat sätt.” I 

klassrummet upplever hon något annat. ”Det lossnar lite, men det blir helt annorlunda där, för vi är 

så många. Då sitter man och jobbar jättefort och då blir man stressad och stressar igenom allting.”  

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

Johanna säger att hon är bra på ganska mycket. ”Laga mat, simma, jag är väldigt omtänksam. I 

svenska är jag säker. Jag lärde mig läsa när jag var väldigt liten och det har jag haft användning av. 

Engelska också.” Hon tycker att matte är svårt. Hon intalar sig själv att hon är dålig. ”Att komma ihåg 

allt är jobbigt. Jag glömmer alltid allt och det är ju jobbigt, för det kan ju vara bra i framtiden att 

kunna. Jag tänker ganska länge och det går trögt och så intalar jag mig att jag inte kan.” 

Grupparbeten i matte föranleder problem. ”Det är bra att det är flera som tänker på samma sak. 

Ibland är det jobbigt om en vet allt, då tar den över, så i matte om man ska räkna ut en uppgift och det 

är någon som är jättesmart, så löser de uppgiften ganska fort. Ibland, beroende på vem man är med, 

så kan man fråga om man inte fattar, men är man med nån som är jättesmart så kanske man inte vill 

fråga om det de gör. Många i klassen berättar om man frågar.” Johanna räcker aldrig upp handen i 

matte. Hon förstår inte så snabbt. Hon ber inte ofta om hjälp, för hon vill lösa uppgiften själv. Hon 

säger att hon är envis 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Angående klassrumssituationen säger hon: ”Många vet ju att jag har det stödet så jag tror inte att de 

bryr sig. De tycker väl att det är bra. Jag tycker inte själv att jag är dum. Jag har bättre 

självförtroende än så. Ingen i klassen skulle retas och så, för vi har respekt för varandra och då gör 

man inte så.” Johanna är inte intresserad av att få hjälp i klassrummet av specialläraren. Hon tror att 

det skulle störa andra och ”… det skulle kännas lite konstigt för folk skulle kolla och undra - Vad gör 

ni?” 
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Sammanfattning 

Johanna skulle helst vilja gå i en ”Ur och Skur-skola”, med mycket friluftsliv och lektioner utomhus 

hela dagarna.  Hon upplever att skolan nu är alltför teoretisk och säger att hon skulle vilja ha lite flera 

kreativa ämnen. Hon är dock bekväm med att få sitt extrastöd i matematik, men jobbar ständigt med 

att sluta intala sig själv att hon är dålig i matte.  

Sammanfattning av resultat 

Vår undersökningsgrupp består av 16 elever, 8 flickor och 8 pojkar, från klasserna 4 till 6. Samtliga 

elever har största delen av sin undervisning i sin egen klass och går (en elev har tidigare gått) 

regelbundet ifrån klassen för att få undervisning av specialpedagog/-lärare i en mindre grupp. Några 

har under hela sin skolgång gått till specialpedagogen/-läraren, medan andra bara har gått något år.   

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas av det särskilda stödet?  

När vi intervjuade eleverna, lät vi dem själva göra en uppskattning av hur deras skolresultat hade 

förändrats till följd av det särskilda stödet som de fått. Vi gjorde inte några faktiska mätningar och 

intervjuade inte heller några lärare för att få höra deras uppfattning om eventuella förändringar. När vi 

låtit barnen själva göra den här bedömningen var vi medvetna om att det finns risk för den normativa 

fällan som Söder (2005) beskriver. Den handlar om att man utgår från hur verkligheten bör vara i 

stället för att fråga sig hur verkligheten är. Vi försökte formulera frågorna så att svaren blev 

deskriptiva d.v.s. visade hur verkligheten förhöll sig. Eleverna gick ju till specialpedagogen för att 

förbättra något, men att en förbättring verkligen skedde, var ju inte säkert. Eleverna kunde däremot 

känna att det var det de skulle svara. De hade ju tränat extra, då borde de ju ha blivit bättre. Även 

Berge och Hult (1999), varnar för att inte blanda ihop svar som rör hur något faktiskt är med hur något 

bör vara. Bjereld, Demker och Hinnfors (2006) förklarar skillnaden mellan den normativa teorin, hur 

verkligheten bör vara, och den deskriptiva, hur verkligheten är. 

Vi frågade om var de upplever att de lär sig bäst, varför det är så och hur speciallärarhjälpen har 

påverkat hur det går för dem i den ordinarie klassrumsmiljön.  

Flera av eleverna var osäkra på om de faktiskt hade blivit bättre, men de flesta uttryckte sig i positiva 

ordalag som att ”matten har blivit klarare nu”, ”nu är matte jättekul”, ”förut hade jag svårt att 

komma igång att jobba, men nu går det lättare”, ”om jag inte förstår något i klassrummet kan jag 

fråga specialläraren om det”, ”förut kunde jag inga tabeller, men nu går det lättare” och ”min 

klasslärare säger att det går bättre nu”.  

Några jämförde sig i hastighet och mängd avklarat arbete i förhållande till sina klasskamrater och 

påpekade att de nu ”inte ligger efter”, ”ett tag låg jag först i matteboken”, ”man får mycket mer 

gjort”, ”där jobbar man mycket snabbare” och ”då kan jag göra färdigt en del saker”. 

