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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att beskriva och förstå den så kallade lilla gruppens funktion i en 
skola för alla. Detta utifrån de förhållningssätt och synsätt som finns i samhället utifrån olika 
perspektiv på en skola för alla. Skolans styrdokument strävar mot en integrerad skola där alla 
elever skall kunna gå tillsammans, samtidigt som varje elev skall få utvecklas och lära efter 
sin egen förmåga. Detta kräver stora kunskaper hos lärarna som ska kunna bedriva en 
undervisning som passar alla elever. Det finns dock tecken som visar på brister i kompetensen 
hos lärare och även i lärarutbildningen. Denna konflikt visar sig även då alla skolor i den 
kommun som studien gjorts bedriver en segregerande verksamhet av elever i behov av särskilt 
stöd. Jag har genom kvalitativa intervjuer med speciallärare som undervisar i den lilla 
gruppen, rektorer och ordförande i barn- och ungdomsnämnden fått tolkningar av detta 
begrepp och deras synsätt då det gäller inkludering och segregering. Resultatet visar tydligt de 
svårigheter som ligger i tolkningen av dessa begrepp och dess olika konsekvenser i praktiken. 
Studien visar att lärare och rektorer ser detta problem utifrån ett individperspektiv och talar 
om eleverna och deras behov. Kommunpolitikern visar ett mera generellt och resurstänkande 
perspektiv. I denna studie finns tydliga tecken på denna klyfta som gör det svårt att förstå och 
genomföra visionen om en skola för alla. 
 

 

Nyckelord: En skola för alla, den lilla gruppen, integrering och segregering. 

Keywords: Inclusion exclusion, small groups
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Inledning 
I skolan möter vi elever med olika personlighet, begåvning, värderingar och intressen. Enligt 
skolans styrdokument skall skolan arbeta och sträva efter en skola för alla. Alla elever skall få 
möjlighet att utvecklas och lära utifrån sin egen förmåga. För att eleverna skall nå de mål 
skolverket har satt upp har lärare läroplaner och kursplaner att utgå ifrån och stödja 
undervisningen på. Under min lärarutbildning har jag bland annat under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen varit i verksamheten. Där har svårigheterna med 
att nå skolans kunskaps- och sociala mål för elever i behov av särskilt stöd blivit tydliga. 
Något som ligger mig varmt om hjärtat är arbetet med de elever som har någon form av 
svårigheter. Jag har vid flera tillfällen fått möjlighet att få delta i specialundervisningen på 
min partnerskola. Bland annat har jag tillbringat mycket tid med den så kallade lilla gruppen. 
Detta har väckt en del frågor. Bland annat om denna undervisningsforms fördelar och 
nackdelar och om hur organisationen ser ut på olika skolor. Hur arbetar skolorna för en skola 
för alla och till vems fördel?  
 
Då en del skolor i den kommun där min undersökning ägt rum eventuellt skall slås ihop, har 
det funnits en debatt om att den lilla gruppen skall försvinna och eleverna inkluderas i den 
ordinarie klassen. Är detta för att skolan drar åt svångremmen eller handlar det om att alla 
elever skall integreras i den ordinarie undervisningen utifrån en skola för alla?  
Vad blir då bäst för eleverna, kan alla elever integreras i ordinarie klass? Undervisningen i 
skolan ”skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja eleverna fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 4). En av skolans uppgifter blir då att så tidigt som möjligt 
försöka fånga upp de elever som på grund av olika orsaker inte uppnår de nationella 
kunskapsmålen. Detta för att kunna hjälpa och stödja dessa elever och ge dem verktyg för att 
kunna nå skolans mål.  
 
Det finns en mängd olika orsaker till att elever kan ha svårigheter med att tillgodose sig den 
ordinarie undervisningen. Enligt Skolverket (2008b) kan aldrig verksamheten i skolan 
utformas lika då alla elever är olika. De elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd för att sin utveckling, skall enligt skolverket få detta i den utformning 
eleven behöver. Detta stöd skall i första hand ges i elevens ordinarie klass. Det finns alltså en 
grundläggande ideologi inom utbildningspolitiken om en inkluderad skola som skall vara till 
för alla elever oavsett behov. Trots detta finns traditionen med särskilda undervisningsgrupper 
för elever i behov av särskilt stöd kvar i skolans verklighet.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
Under bakgrunden tas olika perspektiv upp utifrån den litteratur och forskning som använts i 
studien. Här tas även upp historiska perspektiv på synen av inkludering och hur begreppet en 
skola för alla tolkats av styrande dokument. Andra begrepp som elever i behov av särskilt 
stöd och den lilla gruppen beskrivs också utifrån den litteratur som använts i studien. Under 
rubriken segregera eller inkludera beskrivs vad dessa begrepp innebär och hur situationen ser 
ut idag.  
 
Styrdokumenten 
Skolans uppdrag är att ge alla elever en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk 
hemvist, ekonomiska och sociala förhållande. De elever som har svårigheter i skolarbetet kan 
få särskilt stöd i undervisningen antingen i den ordinarie klassen eller i särskild 
undervisningsgrupp (Skolverket, 2008a). Enligt skollagen skall grundskolan ge eleverna 
kunskaper, färdigheter och den undervisning de behöver för att på ett aktivt sätt kunna delta i 
samhällslivet. Undervisningen skall särskilt stödja elever som har olika typer av svårigheter 
med sitt skolarbete. Skollagen säger också att undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov (SOU 1985: 1100).  
 
Historiskt sett finns det en rad modeller hur skolsystemet har sett ut för de elever som inte 
ansetts fungera i den ordinarie undervisningen. Detta har följt samhällets strukturer. 1841 
enades riksdagen om den första folkskolestadgan som i första hand bland annat hade till 
uppgift att bekämpa bristande laglydnad och brottslighet. De barn som kom från de högre 
samhällsklasserna hade en välordnad skolgång, så folkskolorna blev redan från början en 
utpräglad fattigskola. Kurser bland annat i kristendomskunskap, läsning och kyrkosång 
infördes för de obegåvade barnen och ansågs även passa fattiga barn (Brodin & Lindstrand, 
2004). Detta visar att det i alla tider och skolsystem funnits elever som inte når upp till de 
regler och normer som krävs för att de skall klara sin skolgång. Författarna menar att det finns 
en bild av vad som betraktas som normalt och att detta även sätter gränserna för resten av 
befolkningen. De menar också att vad som ligger inom denna gräns kan diskuteras. Det finns 
även stora skillnader i vad som betraktas som ett godkänt beteende beroende på kultur och 
social tillhörighet (a.a.). 
 
Anpassad undervisning är inget nytt utan finns tydligt med i läroplanerna. I läroplanen för 
grundskolan 1969 kallades det ”individanpassad undervisning” (Skolöverstyrelsen, 1969). 
Med det menades en personlig riktad handledning från läraren till eleven, där eleven fick 
arbeta efter egen arbetsförmåga och takt. Uppgiften skulle anpassas efter elevens behov och 
förutsättningar. Läroplanen beskriver hur ”verksamheten måste inriktas på skolans samtliga 
elever, en heterogen grupp människor, stadda i ständig utveckling och företrädande skilda 
personlighets- och begåvningstyper” (a.a. s. 4). Organisationen skulle formas så att det var 
möjligt för varje elev att tillvarata sina möjligheter att finna studievägar och arbetssätt som 
främjade den personliga utvecklingen. Läraren hade en stor uppgift i att göra ”allvarliga 
ansträngningar” att använda metodik och läromedel som passade för individuell undervisning 
inom klassens ram. 
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Jämförelsevis har Lgr 80 inte lika väl utformade tankar kring individanpassad undervisning 
som den tidigare läroplanen. Här talas det om planering och samarbete mellan elev och lärare 
för att hitta de arbetsformer som passar elevens förutsättningar och behov (Skolöverstyrelsen, 
1980). Även här påpekas att alla elever är olika och att eleverna bör lämna skolan med en 
bibehållen individualitet. I kommentarmaterialet till Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1982) står att 
läsa att specialundervisningen ökade explosivt under 1960 - 70-talet och att diskussionerna i 
första hand rörde organisationsformer, specialklass och samordnad specialundervisning. De 
menar att fokus nu ligger på att göra undervisningssituationen mindre utstötande och att 
motverka att elever får svårigheter genom att försöka ändra arbetssättet. Det talas om 
elevvårdspersonal som arbetar med behandling av enskilda elever och som riktar sig till 
speciella situationer så som mobbing och konflikter.  
 
I Lpo 94 beskrivs att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen skall formas på 
samma sätt överallt utan att hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s4). Där beskrivs att varje elev skall ges möjlighet att 
utvecklas i det enskilda arbetet och att skolan har ett ansvar för att eleven skall utveckla sitt 
lärande både självständigt och tillsammans med andra. Här finns även en demokratisk anda 
som visar att valmöjligheterna är många för att individualisera och anpassa undervisningen. 
Vikten av elevens delaktighet i planeringen av undervisningen betonas också, detta för att 
eleven i framtiden skall kunna delta i samhällslivet. Detta framställs också som en 
förutsättning för elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. ”Skolans uppdrag är att 
främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 2).  
 
En skola för alla  
Historiskt sett så har skolan förändrats från att vara en skola för somliga till att vara en skola 
för alla. Synen på elever har förändrats och idag har alla barn skolplikt tillskillnad mot för 
hundra år sedan (Brodin & Lindstrand, 2004). Det finns ett inkluderande perspektiv idag som 
skiljer sig ifrån det tidigare segregerade synsättet. Detta inkluderade synsätt innebär att eleven 
i så stor utsträckning som möjligt skall få sin undervisning individanpassad i sin ursprungliga 
klassrumsmiljö. Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) skall dock varje elev lära sig 
utifrån sina egna förutsättningar och behov och undervisningen skall anpassas efter detta. 
Skollagen beskriver hur undervisningen skall stödja elever som har svårigheter i sitt 
skolarbete men att ”särskilt stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven 
tillhör” (SOU 1985: 1100). 
 
En skola för alla är ett välkänt begrepp i dagens skolpolitiska debatt och står för alla barns rätt 
till likvärdig utbildning. Begreppet är således inget nytt utan finns även i Lgr 69 trots att det 
skett en del samhällsförändringar. Enligt Skolverket (1998b) skall skolan kunna möta alla 
barn med alla slags behov. Men detta kan ändå tolkas på en mängd olika sätt. Assarsson 
(2007) tar i sin avhandling bland annat upp de svårigheter som ligger i tolkningen av 
begreppet ”en skola för alla”. Hon menar att styrdokumenten strävar efter en förenad skola 
men att den vanligaste lösningen för elever som upplevs avvikande är någon form av 
segregering.  
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Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) som utgår från FN:s deklarationer och 
regler, har som utgångspunkt att alla olikheter människor emellan är normala. Inlärningen 
måste därför anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i 
förväg bestämda mallar. Deklarationen menar att alla barn har rätt till undervisning och att 
den skall anpassas så att alla elever kan lära i klassrummet. Denna skrevs under samma år 
som den nya läroplanen utformas och Assarsson (2007) menar det då fanns en märkbar 
påverkan av en marknadsliberal diskurs. Målstyrningen ersatte regelstyrning och ord som 
valfrihet och individualisering blev viktiga.  
 
