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Abstract 
Syftet med studien är att få ta del av elevers och lärares egna erfarenheter och tankar 
angående specialklassundervisning. Det finns behov för anpassad undervisning för en del 
elever. Skolor har nedskärningar och hårt drabbade är de elever som är i behov av särskilt 
stöd. Begreppet en ”skola för alla” är något pedagoger försöker att nå i skolorna i dag. Alla 
elever skall få undervisning som baseras på den enskildes förutsättningar utan att skolan sätter 
etikett på eleverna samt segregerar dem. Hur skolan skall göra är ännu är oklart. Inkluderas 
elever från specialklasserna i ”en skola för alla”? Ämnet är viktigt att studera eftersom det 
alltid kommer att finnas elever som inte klarar av eller passar ihop med den traditionella 
skolpedagogiken. För att nå syftet valdes kvalitativa intervjuer, denna metod bygger på att 
ställa öppna frågor till deltagaren. Genom att välja denna metod av frågor kan följdfrågor ges 
till aktörerna. Följdfrågor kan ställas för att få ett så brett svar som möjligt. Svaren baseras på 
aktörens egna livserfarenheter. Den andra metoden som användes var ett skriftligt 
frågeformulär som skickades ut till de utvalda deltagarna. Kontakt togs med lärare som hade 
erfarenhet angående specialklass samt inkludering. Även kontaktades före detta elever som 
har gått i en specialklass på heltid under hela högstadiet. Elevernas upplevelser varierade 
angående specialklasser och integrering, de beskriver också hur negativt andra människor 
upplever elever i specialklass. Pedagogerna beskriver hur integreringen ofta misslyckas. Båda 
undervisarna ansåg det viktigt med specialklasser och hoppades att det i fortsättningen 
kommer att anordnas specialklasser för de elever som är i behov av särskilt stöd. 
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1. Inledning 
De flesta inom läraryrket samt studenter inom lärarutbildningen har hört talas om ”En skola för alla”, 
”Inkludering” och ”Elever i behov av särskilt stöd”. Vad betyder dessa begrepp? Ordet inkludering 
används i våra läroplaner1 samt i Salamancadeklarationen2 (UNESCO 1994). Haug (1998) 
påpekar vikten av att alla barn har rätt till likvärdig utbildning oavsett bakgrund som 
begåvning samt intresse. Den Svenska skollagen3 och läroplanerna påvisar detta. Här finns 
det en skillnad, elever som går i ”vanlig klass” går vissa lektioner till en speciallärare och 
arbetar med stöd till ett eller flera olika ämnen som eleven är i behov av. Men det finns även 
elever som får sin undervisning/utbildning i liten specialgrupp på heltid. Det finns också 
elever som integreras i en ”vanlig klass” kanske en eller flera gånger i veckan. Haug (1998) 
tar även upp specialundervisningens historia där man först talade om segregerande 
integrering. Då man tog det enskilda barnet ut ur sin vanliga undervisning och gav 
specialundervisning, det organiserades även små grupper av elever som togs ut tillsammans 
och fick gemensamma undervisningstimmar. Andersson (1999) tar upp segregeringens 
nackdelar som kan vara att eleverna får en stämpel att vara annorlunda. Denna stämpel leder 
ofta till dålig självkänsla och det kan vara svårt att bli fri från denna. Elever som tillhör 
specialklasser har ofta dålig kontakt med de övriga eleverna på skolan, de blir mobbade och 
utfrysta påpekar Andersson (1999). Syftet med denna studie är att ta fram elevers och lärares 
egna erfarenheter och tankar angående specialklass och inkludering. Ämnet är viktigt att 
studera eftersom det alltid kommer att finnas elever som inte klarar av den traditionella 
skolpedagogiken.   
 

Skolorna har uppenbarligen svårigheter med att anpassa undervisningen efter varje elevs 
förutsättningar och behov så de får möjlighet att nå målen på så sätt som avsätts. Många skolar 
tillgodoser inte elevers rätt till särskilt stöd. /…/ Principen i lagstiftningen är att elever i behov 
av särskilt stöd skall undervisas i sin ordinarie grupp. Undervisningen skall vara inkluderande, 
dvs. alla elever skall i största möjliga mån undervisas tillsammans. (Utbildningsdepartementet, 
2007, s. 2) 

 
2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att framställa vad som har skrivits tidigare inom samma område. 
Jag anser att det är viktigt för att få en bild om hur det har sett ut. 
 
2.1 Definitioner av begrepp 
Nedanstående kommer jag att förklara begreppens betydelse. Ord som förekommer ofta i studien. 
 
2.1.1 Inkludering 
Att få vara delaktig/medräknad i helheten (Vernersson, 2002). I studien tolkas 
inkluderingsbegreppet som att alla elever är delaktiga och medräknade i klassen och skolan.  
 
2.1.2 Elever i behov av särskilt stöd 
En del barn har inlärningssvårigheter. Under skoltiden är en del barn i behov av särskilt 
pedagogiskt stöd. Skolan måste tillämpa olika sätt för att ge alla barn goda resultat med 
undervisningen. (Salamancadeklarationen, 2001). I arbetet avser begreppet elever i behov av 
särskilt stöd de barn som behöver särskilda, tillrättalagda undervisningsmetoder. 
 
                                                 
1 Regeringen fastställer en läroplan för varje skolform: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94], Läroplan för förskolan [Lpfö 98] och Läroplan för de frivilliga 
skolformerna [Lpf 94] som skolorna följer. Den innehåller olika mål och riktlinjer samt skolans värdegrund. 
2 Deklarationen är en uppmaning för hur man kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 
3 Riksdagen beslutar om skollagen som innehåller grundläggande bestämmelser för skolan. 
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2.1.3 Specialklass 
Undervisningsklass/grupp som är för de elever i behov på grund av något funktionshinder 
tillexempel dyslexi, DAMP, autism (Vernersson ,2002). Begreppet specialklass syftar i 
studien på en specifik klass för elever i behov av särskilt stöd. 
 
2.2 Historisk bild av skolan 
Vid 1871 hade man redan skilt de svaga eleverna från de andra genom att starta en alternativ 
skolgång (Haug 2006). Det gjordes inga försök i att dölja dessa åtgärder. Det fanns två tydliga 
syften; befria den vanliga skolan från betungande elever samt att hjälpa de sämre barnen. 
Till en början undervisade ambitiösa människor som exempelvis Emanuella Carlbeck de 
svaga eleverna med hjälp av frivilliga bidrag. Oftast var det driftiga människor som 
anordnade specialskolor med ett litet bidrag från staten. Men man skall inte glömma att 
poängtera att en ny marknad öppnades för de människor som kunde tänka sig att driva 
specialskolor. När det sågs som en affärsidé i att bilda specialskolor för de mindre lottade 
barnen kanske det skulle bli mindre problem med att starta upp specialskolor skriver Haug. 
Vernersson (2002) och Haug (2006) skriver att de speciella åtgärder som gjordes förr var att 
låta svagpresterande elever få kvarsittning dvs. gå om ett eller två år. Under 1950-talet var en 
vanlig specialpedagogisk åtgärd att placera svaga elever i specialklass, poängterar Vernersson 
(2002). Undervisningen som bedrevs i dessa klasser liknade undervisningen som skedde i 
ordinarie klasser. Lärare och speciallärare testade vilka barn som skulle placeras i 
specialklasserna med hjälp av intelligenstest (ibid.). 
 
Inte bara i Sverige diskuterades de hur man på bästa möjliga sätt kunde anpassa 
skolundervisningen för elevernas skilda behov och förutsättningar. I Tyskland hade man 
framtagit en plan utifrån iakttagelser att heterogena klasser gynnade sig. De välbegåvade var 
för sig och de klent begåvade i en klass för sig. Sverige uppmärksammade detta förslag. 
Redan då diskuterades det att de svaga eleverna skulle få sämre självkänsla och prestera 
sämre i skolarbetet om man skilde dem åt (Haug, 2006). Omkring 1860 var det första gången 
man började diskutera speciell undervisning inom den vanliga skolan. För att hitta lösningen 
på en skola för alla innebar det att utesluta vissa barn. Tre olika grupper av barn var inte 
välkomna till folkskolan. Fysiska, pysiska och barn som var olydiga. I dag refererar man till 
de olydiga barnen som eleverna med koncentrationssvårigheter. För de här eleverna kämpas 
det även i dag poängterar Haug (2006). Vid 1980-talet upphörde nästan 
specialklassorganisationen skriver Vernersson (2002). Även Haug (2006) menar att när den 
nya läroplanen Lgr 804 kom skulle den förbättra resurserna inom skolan för elever i behov av 
särskilt stöd. 