Den viktigaste faktorn till varför man lärde sig mer eller arbetade bättre hos specialläraren var att ”där 

får man lugn och ro”. Det sa i stort sett alla elever, 15 av 16, som vi har intervjuat. 10 elever använde 

just orden ”lugn och ro”, ”lugnt” eller ”lugnare”. Övriga fem pratade om ”bättre koncentration”, 

”färre elever”, ”inte högljutt” och ”tystare”. 

Några elever pekade på skillnaden mellan arbetssätt som förklaring till att det gick lättare hos 

specialläraren. Ett par av eleverna nämnde att ”det finns mer material att använda om något är svårt” 

och ”man jobbar mer konkret med saker”.  Specialläraren kunde ”berätta på ett annat sätt”, ”hon 

hinner förklara mer” och ”här får man mer genomgångar”. Hos specialläraren fick man ”träna på 
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det som man behöver förbättra” och ”man kan lära sig mer av det man ska ha lärt sig i 

klassrummet”. 

På frågan var eleverna lärde sig bäst så svarade en övervägande del, 10 av 16 elever, att de lärde sig 

bäst hos specialpedagogen. Av de andra eleverna så svarade endast två att de lärde sig bäst i 

klassrummet. Två tyckte att de lärde sig lika bra på båda ställena och en tyckte att han lärde sig bäst 

hemma.  

Hur påverkas elevens självbild av att få det särskilda stödet? 

I våra intervjuer försökte vi få eleverna att beskriva sin självbild, d.v.s. hur de såg på sig själva och hur 

de trodde att andra såg på dem. De fick också förmedla en bild av hur skolan skulle se ut om de fick 

förändra något och de fick även berätta om vad de skulle vilja ha för yrke i framtiden. 

Frågorna om självbild handlade om vad eleverna kände sig säkra/osäkra på. De berättade också hur 

aktiva de var med att räcka upp handen i klassrummet och om de bad om individuell hjälp. Vi har 

dessutom ställt frågor om hur de upplevde grupparbeten. 

De flesta elever, 13 av 16, var snabba med att berätta vad de var bra på.  Flera elever nämnde att det 

var ämnena de kände sig säkra i, som var roligast. Dock sa två av dessa elever att de var duktiga i 

matte, just det ämne de fick särskilt stöd i.  

De tre elever som tvekade om vad de var säkra på, var samtliga flickor. Efter lite diskuterande kom de 

fram till några saker som de var duktiga på. Samtliga elever var väl medvetna om vad de hade svårt 

för. En av dem uppgav dock att just det ämne hon fick stöd i, var ett av hennes favoritämnen.  

En övervägande majoritet av eleverna räckte bara upp handen i klassrummet om de var säkra på 

svaret. En elev sa: ”Om jag inte kan så gör jag det inte, men jag kan ganska mycket.” 

8 elever tyckte att de var riktigt aktiva med handuppräckningen (under ovanstående förutsättningar), 

två var något aktiva och 6 elever räckte i stort sett aldrig upp handen. De tyckte att det var pinsamt och 

jobbigt om de skulle svara fel. 

Samtliga elever utom en bad ofta/ganska ofta om individuell hjälp i klassrummet. Den elev som inte 

bad om hjälp, uppgav att hon var alldeles för envis och ville klara av uppgiften på egen hand. Hon 

väntade med att fråga tills hon var nere hos specialläraren. 

När det gällde grupparbeten var flertalet positiva. Ens egen insats berodde mycket på vilka 

medlemmar som fanns i gruppen och på vilket ämne man jobbade med. Många tyckte att det var kul 

för att man då fick jobba och umgås med kompisar. Några elever pratade om de svårigheter som dök 

upp när de hade grupparbeten i ett ämne de var svaga i. De hann då inte med den övriga gruppens 

tankegångar och ville inte vara till besvär och säga att de inte förstod.  

En elev uppgav att han fick stora koncentrationssvårigheter vid grupparbeten. Det blev för stojigt och 

rörigt så han hade svårt att hålla fokus. De flesta elever uppger att de var aktiva ”i lagom stor 

utsträckning”.  

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, trots det särskilda stödet? 

Alla elever vi intervjuade går i en ordinarie klass som de tillfälligtvis lämnar vid några tillfällen i 

veckan. När vi skulle ta reda på om de känner sig inkluderade, syftar vi på om de känner äkta 

tillhörighet med klassen. Med det menar vi om de känner att de har samma värde som sina 

klasskamrater, d.v.s. att deras status inte är lägre för att de får stöd i en liten grupp. Vi försökte genom 

intervjufrågor ta reda på hur de agerar i klassrummet i olika situationer, t.ex. om de tar en aktiv del i 
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grupparbeten eller aktivt räcker upp handen för att svara på frågor. Vi ville också ta reda på hur de tror 

att deras klasskamrater tänker när de lämnar klassrummet och vad de själva tyckte om att gå ifrån 

klassen för att få specialpedagogiskt stöd i den lilla gruppen. Eleverna har oftast inte själva valt att få 

särskilt stöd utanför klassrummet och det kan upplevas som ett tvång att lämna klassen, mer 

exkluderande. Vi frågade också om de tyckte att det hade varit bättre om specialpedagogen kom in i 

klassrummet, så att de inte behövde gå iväg. 

