
 
 

Institutionen för  

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i  

utbildningsvetenskap 

inom allmänt  

utbildningsområde, 

15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport nr: 2013ht00621 

Specialundervisningens 

störande inslag 
 

Katarina Ehn & Linnéa Skog 

 Handledare: Ola Winberg  

 Examinator: Anne Berg 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att tillföra kunskap om inne- och uteslutande handlingar i samband 

med specialundervisning i grundskolans tidigare år i den svenska skolan. Frågeställningarna som 

kommer besvaras i studien är, vilka inneslutande respektive uteslutande handlingar sker i skolan i 

samband med att elever får specialundervisning? Vilka följder får inneslutande respektive 

uteslutande handlingar i samband med att elever får specialundervisning? Vilka fler effekter kan 

specialundervisningens organisering leda till? 

 

Studien utgår från en halvstrukturerad kvalitativ intervju, vilket betyder att intervjun inte 

genomförs med ett stängt frågeformulär. Den tar sin utgångspunkt i en intervjuguide som 

inkluderar bakgrund, organisation, följder och attityder. Materialet analyserades med 

beskrivningskategorier, med utgångspunkt i fenomenografin där målet är att kartlägga skilda 

uppfattningar om samma fenomen. Det innebär att informanternas verklighetsuppfattning står 

till grund för utfallet i studien. Då studien utgår ifrån vuxnas uppfattningar är studien byggd 

utifrån ett barnperspektiv. Detta innebär att man som vuxen ser till barns behov och hur vuxnas 

handlingar påverkar barnen, i detta fall, eleverna. Resultatet redovisar att inne- och uteslutning 

förkommer inom specialundervisningen och att dessa handlingar leder till fler effekter som 

majoriteten av informanterna är medvetna om. Analysen visar att inne- och uteslutande 

handlingar är ofrånkomliga i samband med specialundervisningens organisering. En faktor som 

visat sig viktig är att elevernas känslor tolkas olika av informanterna beroende på vilket kön 

eleverna har. 

 

Den här studien har två författare Katarina Ehn och Linnéa Skog. Katarina har intervjuat och 

transkriberat Maria och Anders utsagor samt skrivit beskrivningskategorierna Klasslärarnas 

uppfattningar (s. 26-28) och Föräldrars uppfattningar (s. 28) under Tema två i Resultat och 

Analys. Linnéa har intervjuat Sanna, Lars och Josefine och transkriberat deras utsagor samt skrivit 

beskrivningskategorierna Klasskamraternas uppfattningar (s. 23-24), Elever med behov av särskilt 

stöds uppfattningar (s. 24-26) samt Speciallärarens uppfattningar (s. 28) under Tema två i Resultat 

och Analys. Resterande delar av studien är gemensamt författade. 
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Inledning 

Solen skiner in i klassrummet, eleverna i 4B sitter i sina bänkar med matteböckerna framför sig. 

Plötsligt knackar det på dörren, in stiger specialläraren Hasse. Han ska hämta Fabian nu igen. 

Fabian suckar djupt och ser sig skyggt om i klassrummet, när han går mot dörren känner han 

klasskamraternas blickar. Klassläraren Pia drar en lättad suck när Fabian lämnar klassrummet. 

”Äntligen” mumlar hon tyst för sig själv.  

 

Vad menar Pia egentligen? Äntligen får Fabian det stöd han behöver? Eller äntligen lämnar det 

störande momentet klassrummet? Specialundervisning är en företeelse som finns i många elevers 

vardag. Alla är dock inte medvetna om dess konsekvenser. Exemplet med Fabian är fingerat men 

vi menar att detta förekommer i dagens klassrum. Elever kan känna sig utanför när de skiljs från 

sin klass vilket kan ge en känsla av att de inte duger. Vi vill uppmärksamma dessa konsekvenser i 

samband med specialundervisning. Genom medvetenhet, vill vi tro, att lärare kan förebygga 

uteslutning i samband med specialundervisning. Detta menar vi leder till en bättre skola för alla. 
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Bakgrund 

Den svenska skolplikten innebär att alla barn måste gå i skolan, detta medför elever av olika 

karaktär och varierande förmågor. Inom skolan ska läroplanen följas. Enligt läroplanen har alla 

elever rätt till en likvärdig utbildning och ambitionen är att samtliga skolbarn ska nå 

kunskapsmålen. Eftersom alla människor är unika och lär sig på olika sätt krävs det att skolan har 

förmåga att möta elevers olika behov, bland annat genom att erbjuda specialundervisning i olika 

former. Specialundervisningen blir på detta vis ett viktigt inslag i svensk skola. ”En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika” (Skolverket, 2011, s. 8).  

 

De flesta skolor har idag någon form av specialundervisning som finns till som en extra resurs för 

de elever som behöver särskilt stöd. Specialundervisningen organiseras oftast utanför det 

ordinarie klassrummet (Haug, 1998). Den individuellt anpassade undervisningen det vill säga 

specialundervisningen kan endast ske då eleven skiljs från kollektivet och segregeras från sin 

klass, den blir således segregerande och uteslutande. Detta gör specialundervisning till en icke 

oproblematisk verksamhet, eftersom undervisningen inte sällan bygger på att vissa elever i behov 

av stöd skiljs ut från klassen. Organiseringen av specialundervisningen leder därmed till en form 

av uteslutning. Tidigare forskning visar att många elever som skiljs ut och placeras i 

specialundervisning upplever att de inte duger (Brodin, 2008, s. 88-89).  

 

I läroplanen för grundskolan står det att skolan ”[s]ka främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s. 7). Risken är stor att om en elev ständigt får 

lämna klassrummet kan effekten bli att eleven känner sig inkompetent och misslyckad, eftersom 

hen är den enda eleven som får lämna klassrummet. Kvar är de elever som är tillräckligt 

kompetenta för undervisningen. Faran är att eleven lär sig att hens inlärningsprocess inte är lika 

bra som de andras. Detta kan kopplas till utbildningssociologen Donald Broadys begrepp den 

dolda läroplanen (Broady, 2007). Begreppet fångar de som skolelever lär sig i skolan, men som 

inte ryms i läroplanen. Hit hört sådant som att passa tider, vilket är centralt för att lyckas i skolan 

fastän det inte är ett särskilt lärandemål. Ifråga om specialundervisningen får ett sådant 

förhållande bestämda konsekvenser. Om en elev ständigt måste lämna klassrummet för att få 
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individuellt anpassad undervisning så kan en effekt bli att eleven lär sig att hen inte är som de 

andra, att hen har svårigheter och är dålig på kunskapsinlärning. Omedvetna läroprocesser 

förekommer således i skolan, som en dold läroplan (Ibid.). I förlängningen kan det leda till att 

elever som är i behov av extra stöd missgynnas och hamnar efter, den så kallade Matteuseffekten 

(Gilje & Grimen, 2007, s. 287).  

 

Historiskt sett så har specialpedagogiken, enligt professorn i pedagogik Bengt Persson (2009) 

varit en grundläggande del av lärarutbildningen sedan slutet av 1980-talet. Inslagen av 

specialpedagogik förstärktes dessutom i 2001 års lärarutbildning. Syftet med detta var att stärka 

lärares specialpedagogiska kompetens så att särskilt utbildade specialpedagoger inte alltid skulle 

behöva tillkallas till klassrummet. Alla lärare behövde kompetens att planera lektionerna utifrån 

elevers olika förutsättningar. Om lärarens egen kompetens inte räckte till så skulle hjälp och stöd 

sökas från specialpedagoger men läraren skulle fortsätta att ha ansvaret för eleven. Att eleven fick 

vara kvar klassen minskade uteslutningen, till skillnad från när eleven uteslöts från klassen och 

fick gå i en speciell klass för elever med svårigheter. Persson menar att tanken om en skola för 

alla motverkas av specialpedagogiken. Detta eftersom specialundervisningen bedrivs av speciella 

lärare i speciella rum och inte integrerat med resten av eleverna. Persson framhåller att flera 

forskare har kommit fram till att för vissa elever är specialpedagogik bra, medan den för andra 

kan vara direkt skadlig (Ibid.). 

 

Det finns flertalet olika sätt att se specialpedagogik. Ett av dem är det kompensatoriska 

perspektivet, enlig vilket eleverna ska kompenseras för problem som finns hos eleverna själva. 

Där är fokus på barnet och inte på miljön kring barnet och andra faktorer som kan påverka 

lärandet (Nilholm, 2003, s. 21-22). En motpol är det kritiska perspektivet. Där menar man att 

”[o]rsaken till skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven, eftersom skolans uppgift, utifrån 

demokratiska värderingar, är att vara en god miljö för den mångfald av olikheter som barn 

representerar” (Ibid., s. 39). Konsekvensen av detta är att det alltid är skolan som har problem, 

inte eleven (Ibid.). 

 

Nya krav ställs kontinuerligt på specialundervisningen, bland annat på grund av svenska elever allt 

sämre skolresultat. I Finland får nästan var fjärde elev i lågstadiet specialpedagogisktstöd 

(Persson, 2009). Detta tros vara en av förklaringarna till att de finska eleverna presterar bra i 

undersökningar och att andelen elever med läs- och skrivsvårigheter är låg. I Sverige ser man 

tydligt hur behovet och uppfattningen av specialpedagogiskt stöd ökat sedan mitten av 1900-talet. 
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På individnivå finns positiva och negativa effekter på resultat och självuppfattning. Det är av stor 

relevans att elever i behov av särskilt stöd inkluderas i en stimulerande 

klassrumsundervisning/lärandemiljö istället för enbart färdighetsträning i särskilda grupper. I 

lärarutbildningen får specialpedagogik mer och mer plats vilket visar på att betydelsen för denna 

kompetens fortsätter att öka. Detta tror Person (2009) kommer att fortsätta (Ibid.). 
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Litteraturöversikt 

 

Det finns mycket forskning om specialpedagogik, inneslutning och uteslutning. Med litteraturen 

till hjälp skapade vi relationer mellan inne- och uteslutningens forskning kopplat till 

specialundervisningens forskning och därifrån konstruerade vi bandet emellan båda parter. 