Elever i behov av särskilt stöd 
Begreppet elever i behov av särskilt stöd rymmer många typer av svårigheter. Det handlar om 
fysiska, psykiska eller andra skäl, såsom tillexempel sociala problem. Begreppet användes 
första gången i Socialstyrelsens allmänna råd från 1991. Tidigare hade det talats om elever 
med behov av särskilt stöd. Detta menar skolverket (2008b) var ett sätt att markera att elevers 
svårigheter inte alltid beror på egenskaper hos eleven utan kan också beror på den omgivande 
miljön.  
 
En omfattande studie som gjorts vid Göteborgs Universitet visar att fyrtio procent av alla 
elever får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid och att de specialpedagogiska 
insatserna har ökat. Denna studie visar även att trots att en stor andel elever får stöd redan i 
tidig ålder, i år tre eller fyra, så finns en stor andel elever som inte får det stöd trots att de 
bedöms vara i behov av det.  Dessa elever bedöms dels vara de initiativsvaga och tysta och 
dels de utagerande och störande. Då det gäller de elever som bedöms utåtagerande och 
störande handlar det enligt studien vanligen inte om för lite stöd utan många gånger om fel 
sorts stöd (Skolverket, 2008a).  
 
I grundskoleförordningens (SFS:1994: 1194) kapitel 5 står det under rubriken 
stödundervisning att elever ska ges stödundervisning om det befaras att eleven inte kommer 
att nå skolans mål.  
 

”5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant 
stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns 
särskilda skäl får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall 
efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i 
en särskild undervisningsgrupp.” 

 
Ett specialpedagogiskt perspektiv 
Specialpedagogik är ett viktigt verksamhetsområde, framförallt då det berör de grupper som 
traditionellt beskrivs som svaga. Det har enligt Assarsson (2007) funnits en strävan i 
styrdokumenten sedan 1980-talet efter en sammanhållen skola men att den vanligaste 
lösningen dock är någon form av avskiljning av elever som upplevs avvikande. Även 
Skolverket (2008b) visar på en studie där särskiljande av elever i behov av särskilt stöd är det 
vanligaste. Haug (1998) menar att det är fel att ha särskilda undervisningsformer för elever 
med hänvisning till deras behov av stöd. Han menar att alla elever skall kunna inkluderas i 
den ordinarie undervisningsmiljön och att det är pedagogens uppgift att anpassa 
undervisningen så att den passar alla elever.  
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Även Tornberg (2006) menar att de mänskliga olikheterna hör hemma i en demokratisk skola 
där alla har rätt att delta utifrån sina egna förutsättningar. Assarsson (2007) menar att det 
specialpedagogiska riktas huvudsakligen mot vem som ska få tillträde och under de senaste 
decennierna framför allt hur skolan ska kunna skapa möjligheter för delaktighet och 
gemenskap för alla elever oavsett förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov.  
 
Specialundervisningen måste utsättas för samma principiella och omfattande utvärderingar 
som den vanliga undervisningen anser Haug (1998). Han menar vidare att många utmaningar 
inom det specialpedagogiska fältet inte lyckats speciellt bra och att detta ofta beror på att 
elever ofta diagnostiseras vilket kan ge ett skenbart grundval för behovet av åtgärder.  
 
Den lilla gruppen 
Den lilla gruppen kan se ut på olika sätt beroende på skola. Denna form av undervisning 
uppkommer av att en del elever har svårt att tillgodose sig den traditionella undervisningen. 
Syftet med denna grupp är att alla elever skall få extra stöd för att kunna uppnå de nationella 
målen. Lagmyr (2004) menar att den lilla gruppen är en relativt ny företeelse som har sitt 
ursprung i specialpedagogiken. Det främsta syftet med dessa grupper är att arbeta med 
ämnena matematik, engelska och svenska för att eleverna skall kunna uppnå de nationella 
målen. Enligt Lagmyrs definition av liten grupp skall den bestå av elever från olika klasser 
som sammanförs, med den gemensamma strävan att nå målen i ämnena matematik, engelska 
och svenska.  
 
Det finns olika uppfattningar om hur den lilla gruppen uppkommit. Börjesson (1997) 
beskriver förekomsten av den lilla gruppen och att redan på 1920-30- talet började avvikande 
barn avskiljas från det vanliga skolarbetet genom att placera dem i särskilda 
undervisningsgrupper. Dessa barn ansågs vara intellektuellt efterblivna. Det fanns även 
observationsklasser för socialt och emotionellt avvikande barn. Han beskriver hur den första 
hjälpklassen inrättades 1879 i Norrköping och att elever med begåvningsnedsättningar och 
beteendestörningar samlades där för specialundervisning.  
 
Utifrån skolans perspektiv får elever som har speciella undervisningsformer något mer än 
andra elever, det är en förmån som ges till elever som behöver lite extra, menar Börjesson 
(1997). Men han frågar sig också vad som händer då skolan möter motstånd från till exempel 
föräldrar. Frågan blir också vem som bestämmer vilka elever som ska anses berättigade till de 
sociala förmåner som skolan har att erbjuda. Författaren anser att det även ligger ett moraliskt 
ställningstagande och olika rättviseformer kring vem som skall vara berättigad till extra 
ordinär undervisning. Han menar att ”vanligt bus” inte hör dit, men att däremot naturens 
olyckor, svåra hemförhållande och andra typer av påverkan som eleven själv inte kan styra 
över.  
 
Tornberg (2006) menar att antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat under de senaste åren, 
och att den lilla gruppen blivit allt vanligare förekommande som ordinär lösning på ”stökiga 
elever”. Den studie som gjorts av Göteborgs Universitet (Skolverket, 2008b) visar även att en 
ökning har skett. Det finns två typer av svårigheter som föranleder särskilt stöd, lärande- och 
beteendesvårigheter menar studien men visar också att bland de äldre eleverna dominerar 
beteendeproblem, såsom koncentrationssvårigheter och socioemotionella problem.  
En rapport från Skolverket (2008b) talar om att utagerande ”bråkiga elever” ofta får fel sorts 
stöd och att åtgärderna oftast består av att hålla eleven åtskild från de övriga eleverna.  
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Rapporten visar att skolan sällan utreder orsaken till elevens beteende utan att åtgärderna 
riktas mot beteendet i sig. Även ekonomiska resurser var en viktig faktor till att elever fick för 
lite stöd visade rapporten.  
 
Kunskaperna om vad det kan betyda för eleverna att få sin undervisning organiserad i mindre 
grupper begränsade, både då det gäller skolans övergripande mål och kunskapsmålen menar 
Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001). Den studie som gjordes vid Göteborgs 
Universitet (Skolverket, 2008b) påvisar ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd 
och elevers studieresultat. Studiens resultat visar att:  
 

De elever som fått specialpedagogiskt stöd tidigt når målen i mindre utsträckning  
än de elever som fått detta stöd sent, och att de elever som fått specialpedagogiskt  
stöd under en längre tid i mindre utsträckning når målen än de elever som fått  
stödet under kortare tid”(s. 8).  

 
Szönyi (2007) menar dock att den forskning som finns pekar på att mindre 
undervisningsgrupper upplevs som positiva av eleverna men att det bidrar till exkludering 
vilket kan få konsekvenser för elevernas självbild. Hon menar att eleverna själva värdesätter 
denna typ av undervisning men att baksidan kan vara att eleverna inte upplever sig delaktiga i 
de aktiviteter som de andra eleverna deltar i.  
 
Då antalet obehöriga lärare har ökat under tvåtusentalets inledning kan även trycket öka på 
skolhälsovårdens ”expertroll” menar Siljehag (2007). Detta då det kan finnas brister i 
kunskapen om definitioner av elevers problem. Konsekvensen av detta innebär att 
pedagogiska problem i skolan skapar krav på diagnoser. Dessa pedagogiska bedömningar kan 
också leda till klassificeringar av olika svårigheter, vilket i sin tur också innebär någon form 
av generalisering (Siljehag, 2007). Enligt Skolverket (2008b) så är lärarens kompetens en 
betydelsefull faktor för det pedagogiska resultatet. 

Segregera eller inkludera 
I Sverige och i många engelskspråkiga länder använder vi oss allt oftare av uttrycket 
”inclusion” för att beskriva skolåtgärder som främjar integrering. I Sverige använder vi verbet 
inkludera, som har sitt ursprung i latinet och betyder ”att innesluta”, ”stänga inne”. Det kan 
även enligt Rosenqvist (Rabe & Hill, 2001) betyda ”att innehålla” och ”innestängning”. 
Rosenqvist menar att det funnits en nedsättande innebörd i ordets ursprungsmening men att 
det idag skall tolkas positivt. Han menar att betydelsen av ordet inkludera idag skall tolkas 
som att en person skall utgöra en del i en enhet och samtidigt bevara den personliga 
integriteten. Inkludering menar Börjesson (1997) förutsätter att eleven först har identifierats 
som särartade, vilket innebär att de särskilda behoven står i relation till de vanliga behoven. 
 
Haug (1998) talar om två begrepp, segregerad inkludering där det finns olika alternativ på 
undervisning. Denna form kan variera mellan att eleven är med i klassen tillsammans med de 
andra eleverna, får enskild undervisning eller får vara i mindre grupper utanför klassen och 
särskolan.  
Det andra begreppet är inkluderande integrering, som han menar skall ersätta den traditionella 
synen på specialundervisning. Inkluderande integrering innebär att undervisningen skall ske 
inom ramen för den klass där eleven är inskriven. Detta menar han är det mest rättvisa och 
bästa för den enskilda eleven och för samhället.  
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Genom denna form av undervisning läggs en positiv grund för dessa barn så att de också som 
vuxna skall fungera i samhällslivet. Här får eleverna tidigt lära sig att acceptera skillnader 
mellan barnen utan att någon skall bli utstött eller stigmatiserade. Att inkludera alla elever 
förutsätter en stor kompetens hos lärarna då de skall kunna möta alla elever och deras olika 
behov. Det handlar också om att hinna se alla elever. Haug (1998) menar att i princip så skall 
alla lärare ha tillräcklig kunskap och universell kompetens för att kunna undervisa alla barn.  
 
Det saknas dock grundläggande information i lärarutbildningen om barns och ungdomars 
utvecklingsavvikelser trots att det hävdas finnas exempelvis diagnosen ADHD hos minst en 
elev i varje klass (Börjesson & Palmblad 2003). Tilltron till de medicinsk-psykologiska 
kunskaperna inom skolan menar författarna är starka och att den medicinska förståelseramen 
dominerar inte bara koncentrations- och aktivitetsproblem utan också läs- och 
skrivsvårigheter. Denna kompetens brister hos lärarna och detta gör, menar Börjesson att 
också stark kritik riktas mot lärarnas otillräckliga kunskaper. En studie gjord i Norge visar att 
en del av de intervjuade ansåg att det var relativt lätt att inkludera döva, blinda och elever med 
grava inlärningssvårigheter. I studiens var alla överrens om att det var en större utmaning att 
lyckas integrera elever som hade emotionella och beteendestörningar (Flem & Keller, 2000). 
 