 
2.3 En skola för alla 
Ofta beskrivs skolan som en individualiserad plats. Man har lärare -elev eller lärare- förälder 
förhållanden skriver Dewey (1988). Hans teori är att skolan formar individer som skall värna 
om samhällets framtid. Dewey menar att det borde vara i allmänhetens intresse att skolan får 
de resurser som krävs för att utbilda alla individerna i skolan. 
 

Det som den bäste och klokaste förälder önskar sitt eget  barn, måste också samhället eftersträva 
för alla sina barn. Alla andra ideal för våra skolor skulle vara trångsynta och kärlekslösa. Det 
skulle förstöra vår demokrati om de omsattes i praktiken (Dewey, 1988, s.58) 

 

                                                 
4 Läroplanen som antogs 1980. 
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Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom (Skollagen 2 §, s.65). 

 
Andersson (1999) antyder att grundtanken som finns i ”en skola för alla” är en fin tanke. Inget 
barn får uteslutas från skolan på grund av avvikande beteende. Tanken är att vi ska ha en 
demokratisk skola med värderingar att alla barn ska behandlas lika. Ingen skall utpekas, 
stämplas eller särbehandlas i skolan. Lära barnen att umgås med varandra och erfara respekt 
för varandra oberoende av skiljaktigheter.  
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo, 94 
s.12). 
 

Dagens skolor består av elever som har olika förutsättningar till undervisning och skilda 
bakgrunder. Andersson (1999) anser att det är lockande att samordna elever med olika 
förutsättningar eftersom riktlinjerna och skolans mål anser det fungerbart men tyvärr ser inte 
verkligheten ute i skolorna i praktiken ut så. Dagens lärare skall individualisera 
undervisningen, Andersson (1999) anser dock att man inte kan individualisera undervisningen 
för tjugofem-trettio stycken elever i ett och samma klassrum.  
 
Peter Haugs skildring av en skola för alla. 
 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig 
från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas 
ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är 
anpassad efter individen och gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller, och där 
alla deltar i och bidrar till gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn 
upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, 
kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt nätverk (Haug, 2000, s.29-30). 
 

Om alla elever har lika undervisning kommer de duktigaste att prestera mest och komma 
längst i utbildningen skriver Haug (1998). Eftersom vi försöker eftersträva en ”skola för alla” 
poängterar Vernersson (2002) hur viktigt det är för lärare/pedagoger att få grundläggande 
kunskaper inom specialpedagogik. Även få ta del av vad det innebär med ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt. 
Brodin och Lindstrand (2004) riktar uppmärksamheten på människors attityder mot varandra. 
Allmänheten behöver få mer kunskap angående personer som ha ett dolt funktionshinder. För 
att uppnå en skola för alla behöver skolan vara mer flexibel, klara av olika sorters människor 
(ibid.). 

En skola för alla kräver samordning i integrationsprocessen och alla som är inblandade måste få 
fortlöpande utbildning och ha tillgång till de hjälpmedel de behöver för att utföra sina uppgifter. 
Målet för den enskilde ska vara oberoende och självständighet, både socialt och senare i 
yrkeslivet (Brodin & Lindstrand, 2004, s.132). 

 
2.4 Elever i behov av särskilt stöd 
Emanuelsson m.fl. (2001) skriver att utifrån normaliseringsbegreppet har specialpedagogiken 
fötts. Man har gjort försök att indela olika avvikelser från vad som anses normalt. Vad som 
anses normalt har ändrats över tiden. Det finns elever som behöver specialpedagogiska 
resurser och det finns elever som inte är i behov av resurserna. Dessa grupper skiljer sig åt det 
har man konstaterat men man kan inte precisera exakt vad det är som skiljer dessa barn åt. 
Ofta är den sociala bakgrunden orsaken till avvikelserna. Börjesson (1997) menar att skolan 
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har en viss referensram och passar man inte in i den sticker man ut, man avviker ifrån det 
normala. Då har eleven kategoriserats in i ett fack för behov av förändring samt att de får 
tillhörighet.  
 
Andersson (1999) lyfter fram hur alla barn i Sverige har nioårig skolplikt. Vid sju års ålder 
skall barn ha nått en viss mognad. Barnet skall klara av att ta in information, lyssna och tolka. 
Om man inte klarar av skolans alla krav får man olika hjälpinsatser. Man försöker hjälpa 
individen till att ändras. Man fokuserar på barnets sociala beteende, inte miljön där eleven 
befinner sig (ibid.). Andersson (1999) påpekar att det kan finnas egenskaper i miljön som 
påverkar elevens välbefinnande. Under en elevs skoltid kan det finnas behov av stöd i 
undervisningen. För en del elever betyder det dock att man är i behov av stöd under hela 
skoltiden eller enbart i vissa ämnen skriver Holmsten (1997). Hon antyder att själva begreppet 
”elever i behov av särskilt stöd” innebär att titta närmare på miljöns betydelse när det kommer 
till grupp och organisationsnivå hur man skall finna en lösning eller varför problemen uppstår 
i de två ovanstående kategorierna. Men att man har svårt att använda detta synsätt inom 
verksamheten. 
 
Börjesson (1997) poängterar att när man talar om upptäckten av elever i behov av särskilt stöd 
är det utifrån skolans norm. Vad som anses normalt uppförande i skolans vardag gentemot de 
krav som ställs på individen i vardagens sociala krav är svårtolkat. Då läggs problemen inte 
på skolan utan på individen. Det är hon/han som är avvikande. Andersson (1999) antyder att 
det kan vara stora skillnader mellan elevers normer och värderingar. Även finns det skillnader 
i mellan skolans och hemmets värderingar och normer. Dolda funktionsnedsättningar hos 
elever är väldigt svårupptäckta och svårdefinierade. Vart går gränsen när det kommer till 
resurserna? Detta var några tankar som Ölmhèr (2004) hade när hon skulle undersöka vilka 
elever som är i behov av särskilt stöd. Även hon anser att alla elever är i behov av särskilt stöd 
någon gång under skolåren. De framåtgående, lättlärda eleverna behöver särskilt stöd i deras 
utveckling. Ölmhér (2004) betonar hur viktig individualiseringen är. Nilholm (2005) lyfter 
fram det positiva i att definiera eleverna så att man kan sätta in individuella resurser när det 
kommer till undervisningen. Dilemmat i själva kategoriseringen är hur man skall kompensera 
eleverna i undervisningen. Skall stödet ske i det vanliga klassrummet eller i form av någon 
annorlunda undervisning. 
 
Eleven styr individualiseringen genom sina särskilda behov. För att man skall kunna ge den 
enskilda eleven tillrättalagd undervisning behöver det ställas en diagnos på eleven påstår 
Haug (1998). Då man har kartlagt ett barns starka och svaga sidor blir målet att stödja eleven 
till lika nivå där de andra kamraterna befinner sig kunskapsmässigt. Även Ogden (2003) 
instämmer att barn som har definierade diagnoser ska få rätt undervisning samt rätt stöd.  
Holmsten (1997) antyder att eleverna själva måste få påverka sin skolsituation och sitt 
lärande. Lärarna måste lyssna till eleverna för att inlärningen ska bli så positiv som möjligt. 
 
2.5 Specialundervisning/Specialklass 

En likvärdig utbildning 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver 
att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas 
(1kap. 2 §) (Lpo 94, s.13).  