14 elever upplevde inte att klasskamraterna nedvärderade dem för att de gick iväg för att få 

specialpedagogiskt stöd i den lilla gruppen. En del sa att klasskamraterna inte brydde sig, för de hade 

fullt upp med sig själva. Flera av dem pratade om det tillåtande och öppna klimat som rådde i 

klassrummet där klasskamraterna var helt medvetna om varför dessa elever lämnade klassrummet för 

att få extrahjälp. De upplevde att de hade möjlighet att visa klasskamraterna sina starka sidor också. 

Två elever tyckte däremot inte alls att det kändes bra att lämna klassrummet, då de kände sig 

stämplade av sina klasskamrater.  En elev sa att klasskamraterna visste vart hon gick, men inte vad 

hon gjorde där eller varför hon gick iväg. ”De tror att de vet, men det gör de faktiskt inte”.  När hon 

började gå iväg var hon orolig över att ”hon skulle bli en av dem”. Hon kände sig som avvikare och 

hade hellre velat vara kvar i klassrummet. Den andra eleven sa att hon kände att hennes klasskamrater 

trodde att hon är jättedålig när hon behövde extrahjälp med allting. Den här eleven trodde inte heller 

att klasskamraterna visste varför hon lämnade klassrummet.  

En tredje elev upplevde det jobbigt från början när han var helt ny i klassen. Efter hand som han lärde 

känna sina klasskamrater blev han tryggare och hade nu inga problem med att gå ifrån.  

En klar majoritet av eleverna tyckte alltså att det, i det stora hela, kändes bra att lämna klassrummet. 

De flesta nämnde ändå olika situationer då det inte hade känts bra. Några elever tyckte att det ibland 

var jobbigt om de måste avbryta ett arbete. De pratade också om bl. a. intressanta no/so-lektioner, 

bildtimmar och filmvisning som de hade missat.  En elev tyckte att det var jobbigt att gå iväg när 

klasskompisarna ville att hon skulle vara kvar. Några enstaka elever var tvungna att ta igen det de 

övriga eleverna gjorde i klassrummet, när de varit borta. Detta måste ske hemma eller efter skoltid och 

de upplevde det som jobbigt och orättvist. 

En annan elev tyckte att det var besvärligt att släpa på saker hit och dit.  

En klar majoritet av eleverna tyckte att det vore en dålig idé att specialpedagogen kom in i 

klassrummet och hjälpte till där, i stället för att finnas som stöd i den lilla gruppen. Deras 

huvudargument mot detta var att man ju helt skulle förlora effekten av att det var en sådan lugn 

arbetsmiljö i den lilla gruppen. ”Där låter det inte lika mycket och då har man inte lika mycket folk 

omkring sig som man blir stressad av”. En elev skulle uppleva det som frustrerande att inte kunna 

hänga med i det klassen gjorde om specialläraren satt och pratade med honom. En annan sa att det 

skulle kännas pinsamt när alla kompisar såg vad de höll på med. Ytterligare en annan sa ”… det skulle 

kännas lite konstigt för folk skulle kolla och undra - Vad gör ni?”. 

En flicka, som nu kände sig som avvikare, uppger dock att det vore bättre att specialläraren fanns att 

tillgå i klassrummet ”för då skulle man ju ha henne i närheten”. 
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DISKUSSION  

Syftet med vår undersökning är att undersöka enskilda elevers uppfattning av att ibland få särskilt stöd 

i en mindre grupp utanför den ordinarie klassen. Vi har undersökt detta med fokus på hur de upplever 

att deras skolresultat och känsla av inkludering påverkas. Vi har också undersökt hur elevens självbild 

påverkats. 

Hur upplever eleven att skolresultaten påverkas 
av det särskilda stödet?  

Resultatet av denna undersökning visar att de flesta eleverna upplever någon form av positiv påverkan 

på skolresultaten till följd av att de fått det särskilda stödet. Flera av eleverna kan inte avgöra om de 

verkligen har blivit bättre på det skolämne som de har svårt för i skolan. Några kan märka att de har 

tränat upp sin hastighet att jobba eller att de har blivit bättre på att koncentrera sig och det bör 

naturligtvis i längden leda till ett förbättrat studieresultat.  

Det är också viktigt att ha i åtanke, det som Elam skrev (1980), att t.ex. en viss färdighetsträning 

endast kan vara till nytta om eleven själv upplever den som angelägen. Det har varit svårt att se några 

tydliga kopplingar i intervjuerna till att de som har varit mer negativt inställda till att gå till 

specialläraren skulle ha svarat att de inte har lärt sig mer där. Återigen får vi tänka på att de som 

avstod från att bli intervjuade kanske var de som var mest negativt inställda till 

speciallärarundervisningen och att vår intervjustudie därför inte ger en helt rättvis bild.  

Att flera elever främst talar om hur fort de kan jobba eller hur långt de har hunnit i matteboken kan 

tyda på att de eleverna går till specialläraren för att den övriga klassen ska kunna hålla farten uppe. 

Detta fanns också med i Perssons (2007) sammanfattning av hur specialpedagogisk verksamhet 

fungerade i praktiken, i SPEKO-projektet.       