Mycket tyder på att den svenska skolan idag har en stark tendens till att segregera elever, detta 
trots att den svenska skolpolitiken strävar för en inkluderad skola. Differentiering och 
särlösningar växer fram både inom och utom skolans väggar. Det finns ett större utbud idag 
på till exempel friskolor och privata skolor. Börjesson och Palmblad (2003) menar att den 
klassiska idén om enhetsskola har övergivits. Detta på grund av att samhället individualiseras 
och att elever klienteliseras. Han menar att elever fogas in i grupper utifrån funktionsstörning 
så som tillexempel dyslexi och ADHD, vilket är långt borta från en helhetssyn. Mycket tyder 
på att elever som placerats i en annan form av undervisning tenderar att bli kvar där. 
Börjesson och Palmblad (a.a.) menar att visionen att låta elever komma tillbaka till den 
ordinarie klassen har kommit på skam. Enligt Skolverket (2008b) visar en studie att det 
övergripande målet för denna verksamhet är att eleven skall komma tillbaka till den ordinarie 
undervisningen men det ifrågasätts om eleverna blir förberedda på detta då den särskilda 
undervisningen skiljer sig på många sätt från den i ett ordinarie klassrum. Haug (1998) talar 
om att den svenska specialundervisningen idag ligger närmare den segregerade än den 
inkluderade integreringen och att den reella värdegrunden i skolan bygger på en 
kompensatorisk inställning. Han anser vidare att effekt och prestationer dominerar tänkandet 
om rättvisa.  
 
När det gäller segregering av elever inom skolans väggar bör differentiering nämnas, det vill 
säga en allmän och en skärskild kurs i vissa ämnen. Det finns två typer av differentiering, 
yttre och inre. Vid en yttre differentiering sker en gruppering utifrån nationella styrdokument. 
Vid en inre beslutas grupperingen lokalt utifrån bland annat prestations- och ambitionsnivåer, 
intresse, kön eller lärostil (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Detta system backades upp av 
olika tester som eleverna skulle göra, till exempel de diagnostiska proven. Dessa delade upp 
eleverna utifrån vilken nivå de låg på och utifrån detta bestämdes vilken kurs de tillhörde.  
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Systemet fungerade inte som det var tänkt då det ändå blev stora kunskapsskillnader inom 
grupperna (Börjesson & Palmblad, 2003). En risk med detta system menar Wallby (m.fl.) är 
att läraren sänker kunskapskraven på eleven och detta kan uppfattas som om läraren inte tror 
att eleven kan. Det finns då en ökad risk att eleven ser sig som misslyckad och ger upp. Om 
läraren istället tror på eleven och höjer kraven, ökar möjligheten att elevens förmåga stärks. 
Dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till då det gäller individualisering och nivågruppering 
menar Wallby (m.fl. 2001).  
 
Delaktighet är ett centralt begrepp i styrdokumenten men det kan dock tolkas på olika sätt 
utifrån perspektiv. Den sociala delaktigheten innefattar framförallt kamratrelationer och den 
uppgiftsorienterade delaktigheten innefattar främst upplevelsen av att vara delaktig i 
undervisningssituationen. Det finns också svårigheter att bedöma om en elev känner sig 
delaktig. Szönyi (2007) menar att elever som är segregerade kan utveckla lägre anspråk på 
delaktighet och uppge att de upplever en hög grad av delaktighet. Detta trots att 
omständigheterna visar på ett begränsat antal vänner och lågt självbestämmande jämförelsevis 
med elever utan funktionsnedsättning.  

Dilemmaperspektivet 
Den syn som finns på specialpedagogik kan ha betydande konsekvenser för hur elever i behov 
av särkilt stöd bemöts. Tidigare har till exempel ett handikapp betraktats som en 
individegenskap, som ett fel hos individen. Men detta synsätt har förändrats och ett relativt 
handikappbegrepp har vuxit fram. Även om individen har ett funktionshinder så är 
konsekvenserna av detta beroende på hur omvärlden är organiserad (Nilholm, 2003). 
 
Nilholm (2003) menar att det finns tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska 
perspektivet, som har en dominerad position och innebär att kompensera individer för deras 
problem. Det vill säga att problemet identifieras, neurologiska och psykologiska processer 
eftersöks som sedan kan bidra till förståelse av problemet. Detta för att sedan kunna förslå 
metoder och åtgärder som kompenserar de problem som individen uppvisar. Inom det kritiska 
perspektivet framhålls specialpedagogiken som förtryckande då ”den pekar ut barn som är 
mer eller mindre onormala” (a.a. s. 16). Normalitetsbegreppet är centralt inom detta 
perspektiv, där det skiljer mellan det normala och det onormala. Här söks efter de faktorer 
som ligger bakom den specialpedagogiska verksamheten och om individens sociala faktorer 
åtgärdas är inte specialpedagogiken nödvändig (a.a.).  
 
Det sista perspektivet som Nilholm (2003) hänvisar till är dilemmaperspektivet. Med detta 
menar han att det finns en motsättning som inte går att lösa men som ändå kräver ett 
ställningstagande. Det finns en kritik som riktar sig till det kritiska perspektivet som handlar 
om att det finns anspråk på att kunna lösa det dilemma som konstitueras av att moderna 
utbildningssystem har att hantera elevers olikheter. Här menas istället att detta är ett av flera 
dilemman som skolor har att hantera. Specialpedagogik kan ses som en lösning och att om 
specialpedagogiken som organisationsform skulle försvinna så uppstod dilemmat i nya 
former. Det finns alltså en risk menar Nilholm (a.a.) att för stora grupper med elever som 
definieras som avvikande på grund av diagnostiseringens osäkra karaktär och att elever 
beskrivs som bristfälliga. Inom detta perspektiv förespråkas en kritisk granskning av skolor 
som siktar på att öka graden av inkludering. Det grundläggande dilemmat blir därför mellan 
att erbjuda alla samma utbildning samtidigt som undervisningen skall anpassas till elevers 
mångfald. 
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Problemformulering 
Lärare möter alla elever i skolan och skall arbeta med uppdraget att utifrån styrdokumenten ge 
alla elever möjligheter att kunna lära och växa. Målet är att alla elever skall fungera i den 
ordinarie undervisningen. Det finns dock elever med olika typer av svårigheter som behöver 
extra stöd i olika former. Svårigheten blir då att ge dessa elever det stöd de behöver i den 
ordinarie undervisningen då det kan saknas kunskap och resurser för detta. Dessa elever kan 
då placeras i den lilla gruppen. Det finns även olika perspektiv på begrepp som en skola för 
alla och en inkluderad skola. Jag har därför valt att i denna studie ta reda på hur dessa 
begrepp och synsätt tolkas utifrån olika perspektiv. Därför har jag valt att intervjua personer 
som arbetar på organisations- och ledningsnivå, lärarnivå och elevnivå.    

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva och förstå den lilla gruppens funktion ur olika perspektiv på 
en skola för alla. 

Frågeställningar 
Hur beskriver lärare och rektorer sina erfarenheter och synsätt av den lilla gruppen? 
Vilka svårigheter och möjligheter finns omkring denna undervisningsform? 
Hur beskriver politiker kommunens arbete omkring den lilla gruppen? 
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Metod 

Urval 
I denna studie har två kommunala skolor använts för intervjuer av två speciallärare och två 
rektorer. Båda dessa skolor är 7-9 skolor. Jag har tidigare haft kontakt med dessa skolor under 
min lärarutbildning. Jag har även valt att intervjua en kommunpolitiker som är ordförande i 
barn- och ungdomsnämnden inom samma kommun. 

Datainsamlingsmetod 
I en kvalitativ undersökning används ofta intervjuer vilket har till huvudsyfte att upptäcka och 
beskriva olika fenomen eller sammanhang. Intervjuerna kan vara strukturerade på olika sätt. 
En standardiserad intervju är välplanerad och ger lite utrymme för variation. I en intervju som 
har hög grad av strukturering uppfattas frågorna på likartat sätt av intervjupersonerna, vid en 
låg grad av strukturering kan den intervjuade tolka frågorna fritt utifrån sina erfarenheter och 
värderingar (Olsson & Sörensen, 2004). Denna studie bygger på halvstrukturerade intervjuer 
som är en variant av den kvalitativa metoden vilket ger beskrivande data där informantens 
egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden ligger i fokus (Olsson & Sörensen, 
2004). Detta för att få djupare kunskap om lärare, rektorer och politikers resonemang kring 
dessa frågor. De intervjufrågor som användes gav informanterna möjlighet att tolka frågorna 
fritt utifrån egna erfarenheter och värderingar.  
 
Undersökningen bygger på lärare och rektorers erfarenheter och synsätt om den lilla gruppens 
vara eller icke vara. Även en kommunpolitikers synsätt ligger till grund för denna 
undersökning för att få ett bredare perspektiv på tolkningen av en skola för alla. Deras svar 
kommer att jämföras och deras erfarenheter och synsätt omkring vad som gagnar elever i 
behov av särskilt stöd kommer att belysas.  
 
Den kvalitativa ansatsen som jag valt till denna studie innebär att verkligheten studeras utifrån 
en individuell, social och kulturell konstruktion. Detta innebär att informanterna beskriver 
sina uppfattningar och tolkningar av omvärlden (Backman, 1998). Denna studie har ett 
kvalitativt perspektiv för att ta reda på informanternas synsätt och erfarenheter omkring deras 
synsätt på elever i behov av särskilt stöd.  

Procedur 
För att komma i kontakt med rektorer och lärare har kontakt tagits via telefon och mail. Där 
har de informerats om denna undersökning. Rektorer och lärare fick då möjlighet att svara om 
de vill delta i studien eller inte. Även den kommunpolitiker jag intervjuade kontaktades på 
detta sätt. De informerades om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Svaren kommer inte 
att kunna kopplas till specifik person, skola eller kommun, vilket stämmer överrens med de 
forskningsetiska kraven. I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets riktlinjer 
omkring forskaretik (Gustafsson, Hermerén & Petersson. 2005).  
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Skolorna besöktes under samma vecka där individuella intervjuer gjordes. Dessa intervjuer 
gjordes i lärarens klassrum eller arbetsrum och på rektorns arbetsrum. Även intervjun med 
kommunpolitikern gjordes i dennes arbetsrum, dock en vecka senare. Alla intervjuer pågick 
mellan 30-45 minuter. För att kunna bearbeta och strukturera de svar som informanterna gett, 
har intervjuerna spelats in på band och sedan transkriberats, det vill säga att intervjuerna 
skrevs ner ordagrant och kodades. Vid resultatredovisningen har jag för tydlighetens skull 
ingripit i den transkriberade texten och förändrat den till skriftspråk. Svaren har sedan tolkats 
och analyserats för att ge en bild av informanternas erfarenheter och förhållningssätt omkring 
lilla gruppens vara eller icke vara.  
 