 
Normerna för likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
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utformas lika för alla. Enligt lagstiftningen har elever som är i behov rätt till stöd i 
undervisningen. Stödet organiseras olika beroende på vilka resurser som finns på skolan. Men 
i första hand skall stödet ges i elevens klass. Även kan särskilda undervisningsgrupper 
anordnas betonar Vernersson (2002). Under 1990 talet var det nedskärning inom den Svenska 
skolan. De mätbara resurserna som blev drabbade var antalet lärare med examen, antalet 
elever per lärare, lokaler, pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Elever i behov av 
särskilt stöd var den grupp som blev hårdast drabbad av indragningarna. Vernersson påpekar 
även att skolorna har i dag stort elevantal i varje klass, det påverkar de svagpresterade 
eleverna, de blir osynliga eller tvärtom väldigt högljudda. På grund av det stora antal elever 
som behöver specialundervisning har trycket ökat på att organisera särskilda grupper. 
Samtidigt avtar antalet speciallärare på skolor påpekar Haug (1998). Elever som måste tas ut 
ur en vanlig klass för att klara undervisningen bildar en homogen grupp och får undervisning 
som är bättre anpassad efter deras behov framhåller Haug. Lika barn leker bäst, finns det ett 
uttryck. Man samlar alla de svaga eleverna till en klass. 
 
Bergecliff (1999) har kommit fram till att majoriteten av intervjupersonerna i hennes 
avhandling anser att det är de som inte passar i skolan, inte att skolan inte passar dem. Hon 
har även sett utifrån deltagarnas svar att många tyckte om skolan när det började i lågstadiet. 
Problemen för eleverna uppkom vid mellanstadiet, värst var det när de började högstadiet, 
förändringarna var markanta. Några elever ansåg det positivt att få börja i en specialklass 
skriver Bergecliff. Det framkommer även att eleverna såg detta som sin räddning. Eleverna 
ansåg att det var en befrielse när skolan satte in anpassningsåtgärder. De upplevde skolan som 
rolig. I slutsatsen får man även ta del av vad lärare anser om anpassad studiegång. Alla 
lärarmedverkare har svarat att det är nödvändigt med anpassad studiegång samt att de anser 
att då blir undervisningen individanpassad (ibid.).  
 
2.6 Inkludering 
När begreppet inkludering används i ett elevsammanhang antyder Emanuelsson (1996) att 
man talar om en grupp elever som anses annorlunda och inte är en del av den naturliga 
gruppen. Runt omkring i Sverige har integrering i skolsammanhang utvärderas olika. 
Emanuelsson pekar på hur integreringen har misslyckats i en del fall. Skolor har låtit enskilda 
elever flyttas till någon specialverksamhet. Han förespråkar en framgångsrik utveckling av 
begreppet integrering i vårt demokratiska samhälle. För att nå det påpekar han att människors 
olikheter och egenskaper ska ses som en resurs. Begreppet har använts väldigt slarvigt de 
senaste decennierna. Det har används för olika specialåtgärder och placeringar skriver 
Emanuelsson. När man har använt dessa ovan nämnda termer menar Emanuelsson att man har 
talat om ”avvikande”, ”handikappade” elever som ”flyttar in” i den ”vanliga” klassen. Han 
anser att skolorna får problem med integrationen för att man bara ser eleven och elevens 
avvikelser. För att nå en ideologisk integrering måste man se till miljön där eleven vistas samt 
individen som integreras. Om man inte ser till eleven och elevens behov blir inte 
integreringen positiv. Emanuelsson lyfter fram hur viktigt det är med rätt stöd i 
undervisningen. Elever blir mer segregerad i ”vanlig” klass på grund av arbetsuppgifter som 
inte är anpassad utifrån elevens förutsättningar.  
 
När det kommer till integrering i den vanliga skolan anser Vernersson (2002) att den Svenska 
skolan har kommit en bra bit på vägen eftersom det finns specialklasser eller särskilda 
undervisningsgrupper för elever med svårigheter. Lärares förhållningssätt till elever i behov 
av särkilt stöd är en viktig faktor som har betydelse för inkludering menar Vernersson. 
Resurser, stöd, undervisningsmaterial, olika kunskapsmetoder i undervisningen är fler 
faktorer som berör. Ogden (2003) påpekar att lärare kan bli negativt inställda till en viss 
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elevgrupp om elevernas beteende har en störande inverkan på undervisningen. Lärarna kan 
anse att uppföljningen av elever i behov av särskilt stöd tar tid från undervisningen eller tar 
bort möjligheterna till att utmana de högt presterande eleverna. 
 
Haug (1998) skriver hur lärare tog ut de svaga eleverna från deras klasser och gav dem stöd i 
undervisningen. Stödet gavs enskilt eller i smågrupper utanför klassrummet. Även anordnades 
särskilda klasser på eller utanför skolan för de svaga eleverna. I dag skall vi integrera 
specialundervisningen i den klass där eleven är inskriven. Detta skall leda till social rättvisa i 
vårt demokratiska samhälle antyder Haug. Genom att den enskilda eleven deltar i samma 
samhällsgemenskap och får gemensam undervisning med andra barn blir det rättvist. Även lär 
man barnen att vi är olika och vi accepterar skillnader mellan eleverna, skriver Haug. Skolan 
skall då ge individuell tillrättalagd undervisning för alla barn i samma skola och i samma 
klassrum. Då upphäver man specialundervisning, specialpedagogik och har pedagogisk 
undervisning. Alla lärare måste ha universell kompetens. Några elever kommer inte att klara 
sig i skolan och det är man medveten om men man har integrering och har skapat en skola för 
alla poängterar Haug. Andersson (1999) menar att så länge skolan har en undervisning som 
kräver att eleverna är så lika som möjligt kommer det alltid att urskilja visa elever. Det 
positiva med att segregera eleverna är att de som har svårare för att lära får en chans till rätt 
undervisning. Nackdelen är tyvärr för de elever som får specialundervisning eller går i 
specialklass att de får en negativ stämpel. En etikett sätts på dessa barn. Denna etikett kan 
vara svår att bli av med och den kan följa eleven ända upp i vuxen ålder framhäver 
Andersson. Nilholm (2006) tar upp för- och nackdelar för inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
Tabell 1. Olika argument för och  emot inkludering. (Ur Nilholm, 2006, s.40) 
 
Argument för inkludering Argument mot inkludering 
Segregering kräver kategorisering av barn 
vilket är dåligt. 

Kategorisering är nödvändig för att 
resurserna går till de barn som behöver stöd, 
det är inte speciellt skadligt. 

Segregering kränker barns rätt till 
delaktighet. 

Genom speciella åtgärder under skoltiden 
kan barn förberedas för att bli mer delaktiga 
som vuxna. 

Elever ”i behov av särskilt stöd” skiljer sig 
inte på något avgörande sätt från andra. 

Diagnoser och liknande speglar signifikanta 
och viktiga skillnader. 

Det ställs lägre krav på barn i segregerade 
grupper. 

Speciallärare ställer adekvata krav på barnen. 

Kursplaner och liknande tenderar att 
”urvattnas” inom ramen för segregerande 
lösningar; miljöerna är ineffektiva. 

Det handlar inte om ”urvattning” utan om en 
anpassning till elevgruppen. 

Få barn som hamnar i segregerande lösningar 
kommer tillbaka till det reguljära. 

Barn kommer tillbaka när de är mogna för 
det. 

Barn tränas att fungera med alla sorters barn i 
inkluderande miljöer; det speglar hur 
samhället ser ut, barn lär sig av andra barn, 
dvs. de integrerade barnen lär sig av de andra 
och vice versa. 

Inkluderande barn har ofta en dålig social 
situation, i speciellt anpassade miljöer får de 
mer uppmärksamhet, kamrater och trygghet. 

”Vanliga” lärare klarar av att undervisa 
”elever i behov av särskilt stöd”. 

Speciallärare har specifika kompetenser för 
att undervisa barn med olika typer av 
problem. 
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De som är för segregerande lösningar måste 
visa att dessa är bättre; men det har man inte 
lyckats med. 

Man har inte tydligt visat att inkluderande 
lösningar är bättre. 

Det råder stora tveksamheter kring det sätt på 
vilket placeringar genomförs. 

Det krävs förstås väl genomförda utredningar 
och liknande så att var och en hamnar på rätt 
plats. 

Inkludering kräver att attityder förändras i 
grunden. 

Även om barn inkluderas under förskole- och 
tidigare skolår, så håller inte denna lösning i 
längden, då både studiekraven och de sociala 
kraven ökar. 

 
Nilholm poängterar även att det finns andra aspekter som måste vägas in i denna debatt om 
inkludering. Faktorer som antal barn per lärare, lärarskicklighet samt ekonomiska resurser och 
skolledning skall tas med i diskussionen om den bästa skolformen. Norwich och Kelly (2005) 
skriver att inkludering i den vanliga skolan av elever i behov av särskilt stöd är den största 
utmaning i Storbritannien och runt omkring i värden.  
 