Utifrån denna konstellation har vi valt att använda följande begrepp till vår studie, för att 

analysera och diskutera resultaten vi fått fram från empirin.  

 

Tidigare forskning om specialundervisning 

För att förstå studien bör man ha någon form av kunskap kring specialundervisning. Bengt 

Persson (2009) berättar att idén om specialpedagogik kom från beslutet om allmän grundskola år 

1960. Det bestämdes att alla elever skulle gå nio år i skolan och för att alla skulle klara kravet 

infördes specialundervisningen som fick dubbla uppgifter. Dels att ge stöd åt elever med 

skolrelaterade svårigheter samt att avlasta arbetet för den vanliga läraren. Persson hävdar att 

specialpedagogik blev ett redskap för att hantera elevers olikheter istället för att bedriva en 

utbildning utifrån alla elevers enskilda situation (Persson, 2009). 

Vidare kan vi berätta att prefixet special visar att det handlar om något speciellt utöver den vanliga 

pedagogiken, detta enligt professor i specialpedagogik Ann Ahlberg (2007). När klasslärarens 

undervisning inte räcker till för den enskilda elevens förståelse ska hen ha rätt till 

specialpedagogik hjälp, enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011). Vissa menar att 

specialpedagogik måste ses i ett större sammanhang, ”[s]pecialpedagogik som verksamhet ska ses 

i ett vidare perspektiv, vilket förutom ett individperspektiv även innefattar samhälls- 

organisations- och didaktiska perspektiv” (Ahlberg, 2007, s. 85). För att eleverna ska kunna mötas 

på samma villkor i skolan är specialpedagogiken ett viktigt redskap. Specialundervisningen 

grundar sin verksamhet i flera internationella kommissioner och är en betydelsefull del i barns 

rättigheter (Ibid.). 

Ann-Katrin Swärd, lektor i specialpedagogik (2008) menar att specialpedagogisk undervisning ska 

förebygga ingrepp samt underlätta inlärningsprocessen i olika sammanhang. Hon pekar även på 

att miljön, undervisningen samt lärarens sätt att undervisa är med och påverkar elevens inlärning. 

Lärarens uppdrag är att göra sig medveten om hur eleven förstår innehållet i en kontext och 
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därifrån individanpassa undervisningen. Ahlberg (2007) skiljer mellan två specialpedagogiska 

perspektiv, det kategoriska och det relationella. Det förstnämnda syftar till en sortering utifrån 

normalitetstänkande vilket innebär att de elever som inte tillhör normen får tillgång till särskilda 

återgärder. Eleven ses som problemet. Det andra perspektivet handlar om att utgå ifrån att eleven 

är i svårigheter, synvinkeln har omplacerats till samspelet mellan omgivning och individ. Det 

finns två trender i specialundervisningen, som ofta står i konflikt till varandra. En med målet att 

det ska vara jämställt och en med strävan att den ordinarie klassen ska hålla en hög 

prestationsnivå (Giota & Emanuelsson, 2011 s. 12). 

Forskarna Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson (1996) redogör för en intervjuundersökning 

riktad till lärare om specialpedagogik. I resultatet framgår det att specialpedagogernas främsta 

uppgift handlar om att ge elever individanpassad undervisning. Detta stöds i enlighet med 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) som menar att alla elever har rätt till 

individanpassad undervisning. Specialpedagogisk undervisning blir således en tillgång som bör 

finnas tillgängligt för alla elever. Undersökningen visar att flera av lärarna ansåg att elevernas 

svårigheter i skolan beror på eleverna själva (Emanuelsson & Persson, 1996). Samma 

undersökning visar också att specialundervisningen ska, enligt informanterna, befria klassen från 

störande inslag. Fokusen förflyttas då från eleven med behov av särskilt stöd till klassläraren som 

gynnas av att eleven lämnar rummet. Specialpedagogernas funktion, enligt undersökningen, 

handlar således om att möjliggöra mer homogena och i och med det problemfria grupperingar där 

den ordinarie verksamheten kan fortgå utan störande inslag, orsakade av elever med exempelvis 

inlärningssvårigheter.  

Giota & Emanuelsson (2011, s. 12) påvisar att eftersom skolorna måste konkurrera om elever, i 

och med det fria skolvalet, finns det en risk att elever som inte presterat bra eller uppvisar 

störande beteende placeras i särskilda undervisningsgrupper. Detta för att klassens 

prestationsnivå ska fortsätta vara så hög som möjligt (Ibid.). Ett problem som kan förekomma 

rörande specialundervisning, handlar om svårigheten för kollegor att kritisera varandra. 

Exempelvis angående frågor om huruvida enskilda elevers svårigheter i skolan beror på brister i 

undervisningen, eller rörande enskilda lärares brist på specialpedagogisk kompetens. Vanligast är 

att klassläraren ber om specialundervisning för eleven (Ibid.). Om läraren och eleven har en dålig 

relation så kan detta innebära att eleven får specialpedagogisk hjälp fastän något behov egentligen 

inte finns. Läraren kan i vissa scenarion förflytta eleven till specialundervisning för att undvika en 

konflikt kopplat till deras dåliga relation (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 13). 
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Målet med specialundervisning på många skolor har varit att eleven ska uppnå samma 

kunskapsnivå som klasskamraterna. Problemet med detta är att det ställs orimliga krav på både 

elev och specialpedagog. Det räcker inte att eleven presterar sitt bästa utifrån sina förutsättningar 

då hens prestationer mäts med hänsyn till betyg och provresultat (Emanuelsson & Persson, 

1996). Tidigare forskning visar att det förekommer:  

Ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse i årskurs 9. Detta gäller i 

synnerhet elever som fått stöd tidigt, under längre perioder och i mer eller mindre segregerade 

former och särskilda grupper (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 13). 

Teoretiska utgångspunkter 

Här beskrivs för studien relevanta teoretiska begrepp.   

 

Inneslutning och uteslutning 

Studiens mest centrala begrepp är inneslutning och uteslutning som ofta förkommer i samband 

med specialundervisning. Exempelvis i Skolverkets rapport från 1998, ”[p]edagogiska dilemma - 

specialundervisning”, skriven av forskaren Peder Haug. Exkludering och uteslutning är ett 

begrepp som innebär utanförskap gentemot en gemenskap. Forskaren i pedagogik Marie Bliding 

(2004) använder dock begreppet uteslutning som står för detsamma och inneslutning som 

innebär gemenskap med en grupp. I hennes avhandling kan man bland annat läsa om hur en 

uteslutande praktik kan ske i klassrummet utan lärares medvetenhet. Till exempel när eleverna får 

i uppgift att skriva om sitt lov, där använder många elever uppgiften för att markera relationer 

och samhörighet mellan varandra. Med all typ av inneslutning medföljer en uteslutande praktik, 

vilket kan ske oavsiktligt. Tillhörigheten i en grupp, i detta fall en klass, är oerhört relevant för 

självkänslan, att ha en bra självkänsla underlättar vid kunskapsinlärning (Holm & Persson, 2007). 

I denna studie används hädanefter begreppen inneslutning och uteslutning.  

 

Genus 

Genus är ännu ett begrepp som förknippas med inneslutning och uteslutning i samband med 

specialundervisning. Forskaren och lektorn i pedagogik Christian Eidevald använder i sin 

avhandling tre olika synsätt att problematisera och diskutera kön. Det första är kön som är 

”[b]iologiskt givet och genus som en social effekt av kroppsliga, hormonella och 

kromosommässiga olikheter” (Eidevald, 2009, s. 20). Den andra kategorin ser kön som 

”[b]iologiskt givet men genus som socialt konstruerat” (Ibid.). Genus, inte könet, ger sociala 
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konsekvenser. Den sista, tredje kategorin är att ”[k]ön och genus ses som socialt konstruerat.” 

Olika föreställningar och situationer formas oss till de vi är (Ibid.). 

 

Genusvetaren Fanny Ambjörnsson skrev avhandlingen I en klass för sig; Genus, klass och 

sexualitet bland gymnasietjejer (2003). Där utgår hon från att kön är biologiskt och genus 

betraktas främst som socialt och kulturellt skapat. Detta stämmer in i Eidevals kategori två, det är 

utifrån denna syn vi i vår studie kommer att behandla genus. Genus betecknar kulturella 

uppfattningar om olikheter mellan könen. Somliga teoretiker menar att människan agerar som 

hen gör på grund av vem hen är. Medan andra menar att man blir den man är på grund av hur 

man agerar (Ambjörnsson, 2003, s. 12). Ambjörnsson intresserar sig för genus som en 

återskapande process, som ett verb. Hon menar att genus inte är ett statiskt tillstånd utan ett 

ständigt pågående förlopp (Ambjörnsson, 2003).  

 

Könsroller 

Ännu ett begrepp som Eidevald (2009) nämnde i sin studie och som kommer att användas i 

samband med analysen och diskussionen är könsroller. Detta begrepp är förknippat med genus 

och handlar om idéer kring hur förhållandena mellan könen bör vara. Kortfattat kan man säga att 

det är kulturellt och socialt påtaliga differenser mellan könen gällande värderingar, normer, 

resurser, föreställningar, beteende, prestige och makt. Könsrollsteoretiker understryker att de 

könsspecifika egenskaperna som tillskrivs ett kön uppkommer ifrån inlärning och socialisation 

från samhället. Den könsforskning som förekommer idag accentueras att skillnader mellan könen 

är sammankopplat till ett könsmaktssystem som genomtränger hela samhället. Exempel på 

stereotyp könsroll är att flickor ska vara fina och försiktiga och pojkar ska vara hårda och tuffa 

(Björnberg & Helander, 2013).  

 

Eidevald skriver i sin avhandling (2009) att en förklaring till att pojkars handlingar tolkas 

avvikande från flickors agerande är på grund utav att pedagogerna tolkar handlingarna olika. 