Bearbetning av intervjuer 
Vid bearbetning av kvalitativa metoder finns det tre synsätt, hermeneutik, som är den äldsta 
formen och innebär att man tolkar och förstår det sammanhang som uttrycks i tal och skrift. 
Fenomenologi, som är den modernaste formen av bearbetning innebär att människors 
upplevelser och erfarenheter beskrivs och även hur verkligheten upplevs. Inspiration av detta 
synsätt är det som används i denna studie då fokus ligger på att beskriva hur informanterna 
tolkar och möter sin omvärld utifrån sin bakgrund. Det tredje synsättet är etnografi där de 
sociala och kulturella aspekterna lyftes fram (Olsson & Sörensen, 2004).  
 
I denna studie har frågeguider av låg strukturering använts, vilket innebär att det inte finns 
några fasta svarsalternativ. Detta för att få så uttömmande svar som möjligt, vilket också gav 
möjlighet att ställa följdfrågor och förändra ordningsföljden beroende på hur samtalet 
utvecklade sig. Jag använde mig av tre frågeguider, en till speciallärarna, en till rektorerna och 
en till kommunpolitikern. Intervjuerna har jämförts för att hitta gemensamma mönster samt 
för att se det avvikande, detta har sedan tolkats. Svaren har sedan kategoriserats efter 
gemensamma teman i texterna och därefter delats in efter frågeställningarna som sedan 
analyserats. Detta för att synliggöra de olika delarna och sedan sammanställa dessa till en 
helhet. Transkribering och analys av allt intervjumaterial behandlades lika. 
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Resultat 
Inledning 
De intervjuade rektorerna och speciallärarna kommer från två skolor i en mellanstor kommun. 
Båda dessa skolor anses som stora inom kommunen. Jag har intervjuat en rektor och en 
speciallärare på varje skola. På den ena av skolorna har läraren en lång erfarenhet med att 
arbeta med eleverna i den lilla gruppen, han har ingen specialpedagogisk utbildning dock en 
bakgrund som klasslärare och rektor. Rektorn på denna skola har däremot en bakgrund som 
speciallärare och har arbetat med denna typ av undervisning under flera år. På den andra 
skolan har specialläraren en lång utbildning och erfarenhet av arbetet med den lilla gruppen. 
Rektorn på den skolan säger sig själv inte ha så lång erfarenhet i arbetet omkring denna typ av 
undervisningsform. Den intervjuade kommunpolitiker är ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden för samma kommun. Han menar att det inte finns någon utbildning på hur 
en nämnd ska styras.  
 
I denna studie kommer inte några namn att användas, detta för att skydda de verkliga 
personernas identitet. All data är avidentifierad, detta stämmer med de forskningsetiska 
reglerna omkring anonymitet (Olsson & Sörensen, 2004).  Jag har även valt att i studien 
presentera alla informanter som män.  
 
I detta kapitel har teman skapats utifrån de svar informanterna gett. Några citat har lyfts ur 
texten för att tydliggöra informanternas synsätt och erfarenheter omkring dessa teman. Dessa 
resultat beskrivs under varje tema. Dessa teman är:  
 

- skolans synsätt och kompetens 
- att nå målen utifrån en annorlunda undervisning 
- svårigheter med integrering 

 
 De frågor som uppkommer under resultatet kommer att belysas under diskussionsdelen.  

Skolans synsätt och kompetens 
De synsätt på den lilla gruppen som de båda speciallärarna ger handlar om att de är väldigt 
splittrade. Båda vill att de elever som är i behov av särskilt stöd skall lyckas och kunna gå i 
sin ordinarie klass men att det är väldigt få elever som gjort det. Speciallärarna menar att 
dessa elever behöver mer än andra elever och en av dem säger ”att det ofta är lite udda barn, 
stökiga bråkiga killar” och för att fånga dessa elever gäller det att ”hitta deras skolgård eller 
värld och försöka få in den i sin egen och sedan få in den i skolan”. Han pekar på vikten av att 
hantera de här eleverna i tillexempel korridoren och matsalen, annars finns en risk att de 
”äter” upp verksamheten, menar han. ”Pratar man samma språk så behöver man aldrig hetsa 
upp sig och då blir även eleverna lugna” fortsätter han.  
  
Att ha en liten grupp på skolan menar en av speciallärarna är en kultur som finns på skolan 
och säger att om det aldrig funnits en sådan på skolan blir ju kulturen att alla ska vara i 
klassrummet. En av rektorerna menar att han har försökt att driva verksamheten utan denna 
typ av undervisningsform men att behovet för denna typ av undervisning är stort.  
Det gäller att hitta lösningar som fungerar för eleven menar rektorerna. ”Varje elev är unik 
och varje elev är ju enskild så det finns inget givet svar på någonting”.  
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Då det gäller synen på denna undervisningsform menar de båda rektorerna att det bästa vore 
att eleverna gick i sina ordinarie klasser men att det i många fall inte fungerar. Då det gäller 
formen av undervisning är de överrens om att det inte är någon idé att ha denna typ av 
undervisning om den inte fungerar och att detta beror på den lärare som har ansvaret för 
gruppen.  
 
De båda rektorerna anser sig lyckligt lottade när det gäller de lärare som arbetar med dessa 
elever. En rektor uttrycker sig att ”den läraren är otroligt duktig med de här eleverna och att 
det var anledningen till jag ville ha honom i den ordinarie verksamheten för att få ta del av 
hans kunskap, arbetssätt och material”. Men han menar också att anledningen till att han inte 
ville fortsätta med den lilla gruppen var att alla skulle få ta del av hennes kunskaper. ”det inte 
skulle hjälpa den enskilde eleven på samma sätt som den lilla gruppen men det kanske skulle 
kunna hjälpa femtio elever”. Den andra rektorn anser att det finns ett antal personer med ett 
fördjupat intresse för just de här barnen och att det är en förutsättning ”man måste älska de här 
ungarna för man tar mycket stryk, man måste ha en gåva att vara flexibel och lite utav en 
mångsysslare för att jobba med de här barnen och ett stort tålamod, det är ofta en tuff 
arbetssituation”.  
 
En av de intervjuade lärarna hävdar att det idag är mer blandade elever i den lilla gruppen och 
jämför detta med att på 1980-talet fanns det en så kallad hjälpklass. Den typen av 
undervisning var till för de elever som inte hann med i den vanliga klassen. I de två grupper 
som är med i denna studie finns det olika typer av diagnoser, berättar informanterna, till 
exempel dyslexi, ADHD och ADD. Det finns även annan problematik så som 
inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, dåligt självförtroende och sociala 
svårigheter, men oftast är det en blandning av flera faktorer. En av de intervjuade lärarna 
berättar att det i regel finns en eller flera stora besvikelser i elevens liv och även i skolan. 
”Ofta är det mycket skolk och eleven kanske bara går till skolan och äter”.  
 
Både rektorer och lärare beskriver den långa process med bland annat elevvårdsteam och 
elevvårdskonferenser som till slut leder till ett beslut av rektorn om vilka som får gå i den lilla 
gruppen. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret men även elever och föräldrar måste ge 
sitt godkännande, det bygger på att eleven vill menar både rektorer och lärare. I annat fall 
måste rektorer och lärare försöka finna andra lösningar. Rektorerna tar då upp resursskolan 
och anpassad studiegång som exempel men menar att den lilla gruppen är vad de kan erbjuda 
inom skolans väggar. Gruppen får heller inte bli för stor anser en av lärarna, det är viktigt att 
eleverna kan känna trygghet i gruppen. Det handlar om att få dessa elever att landa och känna 
att de kan prestera, menar lärarna. I en av grupperna är det elever från år 8 och 9, men läraren 
skulle önska att han fick ta in elever så tidigt som möjligt, han menar då skulle han ha tre år 
på sig att bygga upp eleven, men det är ett beslut som rektorn har tagit. I den andra skolan 
kommer elever ibland redan i år 7 till den lilla gruppen, där utgår de från elevens behov menar 
rektorn. Den intervjuade kommunpolitikern menar att hans ”erfarenhet är att om dessa 
insatser görs sent i åldrarna tenderar det att bara bli en typ av förvaring”. 
 
En av rektorerna beskriver att det inte finns något speciellt samarbete mellan rektorerna och 
inte heller med kommun då det gäller dessa elever. Han beskriver dock att när beslutet är taget 
om att en elev ska flyttas till den lilla gruppen meddelas kommunledningen där det finns 
statisktik på detta. Ordförande i barn- och ungdomsnämnden menar att någon sådan statistik 
finns det inte. Rektorer och kommunpolitiker beskriver att varje rektor formar sin egen 
verksamhet ute på skolan.  
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Kommunpolitikern beskriver hur rektorn har frihet att välja hur organisationen ska se ut 
omkring dessa elever på skolan och att denne sedan bestämmer vilka som ska få möjlighet att 
gå där. ”Det är rektorn som har ansvaret att målen nås och att ekonomin hålls och får han inte 
fria händer blir det väldigt konstigt” säger han.  
 
En lärare menar att det är helt rätt att rektorn har detta ansvar men att han oftast blir tillfrågad 
innan flyttning till den lilla gruppen sker. Han menar att han i ”värsta fall skulle kunna välja 
vilka elever han vill ha i gruppen och bara ta emot snälla elever” säger läraren. ”Det viktiga är 
ändå att eleven själv vill annars fungerar det inte alls”, menar han. Specialläraren pekar på 
vikten av att ”vara väldigt tydlig med att beskriva för eleven vad som gäller och att det inte 
alltid fungerar med demokratiska omröstningar i gruppen för att då blir det kaos”, säger han, 
men beskriver också detta som positivt då eleverna ofta söker just denna fasta ram.  
 
Båda skolorna har sex elever i varje liten grupp och just nu är det bara pojkar som går i den 
lilla gruppen. Men detta har varierat under åren berättar lärarna. Denna typ av särskild 
undervisning har funnits i många år på båda dessa skolor. På frågan om hur vanligt särskilda 
undervisningsgrupper är, svarar kommunpolitikern att det finns på varje skola i kommunen, 
utom möjligen en liten skola. Han berättar dock att trots att elevantalet har minskat på 
grundskolorna i kommunen så är det ändå kö till resursskolorna. Han säger: 
  

Trots att det finns särskild undervisning i grundskolan så lyckas  
man inte så jättebra att vända trenden så att det blir fler som inte  
behöver denna typ av undervisning och jag tror att det alltid  
kommer att finnas ett behov   

 
En av rektorerna säger att ”varje elev har rättigheter att få den undervisning han eller hon 
behöver men menar också att det finns svårigheter att räcka till”. Han menar att det ska finnas 
rätt kompetens bland personalen och även att ”den ekonomiska biten inte alltid är den bästa”. 
Dessa elever behöver lugn lärandemiljö och ofta ”en mot en- undervisning”, därför anser han 
att denna typ av verksamhet verkligen är berättigad.  
 