Vi tror att en anledning till att elever i den här åldern har svårt att veta om de har nått bättre resultat är 

kanske att lärare strävar efter att alltid bedöma elever i positiva ordalag och att alltid framhålla elevens 

starka sidor. Det blir mer tydligt för eleven när denne får betyg hur han eller hon presterar i jämförelse 

med sina klasskamrater. 

Vi var båda av den uppfattningen att elever oftast ändå har en relativt realistisk bild av sitt eget 

kunnande och att elever oftast är medvetna om sina svagheter.  Att så inte alltid är fallet blev tydligt 

hos en elev som svarade att hon blev förvånad över att hon behövde börja gå till specialläraren och 

”bli en av dem”. Hon var inte medveten om sina egna svårigheter. 

Hur påverkas elevens självbild av att få det 
särskilda stödet? 

Vi tycker att det blir mycket tydligt att skolan får en stor del i skapandet av en individs självbild. 

Skolan erbjuder en mycket utsatt situation för elever som känner att deras real-jag (hur individen 

uppfattar sig själv) inte kan leva upp till deras ideal-jag (hur individen skulle vilja vara). I skolan 

förekommer dessutom regelbundna tester och prov (t.ex. Nationella Prov), som har till uppgift att 

värdera individens förmåga och resultat. Kanske är det så att man hela tiden omges av andra elever 
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som mer kan leva upp till det ideal-jag som man själv eftersträvar. En upplevelse av misslyckande 

inom skolans område kan, som både Taube (2007) och Groth (2007) förklarar, också sprida sig till 

elevens hela person och få stora negativa konsekvenser.  

Av stor vikt är också enligt Taube (2007) hur betydelsefulla personer i individens närhet värderar 

denne. Om klassläraren eller specialläraren som båda troligen är betydelsefulla personer i elevens 

närhet, bedömer att eleven är i behov av stöd har det troligen stor betydelse för dennes uppfattning om 

sin egen kompetens. 

I förpuberteten, 7-12 årsåldern, blir det enligt Goldinger och Magnussons (1988), extra viktigt att 

tillhöra en grupp, eftersom det är en mycket känslig tid.  Kamraterna blir i den åldern väldigt 

betydelsefulla och den enda naturliga grupp där alla barnen finns, är skolklassen. Det är också enligt 

Goldinger och Magnusson ganska troligt att det inom klassen förekommer någon form av 

rangordning.  

Vi tycker att man kan se på problematiken med att låta elever gå till den lilla gruppen ur två 

perspektiv. Elever jämför sig med sina klasskamrater och sätter lätt in sig själva i någon slags 

rangordning. Då kan särskiljandet av vissa elever som är i behov av stöd, leda till att de jämför sig 

med dem som klarar av att vara kvar i klassrummet. Följden blir att de värderar sig själva längre ner på 

rangordningen. Om eleverna istället är kvar i klassrummet och hela tiden tvingas jämföra sig med sina 

klasskamrater, kan det naturligtvis också få negativa konsekvenser för självbilden och 

självförtroendet. Det är också viktigt att ta i beaktande att elever, för att slippa misslyckas, kan ta till 

alternativa strategier, som att anstränga sig mindre för att inte ett misslyckande ska bli så kännbart. 

Detta beskriver både Taube (2007) och Berglund (1998).      

Groths (2007) studieresultat visar att elever som får stöd i skolan får en sämre självbild. Detta måste 

sättas i relation till vad dessa elever, som med största sannolikhet var medvetna om sitt behov, hade 

haft för självbild från början, redan innan de fick det särskilda stödet. Vår uppfattning är att elever i 

allmänhet är mycket medvetna om sin egen och andras kompetens.  

Två av de elever vi intervjuade uppgav att de gick till specialläraren för att få hjälp med matte. Vi kan 

därmed anta att de hade svårare att räkna matte än sina övriga klasskamrater. När eleverna skulle göra 

en bedömning av vad de var bra på i skolan, svarade de båda att de var bra på just matte. Hur kom det 

sig att de gjorde den bedömningen? Kanske var det så att specialläraren i det här fallet hade lyckats 

med uppgiften att stärka dessa elevers självförtroende. Att just detta är specialpedagogisk verksamhets 

viktigaste uppgift, tar Persson (2007) upp i sin redovisning av SPEKO-undersökningen. 

 

Känner sig eleven inkluderad i sin egen klass, 
trots det särskilda stödet? 

Nilholm (2008), Helldin (2007) och Brodin och Lindstrand (2004) ifrågasätter varför det råder stort 

individfokus inom specialpedagogiken. De menar att man borde kunna se på en elevs problem som 

betingade av den miljö som finns runtomkring eleven istället. Nilholm (2008) talar om ett 

dilemmaperspektiv när specialpedagogik kräver kategorisering av elever och kompensation för deras 

brister. Helldin (2007) anser att man på längre sikt måste arbeta mot att minska differentiering och 

diagnostisering av elever i skolan och på längre sikt arbeta mot en större förståelse för elevers 

olikheter. Brodin och Lindstrand (2004) tror att vårt sätt att bedöma elever är ”tidstypiskt” och styrt av 

rådande samhällsklimat. 
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Begreppet inkludering har enligt Nilholm (2008) tillkommit för att man ska kunna skapa en känsla av 

äkta tillhörighet. Han menar att skolan som organisation inte är anpassad för att ha elevers variation i 

åtanke utan att elever i behov av stöd istället måste anpassa sig för att passa in.   