Pojkarna ses som utforskande och deras prestationer får en tyngre vikt än flickornas handlingar 

som presterar i detta fall bättre. Flickors arbete anses bestå av hårt arbete och underkastelse 

eftersom att dem, enligt könsrollen, ska vara fogliga och passiva. Samma avhandling (Ibid.) visar 

att det skapades en anti-pluggkultur bland elva- till fjortonåriga pojkar som var en del av 

pojkarnas konstruerade maskulinitet. Dem visste att skolarbetet påverkar framtida möjligheter, 

men de pojkar som tillbringade för mycket tid med att studera låg i riskzonen för att bli mobbade 

och få låg status bland övriga elever. Avhandlingen visar även att barn reagerar på stereotypa 
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föreställningar. Barn reagerar på andra barn som upplevs inte passa in i stereotypa föreställningar, 

särskilt om ett feminint sätt uppvisas av en pojke (Eidevald, 2009, s. 23). 

 

Ännu ett av de teoretiska begreppen som kan relateras till specialundervisning och som kommer 

återkomma genom studien är Matteuseffekten. Detta begrepp förklarar hur redan kompetenta 

elever gynnas av skolan och tilldelas fördelar som gör dem ännu bättre (Gilje & Grimen, 2007, s. 

287). Begreppet omfattar även de förhållanden som leder till det motsatta, det vill säga att 

svagpresterande elever stämplas som just svaga, vilket bidrar till att deras motivation att bli bättre 

minskar. Detta skapar en ond cirkel, som får elever som redan har läs- och skrivsvårigheter att 

skriva mindre än andra. Detta leder i sin tur till ett sämre ordförråd och svårigheter att förstå 

lärarens föreläsningar och lärobokens texter (Ibid.). 

 

Som nämnts ovan kan den dolda läroplanen relateras till specialundervisning. Med hjälp av 

begreppet fångar Donald Broady (1996) upp det som elever får lärdom om utöver exempelvis 

matematik under en matematiklektion i skolan. Om en elev under var matematiktillfälle måste gå 

över till specialläraren så är det i högsta grad troligt att denna elev slås av tanken att ”matte, det 

begriper en sådan som mig sig inte på.” Eleven får således lära sig i skolan att hen är inkompetent 

och misslyckad inom denna kategori. Broady menar att ovetande läroprocesser förkommer under 

lektionerna som att läraren tar ledarskapet i klassrummet (1996). 

 

Fenomenografi 

Vår studie baserar sig på ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografin har som 

utgångspunkt att beskriva ett fenomen så som andra ser det. Det är således omöjligt att skilja på 

det beskriva från beskrivaren. Femenografin fokuserar på variationen (Marton & Booth, 2000, s. 

162). Man menar att fenomenografi är ett sätt att hantera, identifiera och formulera en viss typ av 

forskningsärende, främst inom pedagogiken (Ibid., s. 146-147). Fenomenografi delas upp i första 

och andra ordningens perspektiv, den tidigare har inriktning på fakta, hur världen i själva verket 

är, den empiriska verkligheten. Den andra ordningen syftar till hur någon upplever den empiriska 

verkligheten. Med den utgångspunkten måste man se alla påståenden som giltiga, för att det är 

informanternas sanning. Vi kan således inte veta något om den enskilda beskrivningen av 

verkligheten är bunden till hur vi tolkar och bedömer saker och ting. Därför valdes 

utgångspunkten i andra ordningens perspektiv, då det är informanternas föreställning som är av 

intresse (Ibid., s. 157). Målet med den fenomenografiska filosofin är att se ett resultat i 
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väsensskådande, man ska således söka efter deras gemensamma nämnare (Kvale, & Brinkmann, 

2009, s. 42). 
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Syfte och frågeställning 

Studien kommer att behandla inne- och uteslutning i samband med specialpedagogisk 

undervisning. Tidigare forskning visar att specialundervisning vanligtvis organiseras på ett sätt 

som skiljer ut elever från sina klasskamrater och låter dem få lämna gruppen. Tidigare forskning 

visar också vad inne- och uteslutning innebär samt hur stereotypa könsroller påverkar människan. 

Dessutom har forskning påvisat hur lärare använder specialundervisning för att reducera störande 

inslag i klassrummet.  

Det finns kunskaper kring specialundervisningens organisering, dock finns det brister gällande 

kunskaper om hur inne- och uteslutande handlingar som sker och påverkar i det dagliga arbetet 

på skolan. Dessa dagliga inne- och uteslutande handlingar vill vi belysa, utifrån ett barnperspektiv. 

Syftet är att tillföra kunskap om inne- och uteslutande handlingar i samband med 

specialundervisningens organisering, för grundskolans tidigare år i den svenska skolan. 

  

 Vilka inneslutande respektive uteslutande handlingar sker i skolan i samband med att 

elever får specialundervisning? 

 Vilka följder får inneslutande respektive uteslutande handlingar i samband med att 

elever får specialundervisning? 

 Vilka fler effekter kan specialundervisningens organisering leda till? 

 

Metod för datainsamling 

För att på ta reda på frågeställningarna tillämpades intervju som metod. Därför genomfördes en 

halvstrukturerad respondent intervju (Danielsson, 2012). Detta innebar att den varken var ett 

slutet frågeformulär eller ett öppet vardagssamtal. Intervjun följde en viss struktur men var 

anpassningsbar. Den utgick från frågeställningar, huvudteman och underteman i en intervjuguide 

(Kvale & Brinkemann, 2009, s. 43). Den som blev intervjuad informerade om sitt synsätt på våra 

frågor vilket gjorde att vi kunde skapa en uppfattning om hur personen såg på situationen, vilket 

är syftet med det fenomenografiska synsättet. Intervjuguiden startade med uppvärmningsfrågor 

under temat bakgrund med mål att få igång samtalet, meningen var att den intervjuade skulle 
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känna sig bekväm i situationen. Nästa tema enligt intervjuguiden (se bilaga) behandlade 

specialundervisnings organisering, vilket sedan följdes upp av organiseringens följder. Det sista 

temat attityder, handlade om folks uppfattningar angående specialundervisning. 

Urval 

Informanterna valdes utifrån deras varierande erfarenheter med anknytning till 

specialundervisning. Vi försökte också hitta informanter som kom från olika generationers 

lärarutbildningar, detta för att informanterna på detta vis förväntades ha olika sorters utbildningar 

med motsvarande läroplaner som grund. Vi ville ha deltagare som arbetade vid olika skolor men i 

samma stad. Informanternas gemensamma nämnare skulle vara att samtliga arbetade för de yngre 

åldrarna i grundskolan och för samma kommun, vilket betydde att de hade samma arbetsgivare. 

Material 

För att ge ett tydligare resultat till läsaren tillgavs informanterna fiktiva namn. Informant ett, kalls 

för Sanna och hon har varit klasslärare för årskurs ett till tre i tretton år. Hon har arbetat på 

samma skola sen hon tog examen och arbetar just nu i en årskurs ett. Hennes uppdrag har varit 

klasslärare sen 2000. Lars, informant två, tog examen 1977 och blev mellanstadielärare. Han 

arbetade som det i trettio år, sedan tog Lars en speciallärarkurs på 30 hp som kommunen 

anordnande och blev därefter speciallärare på sin skola. Nu har han arbetat som speciallärare i sex 

år. Lars nämnde även att han tagit andra småkurser som rör specialundervisning men menar att 

han inte har någon formell speciallärarutbildning. Lars har arbetat på samma skola i 27 år. Informant 

tre kallas Josefine. Hon tog examen i januari 2012 i en utbildning som heter Lärare för 

grundskolans tidigare år. Nu har hon varit verksam i yrket i två år och arbetet på samma skola 

sedan hon examinerades. Josefine arbetade som elevassistent innan hon började utbilda sig och 

har därför en del erfarenheter gällande specialundervisning. Maria, kallar vi informant fyra, har 

arbetat på flera skolor runt om i Uppsala vilket gör att hon har sett många olika exempel på hur 

det fungerar på olika arbetsplatser. Hon tog lärarexamen 2002 med behörighet grundskolans 

tidigare år upp till årskurs sex men har mestadels arbetat på lågstadiet. Hon har läst fristående 

kurser om specialpedagogik och vikarierat som speciallärare i ett år. Det är hennes första läsår 

som klasslärare på denna skola, tidigare har hon arbetat två år i förskoleklass. Anders, informant 

fem, är grundskolelärare med behörighet från lågstadiet till mellanstadiet. Han tog examen 1995 

och har i 17 år arbetat vid samma skola, vilket gör att han har en stor inblick i skolans arbetssätt. 
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Innan han utbildade sig till lärare var han fritidspedagog men kände att han ville utveckla sig. 

Anders har mestadels erfarenhet av mellanstadiet.  

Den fenomenografiska analysen 

Innan intervjuerna togs det del av forskning angående förberedelser inför mötet med 

informatnerna. Marton och Booth (2000) skriver om hur viktigt det är för forskaren att vara 

insatt i varierande förhållningssätt som kan förkomma bland informanterna, detta för att kunna ta 

del av samtalet. Vidare ger det ett intryck av att forskaren är påläst och insatt i ämnet, vilket 

skapar förtroende (Marton & Booth, 2000, s. 168). För att karaktärisera olika uppfattningar som 

individer har om samma fenomen använder man sig av beskrivningskategorier inom 

fenomenografin. Detta tydliggör så småningom resultatet (Uljens, 1989, s. 46). När intervjuerna 

är genomförda bör man transkribera materialet som ska analyseras. Detta sker genom att man 

söker efter relevanta utsagor i materialet som är väsentlig för frågeställningarna. Utsagorna 

analyseras utifrån sin kontext och jämförs och analyseras med likheter och skillnader som ställs 

mot varandra (Uljens, 1989, s. 44). Eftersom fenomenografin syftar till att kartlägga de skilda 

uppfattningar som uppstår i en population, menar man att beskrivningskategorier utgör 

undersökningens främsta utfall (Uljens, 1989, s. 46). Dessa olika beskrivningskategorier kan man 

systematisera och gruppera som hierarkisk, horisontala och vertikala– system (Uljens, 1987, s. 47). 