3. Problemformulering 
Dagens samhälle kräver att oavsett bakgrund, klass ska alla elever integreras i en jämställd 
skola. Eftersom alla elever är olika och lär på olika sätt är det svårt med en och samma 
undervisning. För att ge elever extra stöd i undervisningen sker ofta diagnostisering av elever. 
Man anser ofta att eleverna är jobbiga och stökiga. Eleverna kan ofta inte påverka problemet. 
Det finns ingen forskning som beskriver hur elever känner angående diagnostisering eller hur 
det känns att ofrivilligt placeras in i fack som besvärliga barn. Lärare som är utbildade 
specialpedagoger har i sin utbildning fått en djupare förståelse för elever som är i behov av 
stöd och elever med olika diagnoser. De pedagogerna vet hur de skall arbeta med dessa 
elever. Många vanliga klasslärare får endast fem poäng specialpedagogik i sin utbildning. En 
del lärare saknar kunskaper i hur man undervisar elever i behov av stöd eller elever med 
diagnos. Därför valde jag att granska elever och lärares erfarenheter om specialklasser och 
inkludering. 
 
3.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få ta del av elever och lärares egna erfarenheter och tankar angående 
specialklassundervisning. Inkluderas elever från specialklasserna i ”en skola för alla”? 
 
3.1.1 Frågeställningar 
För att ringa in och förtydliga mitt syfte görs detta genom att precisera i tre frågeställningar; 
 
• Blir elever lika bemötta av lärarna oavsett vilken grupp/klass de tillhör?  

• Inkluderas specialklasser i anordnade aktiviteter på skolan som studiedagar, utflykter? 

• Blir elever i specialklass lika behandlade av andra elever på skolan? 

4. Metod  
Nedan kommer jag att presentera hur jag valde att genomföra arbetet samt hur det utfördes. 
Hur urvalet blev valt och en kort beskrivning av bearbetningen av datainsamlingen? 
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4. 1 Urval 
För att nå mitt syfte krävdes det dels individer som har erfarenheter av att ha gått i 
specialklass och dels lärare som har haft kontakt med elever som har gått i specialklass. För 
att nå dessa informanter gjordes ett strategiskt urval. Elever uppsöktes genom kontakt med 
olika lärare som undervisar i en specialklass. Genom lärarna fick jag namn på elever som haft 
undervisning i specialklass och telefonkontakt togs med eleverna. Jag uppsökte dessutom 
lärare som har erfarenheter av att arbeta med elever som gått eller går i specialklass. Jag tog 
kontakt med olika skolor som jag hört anordnade olika skolgångsanpassningar för att nå dessa 
lärare. En av skolorna var intresserad att delta i studien. Det blev inget slumpmässigt urval av 
lärare utan rektorn på skolan som ville delta i studien fick välja lärare. Helt fria händer fick 
inte rektorn, det krävdes att lärarna hade varit i kontakt med elever från specialklasser. Totalt 
fick jag kontakt med sex elever i 20 års ålder och sex lärare som arbetat i specialklass eller 
haft elever i klassrummet från specialklasser. Tolv stycken deltagare som skall intervjuas är 
ett stort antal men eftersom sex av dem skulle svara skriftligt på färdigskrivna frågeformulär 
behövde dessa inte renskrivas.  
  
4.2 Val av metod 
För att nå elev samt lärarperspektiv valde jag att använda mig av intervjuer. Studien blir 
empirisk eftersom jag samlar in data som skall tolkas och analyseras. Johansson och Svedner 
(2006) skriver om strukturerad och kvalitativ intervju. Den första metoden bygger på att ha 
färdiga strukturerade frågor som är lika till båda intervjugrupperna. Andra metoden består mer 
av öppna frågor. När man använder sig av öppna frågor kan man rikta in följdfrågor för att få 
ett så uttömmande svar som möjligt. Den sist nämnda metoden kallas för kvalitativ intervju. 
När man intervjuar om människors upplevelser samt erfarenheter i omgivningen kan svaren 
skilja sig åt. Flera personer kan vara med om en och samma situation men upplevelsen kan 
skilja sig. Här kan man inte påstå att den ena personens svar är korrekt. Enligt Stensmo (2002) 
måste man som intervjuare ha detta i åtanke när man genomför en intervjustudie.  
 
Det första metod valet för att nå syftet med studien var att skicka ut en enkät till lärare runt 
omkring i Sverige. För att få ta del av elevers erfarenheter angående specialklass valdes 
metoden intervju. Cirka åttio enkäter skulle behövas besvaras för att kunna framställa ett svar. 
Tio stycken elever skulle intervjuas för att kunna sammanställa ett resultat. De eleverna som 
skulle interljuvas hade gått på samma skola var det mer relevant för resultatet att lärarna kom 
ifrån samma ort och skola. Likaså kan bortfallet bli stort i enkätundersökningar. Dessutom 
riskerar svaren att inte skulle bli så uttömmande i en enkätundersökning, det kan vara svårt att 
få deltagaren att skriva ett utförligt personligt svar. Man vill få brevskrivaren att beskriva sin 
uppfattning kring ett område med sina egna ord, skriver Stuka´t (2005).  
 
4.3 Genomförande 
I slutet av oktober 2007 togs telefonkontakt med före detta elever som har gått i specialklass. 
Via telefon presenterade jag mig själv och mitt arbete. Slumpmässigt blev det tre flickor och 
tre pojkar som valde att delta. Ett bortfall fick jag av en av eleverna som kände att tiden inte 
fanns just nu för att delta i studien. Tillsammans med personen som jag skulle intervjua 
bestämde vi tid och plats. Alla deltagarna fick ett missivbrev5 där jag informerade om arbetet 
och att intervjusvaren, resultatet var konfidentiellt samt att de när som helst kunde avsluta 
samarbetet, utan påtryckning från skribenten och utan att behöva motivera sitt beslut. 
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Utifrån mina tidigare erfarenheter angående intervjuer är det bra att deltagarna och den som 
intervjuar börjar med att gemensamt lösa eventuella frågor som kan ställas innan samtalet 
börjar. 
 
Alla deltagare fick läsa igenom frågorna6 innan frågesamtalet påbörjades. På så sätt kunde 
deltagarna ställa frågor angående intervjufrågorna. Det kan ställas frågor som deltagaren inte 
förstår och de kan känna sig bortkomna då. Jag påpekade även att intervjun skulle ske i form 
av ett samtal. Den allra första intervjun blev väldigt omfångsrik. Under intervjun ställdes 
många följdfrågor för att få ett bättre flyt i samtalet. Jag ansåg frågorna relevanta för själva 
studien men utifrån renskrivning och genomläsning av alla intervjuer såg jag att en del frågor 
inte var väsentliga. Trost (1993) framhåller att ovana intervjuare har en benägenhet att försöka 
ta med allt när det kommer till bearbetning av materialet. Han antyder att det är bättre att ta 
med mindre för att lättare ringa in resultatet.   
 
Det tog totalt en vecka att intervjua samt renskriva. Intervjuernas längd varierade från fyrtio 
minuter till en timme och tio minuter. Under själva intervjun fördes inga anteckningar, då jag 
ansåg att det kunde vara ett störningsmoment. Samma dag som intervjun ägde rum skrevs den 
ut på datorn till en löpande text. I resultatet redovisas intervjuernas svar fråga för fråga. Enligt 
Trost (1993) finns det inga generella regler för bearbetningen av kvalitativa intervjuer. Det 
man vill åt är varje individs enskilda svar och även se om det kan finnas mönster i svaren. 
Telefonkontakt togs med rektorn som blev informerad om studiens syfte. Ett missivbrev 7blev 
skickat via mail till skolledaren eftersom kontakten med lärarna skulle ske via mail. Rektorn 
fick via mail ett missiv som delades ut till lärarna, vilka valdes strategiskt av rektorn. Det 
påpekades även i lärarnas brev att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 
Upplysning gavs att om de ville avbryta så fick de gärna kontakta rektorn eller min 
handledare. På så sätt fick jag information om det skulle bli eventuellt flera bortfall. 
Därefter var jag till skolan och lämnade igenklistrade kuvert med frågeformuläret i. Ett 
missförstånd uppstod via mail, rektorn trodde att jag bara ville ha fyra st lärare som arbetade i 
specialgrupperna på skolan. Åter igen förklarade jag tydligare vad som stod i missivet, att jag 
ville även ha två-tre st ”klasslärare” som skulle svara på frågeformuläret. Efter en vecka fick 
jag det första besvarade frågeformuläret. Det tog ytterligare två veckor tills jag fick flera svar. 
Efterhand som tiden gick och det saknades svar tog jag kontakt med rektorn igen och 
berättade att jag saknade två svar. Enligt rektorn hade inga lärare meddelat att de ville avbryta 
sitt deltagande. När två veckor till hade passerat såg jag de två uteblivna svaren som bortfall. 
 