De elever vi har intervjuat tillhör alla en ordinarie klass som de tillfälligtvis lämnar för undervisning i 

en mindre grupp. Deras positiva upplevelser av detta var framförallt känslan av lugn och ro i den 

mindre gruppen. De allra flesta upplevde heller inte något större problem med att gå iväg, utan de 

kände en förståelse från sina klasskamrater. En klar majoritet av eleverna skulle inte vilja att 

specialläraren kom in i klassrummet och gav dem stöd där. Då skulle de känna sig utpekade. 

Det som några få elever upplevde som negativt med att gå iväg, var att de kände sig som avvikande 

och det är en fara som Persson (2007) tar upp när han nämner den s.k. stämplingsteorin. En etikett som 

sätts på en elev kan bli mycket svår att få bort och få avgörande betydelse för hur eleven uppfattar sig 

själv.  

Flera av våra elever pratade om praktiska och organisatoriska svårigheter, som att det var jobbigt eller 

tråkigt att lämna det man höll på med eller att man skulle bli tvungen att ta igen det man missat. Här 

ser vi tydligt hur viktig lärarens roll blir för att den individuelle elevens situation blir bra i skolan. Man 

måste lyssna mer på eleven och höra vad han/hon tycker i olika situationer. Läraren måste dessutom 

arbeta för att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet, där klasskamrater visar respekt och förståelse 

för att alla är olika och att vissa behöver en annan form av undervisning. Här tror vi på en öppenhet, 

där läraren visar att det är självklart att en del elever behöver extrahjälp. Om läraren däremot smyger 

med att eleverna går iväg, eller inte talar om varför, så uppfattar kanske de andra eleverna att det är 

något hemligt och inte riktigt naturligt som sker, när en del lämnar klassrummet för att få hjälp. 

Naturligtvis måste vi lärare parallellt med detta ständigt också påvisa alla elevers styrkor och 

färdigheter. Vi upplever att eleverna accepterar och berättar om sina svårigheter om de också får 

möjlighet att visa vad de behärskar bra. Det är också viktigt att ha i åtanke, det som Taube (2007) 

framhåller, att en framgång respektive ett misslyckande för eleven, kan få spridning till flera områden. 

Möjligheten att få visa sig duktig i ett område som inte hör till skolan, t.ex. en fritidsaktivitet, kan ge 

stärkande självkänsla och därmed få positiv effekt på inlärningen. 

För att samarbetet mellan specialläraren och klassläraren ska fungera på bästa sätt, bör man i skolan 

organisera så att de tillhör samma arbetslag. Vi tror att ett reflekterande arbetssätt med en öppenhet 

och rakhet i arbetslaget också sätter sin prägel på klassrumsklimatet; ju öppnare, desto mer tillåtande. 

Det räcker inte bara med goda tankar utan läraren måste själv visa att tiden hos specialläraren är viktig. 

Att påpeka att eleven missat annat som denne måste ta igen är exempel på hur det inte bör vara, anser 

vi. Organisationen av dessa elevers tid måste få en mycket viktig del i utformandet av skoldagen. Om 

man i skolan inte visar att tiden hos specialpedagogen är lika viktig som övrig skoltid samverkar ju 

skolan till att specialpedagogiken blir särskiljande och avvikande. 

Det kan också vara bra med viss flexibilitet inom den gruppen som går till specialläraren. Genom att 

ibland variera vilka elever som får gå iväg, blir inte den gruppen heller så statisk och skillnaden mellan 

den vanliga klassen och gruppen minskas. 

Skillnader mellan upptagningsområden 

Undersökningens fokus är att se efter hur elever som individer upplever sin skolsituation. Något som 

också är intressant är att se om det går att jämföra elevintervjuerna från de olika 

upptagningsområdena.  
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Vi har jämfört svaren och framförallt funnit att eleverna svarar påfallande lika om sina upplevelser. 

Upptagningsområdet verkar t.ex. inte ha någon större påverkan på behovet av lugn och ro.  

Det var också intressant att studera vad de svarat på frågan om vad de vill jobba med när de blir stora. 

Det var mycket stor spridning i båda grupperna och inte, vilket vi kanske hade trott, mer fokus på 

högstatusjobb bland Brommaeleverna. Eleverna i Bromma är medvetna om sina brister och diagnoser. 

Det är flera av dem som säger att de har dyslexi, t.ex. Det kan bero på att kraven på utredningar och 

åtgärder är större från hemmen i Bromma, vilket ger en större tydlighet. Vi tror också att elever i 

Bromma upplever en större press hemifrån att lyckas bra i skolan. Vi tycker inte att det finns några 

tydliga generella skillnader som visar på det senare, men bland eleverna vi intervjuade var det en av 

eleverna från Bromma som svarade ”Jag lär mig bäst hemma med min hjälplärare”. Det var också 

några av eleverna från Bromma som svarade att det var jobbigt att ta igen det som de missat när de 

hade varit hos specialläraren.  