En av speciallärarna berättar att redan under utbildningen såg han att det inte var en skola för 
alla. Han menar att alla elever inte ryms i den här ramen utan att det finns de elever som faller 
utanför. ”Enligt andra lärare fanns det inte möjlighet att fånga upp dessa elever och jag 
frågade mig själv varför det”. Han talar om vikten att tänka i ett längre perspektiv ”om man 
ska rädda dessa elever”.  
 
Båda speciallärarna anser att det är svårt att uppnå en skola för alla och att det bygger på en 
utopi där alla elever tycker att det är roligt att gå i skolan. ”det finns ett antal barn som har det 
jättejobbigt hemma eller har någon form av diagnos som har väldigt svårt att gå i en 
traditionell klass” menar en av lärarna. En av dessa lärare menar att han ”svär i kyrkan för att 
en del tolkar det som att alla ska gå i samma klass och då arbetar jag fel”. Han anser att: 
 

En skola för alla ska vara där alla kan gå till skolan, det är lugn och ro och är en skola  
där man kan växa och skapa relationer och att göra det i en liten grupp kan vara en bra  
väg. Förutsättningen är att lilla gruppen fungerar, för vad kan vara sämre än att ha elever  
hängandes i korridoren.  
 

Om en elev inte vill gå till den lilla gruppen måste skolan försöka hitta andra lösningar, 
kanske utanför skolan, och en lärare tar upp resursskolan som exempel. Han anser att det inte 
är en skola för alla om inte den här möjligheten finns.  
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Både lärare och rektorer anser att det bästa för eleverna är att vara integrerade i den ordinarie 
klassen. De båda lärarna menar dock att de elever som går i den lilla gruppen inte kan det. En 
av lärarna syftar till att styrdokumenten strävar mot integrerade klasser, men att han ”bävar 
för att det kommer att bli så”. Han tror på den här inlärningsformen men att det alltid går att 
utveckla den. De båda rektorerna menar att alla skall vara välkomna i skolan men att en skola 
för alla inte fungerar fullt ut, utan hänsyn måste tas till varje enskild elev. I en skola för alla, 
menar en av rektorerna, skulle resursfördelningen se annorlunda ut. ”Bedöms det att en 
elevassistent behövs så ska det bara vara att lyfta luren och ringa in någon” tycker han. Han 
menar också att ”det finns en exkludering i det eller en utpekning och då är man ju tillbaka till 
problematiken att man angriper bara symptomen och inte löser problemet”. Det viktigaste är 
synen på eleven, anser han, det handlar om elevens bästa och att eleven kommer till den lilla 
gruppen för att få den bästa hjälpen. En rektor menar att det finns en stor tillit till den personal 
som arbetar med eleverna i den lilla gruppen på skolan. ”Det måste vara en någorlunda vettig 
balans om det ska bli någon bra verksamhet annars blir det bara förvaring” menar han.  
 
Den kommunpolitiker som intervjuades menar att en skola för alla är en vision eller ett 
varumärke. ”Det är viktigt att ha en gemensam värdegrund och gemensamma mål” menar 
han, men säger också att det kan finnas enskilda mål på enskilda skolor. Han menar att 
verksamheten ska kännetecknas av en skola för alla och att motsatsen blir att sortera elever 
och tar upp flickskolor, pojkskolor och friskolor som exempel. ”Det finns inte någonstans det 
går att se en fördel med att sortera elever då det gäller elevernas studieresultat och utveckling” 
säger han och fortsätter, ”det finns däremot forskning som stöder att det totala studieresultatet 
blir sämre”. Han talar dock om att det finns undantag där det ibland kan vara bättre för en elev 
och även för klassen om eleven segregeras. 
 
Då vi talar om en skola för alla säger den intervjuade kommunpolitikern:  
 

Alla elever ska tas om hand och att grundskoletiden är en unik tid där eleverna  
får möjlighet att få växa upp tillsammans och där alla är väldigt olika. Detta ger  
en kunskap för hela livet oavsett om kamraterna sitter i rullstol eller har en  
beteendeproblematik. Ju yngre man är och man får växa upp tillsammans med olika  
kulturer, ju mer naturligt blir det och mindre rädd blir man för det främmande och  
mera smärtfritt blir det. Detta kan förhindra mobbing senare i puberteten. Det finns  
idag oroväckande tendenser till rasism och mobbing idag då vi lever i ett mångkulturellt 
samhälle men det blir lättare att hantera saker och även hålla ihop ett samhälle om alla  
känner en gemenskap. 

 
De båda speciallärarna menar att dessa elever väldigt sällan känner någon gemenskap med 
den övriga klassen, däremot finns en stor trygghet i den lilla gruppen. En av lärarna berättar 
att det ”gäller att få in trygghetskänslan och börja bygga därifrån”. Speciallärarna menar att 
”det många gånger är lättare att lära om alla är lika olika, det är ok att vara annorlunda om alla 
är det. Olikheten blir en trygghet i sig, man ser att de andra eleverna har en diagnos, man kan 
låta andra vara sig själv och då kan jag också vara mig själv”. Då vi talar om kompetens bland 
lärare och rektorer omkring elever i behov av särskilt stöd anser en av lärarna att det är 
ohållbart vad en modern lärare ska klara av. Han säger att ”oavsett vilken problematik eleven 
har så ska en modern lärare klara det, plus att vara snäll och kunna säga stopp på rätt ställen”.  
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Kommunpolitikern anser att målsättningen är att det ska finnas kompetens på alla skolor för 
att ta emot alla elever. Det krävs mycket av lärarna menar han, men upplever att lärare är 
väldigt duktiga på att hantera olikheter. ”Det finns naturligtvis lärare som har svårt i sitt yrke”, 
säger han ”och det kan vara väldigt svårt att veta vad man ska göra om det finns flera elever 
med beteendeproblematik och behöver särskilt stöd”, fortsätter han.  
 

Det kanske finns elever som inte kan koncentrera sig i mer än fem minuter  
och de som är självmordbenägen och springer ut på toaletten och ska skära  
sig, det klart lärare kan hamna i orimliga situationer men om man får en bra  
blandning på elever i klassen, en bra sammansättning så blir det högre studieresultat.  

 
De båda rektorerna menar att en svårighet för lärarna till dessa elever är att deras kunskap 
måste sträcka sig över ett stort antal ämnen för att få samma ”spets på undervisningen”. En av 
rektorerna uttrycker att ”det ofta hänger på den vuxne som arbetar i gruppen om den ska 
fungera och att det finns ett bra förhållningssätt från personalen till de här eleverna”. 

Att nå målen utifrån en annorlunda undervisning 
De båda intervjuade speciallärarna säger att ”för de flesta av de här eleverna har det gått 
riktigt bra för på gymnasiet” och den ena läraren menar att den grupp han hade förra året 
höjde sig med hundra procent. ”Det gäller att bygga nära relationer och få dem att tro på sig 
själva, de ser oftast ingen framtid när de kommer till den lilla gruppen” menar han. Att ge 
dem en tro på att det finns en framtid efter skolan också, är viktigast tycker de båda lärarna. 
På frågan om hur studieresultaten ser ut för dessa elever svara kommunpolitikern att det inte 
går att svara på, ”det finns ingen statistik på hur utvecklingen i studieresultaten ser ut”. Han 
menar att det är så få elever som går i den lilla gruppen att det inte går att jämföra i någon 
form utav helhet. ”Vår erfarenhet är att om särskild undervisning ska göra nytta måste det ske 
i tidig ålder”, menar han och fortsätter, ”om dessa insatser görs i senare år tenderar det bara att 
bli en typ av förvaring”. Då jag frågar honom om det finns någon utvärdering omkring denna 
typ av undervisningsform svarar han att någon sådan finns det inte och att det är svårt att göra 
en sådan bedömning. Han menar dock att rektorerna gör bedömning av om särskilda 
undervisningsgrupper behövs. 
 
Då jag talade med rektorerna omkring elevernas studieresultat menar de att resultaten visar att 
eleverna i lilla gruppen lyckas väldig väl och att det visat sig att de även klarar gymnasiet. De 
är båda överrens om att det gått mycket bättre för de här eleverna sedan de fick den 
möjligheten, ”de här eleverna kommer från ständiga misslyckanden och här får de en 
möjlighet att lyckas”. Men en av rektorerna uttrycker även en oro över att det finns elever som 
inte lyckas och att detta blev ett kvitto på att denne inte kunde lyckas någonstans men säger 
också att han inte har träffat en sådan elev än. Han tar upp ett exempel där en elev inte lycktas 
så bra i denna undervisningsform men att den eleven ändå mådde mycket bättre än vad han 
gjort tidigare.  
 
När vi talar om undervisningen i den lilla gruppen berättar lärarna att dessa elever får en 
annan typ av undervisning. En av speciallärarna menar att han har ett ganska fyrkantigt sätt att 
undervisa men att det fungerar för de här eleverna. ”det gäller att ge dem tydliga uppgifter 
som de klarar av och får lyckas med och sedan ge dem uppgifter de tycker är tråkiga fungerar 
om det är hanterligt för dem”. Eleverna har även egna bås för att kunna arbeta så ostört som 
möjligt och i sin egen takt. Båda lärarna fyller i ett schema där det tydligt står hur eleven har 
jobbat under vecka som sedan skickas hem på fredagen.  
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En av lärarna berättar om ett exempel där en elev med diagnosen ADHD haft stora problem 
tidigare i den ordinarie klassen, men att läraren redan efter första veckan i den lilla gruppen 
kunde ringa till elevens mamma och berätta att eleven arbetat väldigt duktigt under veckan, 
”då är det en glad mamma man ringer till”, säger han. Båda lärarna har tät föräldrakontakt och 
skickar hem varje fredag hur veckan varit. Eleverna får också själva reflektera över hur 
veckan varit.  
 
En av lärarna menar att hans ”styrdokument” är att försöka hjälpa, dra och puffa de här 
eleverna över mållinjen så de får så många betyg som möjligt. Han menar vidare att:  
 

Det är ett fåtal elever i den svenska skolan som får allt som står i läroplanen.  
De här eleverna ligger inte på topp men det är inte det viktigaste. De här ungarna  
är ofta väldigt trasiga misslyckade ungar och kan man ge dem någon form av  
självläkning, att de lämnar skolan som vanliga tonåringar då har man hjälpt dem.  
Sen att det fattas bitar, men herregud, det gör det ju för dom andra ungarna också.  

 
Dessa elever är väl medvetna om att de har olika problem, berättar en av lärarna och menar att 
det handlar ofta om att bygga upp elevens självkänsla, för det har de oftast ingen. Han berättar 
att dessa elever ofta har blivit undanskuffade hela skoltiden och ”då är det inte så lätt att 
komma till högstadiet då de upptäcker att de inte har något med sig”. Båda lärarna berättar att 
de har mycket socialträning med övningar och värderingar och betonar vikten av att eleverna 
får lära sig respekt för andra människor. ”Det handlar om ett långsiktigt perspektiv, de ska ha 
bra saker med sig från skolan” säger en av lärarna. Båda lärarna menar att betyget i åttan inte 
är så viktigt, ”det är viktigare att ha med sig ett slutbetyg istället” menar en av lärarna. 
 