Kategorisystemet kan aldrig framträda som ett avgjort eller slutgiltigt system. Kategorierna ska 

dock täcka upp för vad som framkommit i undersökningsgruppen. Beskrivningskategorierna ska 

vara väl avgränsade så att de säger oss något särdeles i sättet att uppfatta fenomenet. Det krävs 

även ett logiskt förhållande mellan kategorierna och man bör använda så få kategorier som 

möjligt (Marton & Booth, 2000, s. 163). De olika systemen, det hierarkiska, det horisontala och det 

vertikala kommer i denna studie att presenteras. Det hierarkiska systemet, syftar till att man ska 

klassificera och rangordna uppfattningar utifrån omfattning och utveckling. 

Beskrivningskategorierna är då kvalitativt skilda från varandra men kopplade sinsemellan, 

skillnaden är att de ger uttryck för varierande utvecklande uppfattningar. Meningen är att de 

hierarkiska beskrivningskategorierna ska konstrueras i samband med analysen och inte ske i 

förväg (Uljens, 1989, s. 50). Det andra sättet att relatera kategorierna till varandra kallar Uljens 

(1989, s. 47) för horisontala systemet. Till skillnad mot det hierarkiska systemet så betraktas 

beskrivningskategorierna här som jämlika i relation till varandra. Innehållsmässigt är kategorierna 

åtskilda men kategorierna definieras som lika bra, relevanta eller tunga det vill säga att de inte täcker 

varandra. Man menar således att beskrivningskategorierna befinner sig på en likvärdig nivå (Ibid.). 

Inom det tredje och sista systemet, det vertikala, klassificeras och rangordnas uppfattningarna 
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utifrån hur dessa förändras genom tid. Detta betyder att intervjuerna måste ske vid två separata 

tillfällen. Denna typ av system passar främst till ett syfte som vill undersöka hur en uppfattning 

förändras över tid. Exempelvis innan information kring en viss företeelse angivits och efter 

informationen angetts. Beskrivningskategorierna rangordnas således efter den förändring som 

förekommit över tid (Uljens, 1989, s. 48). Vi kommer i denna studie använda oss av det 

horisontala systemet. 

Genomförande 

Det genomfördes fem intervjuer för att ge en vid men inte allt för bred inblick på 

specialundervisnings organisering, utifrån lärares perspektiv. Detta ska ge en bra insyn i olika 

lärares uppfattningar kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129).  Fem intervjuer lämpade 

sig för att studien skulle bli realistiskt genomförbart med tanke på tidsramen för arbetet.  

För att få en större inblick kring hur en intervju förbereds, genomförs och bearbetas har två 

pilotintervjuer genomförts för att ge oss kunskaper om hur intervjufrågorna skulle kunna 

bemötas. Pilotintervjuerna gav en inblick i vilka svårigheter och motgångar som skulle kunna 

förekomma. Genom pilotintervjuerna gavs förståelsen om att frågeställningarna skulle komma att 

redigeras eller till och med reduceras. Redigeringen skedde även i hänsyn till att syftet skulle 

stämma lämpligare överens med frågeställningarna. 

Etiska aspekter 

Vid alla studier med människor är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna när 

utformandet av studien sker. Det första och viktigaste etiska kravet är att skydda identiteten på 

informanten som väljer att delta i studien. Eftersom studien ska intervjua klasslärare, är det viktigt 

att tydliggöra syftet i studien, så informanten har en tydlig bild av vad målet är med empirin. 

Deltagaren ska aldrig känna sig osäker utan ha klart för sig vad syftet med studien är. Detta krav 

kallas informationskravet och är det viktigaste etiska kravet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 85-89). 

Det är också viktigt att markera för informanten, vikten av att det är helt och fullt tillåtet för hen 

att avbryta så fort hen vill och att det inte kommer medfölja några påtryckningar från 

intervjuarens sida. Vidare ska det betonas att deltagandet är helt frivilligt. Om informanten väljer 

att delta så får hen bestämma villkoren, vilka intervjuaren måste acceptera. Vid tillfällen där 

ungdomar under 15 år deltar krävs förmyndares underskrift för samtycke. Detta för att eleverna 

ska kunna delta i studien, vilket kallas Samtyckskravet (Codex, 2013). Samtliga våra informanter är 

myndiga, det betyder att detta krav inte aktuellt inom denna studie.  Då tjänstemän kommer att 
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intervjuas på olika skolor, är det viktigt att obehöriga inte får ta del av personuppgifter från 

informanterna. Identiteten ska skyddas i största möjliga mån. Fördelaktigt ska resultat, 

fältanteckningar eventuella ljudfiler låsas in på säkert ställe för att säkerställa att de förblir orörda 

av icke behöriga. Informanten ska aldrig råka illa ut på grund av sitt medverkande, därför är det 

viktigt att personen inte kan identifieras av utomstående enbart genom att läsa studien, detta 

kallas Konfidentialitetskravet. Det är även viktigt att utsagorna från informanterna endast används i 

vetenskapligt syfte. Materialet ska aldrig påverka den enskilde informanten. Det är detta som 

kallas Nyttjandekravet. Meningen är att klassläraren ska kunna tala fritt från hjärtat, att samtalet är 

konfidentiellt och anonymt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 85-89). 

Reflektion över metoden 

Studien utgår från klasslärarnas perspektiv på hur de tror barnen uppfattar organiseringen av 

specialundervisning. Då studien utgår ifrån vuxnas uppfattningar är studien byggd utifrån ett 

barnperspektiv. Detta innebär att man som vuxen ser till barns behov och hur vuxnas handlingar 

påverkar barnen, i detta fall, eleverna (Bliding, 2004). Giota och Emanuelsson har genomfört en 

studie som utgör ett exempel där barnperspektiv praktiseras (2011). De skriver att den svenska 

skolan bör sträva efter att ge eleven undervisning i sin klass eftersom elevens vardagliga kontakt 

med klasskamraterna påverkas om eleven får undervisning på annan plats (Ibid., s. 12). Detta är 

ett exempel som visar hur vuxna människor försöker se hur barn påverkas av vuxnas handlingar.  

 

Under ett skolår genomförde Marie Bliding (2004) en studie där hon genomförde deltagande 

observationer i en klass. Hon studerade barns relationsarbete i skolan genom inneslutandes och 

uteslutandes praktiker. Bliding reducerade sin vuxenauktoritet genom att försökta efterlikna 

eleverna. Under lektionstillfällena satt hon likt eleverna stilla och gick inte omkring som vuxna i 

allmänhet får lov att göra i klassrummet. Under rasterna var hon passiv om hon inte blev 

medbjuden till aktivitet av skolbarnen, då deltog hon i aktiviteten på samma villkor som barnen. 

Bliding formade en studie utifrån barns perspektiv. Det vill säga att man har barn som 

informanter och man försöker gestalta deras erfarenhetsvärld utifrån deras synvinkel. Dessvärre 

är detta perspektiv inte möjligt att uppnå, eftersom att en vuxen människa konstant utgår ifrån 

sina egna erfarenheter och verklighetsuppfattningar. Därför kan man aldrig helt riktigt föreställa 

sig hur ett barn uppfattar situationen. Ens vuxna utgångspunkt avspeglas på resultatet (Bliding, 

2004, s. 19). I motsats till Bliding kommer denna intervjustudie utgå ifrån ett barnperspektiv. 

Detta innebär att studiens validitet och reliabilitet inte säger något om hur eleverna uppfattar 

situationen, enbart informanternas uppfattningar på vad de upplever att eleverna visar.  
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Barnperspektivet belyser således vuxna människor som försöker se hur barn påverkas av vuxnas 

handlingar.   
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Redovisning och analys av empiri 

Fenomenografin har som utgångspunkt att ge en förståelse om hur en person hanterar eller 

tycker om en situation (Marton & Booth, 1997, s. 146).  Utgångspunkten blir således ett sätt att 

kategorisera samt beskriva varierande sätt att uppfatta eller beskriva en unik situation på. 

Beskrivningskategorierna är därmed olika uppfattningar kring fenomenet (Booth & Marton 1997, 

s. 162). 

Genom de olika utsagor som uppdagats under intervjun skapades olika teman i resultatet. Det var 

viktigt att allas åsikter kom med samt att det som upplevdes som icke relevant reducerades. Från 

början hade vi elva teman som bearbetarbetades och så småningom utformades till fem stycken 

teman med medföljande beskrivningskategorier enligt fenomenografins utgångspunkt. Dessa 

redovisar klasslärarnas uppfattningar kring frågan. Samtliga kategorier är uppkomna utifrån deras 

uttalande och är analyserade. Informanternas svar kretsade framförallt kring dessa fem teman. 

Det hände också att annat uppdagades men detta förekom inte lika frekvent och platsade därför 

under något av de redan konstruerade temana. Samtliga utsagor är utifrån ett barnperspektiv och 

belyser således vuxna människor som försöker se hur barn påverkas av vuxnas handlingar.   

 

Tema 1: Målet med specialundervisningen 

Tema 2: Uppfattningar från: klasskamrater, elever med behov av särskilt stöd, klasslärare, 

specialpedagogen och föräldrar 

Tema 3: Specialundervisning för klasslärarens skull 

Tema 4: Specialundervisningen tar plats 

Tema 5: Integration av specialundervisningen i ämnesundervisningen 

 

Enligt fenomenografin ska informanternas svar inte värderas. Perspektivet har som utgångspunkt 
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att beskriva ett fenomen så som andra ser det. Det är således omöjligt att skilja på det beskriva 

från beskrivaren. 

 

 

 

 

Tema 1: Målet med specialundervisningen 

Tidigare forskning om vad som är målet och huvuduppgiften för specialundervisning är diffust, 

detta märks på informanterna då deras svar skiljer sig åt. 

 

Det grundläggande målet med specialundervisning är att eleven med behov av stöd ska uppnå 

samma nivå som hens klasskamrater menar informanterna Maria, Josefine och Sanna. Josefine 

säger att ”[m]ålet med specialundervisning är dels att barnet själv ska få så mycket hjälp så att den 

känner att den utvecklas och lär sig och hänger med som resten av klassen.” Vid en sådan 

tankeställning kan det genast formas en vi och dom- känsla, vilket i sin tur kan leda till ett 

uteslutningsperspektiv. Om hen inte uppnår samma krav som de resterande eleverna kan eleven 

automatiskt bli utesluten från den återstående gruppen, eftersom hen inte befinner sig på samma 

nivå. Alla elever har olika bakgrunder vilket ger dem varierande förutsättningar vid 

inlärningsprocesser. När man jämför elever med varandra placeras barnen genast i fack. Detta 

sker öppet och är en naturlig del av skolan, vad som inte är lika tydligt däremot är den uteslutning 

och inneslutning som sker i samband med kategoriseringen. Samtliga elever med tillräckligt svåra 

inlärningsproblem hamnar i en egen grupp. Sanna menar att de elever som så småningom uppnår 

samma nivå som klasskamraterna i den återstående klassen, får lämna specialundervisningen. 