4.4 Datainsamling  
Bearbetningen av frågor till frågeformuläret och intervjufrågorna tog avstamp ur 
problemformuleringen. Formuleringen av elevernas frågor var viktigt så att frågorna inte blev 
besvarade med ett ja eller nej svar. Alla frågor går givetvis att svara ja eller nej på men om 
man som intervjuvare försöker att be deltagaren att berätta om något så blir svaren oftare 
bredare. För att få ett svar på frågeställningarna skrevs de frågorna in i frågeformuläret och i 
elevernas intervjufrågor. Syftet med studien var att ta reda på elever och lärares erfarenheter 
angående specialklasser samt inkludering i skolan. Utifrån syftet formulerades intervjufrågor 
till elever samt frågeformuläret.  
 
Datainsamlingen bestod av bandade intervjuer och skriftligt frågeformulär8.  

                                                 
6 Se bilaga  
7 Se bilaga  
8 se bilaga  
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Elevernas intervjuer skedde verbalt med bandinspelning. På så sätt kunde följdfrågor ges. 
Genom ett frågeformulär skedde lärarnas intervjuer. Argumentationen för detta val var att 
författaren ville hålla ett distanserat förhållande till lärarna som intervjuas. Även att lärarna 
skulle förbli anonyma gentemot undersökaren så att kritiska svar vågades ge eftersom det 
finns personlig relation mellan undersökaren och urvalet. 
 
4.5 Databearbetning 
De fem bandade elevintervjuerna transkriberades och analyserades. När jag skrev rent 
intervjuerna bearbetades språket. Talspråket omskrevs till ett mer korrekt skriftspråk men 
inget ändrades, togs bort eller lades till. För att redovisa intervjusvaren i resultatet valdes att 
presentera en fråga i taget. Elevernas svar genomlästes och jämfördes mot varandra för att 
eventuellt se om det fanns mönster och skillnader i deras svar. Det gick att hitta mönster och 
skillnader i elevernas svar vilka redovisas under respektive fråga i resultatet. 
Analysen av svaren på frågeformulären gjordes direkt från frågeformuläret utan föregående 
redigering. Även här tittade jag efter likheter och skillnader i lärarnas svar. Svaren redovisas 
även här under respektive fråga. Resultatet bearbetas vidare i diskussionen där lärarnas och 
elevernas svar jämförs mot varandra för att besvara min frågeställning i relation till 
bakgrunden. 
 
4.6 Etiska aspekter 
Under uppsatsarbetet har jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna genom att 
informera deltagarna genom ett frågeformulär om uppsatsens syfte och därigenom uppfylldes 
informationskravet. Eftersom studien bygger på två olika metoder, samt frågeformulär, har 
samtyckeskravet nått genom ett frågeformulär på två olika sätt. De muntliga intervjuerna 
krävde att jag tog personlig kontakt via telefon där deltagarna gav sitt samtycke för 
medverkande i studien. Respondenterna som svarade på frågeformuläret gav samtycke via 
rektorn. Allt deltagande var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Respondenterna hade 
möjlighet att avbryta deltagandet utan att känna påtryckning av mig. Det togs hänsyn till 
konfidentialitetskravet genom att all information som inhämtades har förvaltats och arkiverats 
utan möjlighet för åtkomst av utomstående. Materialet som redovisas i resultatet är 
avidentifierat. Inga personuppgifter eller platsangivelser finns i resultatet. Materialet har 
enbart används till att nå studiens syfte och därmed fullgjordes nyttjandekravet.  
 
5. Resultat 
Syftet med denna studie var att titta närmare på elevers erfarenheter angående specialklass 
tillhörighet samt lärares erfarenheter angående integrering av elever i stor klass från 
specialgrupper. 
Först presenteras elevernas intervjufrågor med svar. Nästa steg blir att redovisa lärarnas 
intervjufrågor samt svar.  
 
5.1 Presentation av intervjusvar från elever 

– Kan du berätta om dina erfarenheter angående din skoltid? 
Alla förutom en av deltagarna ansåg att början av skolan var positiv och hanterbar. De 
ansåg att de hängde med i undervisningen. Problemen uppstod när de började år sju. 
Kraven blev för höga även påpekade tre av dem att det var sådan stor omställning i år sju 
där antalet ämnen och lärare fördubblades. De saknade systemet med en lärare och ett 
klassrum.  
En intervjuperson ansåg att skolproblemen har funnits sedan skolstarten. De tidigare åren 
var arbetsamma men det blev värre när personen började högstadiet. 
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– Beskriv mötet mellan dig och andra lärare på skolan, anser du dig lika bemött som 

andra elever från storklass? 
Tre av deltagarna ansåg att mötet som ofta bestod i ett möte i korridoren eller i matsalen 
var bra. Men alla aktörerna påpekade att när de hade börjat den så kallade lillaklassen så 
fick de stämpeln som stökiga, bråkiga. Det var aldrig någon som sa något direkt åt dem 
men de kände att det snackades skit bakom deras ryggar. Två av dem ansåg att mötet med 
de andra lärarna var bra. En av personerna hade en väldigt bra relation till de andra 
klasslärarna.  
 
– Betygen du fick när du gick ut skolan hade du klarat av att få lika bra betyg om du gått 

i storklass? 
Här svarade alla deltagarna att de inte hade haft de resultat som de hade när de gick ut 
skolan. Alla var överens om att resultaten säkerligen hade varit sämre än de var när de 
gick ut nian. Något som även togs upp här var att de var otroligt tacksamma för 
personalen som arbetade i denna klass. Två av aktörerna påpekade även att tack vare 
denna klass så är de personer som de är i dag. De har klarat av skolan och har idag fått ett 
arbete viket de inte hade fått utan stödet från specialklassen.   
 
– Kan du beskriva vilka du umgicks med i skolan och på fritiden dvs. ålder, klass de 

tillhörde!  
Alla medverkande hade en eller flera kompisar från storklass. En av dem ansåg att bara 
för att man går i en specialgrupp så blir man inte ett gäng. Alla andra ansåg att 
gruppen/klassen var väldigt sammansvetsad. Det var lättare att umgås med varandra 
eftersom de ansåg sig själva likasinnade. En enda deltagare påpekade att personen i fråga 
skämdes för att tillhöra denna klass.  
 
Citat från en av de medverkande:  
 

Vi blev som en enda stor familj. 
 
Citat från en annan deltagare:  
 

Jag hade mycket kompisar från storklassen som jag tillhörde. Bara för att man går i en 
specialklass eller mindre grupp behöver man inte bara umgås med de kamraterna. 

 
– Hade din klass lunch och raster tillsammans som andra elever i mellanstadiet eller 

högstadiet? 
Alla deltagare svarade att de hade lunch när de andraklasserna på mellan stadiet hade 
lunch. Klasserna hade egna bord så denna grupp hade då givetvis ett eget bord. Detta 
gällde alla som deltog i denna studie. En av deltagarna svarade att det kändes lite 
utpekande att ha lunch med de andra eleverna på skolan eftersom matsalen som de åt i har 
en upphöjd scen där man kan dra för gardiner.  Denna elev berättade att lillagruppen fick 
komma en kvart senare och sitta där och man drog för gardinerna. Även fanns det en 
deltagare i denna studie som inte ville gå till lunch men det berodde på att eleven inte hade 
så många kamrater och kände sig skamsen att tillhöra lillagruppen.  
 