Metoddiskussion 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer med elever i år 4-6 för att få reda på elevernas upplevelse av 

att få specialpedagogiskt stöd i liten grupp och vad det fick för konsekvenser att de lämnade sin 

ordinarie klass. Vi ville undersöka deras självbild och känsla av inkludering.  

Vi känner att det var rätt metod att använda eftersom vi ville komma åt elevernas upplevelser och det 

gör man lättast genom att samtala med eleverna. En enkät t.ex. hade inte kunnat ge samma utförliga 

svar och det hade inte varit möjligt att urskilja nyanser i svaren. Vi märkte också att vi under intervjun 

vid flera tillfällen fick förtydliga vad vi menade med våra frågor. Vi hade också möjlighet att ställa 

följdfrågor för att säkerställa att vi hade uppfattat det eleven uttryckte, på rätt sätt. 

Den här metoden kräver att den som intervjuar lyckas skapa en intervjusituation där eleven känner sig 

trygg och känner förtroende för den som intervjuar. Det är en förutsättning för att han/hon ska vara 

villig att dela med sig av sina personliga upplevelser och tankar. Av intervjuaren krävs också att man 

ska kunna ställa bra följdfrågor för att fördjupa sig i de svar som ges. Eftersom vi har utfört 

intervjuerna på var sitt håll är det naturligtvis svårt att säga om vi har erbjudit exakt lika 

förutsättningar för alla elever, men vi har tillsammans gått igenom hur vi skulle gå tillväga och vi 

känner att vi har skapat liknande intervjusituationer. Hur vi sedan har agerat under intervjun, vilka 

följdfrågor vi har valt att ställa och vilka trådar vi har valt att följa upp, har troligen skilt sig åt en del. 

Vi tror ändå inte att det har haft någon större betydelse för resultatet eftersom intervjuerna i sina 

utskrifter sett mycket lika ut oberoende av vem som har intervjuat. 

Vi inser dock de stora svårigheterna med att intervjua barn. Vi upplever ett dilemma i att hamna i den 

normativa fällan som bl. a. Söder (2005) beskriver. Hur vet vi att det som eleverna svarar, speglar vad 

de verkligen tycker? Ett exempel på detta var när några elever inte direkt kunde svara på frågan vad de 

var bra på. Vi ville så gärna att de skulle hitta något som de kände sig bra på, eftersom vi inte ville såra 

deras självkänsla. Kanske framtvingade vi i all välmening svar som inte helt och hållet stämmer 

överens med verkligheten.    

Vi är också medvetna om den etiska problematiken som Johansson (2003) beskriver. Vi inser 

svårigheten i att vi inte fullt besitter den specifika metodologi som Johansson menar krävs i en 

intervjusituation mellan barn och vuxna. Vi har också blivit medvetna om det maktförhållande 

Johansson menar uppstår, vilket medför att barnet hamnar i en underordnad position. Eleverna 

uppfattade oss som pedagoger, vilket vi ju också är, men när vi var där för att intervjua dem var vi där 
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i en annan roll, som forskare. Vi tror att vår pedagogroll till viss del har haft en positiv inverkan på att 

eleverna hade lätt för att svara. De fick ju direkt gensvar, eftersom vi så tydligt kunde förstå vad de 

menade. Samtidigt hade de kanske svårt att riktigt förstå innebörden av vår studie även om vi 

förklarade varför det var viktigt för oss att få göra intervjuerna.   

Vi undersökte individers upplevelser och det är främst varje enskild elevs uppfattning som var 

intressant att studera. Vi ville ändå variera urvalet av elever och vi tyckte att det var intressant att 

intervjua elever från två olika sociala upptagningsområden. Detta lade ytterligare en dimension till vårt 

analysmaterial.         

Sammanfattande reflektioner 

Det har blivit tydligt för oss, att skolan med sina stora grupper måste erbjuda vissa elever särskilt stöd 

hos speciallärare. De behöver en lugnare miljö i en liten grupp. Vi kan se exempel på något som 

Brodin och Lindstrand (2004) har beskrivit; att specialpedagogik inte alltid skiljer sig så mycket från 

den vanliga pedagogiken. De pekar på att det ofta är miljöbetingade problem istället för problem hos 

individen själv som leder till att vissa elever behöver specialpedagogisk hjälp.  

Skolverket (2003) redovisar att det i tidigare skolår främst är läs- och skrivsvårigheter som leder till att 

elever får särskilt stöd, men att det i de åldrar vi har undersökt, elva till tolvårsåldern, är vanligare med 

koncentrationssvårigheter och beteendeproblematik som anledning till stöd och åtgärdsprogram. Vi 

kunde i våra intervjuer se att några elever svarade att de gick till specialläraren främst för att kunna 

koncentrera sig bättre. De stora elevgrupperna som vi har i skolan idag, ofta med klasser på 30 elever, 

är naturligtvis inte den bästa miljön för alla elever. Så länge skolan fortsätter att se ut på detta sätt, 

kommer vi vara tvungna att stötta de elever som inte klarar av den miljön. De måste ju också erbjudas 

möjlighet att nå skolans mål. För att det ska fungera med stora klasser, blir man ibland tvungen att 

hålla ”bråkiga” elever från klassen. Elevens eget behov blir då inte det centrala och eleven riskerar att 

få fel sorts stöd. Detta beskriver Myndigheten för skolutveckling (2005) och de ser det som att eleven 

blir bärare av de problem som finns i skolmiljön.  