”Man träffar de som behöver extra stöd tidigt, sen släpper man några efter ett tag de som uppnått 

målen.” De elever som aldrig uppnår samma nivå, som till exempel de som har biologiska 

inlärningssvårigheter, får stanna kvar och målet med undervisningen kan således aldrig uppnås.  

 

Anders ser målet på ett annat sätt, han påstår att specialundervisning finns till för att stärka 

elevers självkänsla. De som har det extra svårt kan få individanpassad undervisning och ta sig an 

kunskap på sitt eget vis. Kunskapen leder i sin tur till stärkt självkänsla. Med detta synsätt menar 

man att specialundervisning ökar självkänslan för elever med svårigheter. Är ökad självkänsla 

något som endast elever i behov av särskilt stöd behöver? Anders som varit verksam i läraryrket i 
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tretton år säger att ”[d]e flesta tycker att de ligger lägre än vad de egentligen gör, även de bästa i 

klassen tycker att de är sämre än vad de egentligen är.” Citatet tolkas som att alla elever behöver 

stärkt självkänsla. Om det bara är ett fåtal elever som får stärkt självkänsla kan det leda till 

uteslutning av de resterande eleverna. Specialundervisning bör då vara en verksamhet som alla 

elever får ta del av. Detta påvisar specialundervisningen som en uteslutande mekanism.  

 

Lars, som är specialpedagog har ännu ett sätt att se på specialundervisnings huvudsakliga mål. 

Lars menar att målet är att individualisera undervisningen så att alla elever får möjlighet att lära 

sig på sitt eget sätt. ”Specialpedagogik är till för att anpassas för varje elev och anpassa 

undervisningen efter var och en.” Om målet med specialundervisning är att individualisera så kan 

en effekt av detta bli att eleven känner sig ensam om sitt sätt att lära och på så vis få känslan av 

uteslutning då de andra i kamratgruppen har förmågan att lära sig tillsammans med andra. 

Tema 2: Uppfattningar från: klasskamrater, elever med behov av särskilt stöd, klasslärare, 

speciallärare & föräldrar   

Uppfattningar från klasskamrater angående specialundervisning  

Specialundervisning påverkar inte endast den enskilda eleven som lämnar rummet. Gruppen som 

är kvar i klassrummet påverkas också. Studien utgår, som sagt, ifrån ett barnperspektiv. Resultatet 

är således utifrån en vuxens perspektiv på hur hen uppfattar att barnet ser på specialundervisning.  

 

Informanterna är överens om att flertalet klasskamrater påstår sig känna avundsjuka när 

klasskompisar lämnar rummet för att gå till specialundervisning. Informanterna menar att andra 

eleverna ser det som lyxigt att få gå iväg. Maria tror att det kan bero på att eleven får mer tid att få 

förståelse under specialundervisningen, eleven får privilegiet att ha en egen lärare som endast 

lyssnar och har tid bara för den enskilde, samt det faktum att det finns annat material och 

undervisningen är individanpassad under specialundervisningens tillfällen. Maria berättar om 

situationer där elever ber om att få gå till specialundervisning.  

Jag har upplevt väldigt ’duktiga’ elever som på riktigt går och undrar och väntar; när ska jag få gå 

dit? Och då kan jag som vuxen tycka att; jaha, fastän du behöver ju inte det. Så trodde jag att det 

var självklart varför någon annan gick dit. Men den kopplingen ser de inte alltid. 

Vi kan följaktligen konstatera att uteslutning kan vara en effekt av specialundervisning då de 

elever som inte går iväg känner sig uteslutna från verksamheten. 
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Flertalet informanter påstår att de duktiga eleverna, i detta fall de elever som inte enligt skolan är i 

behov av specialundervisning, vill gå iväg till specialundervisning. Benämningen de duktiga eleverna 

förkom ofta bland våra informanter när de talade om de eleverna utan behov av särskilt stöd i 

undervisningssituationer. Vi kan således analysera att eleverna som är i behov av 

specialundervisning inte tillhör kategorin de duktiga eleverna. Kategorisering leder till ett 

uteslutningsperspektiv för den eleven som inte platsar under samma kategori som sina 

klasskamrater. 

 

Uppfattningar från elever med behov av särskilt stöd angående specialundervisning  

Det här examensarbetet utgår, som sagt, utifrån ett barnperspektiv. Detta betyder att denna 

beskrivningskategori, Uppfattningar från elever med behov av särskilt stöd angående specialundervisning, blir 

en aning tvetydlig då det är vuxnas uppfattningar om hur de tror att barn uppfattar företeelser. 

Detta kan vara bra att ha i åtanke när man läser denna del av resultatet och analysen.  

 

Inte bara klasskamraterna påverkas av att en elev lämnar klassrummet. Eleven med behov av 

särskilt stöd påverkas i högsta grad av organiseringen av specialundervisning. Lars, som är 

specialpedagog, menar att flertalet elever med behov av särskilt stöd är rädda att de missar något i 

klassrummet. ”Dom som går väldigt mycket kan nog känna en viss uteslutningskänsla, för att 

dem missar saker. Det pratar de om ibland.” Lars fortsätter berätta att effekten av 

specialundervisning kan leda till att eleverna får känslan av uteslutning, då de inte medverkar i 

klassrummet. Även om undervisningen i klassrummet skulle behandla samma ämne som 

behandlas i specialundervisningen, är det i klassrummet de andra eleverna håller till. Eleven, enligt 

informanterna, vill inte känna sig utanför utan känna en delaktighet och medvetenhet om vad 

som sker i klassrummet. Maria samtycker med Lars:  

Det finns ju nackdelar med att gå iväg och lämna klassrummet, lämna gruppen, hamna utanför och 

inte veta vad som fortsätter hända i klassrummet och inte vet vad man missar 

de är väl lite rädda också, att det ska hända någonting, att en form av oro att de missar något.  

 

Flertalet informanter berättar om situationer där barnen inte vill gå till specialundervisningen.  

Maria säger att ”[m]ånga mår inte bra av det. De vill vara kvar i klassen, de vill inte gå ifrån.” 

Känslan av att separeras från en grupp kan leda till att eleven upplever att den uteslutas från 

verksamheten. Effekten blir att specialundervisning blir något negativt och eleven med behov av 

särskilt stöd kan känna sig missnöjd med situationen. Josefine berättar att ”[g]anska ofta kan man 
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se ’oh nej nu kommer han och hämtar mig.’ Lite sådär att axlarna åker ner, lite jobbigt kanske för 

den som ska gå kanske.” 

 

Anders bekräftar citatet genom följande uttalande ”[s]om regel tror jag att de tycker det är jobbigt 

att gå iväg. Fick de välja så väljer dem nog att inte gå. Även om man skulle göra något tråkigt i 

klassrummet...” Anders menar att det är jobbigt för eleverna att lämna klassrummet att de helst 

skulle vilja undvika att separeras. Tidigare forskning visar att elevens segregering från klassen är 

en handling som upplevs som uteslutande. ”Vissa elever skulle nog tycka det vore bättre om 

specialläraren deltog i klassrummet istället för att skiljas från klassen.” säger Josefine och 

bekräftar därmed forskningen som utförts i ärendet. Forskning pekar på att elever får känslor av 

uteslutning i samband med specialundervisningen då segregeringen sker, inte bara fysiskt, utan 

även psykiskt. Hen upplever en differens mellan hen och de andra som, enligt vår analys, kan 

framställas som uteslutande.  

 

Flertalet av informanterna påpekade en viss skillnad mellan könen. Anders menar att det är mer 

känsligt för flickor att gå iväg på specialundervisning. Tidigare forskning visar att de stereotypa 

könsrollerna påverkar specialundervisning. En flicka ska, enligt de stereotypa könsrollerna, vara 

duktig i skolan. En effekt av specialundervisning kan således leda till att flickor får känslan av 

uteslutning från en roll som flicka och gentemot de andra flickorna. På grund utav att hon är i 

behov av särskilt stöd vilket inte motsvarar den flicka hon bör bete sig som utifrån de stereotypa 

könsrollerna.  

 

Flertalet informanter menar också att många elever gillar och vill gå iväg till 

specialundervisningen. Anders berättar att ”[m]ånga älskar också att gå iväg för att de får 

uppmärksamhet, de får någon som verkligen har tid.” Uppmärksamheten eleven får leder till en 

vilja att gå iväg. Kanske ger det en positiv känsla av utmärkelse. Detta är något som flera 

informanter upplever som mer förekommande på lågstadiet, detta för att många elever är väldigt 

självcentrerade i den åldern, menar informanterna. Eleverna som är i behov av särskilt stöd får 

uppmärksamhet, individanpassad undervisning med egen lärare som endast har tid för dem. 

Kanske är det fler elever som är i behov av uppmärksamhet, som får en känsla av uteslutning när 

det aldrig blir dem som får gå iväg och sitta med en person som endast har tid för dem. 

Uppmärksamheten kan också leda till en inneslutning mellan eleven och läraren, då dessa skapar 

en speciell relation sinsemellan.  
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Som tidigare nämnts så talade en del informanter om skillnad på upplevelser beroende på kön. 

”Till och med busiga pojken i sexan tycker det är okej, han kommer in här utan problem, ” säger 

Lars, utan att genusfrågor påtalats i intervjun. Detta kan relateras till de stereotypa könsrollerna. 

En pojke är tillåten att vara busig och ofokuserad, enligt de stereotypa könsrollerna. Det är inte så 

farligt om han har lite svårt för sig i skolan, det kan till och med framställas som lite häftigt och 

eftersträvansvärt. Detta kan tolkas till en typ av inneslutning sinsemellan killarna som behöver 

extra stöd.  