Då vi talar om kursplaner menar lärarna att de gör mindre kurser med de här eleverna då de 
har en del begränsningar. En lärare menar att han gör olika mål för varje elev och att 
undervisningen då blir väldigt individuell. En annan lärare menar att de jobbar efter samma 
läroplan, men att kunskapsmålen kan tolkas på lite olika sätt.  
 
En av rektorerna understryker att de här eleverna går efter samma mål som de övriga eleverna 
och ”att det inte är lättare att få betyg om man går i den lilla gruppen jämfört med den 
ordinarie klassen, men det som gör att det bli lättare är den täta kontakten med läraren och 
eleven får det vuxenstöd eleven behöver”.  
 
Båda lärarna berättar att de arbetar mycket med värdegrundsfrågor, och understryker vikten 
av detta arbete. ”det handlar om att eleverna ska känna sig trygga känna empati, då blir de 
lugna”. Båda lärarna menar att dessa elever får mer omkring värdegrundsfrågor än vad de 
andra eleverna får. En av lärarna berättar att dessa frågor kan dyka upp när som helst och då 
gäller det att ge det tid. Han beskriver att det handlar mycket om bland annat 
främlingsfientlighet, ”vad man får och inte får göra och varför, då pratar vi om det när dessa 
frågor dyker upp. De här barnen är ofta väldigt raka och ärliga och frågar om allt de funderar 
på”.  

Svårigheter med integrering 
Då det gäller att integrera eleverna i den ordinarie klassen anser båda speciallärarna att det 
skulle vara bättre för eleven om den kunde gå i sin ordinarie klass, men de beskriver också 
tydligt hur många elever har svårigheter med att fungera och kunna ta till sig den ordinarien 
undervisningen. En av lärarna menar att de är tydliga med att eleverna ändå ska ha sin 
klasstillhörighet och att det finns möjlighet att gå tillbaka till sin klass.  
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Han menar dock att ingen har gjort det och anser att det kan vara en nackdel med den lilla 
gruppen, ”eleverna känner ofta en väldigt stark gemenskap där och vill därför vara kvar”. Han 
framhåller att de här eleverna aldrig känt någon gemenskap med sin vanliga klass, men att de 
jobbar med att få eleverna att se varför de ska gå tillbaka, ”men vi kan inte tvinga någon”, 
säger han. Båda speciallärarna säger att det är väldigt ovanligt att eleverna går tillbaka till 
klassen. 
 
En av rektorerna utrycker att ”det övergripande målet är att alla elever ska få den hjälp de 
behöver så de kan vara i den ordinarie klassen, men som det är nu så lyckas de inte med det”. 
Han menar att eleverna har en tillfällig placering i den lilla gruppen, men att denna tillfälliga 
placering ofta blir väldigt lång. Det handlar om ett synsätt menar han, ”den lilla gruppen är 
inte min nya klass utan en tillfällig placering och målet är att komma tillbaka till den ordinarie 
klassen”. Men de flesta elever lämnar inte gruppen utan blir kvar där. Den andra rektorn jag 
intervjuade menar att ”det är en ganska isolerad verksamhet men att det finns funderingar på 
hur skolan ska använda resurserna på bästa sätt”. Han anser att det kanske inte är den bästa 
lösningen att ha dessa elever så pass isolerade. ”Förhållningssättet är att de ska vara en del av 
vardagen och kunna vara med de andra eleverna i så stor utsträckning som möjligt men att 
man i vissa situationer behöver gå ifrån klassen”, menar han.  
 
Båda rektorerna säger att det trots en önskan om integrering så finns det inga planer på att 
eleverna skall tillbaka till den ordinarie klassen. En av rektorerna anser också att den här 
frågan har förändrats lite och menar att ”trycket på att alla elever ska integreras har blivit 
hårdare” och fortsätter ” det finns också elever som skulle må bra av att gå där, som har 
behovet av att gå i en liten grupp” 
 
Kommunpolitikern menar att målet med den särskilda undervisningsgruppen är att 
återanpassa eleverna i den ordinarie klassen. ”Det finns så många fördelar med att alla går 
tillsammans” menar han. Vidare beskrivs hur en resursskola i kommunen kommer att läggas 
ner och att dessa elever ska integreras i den ordinarie undervisningen. ”vi vill att alla ska 
kunna fungera i grupp och det är mycket lättar då det finns positiva förebilder i klassen. Han 
menar att då det är vissa elever som ”sköter sig bra i klassen så smittar det av sig på de 
stökiga eleverna”. Här talar han även om att det inte går att kräva att alla lärare ska kunna 
klara alla situationer med alla typer av elever. ”Därför ska resursskolans personal följa med 
dessa elever in i verksamheten, vilket ger en bredare kompetens ute på skolan som i sin tur 
ger bättre möjligheter att nå en skola för alla”, säger politikern.   
 
De två skolorna arbetar lite olika då det gäller samarbetet mellan eleverna i den lilla gruppen 
gentemot den ordinarie klassen. Den ena skolan har inget samarbete mellan de två 
undervisningsformerna. Läraren på den skolan berättar att han bara kan minnas ett fall där en 
elev gick med den ordinarie klassen i musik. ”Den eleven skulle kunna gått tillbaka helt, men 
valda att stanna i den lilla gruppen. Även andra elever har fått erbjudandet men de vill hellre 
vara kvar i den lilla gruppen, de väljer hela konceptet” säger han. Rektorn menar att eleverna 
inte går in i varandras undervisning och att skolan har valt att arbeta på det viset under många 
år. Läraren beskriver dock att ”det händer att under temadagar och frilufsdagar så vill eleverna 
vara med sin ordinarie klass och det brukar fungera”, det finns dock inget samarbete berättar 
både lärare och rektorn från den skolan. Läraren beskriver att det skulle blir svårt att 
genomföra i vissa ämnen så som i tillexempel NO. ”Det blir ytterligare en process som bara 
suger en massa tid” menar en av lärarna.  
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De har i stället egna kurser som NO-läraren godkänt. Detta talar rektorn på skolan om och 
säger att en nackdel med detta är det sociala samspelet som inte blir ”riktigt normalt” och 
menar att det kan vara svårt att sedan anpassa sig i en stor klass. I den andra skolan jag 
besökte beskriver specialläraren att eleverna läser de praktiska ämnena tillsammans med den 
ordinarie klassen och att det i vissa fall fungerar bra och i andra mindre bra. Detta för att 
eleverna ska behålla klasstillhörigheten. Rektorn utrycker att han ”hoppas att eleverna känner 
denna tillhörighet med klassen”.  
 
Då det gäller samarbete mellan skolor i kommunen berättar en av rektorerna att det inte finns 
något direkt system för samarbete. Det händer dock att rektorerna träffas mer spontant och 
ibland lyfts sådana här frågor fram. Den andre rektorn menar att det inte finns något 
samarbete alls mellan skolorna. Det finns inte heller något samarbete med kommun då det 
gäller dessa elever berättar de. Den kommunpolitiker jag intervjuade menar också att det inte 
finns något samarbete mellan skolor och kommunen i frågor som rör elever i behov av särskilt 
stöd.  
 
En av lärarna uttrycker att det finns” hur mycket svårigheter som helst” när det gäller 
undervisningen av dessa elever. ”De ligger på så olika nivåer att det ibland kan vara svårt att 
anpassa nivån så att den passar alla, det gäller hitta lösningar som passar alla”, säger han.  
 

Det handlar om att som lärare växla ner sig själv och inse att det viktigaste för  
de här eleverna är inte att stoppa i dem 200 sidor SO utan att få dem att tycka  
det är kul att lära sig och fungera som människor.  

 
Svårigheter dyker upp hela tiden menar en av lärarna. Han beskriver att han tillbringar mycket 
tid med eleverna och säger att ”om jag kan vända något negativt till något positivt så har jag 
hjälpt dem jättemycket, det viktigaste är inte att de går ut med toppbetyg”. Ett problem kan 
vara att det ibland saknas material på skolan, menar han. De här eleverna är ofta väldigt 
spontana, menar de båda lärarna. ”När det dyker upp en fråga hos de här eleverna går de 
sällan att vänta med den utan då gäller det att inte bli trött eller arg utan man måste försöka ta 
den frågan på en gång”. Det handlar många gånger om att bygga undervisningen på elevernas 
intressen, menar en lärare, att hitta ingångar som fungerar. ”pratar vi volym så är det lämpligt 
att ta upp bensin och sånt för det har dom koll på annars lyssnar dom inte” säger en av lärarna.  
 
En av rektorerna säger ”att en svårighet är att räcka till för alla elever, alla elever har rättighet 
att få den undervisning han eller hon behöver”. Han beskriver att en del svårigheter kan 
handla om kompetens hos personalen och att hitta rätt organisation för att kunna möta elever i 
behov av särskilt stöd. Han menar vidare att ”den ekonomiska biten inte alltid är den bästa 
heller, många av de här eleverna behöver en lugn miljö, mindre grupperingar och det ibland 
kan finnas svårigheter att leva upp till det” En av rektorerna menar att en svårighet är att den 
läraren som arbetar med dessa elever ska ha väldigt bred kunskap i alla ämnen och menar att 
det krävs också väldigt mycket av de som undervisar i gruppen. En rektor uttrycker sig att 
”synen på eleverna kan vara en svårighet”, han menar att det alltid måste vara utifrån elevens 
bästa och inte lärarens bästa. Det vill säga att:  
 

Eleven aldrig får känna att man vill bli av med den utan det måste vara helt  
klart för eleven att det handlar om dennes bästa. Att den lilla gruppen kan hjälpa  
eleven och att det inte är någon förvaring. Det är stor skillnad, slutkontentan  
är den lilla gruppen men man kan komma dit på olika sätt, det är en  
otroligt stor skillnad”.  
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Då det gäller det förebyggande arbetet kring elever i behov av särskilt stöd menar de båda 
speciallärarna att det ofta inte funnits något förebyggande arbete för dessa elever. En av 
lärarna uttrycker att det sällan funnits tid för dessa elever ”utan det handlar ofta om att de fått 
spela pingis med vaktis istället och gått på vissa utredningar, men att de ofta försvunnit i det 
stora och de här eleverna klarar inte det”. En av rektorerna menar att de här eleverna ofta har 
synts redan i tidigare år och att det funnits elevvårdsarbete och åtgärdsprogram kring dem, 
alltså en viss form av insatser. Han beskriver hur organisationen ser ut på skolan och berättar 
att de har ett öppet klimat där elever och lärare ska vara tillgängliga för varandra. ”Det är 
viktigt att kunna möta eleven inte bara under lektionerna”, säger han. Rektorn beskriver även 
att han lägger ganska mycket resurser på elever i behov av särkilt stöd i form av speciallärare. 
 
När det gäller det förebyggande arbetet på skolan betonar en av rektorerna att den lilla 
gruppen verkligen är den sista instansen som finns inom skolans ram och att det sedan handlar 
om anpassad studiegång.”Målet är att alla elever ska få fullständiga betyg och att i anpassad 
studiegång väljs en del ämnen bort”, säger han. Rektorn menar att på mellanstadiet satt ofta de 
här eleverna i korridoren med en speciallärare och det var oftast ingen bra lösning anser han. 
 