För en del av eleverna blir även ett annorlunda mer konkret arbetssätt det som är viktigt hos 

specialläraren. Vi ser exempel på det som Brodin och Lindstrand (2004) beskrivit. De refererar till 

Cook och Schirmer och belyser att specialpedagogik ska bestå av effektiva, beprövade 

undervisningsmetoder som enligt dem måste vara unika för just specialpedagogik. 

Persson (2007) redovisar i SPEKO-projektet, att de intressen som präglar den specialpedagogiska 

verksamheten inte alltid är samstämmiga och att svenska skolan, internationellt jämfört, inte är så 

reglerad i att avgöra om en elev ska få specialpedagogiskt stöd eller inte. Många av eleverna kunde 

inte svara på hur det hade bestämts att de skulle börja gå till specialläraren och flera kunde inte heller 

svara säkert på varför de gick dit. En elev gick inte längre till specialläraren och han visste inte varför 

han hade slutat med det. Detta behöver inte betyda att det inte fanns klara beslut bakom varför dessa 

elever fick speciallärarhjälp, det kanske bara var så att de själva inte kunde svara på frågan, men det 

kan tyda på att den specialpedagogiska verksamheten inte är så reglerad.  

Persson (2007) har även beskrivit att det är ovanligt med utvärdering och analys av den 

specialpedagogiska verksamheten och att man ofta saknar ett flexibelt användande . Istället tilldelar 

man resurserna vanemässigt. Han efterlyser större interaktion mellan den specialpedagogiska och den 

övriga verksamheten.  
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Det är inte möjligt för oss att säga något säkert om vad som ligger bakom att de elever vi har intervjuat 

går till specialpedagogen, eftersom vi inte har intervjuat deras lärare eller speciallärare. Vi kan ändå se 

att det måste finnas en viss flexibilitet och olika användning av speciallärarens resurser eftersom det 

varierar en del mellan hur länge och varför eleverna går dit.  

Något som blev tydligt, var att de elever som gick på skolorna i Bromma i högre grad svarade att de 

fick hjälp i olika skolämnen, som matte, svenska, läsning, engelska och träning p.g.a. sin dyslexi. Av 

de elever som vi intervjuade på skolan i Nynäshamn svarade 6 av 7 att de gick till specialläraren 

främst för att få hjälp i matematik. Vi vet däremot att av de elever som tackade nej till att bli 

intervjuade, var det tre elever som gick till specialläraren för att träna läsning. Om de eleverna hade 

deltagit hade resultatet sett lite annorlunda ut.            

Inkluderingstanken är svår att fullfölja när skolan ser ut som den gör idag. Det talas mycket om att 

undervisningen ska anpassas och individualiseras så att alla elever ska få det som passar dem bäst. Vi 

som jobbar i skolan känner att möjligheterna att kunna genomföra detta i praktiken är små, till största 

delen p.g.a. bristande resurser. Besparingar står ständigt högst upp på prioriteringslistan. De elever 

som inte når upp till läroplanens mål ska erbjudas särskilt stöd. Det blir en fokusering på individen i de 

flesta fall och i all välmening ges stödundervisning individuellt eller i en mindre grupp.  

Vad som blir resultatet när vi i skolan väljer att lyfta ut elever på det här sättet, varierar. För många 

elever kan det innebära en påverkan på deras självbild, vilket i förlängningen leder till en sämre 

självvärdering. Men att välja att inte ge eleven det stöd som han/hon har rätt till, av rädsla för denna 

negativa påverkan, är inte rätt väg att gå. Skolan har ett stort ansvar för att dessa elever ska må bra. Vi 

båda, som tycker att vi jobbar öppet och inkluderande, har blivit mer medvetna om det dilemma som 

uppstår. Vi kan inte säkert veta hur elevens självbild påverkas av att de får stöd i en mindre grupp och 

vi är därför inte heller medvetna om vilken konsekvens det i längden får för elevens självvärdering.  

I vår studie har vi sett att de flesta elever säger att de inte har några större problem att lämna sin klass 

för att få stöd hos specialpedagogen. Ett par elever har emellertid uttryckt negativa upplevelser kring 

att få särskilt stöd. Det har gett oss möjligheten att jämföra elevernas uppfattning med varandra. Vi 

kan därför säga att vi sett att de flesta är positivt inställda. Vi kan inte se att de elever vi har intervjuat 

generellt har en svag självbild, utan vi har istället hört dem beskriva sig själva med flertalet styrkor.  

Många elever i vår studie hävdar att det är bra för deras lärande att få gå till den lilla gruppen ibland. 

Därför tror vi att undervisningen där kan ge positiva effekter för deras lärande. Vi har sett flera 

exempel på att elevernas självkänsla har stärkts, till följd av att de fått stödet och sedan klarat av sitt 

skolarbete bättre, på egen hand, i klassrummet.  Detta leder till att de känner sig mer inkluderade i 

klassen. 