 

Samtliga informanter menar att åldern påverkar effekter och handlingar kopplat till 

specialundervisning. Samtliga menar också att inne- och uteslutningskänslor förekommer oftare 

ju äldre eleverna blir. Ander säger ”[j]ag tror ju att det kan bli mer och mer känsligt när de blir 

äldre om det är pinsamt eller skamligt, om man skäms för att gå iväg, man vill göra det i smyg, att 

inte alla ska fråga vad man ska göra.” Vidare analys menar att eleverna inte vill känna sig utpekade 

eller annorlunda. Känslan är kopplad till skräcken för uteslutning. Sanna stärker analysen med 

detta uttalande ”[d]et är känsligare från årskurs tre och uppåt skulle jag säga. Det är mer 

accepterat att man är lite olika när dem är yngre.” 

 

Uppfattningar från klasslärare angående specialundervisning  

Klasslärarna ger sken av att vara enbart positiva men de kan även hitta situationer då 

specialundervisningen är problematisk. Specialläraren ger ytterligare ett perspektiv på ämnet då 

han inte är klasslärare men möter klasslärarna dagligen i samband med specialundervisningen. 

Specialläraren Lars berättar om en negativ attityd han upplevt, att klassläraren ibland kan klaga på 

att eleverna missar saker i klassrummet när han kommer och ska hämta eleven till 

specialundervisningen. Han ifrågasätter då om klassläraren vill ha hjälpen eller inte. Klassläraren 

vill inte att eleven ska missa saker och undvika uteslutning från klassen. Om klassen redan startat 

upp en aktivitet när en elev ska lämna eller blir hämtad av specialläraren är det inte populärt, 

varken för klassen eller för eleven, menar Maria. Ibland händer det att klassläraren glömmer 

skicka iväg elever till specialläraren. På Anders skola ringer då specialläraren till klassrummet för 

att påminna eleven om att hen ska gå iväg om eleven inte kommer som planerat.  

 

Maria berätta att hon ibland när eleven kommer tillbaka från specialundervisningen upplever att 

hon måste ”[k]nuffa in eleven i en redan uppstartad par- eller gruppövning.” Det är inte kul, 

menar Maria. Varken för den enskilda eleven eller för gruppen som då kommer av sig. Att inte 
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känna tillhörighet när hen återkommer till klassen är en uteslutande effekt av specialundervisning. 

Bland våra informanter är de flesta klasslärare medvetna om att det finns risker för uteslutning i 

samband med specialundervisning, vilket medför att de reflekterar över hur de ska lösa problemet 

på bästa möjliga sätt. 

 

Alla informanter ser specialundervisningen som något positivt och stödjande. Klasslärarna 

upplever att det ger mycket och alla önskar att det skulle finnas mer tid och resurser för att fler 

elever skulle få extra hjälp. Att specialläraren skulle få komma att ingå i ett klassrumsstöd eller ha 

mer tid för grupper av elever är också önskvärt. Klasslärarna är bekymrade över att specialläraren 

är tvungen att prioritera hårt och bara ta dem som behöver stödet mest eller där det är mest akut. 

Följaktligen kan det leda till att vissa elever inte har tillräckligt stora svårigheter för att få stöd 

men ändå riskerar att hamna efter resten av klassen. I värsta fall kan det leda till att eleverna som 

egentligen behöver stöd ger upp innan de har försökt för att de känner att de aldrig riktigt förstår 

eller hänger med i klassens tempo, vidare kan det leda till en uteslutande känsla.  

 

Alla informanter har varierande uppfattningar kring specialpedagogik. Det som skiljer dem åt är 

hur vida de prioriterar specialundervisning eller om det är något som mestadels sker utan 

ansträngningar från klasslärarens håll. Specialläraren Lars känner sig lågt prioriterad. Han berättar 

att de flesta klasslärare vill ha mer hjälp men att de sällan minns att skicka iväg eleverna till 

specialundervisningen. Han ser det som tvetydligt och att hans tid borde uppskattas mer. 

 

Flera av klasslärarna prioriterade specialundervisningen genom att planera sina lektioner i klassen 

utifrån eleven som får extra stöd. De har funnit strategier för när det fungerade bättre för eleven 

att lämna klassrummet. Att låta eleverna gå till specialläraren direkt efter rasten sågs som en 

fördel bland Lars, Anders och Maria. Eleverna kan lätt smälta in bland alla andra elever som då 

rörde sig i korridorerna och de behövde inte gå ifrån en uppstartad lektion. Detta tror de gör 

uteslutningen mindre tydlig. Anders och Maria beskrev att i de lägre åldrarna där det är halvklass 

och olika grupper kunde det vara lättare för eleverna att gå iväg, eftersom att barnen är vana vid 

att flytta sig mellan olika rum och lärare. De båda beskrev det som rörigt i positiv bemärkelse, att 

eleverna inte märkte lika lätt om någon saknades från klassen. 

Anders betonade vikten av att göra vad som redan var bestämt i klassrummet, stod det bänkbok 

på schemat så måste det hållas. Annars känns det tokigt för eleven som är borta. De får inte börja 

med det roliga utan eleven som var på specialundervisning. Maria har ett annat exempel ”[v]i har 
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tittat på film någon gång, det är livsviktigt att vi inte får börja titta på film när han är borta. Det 

får inte vara så att vi har börjat med det där roliga, det är förbjudet.” 

De två, Anders och Maria, höll med varandra om att det spelar roll vad som händer i 

klassrummet när några elever är borta och vad som händer när de öppnar dörren till klassrummet 

och kommer tillbaka. Att vara snabb med att ta emot eleven och att lotsa in hen i vad vi ska göra 

är en fördel. Intervjuerna visar på att informanten är medveten om uteslutningen och försöker 

snabbt och på ett så naturligt sätt som möjligt innesluta eleven i klassen igen. Maria betonar att 

det är klasslärarens ansvar att inte hålla på med saker så att det blir krångligt att gå eller komma 

till klassrummet. Detta kan fungera lättare när det är någon enstaka elev som måste lämna för 

extra stöd, men blir det många elever måste svårigheten i påståendet öka markant. Då kan man 

fråga om det är rätt att klassen inte ska få till exempel se på film för att någon är hos 

specialläraren. Det kan bli en uteslutning från andra klasser på skolan och en skuldbeläggning på 

eleven som är hos specialläraren. 

I och med undervisningstillfället som uppstår mellan elever med särskilt stöd och specialläraren 

så finns det en möjlighet för specialläraren att knyta an till eleven, då de skapar en relation under 

undervisningstillfällena.  Om den möjligheten utnyttjas eller inte är upp till specialläraren. Vissa 

speciallärare beröms för att de anpassar sig väldigt bra i val av uppgifter och i val av uppmuntran. 

Vilken typ av klistermärken de lämnar som belöning eller vad de sätter upp för mål, exempelvis 

om du jobbar med det här så kommer vi göra det här pysslet sen. Maria berättar att: 

Belöningen blir någonting som eleven tycker väldigt mycket om, rita, klippa, klistra, pyssla, glittrigt 

papper eller guldiga klistermärken. Den specialläraren upplever jag ändå på ett bra sätt har känt in 

stilen, det var inte någon belöning att ta någon fotbollsbild för den eleven.  

Samma tankesätt tycks finnas även i mellanstadiet, men fokus ligger då istället på materialet. 

Maria fortsätter att påpeka att materialet ska vara lockande och attraktivt för eleven. 

Specialläraren kan då leta fram texter som blir individanpassade utifrån intresse. Att vissa elever 

får ett annat material som är anpassat efter dem är en form av inneslutning, att enbart vi eller jag 

får det här, men det kan lika väl bli en uteslutning. Fördelen är att de kan känna en större 

motivation att träna läsning om de läser om något de uppskattar eller är intresserade av. 

Specialläraren, enligt Maria, tycks även anpassa vilken typ av jobb som funkar för just den eleven. 

Att som elev få arbeta med annat material hos specialläraren är även det en form av inneslutning. 



30 

 

Det verkar ske en anpassning efter vad eleven klarar av, om det är att sitta stilla och jobba, 

diskutera eller använda datorn som hjälpmedel. 

Anders berättade om att han kunde se en problematik med att specialläraren ville knyta an till 

eleven i behov av extra stöd.  

Vissa speciallärare i slutet av terminen ska baka med barnen. Det är ju trevligt, men de andra då? 

Man går ju inte på specialundervisning eller får extra hjälp för att man ska baka i slutet av 

terminen. Då kan det bli en taskig sak mot den eleven, för de andra eleverna får ju veta det, det 

kommer ju fram, vilket slår bakåt.  

Han beskriver här sin oro att eleven med rätt till extra stöd ska bli utsatt av klasskamraterna när 

de får veta att hen gör uppgifter som inte är ämnesrelaterade, som görs bara för att det ska vara 

kul eller trevligt. Anders poängterar att vissa elever behöver anknytningen men att han upplever 

det som lite farligt, för att eleven kan bli kluven till vart hen egentligen hör hemma. Han betonar 

klassens hemklassrum som hemma för eleven. Han oroas för att eleven kan få svårt att känna sig 

som hemma i klassen om hen knyter an för mycket till specialläraren. En dubbel tillhörighet blir 

ansträngt för eleven. Att inte känna tillhörighet i klassrummet där eleven ändå har merparten av 

lektionerna blir en jobbig uteslutning.  

Uppfattningar från specialläraren angående specialundervisning  

I denna empiriska studie beslutades att endast intervjua en speciallärare, Lars. Detta för att fokus 

inte låg på hur speciallärare såg på specialundervisningens organisering, utan studien utfördes 

utifrån klasslärares perspektiv. Då Lars varit klasslärare i trettio år innan han började som 

speciallärare, är hans uppfattning kring organiseringen av specialundervisning högst intressant. 

Det är följaktligen av stor relevans att påpeka för läsaren att detta endast är en speciallärares 

åsikter och inte flera. Ur ett fenomenografiskt perspektiv handlar det om hur personer upplever 

företeelser, därför är speciallärarens egen uppfattning intressant i analysen.  