Citat från en av deltagarna:  
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De andra eleverna i klassen gick och åt i matsalen. Jag stannade ofta inne i vårt rum på raster 
och luncherna för jag skämdes så mycket över att gå i denna klass. Jag trivdes bra i klassen men 
skämdes utåt.   

 
– Berätta hur det gick till när du fick börja i specialklassen! 
Deltagarna i denna studie har svarat att de ville själva gå till specialklassen och har själva 
frågat rektor eller lärare om att få pröva gå till denna klass. Det framkom även att alla 
började klassen i år sju. Två av eleverna hade problem sedan tidigare och olika 
hjälpinsatser hade påbörjads men inget hade fungerat. Tre av deltagarna har bytt skola 
enbart för att få en ny start och kunna börja i denna klass. Fyra deltagare påpekade under 
denna fråga hur bra det fungerade med denna klass eftersom de var få elever med flera 
lärare samt att lärarna kunde förklara sakerna på flera olika sätt. 
 
Citat från en av aktörerna:  
 

När jag började mellanstadiet så var det väldigt svårt för mig att följa med i undervisningen. Jag 
blev väldigt jobbig det var många lärare som sa att jag inte var välkommen till deras lektioner. 
Tillslut fick jag en assistent. Men det löste inte problemet jag kände mig bara ännu dummare och 
mer utpekad. Blev erbjuden att pröva specialklassen. 

 
– Om aktiviteter som utflykter, friluftsdagar på skolan anordnades var din klass 

medräknad? 
En deltagare minns inte alls. Det som eleven kommer ihåg är en kompensatorisk utflykt 
med specialklassen. Det anordnades speciella utflykter om eleverna i klassen klarade av 
vissa uppgifter eller om de hade sköt sig otroligt bra. En har svarat att det fanns inga 
skillnader mellan skolans klasser, inte vad denna elev minns.  
Eleven lyfter dock fram att var det någon elev som var fruktansvärt jobbig så var det hans 
personlighet som var negativ. Denna fråga var svår att hitta ett mönster i svaren. 
 
Jag citerar denna deltagare:  
 

Jag var ju normal. 
 
De andra deltagarna ansåg att deras klass inte var medräknad och att många såg klassen 
som stökig och jobbig. Eleverna berättade att alla på skolan har behörighet till storklass, 
det innebär att man får gå till den vanliga klasen i de ämnena man klarar.  Det antyddes 
här att de ansåg att de borde ha fått följa med på utflykterna som anordnades.    
 
– Vad tycker du om skolor som anordnar så kallade specialklasser? 
Det är bra för personer som behöver stödet menade alla elever som svarade. Tre deltagare 
poängterade att namnen på smågrupper/specialklasser inte behöver vara så utpekande. 
 
Citerar en av deltagarna:  
 

Det är bra tycker jag men man behöver inte göra så storskillnad på det. Nu är det ju bara 
problem barn som går där. Det är ju inte bara  problembarn utan det är folk som inte kan lära sig 
eller har svårt att lära sig. 

 
Citerar en av deltagarna:  
 

Jag tycker det är väldigt bra, det är bra när kommunerna lägger ner pengar på elever än på andra 
saker som inte är så viktiga. Det är alldeles för viktigt med skolan. Tyvärr förstår inte alla det 
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förens det är för sent. Alla är ju så olika, en del har väldigt lätt för att lära sig. Sen finns det dom 
som har så svårt att lära sig, bara för det är man inte dum man kan vara bra på något annat. 

 
– Skall skolorna fortsätta med specialklass/grupp undervisning? 
Alla deltagarna ansåg att skolan ska fortsätta med specialklasser eller smågrupper.  
 
Citerar en av deltagarna:  
 

Verkligen, eftersom vi människor är olika och lär oss på olika sätt. Om någon elev kanske har en 
diagnos som ADHD kommer han/hon inte att klara av skolan. Om personen går i storklass 
kommer hon/han bli så utpekad och ensam. 

 
– Om du fick bestämma hur skulle upplägget av undervisning ske för de elever som 

behöver det där extra! 
Det som alla eleverna lyfte fram här var få elever med flera lärare.  
Ett svar hämtat från varje deltagare på denna fråga: 
- Tydliga genomgångar, lite information i taget. 
- Inte femtio minuters arbetspass, kortare pass så att man orkar 
- Bås så att man kan skärma av sig från de andra om man vill 
- Sen är det viktigt med materialet typ flera datorer 
- Det perfekta skulle vara tio elever två lärare 
 

5.2 Presentation av intervjusvar från lärare 
– Berätta om dina erfarenheter om integrering och en skola för alla! 
Här blev det ett bortfall i svaret. Deltagarna antydde att skolan har integrering eftersom 
alla elever har så kallad klasstillhörighet. Detta betyder att en elev är inskriven i ”vanlig 
klass” men går i specialklass och kommer till storklassen ibland, oftast vid de praktiska 
ämnena. De anser att integreringen inte fungerar så bra. De lyfter dock fram att tack vare 
den specialklassen blir det en skola för alla. 
 
– Oavsett vilken grupp/klass tillhörighet eleven har blir de lika bemötta av all personal 

på skolan? 
Här var lärarna eniga om att eleverna inte blir lika bemötta. Två av lärarna ansåg att detta 
var på grund av stämpeln som elever från specialklassen får. Även påpekades det att dessa 
elever var svårare att ta till sig eftersom de inte var i klassen så ofta. Mötet med eleverna 
sker ofta på rasterna. Ett intressant svar var att personalen från specialklassen inte vill att 
den andra personalen på skolan ska tillrättavisa deras elever. Genom detta blir 
behandlingen annorlunda. 
 
– Eleverna i specialklass blir de lika behandlade av andra elever på skolan. Finns det -

fungerande integrering mellan klasserna? 
Alla deltagare svarade att eleverna på skolan behandlade eleverna från specialklassen bra. 
En av deltagarna poängterade att hon/hans klass var väldigt stöttande och uppmuntrande 
mot de elever som kommer från den andra klassen. När det kommer till integreringen av 
elever från specialklass fungerar den utmärkt om eleven har med sig en assistent. En lärare 
svarade att det fungerade bra när läraren fick veta i förväg om en elev skulle komma och 
att läraren eventuellt kunde tala om att i dag passar det inte. 
 
– Om skolan anordnar aktiviteter räknas då specialklassen in. Berätta gärna om 

positiva/negativa erfarenheter kring detta! 
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Här skilde sig svaren. Det framkom att två av lärarna ansåg att oftast blev de eleverna 
tillfrågande men kunde bli bortglömda när det gäller saker som deras klasser gör. 
Storklassen som eleven är inskriven i kunde anordna klassfester eller något liten utflykt, 
tyvärr hände det att eleven som är inskriven men inte går i klassen blev bortglömd ibland.   
Ett svar löd att dessa elever var alltid medräknade men det krävdes en personal från 
specialklassen.   
 
– Skall skolor fortsätta med specialklassundervisning? 
Här svarade alla informanterna lika, de ansåg att det var väldigt viktigt att skolor fortsätter 
med specialklassundervisning. De poängterade att flera elever mår bättre av att det är flera 
vuxna och ett lugnare studietempo.  
 
Citerar en av deltagarna:  
 

Ja, absolut. Bra med mindre klasser då dessa elever ofta kräver en – till - en undervisning. De 
kan i stor klass försvinna eller bli väldigt utpekade om de har egen assistent. Att integrera 
eleverna med stöd är bra men det ska inte bara vara i de praktiska ämnena.  