Fortsatt forskning 

Det vore intressant att höra vad klasslärarna har för strategier när det gäller att underlätta för de elever 

som får specialpedagogiskt stöd, så att de inte känner sig stämplade. Vad gör lärarna för att 

klasskamraterna ska acceptera att en del elever behöver särskilt stöd? Hur ser de till att dessa elevers 

status inte sjunker i klassen? Jobbar arbetslaget i en riktning mot en öppenhet där olikheter accepteras? 

Det vore också spännande att se hur stödet ser ut i olika sociala upptagningsområden. Vilka elever får 

stöd och hur mycket? Kan man se någon skillnad mellan hög- och lågstatusområden när det gäller 

krav från föräldrar angående stöd, utredningar och diagnoser? 
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Vad händer med de elever som är totalinkluderade i klassen och aldrig får stöd i en liten grupp? Hur 

går det med deras kunskapsinhämtande i de olika ämnena och vad händer med deras självbild?  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Intervjuguide  

Bilaga 2: Missivbrev A 

Bilaga 3: Missivbrev B 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 

Inledande frågor: 

Namn, ålder, klass? 

Särskilda intressen? 

Vad tycker du om att gå i skolan? Varför? 

 

Självbild: 

Vad är du bra på? (I och utanför skolan.) 

Finns det något du tycker att du har svårt för? Varför? 

Vad tycker din klasslärare? 

Vilka ämnen gillar du bäst? Varför? 

Vad tycker du om att jobba med grupparbete? Brukar ni göra det? 

Vilken är din roll då?  

Vad tror du att dina klasskamrater tänker när du går iväg? (Avundsjuka eller tycker synd om?) 

Vad tror du dina föräldrar tycker om att du får hjälp hos specialläraren? 

 

Specialpedagogisk undervisning i liten grupp: 

Hur ofta går du till specialläraren? När? Bestämda tider? 

Hur länge har du gått till specialläraren? Hur länge ska du gå dit? 

Varför går du dit? Får du vara med och bestämma själv? 

Vad gör du hos specialläraren? Skillnad från klassrummet?  

Tycker du om att gå dit? Varför/Varför inte? 

Hur skulle det kännas att alltid få speciallärarhjälp i klassrummet istället?  

 

Klassrumssituationen: 

Brukar du räcka upp handen för att svara på frågor? 

Brukar du be om hjälp? Med vad? 

Får du den hjälp du vill ha? Varför/varför inte? 

  

Resultat: 

Hur bestämdes det att du skulle börja gå till specialläraren? (Vet du varför?) Fick du vara med och 

tycka?  

Sedan beroende på svaret (läsa, skriva, räkna, koncentrera mig, o.s.v..): 

Har du blivit bättre på ________sedan du började gå till specialläraren? Varför? 

Hur går det för dig i klassrummet sedan du började gå till specialläraren?  

Var lär du dig bäst, tycker du? 

 

Avslutande frågor: 

Hur skulle den perfekta skolan se ut? 

Vad vill du bli när du blir stor? Varför? 

 

 

 



 

 47 

Bilaga 2 
 

     2009-01-25 

 

Hej! 

 

Jag heter Camilla Liljedahl och läser tillsammans med Birgitta Tengblad en specialpedagogisk kurs på 

Lärarhögskolan, Stockholms Universitet. I vår ska vi skriva ett examensarbete som handlar om hur 

elever i år 4-6 upplever specialundervisningen i en mindre grupp. Till detta arbete behöver vi intervjua 

elever. En intervju tar ungefär 20 minuter.  

 

Intervjuerna är hel konfidentiella. Vi kommer inte att skriva ut några namn eller vilken skola eleverna 

går på. Elevernas intervjuer kommer att spelas in på band. Efter det att vi har lyssnat på banden och 

skrivit ut dem, kommer vi att radera dem. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt, men till mycket stor hjälp för oss, så vi hoppas att du vill 

bli intervjuad! 

 

För att kunna göra dessa intervjuer behöver vi godkännande av dig som elev och av dina föräldrar. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Camilla Liljedahl  

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig. 

 

Camilla: 070-205 41 01 

 

Jag ger mitt samtycke till intervju: 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Förälder    Förälder 

 

 

   

 

______________________________ 

  Elev 
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Bilaga 3 
 

     2009-01-25 

 

Hej! 

 

Jag heter Birgitta Tengblad och läser tillsammans med Camilla Liljedahl en specialpedagogisk kurs på 

Lärarhögskolan, Stockholms Universitet. I vår ska vi skriva ett examensarbete som handlar om hur 

elever i år 4-6 upplever specialundervisningen i en mindre grupp. Till detta arbete behöver vi intervjua 

elever. En intervju tar ungefär 20 minuter.  

 

Intervjuerna är hel konfidentiella. Vi kommer inte att skriva ut några namn eller vilken skola eleverna 

går på. Elevernas intervjuer kommer att spelas in på band. Efter det att vi har lyssnat på banden och 

skrivit ut dem, kommer vi att radera dem. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt, men till mycket stor hjälp för oss, så vi hoppas att du vill 

bli intervjuad! 

 

För att kunna göra dessa intervjuer behöver vi godkännande av dig som elev och av dina föräldrar. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Birgitta Tengblad 

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig. 

 

Birgitta: 0704-779438 

 

Jag ger mitt samtycke till intervju: 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Förälder    Förälder 

 

 

   

 

______________________________ 

  Elev 

 

 