 

Under intervjun med Lars berättade han att flertalet elever kände en oro för att missa det som 

hände i klassrummet. ”Men då försöker jag säga ’men de missar ju det här som du gör här inne.” 

I vidare analys är det intressant att Lars väljer att spela ut grupperna mot varandra. Kanske är det 

detta som krävs för att motivera eleverna till ett deltagande i undervisningen. Uttalandet skapar 

en vi och dom-känsla. Genom att uttrycka sig så till eleverna sker en viss uppmuntran av uteslutning 

av specialundervisningen. Vidare berättar Lars att det inte skulle vara möjligt att organisera 

specialundervisningen så att den tar form i det ordinarie klassrummet bland de andra 
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klasskamraterna. Han menar att specialläraren då skulle komma oförberedd och hjälpen till den 

specifika eleven skulle kunna ses som ännu mer utpekande, då stödet skulle sättas in framför de 

andra klasskamraterna. Eleven kanske skulle få arbeta med ett annat material framför de andra 

eleverna, vilket skulle kunna bli en uteslutande handling för den enskilda eleven samt för de 

resterande klasskamraterna som möjligen också skulle vilja ha individanpassat material.  

 

 

Uppfattningar från föräldrar angående specialundervisning  

Alla informanter stämmer in i att majoriteten av föräldrarna är, enligt lärarnas uppfattningar, 

positiva till resursen som erbjuds deras barn. Men det finns även föräldrar som blir 

misstänksamma när man tar upp med dem att deras barn behöver specialundervisning, Josefine 

säger ”[d]å frågar de varför man inte tagit upp det tidigare, och hur många de är i behov av 

stödet.” Detta visar att föräldern är rädd för att sitt barn ska vara annorlunda eller bli utstött för 

att hen behöver extra stöd. Ingen förälder vill att sina barn ska riskera att bli uteslutna, men hur 

många som är i behov av stödet kan man ifrågasätta varför det är viktigt att veta. Kanske kan det 

vara för att föräldrarna vill försäkra sig om att deras barn inte är det enda i behov av stöd, vilket 

kan leda till följden att eleven utesluts för att hen ses som annorlunda.  

Tema 3: Specialundervisning för klasslärarens skull  

Enligt tidigare forskning förekommer det att lärare använder specialundervisning för att bli av 

med störande moment i klassrummet. Då frågan gick till informanterna om de hade någon 

erfarenhet av detta, svaren blev aningen tvetydliga. 

 

Lättar bördan, ger ro till klassen 

Vid intervjun av specialläraren berättade Lars att han aldrig skulle ta emot en elev utan läs- och 

skrivsvårigheter ”[d]å säger jag att det inte är mitt jobb att uppfostra elever.” När Sanna som 

arbetar på samma skola får frågan svarar hon:  

I min förra klass så var det en elev som hade svårt för sig och inte kunde sitta still och han hade 

inga direkta läs- och skrivsvårigheter men han blev aldrig färdig med något för han var alltid så 

uppe i varv och han gick i specialundervisning. Bara för att få sitta en lugn stund och få hjälp med 

en person. Då fick han den hjälp han behövde och klassen fick lite ro. 
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Det kan konstateras att en handling som sker i samspel med specialundervisning kan vara att 

förflytta de elever som stör sina klasskamrater. Ytterligare ett citat inom samma ämne kommer 

från Josefine, klasslärare i årskurs två.  

 

Resten av klassen tycker det är ganska skönt när eleven går iväg. För ofta är det de elever som 

behöver extra stöd som hörs och syns väldigt mycket och då kan det vara skönt för dem andra att 

få det utrymme som den eleven annars tar. På så vis vinner alla på det. Det blir alltid lugnare i 

klassen när vi har någon som går iväg på specialundervisning. Jag tror att det går hand i hand med 

att den ’störande’ eleven lämnar klassrummet. 

 

Här kan det konstateras att elever förflyttas under specialundervisningen för att ge utrymme till 

andra elever. Blir specialundervisningen då en gynnande verksamhet för eleven med behov av 

särskilt stöd, för klassläraren eller de andra eleverna. Med en tillbakablick på tidigare redovisning 

av empirin och analys kan det konstateras att fler elever behöver specialundervisning men 

specialläraren får prioritera hårt. Vem prioriteras, eleven med läs- och skrivsvårigheter som inte 

gör mycket väsen ifrån sig eller eleven som stör klasskamraterna? Enligt våra informanter blir 

eleven som stör prioriterad då hen ofta hamnar efter genom att hen har stört så mycket under 

lektionstillfällena, oavsett om hen har läs- och skrivsvårigheter från början eller inte. 

Specialundervisningen används då således som en uteslutande handling för att avlägsna störande 

elever från klassrummet. 

  

Störande elever i klassrummet kan, enligt tidigare forskning, bli störande på grund av brist på 

uppmärksamhet. Detta kan de elever som avlägsnas från klassen få i specialundervisningen, där 

en pedagog avsatt tid endast för dem. Tillsammans kan specialläraren och eleven skapas en 

inneslutning sinsemellan och på så vis kan de få en stärkt relation. 

Tema 4: Specialundervisningen tar plats 

Att uteslutning är kopplat till specialundervisning är konstaterat. Men även vart 

specialundervisningen äger rum på skolan kan påverka.  

 

På majoriteten av skolorna tar specialundervisningen plats i samma hus som klassen vistas i. Vissa 

skolor har möjlighet att anpassa vart specialläraren undervisar för att de minsta eleverna inte ska 

behöva gå så långt. Sanna berättar att i årskurs ett sitter specialläraren i ett angränsade rum, detta 
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med grundtanken att de yngsta eleverna inte ska behöva gå så långt. I vidare analys kan 

tryggheten i att inte gå för långt bort från ursprungsklassen motverka en uteslutningseffekt då 

närheten till gruppen fortfarande finns kvar. 

Ibland äger specialundervisningen rum på annan plats. Sanna berättar att skolbyggnaden är ett 

avlångt hus och speciallärarens rum finns längst bort i skolan avskiljt från hemklassrummen. Att 

behöva gå långt kan kännas utpekande för eleven med behov av särskilt stöd, då risken finns för 

att bli mött av andra elever. På en annan skola finner man specialläraren i ett annat hus på 

skolgården. Där kan samma effekter förekomma i samband med vandringen till huset på gården. 

Det kan således konstateras att specialundervisningens klassrums placering kan leda till en 

uteslutning. Känslan av att inte vara som alla andra leder till uteslutning, vilket våra informanter 

menar är viktigt för majoriteten av eleverna.  

Tema 5: Integration av specialundervisningen i ämnesundervisningen 

På frågan om huruvida undervisningen som sker i klassrummet är den samma som behandlas i 

specialundervisningens klassrum påstår flertalet informanter att de gör sitt yttersta för att ämnena 

ska vara samspelta med specialundervisningen. Andra menar att de inte försöker alls och vissa 

påstår att det är helt upp till specialläraren. 

Josefin och Anders berättar att på skolorna där de arbetar försöker man att integrera 

specialundervisningen i ämnesundervisningen. Josefine berättar att eleven enbart går iväg på 

matematiken och har matematik hos specialläraren. Hon berättar att målet är att lektionerna i 

klassrummet ska vara de samma som sker i specialundervisningen klassrum men att det inte alltid 

fungerar beroende på scheman. Anders säger att det beror på vilka, eller hur pass stora 

svårigheter eleven har. Finns det stora problem med exempelvis läsning kan eleven bli tvungen 

att gå ifrån annan undervisning för att jobba på läsningen, som är en kunskap av stor relevans. 

Det skapar en inneslutning hos eleverna om de känner att de gör samma saker trots att det sker i 

olika rum. De kan då samtala om eventuella läxor, uppgifter och annat integrerat. Eftersom 

inneslutning och uteslutning hör samman finns det en uteslutande sida även här. Till exempel 

sker det en uteslutning i samband med specialundervisning när eleven lämnar klassen. 

Sanna upplever att samspelet av ämnet som behandlas i klassrummet respektive 

specialundervisningens klassrum är en företeelse skolan inte strävar efter. Eleverna i årskurs ett 

får gå ifrån klassen när de har andra ämnen än svenska. Detta gör att eleven missar andra ämnen 
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och ämneskunskaper vilket utesluter hen från gruppen. Ännu en effekt som kan uppdagas 

beroende på om ämnet som behandlas i klassrummet är detsamma som behandlas i 

specialundervisningen är Matteuseffekten. Exempelvis om eleven redan ligger efter i matematiken 

och klassen ska ha matematik vid det tillfället som eleven måste iväg på specialundervisning. Där 

ska hen träna på läsning och skrivning, vilket gör att eleven missar matematiktillfället och hamnar 

således ännu mer efter i detta ämne.  

Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med studien var att tillföra kunskap kring inne- och uteslutande handlingar som sker i 

samband med specialundervisningens organisering med fokus på inne- och uteslutning. Detta har 

informanterna gett tydliga exempel på i sina utsagor. Genom informanternas uttalanden har inne- 

och uteslutande mekanismer belysts med hjälp av bakning och annan särbehandling till de 

eleverna som är i behov av särskilt stöd. Andra uttalanden har gett information kring hur 

uteslutande mekanismer förekommit beroende på hur specialundervisningens klassrum placerats. 

Ännu en handling som informanterna delgivit oss om inne- och uteslutandeeffekter kopplat till 

specialundervisning handlar om hur ämnet som behandlas i klassrummet kan vara ett annat än 

det som behandlas i specialundervisningen, där även Matteuseffekten kan uppdagas.  

Slutligen kan det konstateras att känslor kan tolkas olika beroende på kön samt att både dystra 

som såväl nöjda och stolta uttryck har förekommit bland eleverna med behov av särskilt stöd. 

Detta menar informanterna kan bero på vilken ålder eleverna i fråga erhåller. Ytterligare en 

svårighet är att studien utgår från vad informanterna upplever att eleverna känner, hur eleverna 

ställer sig i frågan förblir osagt. 