 
6. Diskussion 
Nedan kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån frågeställningen. Men först diskuteras 
mitt val av metod. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Genomförandet av elevintervjuerna var väldigt givande eftersom följdfrågor kunde ges. På så 
sätt blev svaren djupare. Intervjuerna fungerade som ett samtal där eleverna fick ställa frågor 
till mig. För att missförstånd skulle undvikas under själva samtalet fick deltagarna läsa 
igenom frågorna innan samtalet började. Vilket ökar reliabiliteten. Eleverna ansåg själva att 
det var positivt att få tid att läsa igenom frågorna.  
Även blev det ett bortfall men tack vare antalet av tillfrågade deltagare påverkade inte 
bortfallet studiens syfte. Eftersom studien är relativt liten kan inte resultatet generaliseras utan 
ger en bild av vad några elever och lärare anser i frågan. Jag anser att reliabiliteten för studien 
är relativt hög då intervjuerna har genomförts på samma sätt och frågeformulären har sett 
likadana ut för deltagarna. Frågorna i intervjuerna och frågeformulären har formulerats utifrån 
frågeställningarna och där med täcker de alla viktiga aspekter för att nå syftet. För att uppnå 
en sann bild av elevers samt lärares erfarenheter av specialundervisning i specialklass krävs 
att informanterna har upplevt/varit i kontakt med detta. Därför uppsöktes deltagare med god 
erfarenhet angående detta ämne vilket ledde till ökad validitet i studien. För att uppnå 
anonymitet när det kommer till deltagare av lärare valde rektorn deltagarna för att jag inte 
skulle veta vem läraren var hade jag ingen kontakt med lärarna. Även blev det ett bortfall på 
två stycken lärare. Bortfallet påverkar inte resultatet men svaren kunde ha blivit mer 
uttömmande om jag hade haft personlig kontakt med lärarna. Metoden var bra att de svarade 
på ett frågeformulär men följdfrågor kunde ha givits via mail om jag hade haft kontakt med 
dem. Utifrån litteraturen har jag fått en god bakgrundbild inom ämnet. Ämnet 
specialpedagogik och begreppet en skola för alla är ämnen som det forskats mycket omkring 
vilket leder till att det finns mycket forskningsbaserad litteratur inom området. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Samtliga elever ansåg att det var positivt att gå i specialklass. Eleverna menade att de frivilligt 
hade börjat i denna klass. Resultaten som de presterade hade aldrig uppnåtts utan den 
specialundervisning som gavs iden speciella klassen. I Bergecliff (1999) avhandling har hon 
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fått fram liknande resultat, dvs. att eleverna har frivilligt valt att få gå och tillhöra specialklass 
liksom att eleverna såg anpassad studiegång som en räddning. 
Tyvärr poängterade deltagarna att de upplevt negativt bemötande på grund av 
specialklasstillhörigheten. Alla lärare betonade specialklassens betydelse på deras skola. Även 
fanns det ett tydligt mönster när det kommer till lärarnas inställning till att skolor har sådana 
specialklasser. Allesammans ansåg att skolor måste fortsätta med specialklasser. 
 
6.2.1 Blir elever lika bemötta av lärarna oavsett vilken grupp/klass de tillhör? 
Andersson (1999) skriver om hur barn som får specialundervisning eller går i specialklass får 
en negativ stämpel. Detta stämmer utifrån vad eleverna kände. Eleverna sa att så fort de 
började i specialklassen fick de en stämpel. Denna stämpel innebär att man är stökig, bråkig 
samt osmart. Andersson (1999) menar att en etikett som ges i skolan kan vara svår att bli av 
med. Den kan följa en människa ända upp i de vuxna åren. Ingen skall utpekas, stämplas eller 
särbehandlas i skolan poängterar hon. Eleverna kände sig väldigt utpekande tack vare 
etiketten och klassen som de gick i. Lärarna påpekade att eleverna på skolan inte blir lika 
bemöta eftersom de ofta upplevs som bråkiga och stökiga lever. I litteraturen såg jag att lärare 
kan bli negativt inställda till elevgrupper som skiljer sig från de andra. Lärarna får flera 
uppgifter. Det skall skrivas åtgärdsprogram och uppföljning av eleverna som är i behov av 
extra stöd tar tid från den verkliga undervisningen poängterar Ogden (2003). I skolan ska vi 
lära barnen att vi är olika och lär oss på olika sätt. Vi ska även lära barnen att umgås med 
varandra skriver Haug (1998). Det här är intressant eftersom det är lärarna som sätter etiketter 
på en del av eleverna. Barnen ser hur vuxna bemöter de andra eleverna.  
Vi ska ha en skola för alla och det innebär inkludering av elever i behov av särskilt stöd i den 
vanliga klassen. Detta förutsätter att lärares förhållningssätt till eleverna som är i behov av 
extra resurser är positiv skriver Vernersson (2002). Men det kan vara svårt att ha ett bra 
förhållningssätt till elever som man inte har mycket kontakt med. Lärarna påpekade att mötet 
med många av eleverna från specialklassen sker på rasterna.   
 
6.2.2 Inkluderas specialklasser i anordnade aktiviteter på skolan som studiedagar, 
utflykter? 
Det framkommer tydligt att eleverna från specialklassen inte alltid är inkluderade i utflykter 
och studiedagar. Lärare berättade att deras klasser ibland anordnade någon klassfest eller liten 
utflykt kunde de glömma bort elever som är inskrivna i klassen men går för mesta del i 
specialklass. Man gör inte det med flit men som eleven inte är i klassen så glöms eleven bort. 
Detta poängterade eleverna i studien som väldigt negativt det anser att de tillhör en storklass 
och det är viktigt för dem att få delta under arrangemangen. Om man inte ser till elevens och 
elevens behov så blir inte integreringen positiv skriver Emanuelsson (2001). Majoriteten av de 
tillfrågade ansåg att de inte blir tillfrågade för att lärarna ser dem som jobbiga Åter igen denna 
etikett som sätts på dessa elever. För inkludering anser Nilholm (2006) att attityder mot 
eleverna måste ändras. 
 
6.2.3 Blir elever i specialklass lika behandlade av andra elever på skolan? 
Andersson (1999) lyfter fram hur viktigt det är att vi lär barnen att acceptera att vi skiljer oss 
från varandra och umgås med varandra oavsett skillnaderna. Det framkommer tydligt i denna 
studie att ett positivt bemötande fanns mellan elever från vanlig klass och eleverna från 
specialklassen. Lärarna berättade hur elever från storklass månade om deras kamrater från den 
andra klassen. En elev antydde att man behöver inte bara umgås med kompisarna från den 
klassen man går i. Det är bra med flera olika kompisar.  
Visst finns det deltagare som skämdes över vilken klass hon/han gick i och ville inte umgås 
med några andra elever förutom de klasskamrater eleven hade för att de var tryggare. Även 
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framkom det att många deltagare känner att man umgås klassviss på grund av att man känner 
sig lika. Det jag har sett är att det finns positivt bemötande mellan eleverna oavsett vad som 
nämns i den ovannämnda rubriken 6.2.1. 
 
6.3 Slutsatser 
Efter att ha läst och analyserat litteraturen anser jag att när det kommer till inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att fortsätta ta del av det som skrivs inom ämnet. 
Speciellt för lärare som kan stöta på eleverna i sitt eget klassrum. I litteraturen har jag funnit 
för och nackdelar när det kommer till att inkludera elever som är i behov av extra stöd i 
undervisningen i storklass. En tydlig slutsats utifrån elevernas svar är att det finns en negativ 
bild av att gå i specialklass. Tack vare namnen på specialklasser ansåg deltagarna att de var 
ganska utpekade. Även antydde lärarna att eleverna blir negativt behandlade på grund av 
vilken klass de går i. För att ge elever extra stöd och resurser i undervisningen sätter vi 
etiketter på eleverna till exempel elever i behov av särskilt stöd. Litteraturen avspeglar dubbla 
meningar angående diagnostisering, stödundervisning och tillhörighet. Haug (1998) menar att 
vi ska diagnostisera eleverna för att ge rätt stöd i undervisningen. Andersson (1999) antyder 
att alla elever oavsett diagnos eller svårigheter är i behov av extra stöd någon gång under 
skolåren. Människors attityder måste ändras angående personers olikheter. Utifrån mitt 
resultat av studien behöver skolorna omorganiseras för att uppnå en skola för alla och att 
elever i behov av extra stöd inte ska bli utpekade. Eleverna som deltog i studien ansåg att 
mindre klasser och flera utbildade lärare i ett klassrum krävs för att alla elever skall få en bra 
undervisning. Utifrån deltagarnas intervjuer drogs slutsatsen att genom att alla elever får 
specialundervisning behöver vi inte diagnostisera elever och sätta in dem i olika fack. Då 
undviker man att peka ut en del elever. Eleverna, lärarna och litteraturen påpekade att det är 
svårt att gå i en specialklass och därför är det viktigt att lyfta fram att alla elevdeltagarna i 
denna studie har frivilligt valt att gå i specialklass samt att elever och lärare poängterade hur 
viktigt det är med fortsättning av att ha specialklasser på skolorna för de elever som är i 
behov. 
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Bilaga 1 

Till före detta elever.    2007-10-14 
     
Hej jag studerar vid lärarhögskolan i Gävle. Nu är jag inne på min sjunde termin och ska 
skriva mitt examensarbete, en c-uppsats inom pedagogik. 
 