35 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att tillföra kunskap om inne- och uteslutande handlingar och följder 

som kan ske i samband med specialundervisningens organisering. Analysen har gett insikter om 

att inne- och uteslutande handlingar ofta förekommer i samband med specialundervisning. Ännu 

en sak som uppdagats är exempel på den dolda läroplanen, Matteuseffekten samt exempel på att 

flickor och pojkar behandlas olika pågrund av kön. Intervjuerna påvisar uttalanden med 

inneslutande handlingar för att motivera eleverna till specialundervisning. ”Men då försöker jag 

säga ’men de missar ju det här som vi gör här inne, ‘” som specialpedagogen Lars sa. Tidigare 

forskning visar att med en inneslutning sker alltid en uteslutning (Bliding, 2004). Vid Lars försök 

att innesluta elever i specialundervisningen utesluter han automatiskt de resterande 

klasskamraterna.  

Andra exempel som påvisar inne- och uteslutandeeffekter kopplat till specialundervisningens 

organisering handlar om informanternas uttryck om de duktiga eleverna. I detta fall är de duktiga 

eleverna de som inte behöver särskilt stöd i undervisningen. Tidigare forskning bekräftar dessa 

uttalanden ”[d]et räcker inte heller att eleven presterar sitt bästa utifrån sina förutsättningar då 

hens prestationer mäts med hänsyn till betyg och provresultat” (Emanuelsson & Persson, 1996). 

Detta är ett bra exempel på den dolda läroplanen (Broady, 1996). När lärare framhåller de andra 

eleverna som duktiga, menar de då att eleverna med behov av särskilt stöd inte är det? Under 

vilken sorts kategori hamnar dessa elever? Uppfattningen kan smitta av sig på eleven och hen kan 

få känslor om att hens prestationer och kompetens inte räcker till. Elever lär sig således att hen 

inte är duktig, vilket blir en uteslutande effekt när eleven får lämna klassrummet då den inte 

platsar bland de duktiga eleverna. Både fysiskt och psykiskt utesluts och segregeras eleven från 

klasskamraterna. 

Exempel på stereotypa könsroller är också något som återkommit genom studien. Tidigare 

forskning visar att roller och beteende tillskrivs könen. Beroende på om man är flicka eller pojke 

förväntas man agera på ett visst sätt (Björnberg & Helander, 2013). Vår informant Anders säger 

att flickor verkar ta det hårdare än pojkar att bli skickade till specialundervisningen. Detta är en 

effekt från de stereotypa könsrollerna. I enlighet med vår kultur och vårt samhälle tillskrivs 

flickor rollen där de förväntas vara den duktiga flickan som presterar bra i skolan. Hon ska inte, 

enligt den rollen hon tillskrivits, gå på specialundervisning för då bryter hon de stereotypa 

könsrollerna och normen bryts. När man inte gör det som förväntas eller det som alla andra gör 
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sker en automatisk uteslutning. Om till exempel flickan är den enda av sitt kön som går iväg kan 

hon känna att hon inte är lika kompetent som de andra, att hon är den enda som inte är 

tillräckligt smart för att lära sig som de andra flickorna. Detta kan man också koppla till den dolda 

läroplanen, hon lär sig i skolans verksamhet att hon inte är lika bra som de andra. Även 

Matteuseffekten kan kopplas in i detta exempel. Genom det bristande självförtroende den dolda 

läroplanen gett henne, lär hon sig sämre än de andra. Hon missgynnas och får ännu svårare att 

lära sig, på grund av att hon redan hade svårigheter med kunskapsinlärningen. Ännu ett exempel 

på Matteuseffekten är kopplat till resursbristen som skolan säger sig ha när inte alla elever som är 

i behov av särskilt stöd får detta. De elever som inte är i tillräckligt stort behov för att få 

specialpedagogiskt stöd riskerar att ständigt ligga efter i skolarbetet. Det blir en ond cirkel, som 

kan leda till Matteuseffekten. En av informanterna påpekar att det bästa vore om alla elever i 

behov av stöd kunde få det så tidigt som möjligt i skolan, helst redan i förskolan. När det extra 

stödet sätts in i senare årskurser har mycket tid försvunnit. Intervjuerna visar att det blir 

känsligare för eleverna att lämna klassen när de blir äldre vilket blir en tydligare uteslutning än i de 

lägre årsgrupperna när eleverna inte är lika medvetna om vad andra i klassen gör.  

 

Det är tydligt att våra informanter är medvetna om nackdelarna med specialundervisningens 

organisering och försöker att göra sitt yttersta för att specialundervisningen ska bli en positiv 

upplevelse. Att inte börja med det roliga innan alla elever är i klassen skapar en viktig inneslutning 

och är positivt för eleven med behov av särskilt stöd i den vardagliga kontakten med kamraterna. 

Denna inneslutning är ännu viktigare om eleven vid flera tillfällen i veckan lämnar klassen för 

specialundervisning. Forskning visar att det finns ogynnsamma relationer mellan betygen i årskurs 

nio och specialpedagogiskt stöd för elever som fått stöd under längre tid i segregerade grupper 

(Giota & Emanuelsson, 2011, s. 13).  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis har studien belyst inne- och uteslutande händelser samt följder som 

förekommer i samband med specialundervisning med utgångspunkt i inne- och uteslutning. 

Händelserna har analyserats och diskuteras utifrån begreppen den dolda läroplanen, 

Matteuseffekten och genus. Flertalet klasslärare gör sitt yttersta för att uteslutningen ska ske i så 

liten utsträckning som möjligt. De anpassar sina lektioner efter eleven som lämnar klassen för 

specialundervisning och undviker att börja med det roliga tills hen är tillbaka i klassrummet.  

Tidigare forskning och vår analys visar att det inte enbart finns positiva sidor med 

specialundervisning. Detta är viktigt att belysa för lärarstudenter och även lärare som inte ser den 

relationen än. Är man medveten om situationen, går den att påverka. Med omedvetenheten 

riskerar eleverna uppleva känslor om utanförskap som inte upptäcks av lärare.  

Vi vill se fler studier om specialundervisningen relaterat till inne- och uteslutning i framtiden. Det 

vore ytterligare intressant om studien kunde göras utifrån ett barnsperspektiv. Vidare skulle man 

kunna undersöka differensen mellan könen angående upplevelsen av specialundervisning. 

Upplever eleverna någon typ av inne- eller uteslutning i samband specialundervisningens 

organisering? 

Vår förhoppning är att känslan av att resurserna inte räcker till i den svenska skolan ska 

förändras. Alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning, alla elever ska ha rätt att få mer stöd vid 

behov, inte enbart de som behöver det mest akut. Ett sätt är att minska storleken på klasserna, 

färre elever i varje klass ger ökat stöd åt var enskild elev.  

Slutligen kan vi genom vår empiriska studie, tidigare forskning och analys se klart och tydligt hur 

missgynnande effekter sker i samband med specialundervisning i dagens skola. Det är svårt att 

hitta bra lösningar på problemen, självklart vill ingen att eleverna ska missgynnas av resursen som 

tilldelas. Vi har i vårt reslutat fått fram att majoriteten av våra informanter känner till problemen 

med specialpedagogik, de är dock tveksamma till om det finns bättre lösningar på organiseringen.  

Slutsatsen i studien är att medvetenhet bland klasslärarna skapar bättre förutsättningar för 

specialundervisningen och dess involverade.  
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Om vi, som undersöker denna studie, hade varit i en position där vi hade makten att bestämma 

hur specialundervisningen skulle organiseras i Sverige, skulle vi skapat mindre klasser. Vi hade 

anställt fler specialpedagoger och låtit alla elever få en stund med en speciallärare varje vecka. Alla 

elever behöver utveckling och uppmärksamhet. Vi tror och hoppas att denna studie väckt och 

upplyst de lärare som fortfarande inte är medvetna om specialundervisningens oönskade 

konsekvenser. Det är dags att prioritera skolan! 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 När tog du examen? 

 Hur länge har du varit verksam i yrket? 

Vad har du för utbildning? 

Andra utbildningar, kurser? 

Vilken erfarenhet har du av specialpedagogik? 

Hur ofta förekommer arbete med specialpedagogik i din vardag? 

Hur länge har du arbetat här? 

Har du haft andra uppdrag? Vilka? 

Organisation 

Vad är målet med specialundervisning för eleven? 

Hur ser processen ut från upptäckten av behovet tills att stödet sätts in? 

Konkret exempel? 

Hur organiseras specialundervisningen på din skola? 

Brukar elever som får specialundervisning separeras från klassen, och i så fall varför? 

Vilka konsekvenser får denna separation?  

Vem leder specialundervisningen? 
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Integreras specialundervisningen i ämnesundervisningen? 

I vilka grupper tar undervisningen form? (klassblandat?) 

Enligt tidigare forskning förekommer det att lärare använder specialundervisning för att 

bli av med störande moment i klassrummet. Har du några erfarenheter av sådant? 

 

Följder 

Har du reflekterat över hur elever i olika åldrar upplever det att skiljas från klassen i 

samband med specialpedagogiskundervisning? 

Hur upplever du att elever i behov av särskilt stöd ser på specialpedagogik? Tror du att de 

ser fördelar eller nackdelar med det extra stödet?  

Hur tror du att eleverna som är kvar i klassrummet påverkas av att andra elever går ifrån 

klassrummet?  

Finns det elever som visar tecken på att det är jobbigt att gå ifrån klassen?  

Tror du att eleverna i behov av extra stöd upplever någon from av inneslutning i 

samband med specialundervisning?  

Tror du att eleverna upplever någon form av uteslutning i samband med 

specialundervisning?  

Har du upplevt någon reaktion från elevgruppen som är kvar i klassrummet när elever 

lämnar klassen för specialundervisning? 

Vad för slags reaktioner? 

Varierar reaktionerna beroende på åldersgrupp? 

 

Attityder 
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Vilka attityder har dina kollegor till specialundervisning?  

 Vart kommer attityderna ifrån? 

Vilka attityder har skolledningen till specialundervisning? Formulera om nedan stående 

frågor enligt förslagen ovan. 

Vart kommer attityderna ifrån? 

Vilka attityder har elever i behov av extra stöd till specialundervisning? 

Vilka attityder har resterande elever till specialundervisning?  

 

 