I dag talas det om en ”skola för alla” alla skall inkluderas. Tyvärr passar dock inte den 
traditionella fyrkantiga skolpedagogiken alla elever. Oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, 
sociala svårigheter har alla barn skolplikt.  En del skolor anordnar specialklasser för elever i 
behov av specialpedagogisk undervisning, på så sätt skapar man ofta en skola för alla.  Det 
finns en del politiker som anser att skolor inte har råd att ha fungerbara specialklasser. Utåt 
ser det inte bra ut eftersom man då menar att de eleverna inte är inkluderade i skolan.  
  
Syftet med studien är att få studera elevers erfarenheter angående specialklass undervisning.  
Det jag vill ta del av är elever och lärares förhållningssätt till de elever som går i specialklass.  
Det denna studie skulle kunna medföra är elevers/lärares egna erfarenheter och tankar om det 
finns ett behov till fortsatt undervisning i specialklasser. 
 
Vill du delta i denna studie kommer en interljuv att ske inom snarast. 
Deltagandet kommer att ske anonymt och är frivilligt vilket innebär att du själv väljer om du 
vill delta i studien. Eftersom det är frivilligt att delta kan du när som helst avbryta deltagandet. 
Svaren kommer inte att kunna kopplas till de individuella deltagarna.  
Det tar cirka tjugo minuter att genoföra interljuv. För att jag skall kunna sammanställa dina 
svar kommer jag att banda interljuv. 
 
Sammanställningen kommer att redovisas i en c-uppsats skriven inom lärarutbildningen. Efter 
ett godkännande kommer uppsatsen att publiceras i en databas på högskolan i Gävle. 
 
Vid frågor som rör studien var god att kontakta mig. 
 
 
Tack på förhand  
Petra Sandgren 
 
 
 
 
Student 
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Handledare 
Åke Olofsson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
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Email:  
 

 



 

 

Bilaga 2 
 
Elevintervjufrågor. 
 
• Kan du berätta om dina erfarenheter angående tid skoltid 

• Beskriv mötet mellan dig och andra lärare på skolan, anser du dig lika bemöt som andra 

elever i stor klass. 

• Betygen du fick hade du klarat av att få lika betyg om du inte hade gått i en specialklass. 

• Kan du beskriva vilka du umgicks med i skolan och på fritiden dvs. ålder vilken klass de 

tillhörde.  

• Hade du lunch och raster tillsammans som andra elever i mellan eller högstadiet. 

• Berätta hur det gick till när du fick börja i specialklassen.  

• Om aktiviteter som utflykter, friluftsdagar på skolan anordnades var din klass 

medräknad.   

• Vad tycker du om att skolor anordnar så kallade specialklasser. 

• Skall skolorna fortsätta med specialklass/grupp undervisning.  

• Om du fick bestämma hur skulle upplägget av undervisningen ske för de elever som 

behöver de där extra. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
 
Till rektorer.     Gävle 2007-10-08 
Hej jag studerar vid lärarhögskolan i Gävle. Nu är jag inne på min sjunde termin och ska 
skriva mitt examensarbete, en c-uppsats inom pedagogik. 
 
I dag talas det om en ”skola för alla” alla skall inkluderas. Tyvärr passar inte den traditionella 
fyrkantiga skolpedagogiken alla elever. Oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, sociala 
svårigheter har alla barn skolplikt.  En del skolor anordnar specialklasser för elever i behov av 
specialpedagogisk undervisning, på så sätt skapar man ofta en skola för alla.  Det finns en del 
politiker som anser att skolor inte har råd att ha fungerbara specialklasser. Utbildade lärare 
och speciallärare. Utåt ser det inte bra ut eftersom man då menar att de eleverna inte är 
inkluderade i skolan.  
  
Syftet med studien är att få studera elevers erfarenheter angående specialklassundervisning.  
Det jag vill ta del av är elever och lärares förhållningssätt till de elever som går i specialklass.  
Denna studie skulle kunna medföra elevers/lärares egna erfarenheter och tankar om det finns 
ett behov till fortsatt undervisning i specialklasser.  
 
Vill eran skola samverka i denna studie kommer det att behövas ca 5-6 lärare som vill bli 
intervjuade. Jag vädjar till dig om hjälp med urvalet, utdelning av missivbrev och ett 
igenklistrat kuvert med frågeformuläret i till lärarna. Om det finns möjlighet skulle urvalet av 
lärare bestå av 3st lärare som arbetar i specialklass och 2-3st 1-9 klasslärare. 
 
Eftersom skribenten kan känna en del av deltagarna kommer intervjuer att ske genom ett 
frågeformulär. Deltagandet kommer att ske anonymt och är frivilligt. Svaren kommer inte att 
kunna kopplas till individuella deltagare. I frågeformuläret med följer kuvert med studentens 
adress samt ett frimärke. Den avsatta tiden för att svara på frågeformuläret är ca femton 
minuter. 
 
Sammanställningen kommer att redovisas i en c-uppsats skriven inom lärarutbildningen. 
Vid frågor som berör studien eller frågeformulär var god att kontakta mig. 
 
Tack på förhand  
Petra Sandgren 
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Petra Sandgren  
 
 
Handledare 
Åke Olofsson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
 
   
 



 

 

Bilaga 4 
 
Till lärare.     Gävle 2007-10-15 
Hej jag studerar vid lärarhögskolan i Gävle. Nu är jag inne på min sjunde termin och ska 
skriva mitt examensarbete, en c-uppsats inom pedagogik. 
 
I dag talas det om en ”skola för alla” alla skall inkluderas. Tyvärr passar dock inte den 
traditionella fyrkantiga skolpedagogiken alla elever. Oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, 
sociala svårigheter har alla barn skolplikt.  En del skolor anordnar specialklasser för elever i 
behov av specialpedagogisk undervisning, på så sätt skapar man ofta en skola för alla.  Det 
finns en del politiker som anser att skolor inte har råd att ha fungerbara specialklasser. Utåt 
ser det inte bra ut eftersom man då menar att de eleverna inte är inkluderade i skolan.  
  
Syftet med studien är att få studera elevers erfarenheter angående specialklass undervisning.  
Det jag vill ta del av är elever och lärares förhållningssätt till de elever som går i specialklass.  
Det denna studie skulle kunna medföra är elevers/lärares egna erfarenheter och tankar om det 
finns ett behov till fortsatt undervisning i specialklasser.  
 
Eftersom skribenten kommer ifrån samma kommun kommer intervjuer att ske genom ett 
frågeformulär. Deltagandet kommer att ske anonymt och är frivilligt vilket innebär att du själv 
väljer om du vill delta i studien. Svaren kommer inte att kunna kopplas till de individuella 
deltagarna. I frågeformuläret med följer kuvert med studentens adress samt ett frimärke. Den 
avsatta tiden för att svara på frågeformuläret är ca femton minuter. Vill du avbryta ditt 
deltagande i studien var snäll och meddela din rektor. 
 
Sammanställningen kommer att redovisas i en c-uppsats skriven inom lärarutbildningen. Efter 
ett godkännande kommer uppsatsen att publiceras i en databas på högskolan i Gävle. 
 
 
 
Tack på förhand  
Petra Sandgren 
 
 
 
 
Student 
Petra Sandgren  
 
Handledare 
Åke Olofsson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Bilaga 5 
 
Jag vädjar till dig att skriva så motiverande och uttömmande svar som möjligt. 
Tack på förhand  
Petra Sandgren 
 
 
Frågeformulär. 
 

• Berätta om dina erfarenheter om integrering och en skola för alla. 

 

 

• Oavsett vilken grupp/klass tillhörighet eleven har blir det lika bemöta av all personal 

på skolan. 

 

• Eleverna i specialklass blir de lika behandlade av andra elever på skolan. Finns det 

fungerbar integrering mellan klasserna. 

 

 

• Om skolan anordnar aktiviteter räknas då specialklassen in. Berätta gärna om 

positiva/negativa erfarenheter kring detta. Skall skolor fortsätta med 

specialklassundervisning? 

 