Då jag talar med kommunpolitikern omkring det förebyggande arbetet berättar han om ett 
projekt där bland annat en chef för barn- och ungdomspsykiatrin och en chef inom 
socialtjänsten samverkade omkring fyra ungdomar som ”det ansågs vara kört för” och där det 
även fanns svåra problem inom familjen. ”Detta krävde enorma resurser då samhället gick in 
och stöttade” menar politikern ”men resulterade i att istället för en negativ spiral så gick det åt 
rätt håll”. Det förebyggande arbetet som skolan erbjuder, menar politikern, är ett stort 
värdegrundsarbete och tar upp kompisarbete och mobbingplaner som exempel.  
 
Han talar om att det borde gå att göra mer och hur lätt det är att tänka kortsiktigt då det ofta 
handlar om ekonomin och att spara.  

 
Det är intressant varför skolan inte kan arbeta mer förebyggande och målmedvetet  
med de yngre barnen och kunna stoppa i tid. Jag tänker på små barn små problem  
och att det man inte fixar när de är små får man ta hand om senare och då måste  
man göra det. Det kanske inte är sådant stort problem när de mindre men att det  
exploderar sedan. 

 
Då vi talar om resurser på skolan så menar en av speciallärarna att just nu finns det ett hot mot 
lilla gruppen för att elevantalet är så lågt. Detta kan innebära att skolan inte längre har råd att 
ha den lilla gruppen kvar, menar han. På den andra skolan menar läraren att denna 
undervisningsform inte är så populär bland de övriga lärarna då det kräver en del resurser. 
Han menar att de är två personal på sex elever medan det i den ordinarie klassen är en lärare 
på cirka tjugo elever.  
 
De båda lärarna är överrens om att det är fler elever som skulle behöva stöd än som verkligen 
får det. En av rektorerna menar att det är fler som vill till den lilla gruppen och att behovet 
finns, men att det inte finns möjlighet att ta emot så många som har behov. En annan av 
rektorerna menar att ”det ska finnas en mer flexibel högstadieorganisation än vad det gör idag 
för att kunna möte upp de här eleverna”. Han menar vidare att den organisation som finns just 
nu är för statisk. Inför 2009 så finns en strävan och ett mål att se till hur skolan ska använda 
de särskilda insatserna och resurser på bästa sätt, säger rektorn. Han menar ändå att denna 
form av undervisning är något skolan har valt att prioritera för dessa elever.  
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Kommunpolitikern berättar att han varit med och drivit frågan om att lägga ner skolor i 
kommunen, detta för att spara 10 miljoner per år. Han berättar också att ”för att spara ute på 
skolorna är speciallärarna det enda rektorn kan ta bort och att det oftast blir de svagaste som 
får lida”. I intervjun med den kommunala politikern beskrivs hur organisationen ser ut i 
kommunen. Han berättar att det inte finns någon uttrycklig och tydlig styrning från statens 
sida, men att kommunfullmäktige talar om hur nämnden ska arbeta för att nå målen utifrån en 
skolplan. Han berättar vidare att några inspektioner på hur nämnden arbetar inte görs, däremot 
finns det inspektioner mot de enskilda skolorna. På frågan om han anser att det finns ett glapp 
mellan stat och kommun svarar han ”att så kan man gott och väl uttrycka det men att det mer 
handlar om att staten helt rundar nämnden”.  
 
Detta trots att nämnden arbetar på ett statligt uppdrag. Staten delegerar rakt ner till rektorerna 
vilket han anser är väldigt konstigt och tar upp skriftliga betygsliknande omdömen som 
exempel. Han kallar det ett ”michmasch” i styrningen. Han talar även om utbildning och 
menar att det finns lärarutbildningar och rektorsutbildningar men att det inte krävs någon 
utbildning för att sitta som ordförande i nämnden.  

Avslutande kommentar 
Det som kommer fram tydligt i studien är den konflikt mellan skolan och kommunens synsätt 
då det gäller elever i behov av särskilt stöd. Alla de intervjuade informanterna anser att alla 
elever skall kunna gå i sin ordinarie klass men de intervjuade speciallärarna menar att det i 
många fall kan vara svårt. De menar att det finns ett stort antal elever som av olika 
anledningar inte klarar av det. Dessa elever hamnar i många fall i den lilla gruppen. Även 
rektorerna anser att behovet av en segregerad undervisning är berättigat och att även om de 
försökt avveckla den typen av verksamhet så finns behovet. Den intervjuade politikern anser 
att ett större antal elever torde kunna tillgodose sig den ordinarie undervisningen och berättar 
att han varit med i beslutet att lägga ner resursskolor i kommunen.  Detta trots att elever i 
behov av särskilt stöd ökar.  
 
En annan fråga som är intressant utifrån resultatet är huruvida samarbetet mellan den lilla 
gruppen och den ordinarie klassen fungerar. Synsättet kring detta skiljer sig lite mellan de 
båda skolorna. I den ena skolan talar rektor och lärare om att den lilla gruppen är statisk och 
att de elever som har sin undervisning där tenderar att bli kvar resten av skoltiden. Den andra 
skolan strävar efter ett samarbete mellan de olika undervisningsformerna och menar att målet 
är att eleverna ska tillbaka till den undervisningen. Detta är en självklarhet anser politikern 
som menar att målet måste vara att alla elever ska kunna tillgodose sig den ordinarie 
undervisningsformen.  Här finns en klar motsättning mellan skolans elevperspektiv och 
statens ideologisträvan. 
 
De båda speciallärarna menar att den lilla gruppen blir en trygghet i sig och att det där finns 
en gemenskap som dessa elever ofta inte känner i den ordinarie klassen. Att de olikheter 
eleverna har skapar en trygghetskänsla. Detta är något som politikern motsätter sig och menar 
att denna trygghet skapas i stora grupper och kan ligga till grund för att motverka mobbing. 
Han menar att de som växer upp tillsammans med olika kulturer eller med barn med en 
beteendeproblematik blir mindre rädd för det som är främmande.  
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Många frågor har väckts utifrån de svar informanterna gett. En ökning har skett då det gäller 
elever i behov av särskilt stöd, vad kan detta bero på? Det är en av frågorna jag belyser under 
diskussionen. Andra frågor som väckts handlar om svårigheterna med integrering och om det 
finns andra vägar att nå kunskapsmålen för dessa elever, är integrering alltid den bästa vägen? 
Alla elever är olika och detta kan inte skolan blunda för, de elever som är i behov av särskilt 
stöd kanske behöver andra former av undervisning för att kunna nå kunskapsmålen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
I denna studie ingår två speciallärare, två rektorer och en kommunpolitiker. Ett större antal 
informanter kan ha gett ett annat resultat. Urvalet bygger på personliga kontakter från dessa 
två skolor från en mellanstor svensk stad vilket är två faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
Jag anser att validiteten i denna studie är hög då jag använt mig av halvstrukturerade 
frågeguider och fått uttömmande svar på alla frågor. Följfrågorna har däremot varierat utifrån 
hur intervjupersonen svarat. För att uppnå syftet med studien anser jag att den valda metoden 
var den bästa. Resultatet i denna kvalitativa underökning skulle ha sett annorlunda ut om jag 
gjort fler intervjuer. Hade jag intervjuat flera hade jag troligtvis fått ett mer heltäckande och 
trovärdigt resultat. Dessutom hade det varit intressant att intervjua både elever och föräldrar 
för att få ett individperspektiv. Det hade även varit intressant att intervjua någon på 
riskdagsnivå för ett större perspektiv. Resultatet av undersökningen kan även påverkats av 
vilka skolor som medverkat. Alla skolor ser olika ut beroende på hur skolan är uppbyggd och 
organiserad. Faktorer som spelar stor roll på hur skolan fungerar är hur skolledningen driver 
skolan, vilka ekonomiska resurser skolan har samt vilket socioekonomiskt läge skolan har. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och förstå användandet av den lilla 
gruppen i en skola för alla. Resultatet visar tydligt dilemmat omkring en skola för alla. Detta 
utifrån de svar informanterna gett. Även den forskning som gjorts i det här ämnet visar på 
denna svårighet. Det visar också tydligt den konflikt mellan att vara en skola där alla ska 
passa in till en skola som ska passa alla. Pedagoger, rektorer och politiker tolkar detta begrepp 
lite olika utifrån sina perspektiv. Klart blir att speciallärare och rektorer ser detta problem 
utifrån ett individperspektiv och talar om eleverna och deras behov. Den kommunpolitiker jag 
intervjuade menar att han bara kan ge generella svar i ett större perspektiv. Detta visar tydligt 
på denna klyfta som gör det svårt att förstå och genomföra visionen om en skola för alla. 

Synsätt och kompetens 
Speciallärarnas synsätt visar tydligt att alla elever inte kan tillgodose sig den ordinarie 
undervisningen utan det finns många elever som behöver extra stöd på olika vis. Synen på 
dessa elever är ofta att de är stökiga, besvärliga och inte kan lära i den ordinarie 
undervisningen.  En studie som Skolverkets (2008b) redovisar påvisade att rektorerna i 
studien menar att en anledning till att särskiljande av elever har ökat beror på att de öviga 
eleverna har rätt att befrias från kamrater som stör. Kan detta vara en tolkningsfråga från 
rektorerna eller finns det något som visar att det är så? Frågan blir dock vilken människosyn 
dessa rektorer har och hur de väljer att lösa saker utifrån elevernas perspektiv. De lärare jag 
intervjuade menade att det handlar ofta om att dessa elever ständigt har misslyckanden bakom 
sig under hela skoltiden och att få vuxna ”vill ta tag i dem”. Om dessa elever blir bemötta som 
besvärliga inom skolan, hur ska de då kunna tillgodose sig undervisningen på ett bra sätt?  
 
För att kunna möta elever med svårigheter krävs goda kunskaper av lärare och vuxna i elevens 
närhet annars finns risk att detta förvärrar elevens situation. Enligt Siljehag (2007) har de 
obehöriga lärarna ökat i skolan och vad innebär detta? Om det brister i kompetensen hos 
lärarna, kan då ökningen av ”stökiga elever” handla mer om kompetensbrist än om en ökning 
av elever i behov av särskilt stöd? 
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Den undersökning som gjordes av Göteborgs Universitet (Skolverket, 2008b) visar att det är 
ett stort antal elever som inte kan tillgodose sig den ordinarie undervisningen utan ofta 
segregeras på något sätt. Detta trots att både skolans styrdokument och 
Salamancadeklarationen menar att alla elever bör få den undervisning de behöver och att den 
skall anpassas så att alla elever kan lära i den ordinarie klassen. Denna splittrade syn på den 
lilla gruppens varande är något som både speciallärare och rektorer uttrycker. Är det så att 
trots strävan mot ett inkluderat klassrum så finns det alltid de elever som behöver någon 
annan form för att kunna tillgodose sig lärandet?  
 
Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där elever har många olika bakgrunder och 
erfarenheter vilket gör att de har olika behov. I en klass på 25-30 elever finns lika många 
bakgrunder, frågan blir hur den enskilde läraren ska kunna tillgodose alla dessa behov. Finns 
det någon möjlighet att ge alla elever en plats i skolan och en möjlighet att bli sedda eller 
handlar det bara om att alla elever ska passa in i skolan? En fråga blir varför den lilla gruppen 
som undervisningsform inte kan vara en möjlig väg att nå målet för en skola för alla. Båda 
speciallärarna och rektorerna menar att de vill att eleverna ska gå i den ordinarie klassen men 
båda menar också att denna typ av verksamhet verkligen behövs. Undersökningar visar 
dessutom på att behovet för denna undervisningsform har ökat och frågan blir då varför? Kan 
det vara så att det mångkulturella och snabbt föränderliga samhället skapar svårigheter för 
elever att sortera en ständig ström av intryck, impulser och yttre påverkan som de utsätts för 
eller har de krav som ställs på eleverna ökat? 
 
Då det gäller kompetens kring de vuxna som arbetar med elever i behov av särskilt stöd 
tycker jag mig kunna se att den egentliga kompetensen handlar mycket om hur de vuxna 
bemöter och handlar kring dessa elever. En av de intervjuade lärarna berättar att han inte har 
någon specialpedagogisk utbildning medan rektorn på samma skola menar att denna lärare har 
en gåva när det gäller att arbeta med dessa elever. Politikern menar att alla lärare skall klara 
av alla typer av svårigheter i klassrummet, att kompetensen skall finnas på varje skola för att 
kunna ta emot alla elever. Även Haug (1998)  anser att alla lärare skall ha universell kunskap 
inom detta område. I detta ligger en stor konflikt då det enligt Börjesson & Palmblad (2003) 
saknas grundläggande kunskaper omkring elever i behov av särskilt stöd inom 
lärarutbildningen. Den intervjuade kommunpolitikern menar att det finns en del brister i 
kunskapen hos lärarna och att det kan finnas svårigheter med att hantera alla elever i samma 
klassrum. Så trots den stora efterfrågan på kompetens hos lärare så saknas denna i 
utbildningen. Frågan blir om det är brister i lärarutbildningen som gör att kompetens saknas 
eller som Siljehag (2007) menar att det finns en ökning av outbildade lärare i skolan, eller är 
det en kombination av detta som gör att skolans kunskaper brister? 

Att nå målen utifrån en annorlunda undervisning 
De intervjuade lärarna och rektorerna menar att denna form av undervisning skiljer sig lite 
jämfört med den ordinarie. De menar att det är samma mål som skall uppfyllas för att få betyg 
men att de ibland gör egna tolkningar av kursplaner. En av rektorerna betonar att det inte är 
lättare att få betyg i den lilla gruppen jämfört med i den ordinarie undervisningen. Enligt 
Wallby (m.fl, 2001) finns en risk att om läraren sänker kunskapskraven hos eleverna finns en 
ökad risk att eleverna känner sig misslyckade. De intervjuade lärarna visar tecken på att 
kunskapskraven är lite lägre för dessa elever men de betonar även vikten av att tro på eleverna 
och att ge dem självkänsla.  
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Frågan blir om betygen alla gånger är det viktigaste eller om det handlar om att ge eleverna 
verktyg för att kunna leva i ett samhälle i mångfald? Lärarnas tillvägagångssätt har ändå gett 
ett positivt resultat då det gäller elevernas studieresultat men att det handlar mycket om att ge 
eleverna självkänsla och trygghet. Detta är oftast viktigare för dessa elever än höga betyg 
menar lärarna.  
 
Både intervjuade pedagoger och rektorer menar att den lilla gruppen är en möjlighet att fånga 
upp elever i behov av särskilt stöd och ge dem en möjlighet att klara sin skoltid. De menar alla 
att de elever som fått undervisning i mindre grupper höjer sina studieresultat i mycket hög 
grad. Det har även gått bra för dessa elever på gymnasiet menar de. Kommunpolitikern menar 
däremot att det inte finns någon statistik som visar på hur utvecklingen i studieresultaten ser 
ut för dessa elever. Men på frågan om utvärdering kring detta menar han att någon sådan finns 
det inte. Han syftar på att erfarenheten kring särskild undervisning är att den endast gör nytta i 
tidig ålder och om dessa insatser görs i senare år tenderar det att bara bli förvaring. Han 
hänvisar också till att det finns svårigheter att göra en bedömning om elevers studieresultat, 
men har han de kunskaper som krävs för att göra den bedömningen? Då det inte finns någon 
utvärdering om elevers studieresultat blir frågan om vad kommunpolitikern baserar sina 
uppfattningar på, kan det handla om en ideologisk illusion eller önsketänkande? De som 
arbetar i skolan med dessa elever anser att det i många fall är den enda lösningen för dessa 
elever att klara skolan. Då det inte finns någon utvärdering på studieresultat så finns det heller 
inte något som säger att en segregerande lösning är sämre. Vikten borde ligga på att ge stöd 
och bygga upp elever med utbildad personal som arbetar på ett flexibelt sätt med dessa elever 
och även hela klasser.  
 
Samarbetet mellan eleverna i den lilla gruppen och den ordinarie klassen ser lite olika ut på de 
båda skolorna. På den ena skola finns en form av samarbete. Där har elever de praktiska 
ämnena med den ordinarie klassen och rektor menar att känslan av tillhörigheten till den 
ordinarie klassen är viktig och att placeringen i den lilla gruppen är tillfällig.  
Läraren menar att dessa elever inte känt någon tillhörighet till klassen men att de ändå ska 
känna att det finns möjligheter att gå tillbaka till sin klass. På den andra skolan saknas 
samarbete och både rektor och lärare menar att den lilla gruppen är en ganska isolerad 
verksamhet men att det egentligen inte är den bästa lösningen. Hur lär sig eleverna det 
samspel som är så viktigt för lärandet om dessa elever inte lär sig interagera med andra 
elever? Enligt Emanuelsson (m.fl. 2001) så kan ett gott samarbete mellan skolpersonal och 
elever gynna elever i behov av särskilt stöd. På de båda skolorna menar speciallärarna och 
rektorerna att det är väldigt ovanligt att eleverna går tillbaka till klassen. Enligt skolans 
styrdokument är delaktighet ett viktigt begrepp men detta kan tolkas på olika sätt utifrån 
perspektiv. Från elevens perspektiv kan den lilla gruppen upplevas som positiv och ge en hög 
grad av delaktighet menar Szönyi (2007). Detta kan ge eleverna högre trygghetskänsla och en 
tro på sig själv. Detta menar lärarna är ett av målen för dessa elever. Å andra sidan kan denna 
segregering ge negativa konsekvenser för elevens självbild och kamratrelationer menar 
Szönyi.  

Svårigheter med integrering 
Alla intervjuade menar att det vore bättre för elever i behov av särskilt stöd om de får det stöd 
de behöver i den ordinarie undervisningen. Det finns dock elever som inte klarar detta menar 
lärarna. Båda rektorerna menar att alla ska vara välkommen i skolan men att en skola för alla 
inte fungerar fullt ut, utan att hänsyn måste tas till varje enskild elev.  
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Kommunpolitikern som intervjuades trycker hårt på att alla ska vara integrerad i den ordinarie 
undervisningen och att alla tjänar på det. Detta ser speciallärarna som något intill omöjligt. 
Lärarna och rektorerna ser dessa elever och arbetar med dem på en individnivå medan 
politikern arbetar på ett mer generellt och övergripande sätt. Kan det vara en orsak till det 
stora glappet mellan deras olika synsätt? Assarsson (2007) menar att en skola är en vision för 
ett demokratiskt samhälle med en värdegrund om delaktighet och gemenskap och att detta blir 
en myt och i den vardag som pedagogerna möter blir denna uppgift övermäktig. Det är tydligt 
hur en skola för alla är ett ouppnåelig vision där det finns en önskan att alla ska kunna nå 
samma mål. Så länge skolan har ett statiskt tänkande finns svårigheterna med att bejaka 
olikheter och finna andra typer av flexibla lösningar. Som skolan ser ut idag finns det orimliga 
förväntningar på hur den enskilde läraren skall kunna lösa de problem som kan uppstå i en 
klass.  
 
En av rektorerna uttrycker att ”varje elev har rättigheter att få den undervisning han eller hon 
behöver”. Detta stämmer väl överrens med skollagen som säger att skolan skall ge alla elever 
kunskaper, färdigheter och den undervisning de behöver för att på ett aktivt sätt kunna delta i 
samhällslivet. Skollagen säger också att undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov (SOU 1985: 1100). Detta blir ändå en konflikt, samtidigt som den 
svenska skolpolitiken strävar för en inkluderad skola ska alla elever få den undervisning den 
behöver. Skolans läroplaner är målstyrda men det står inte hur dessa mål ska nås. Däremot 
förespråkas elevers lika värde och att de ska känna gemenskap och delaktighet. De elever som 
går i den lilla gruppen känner ofta en stark tillhörighet och gemenskap med gruppen. Då 
kanske det är rätt att skolorna hittar andra former för att nå målen. Kan det vara så att 
människors olikheter gör det omöjligt att individualisera undervisningen så att den passar 
alla? Frågan blir om det finns andra vägar att arbeta på. 
 
Utifrån styrdokumenten skall skolan ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov 
det finns även ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Detta är det dilemma som Nilholm (2003) syftar till, att 
erbjuda alla samma utbildning samtidigt som undervisningen skall anpassas till elevers 
mångfald. Detta dilemma visar sig tydligt i denna studie då de intervjuade påvisar olika 
perspektiv på problemet. Lärarna ser i första hand utifrån elevens och ett lärande perspektiv 
medan kommunpolitikern perspektiv blir till stor del ekonomisk. Rektorerna sitter någonstans 
däremellan. Då det gäller elever i behov av särskilt stöd handlar det också om resurser. Lärare 
och rektorer menar att det saknas resurser i skola för att kunna hjälpa alla elever. Den 
intervjuade kommunpolitikern fattar beslut om nedläggning av skolor i kommunen och 
berättar att det i första hand drabbar de svaga. En rapport från Skolverket (2008b) visar att 
ekonomiska resurser är en viktig faktor till att elever får för lite stöd. Frågan blir vad resultatet 
blir om indragningar sker på de ”svag” elevernas bekostnad. Vad händer med dessa elever 
senare i livet om inte det finns en skola som backar upp och ger stöd. Finns det en risk att 
dessa elever i förlängningen kostar samhället mer än om det funnits ett fungerande arbete 
kring den under skoltiden? 

Avslutande kommentarer 
Skolans uppdrag är många och det finns många svårigheter med att nå de mål som 
styrdokument och skollagar hänvisar till. Det svåraste och viktigaste målet är att 
undervisningen skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja eleverna fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
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Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där dagens elever även utsätts för stora mediala 
påverkan vilket gör att vi i skolan möter alla dessa olika elever. Därför måste vikten ligga på 
olikheter och att kunna ge alla elever verktyg för att klara de kunskapsmål de skall uppnå. 
Även skollagen säger att undervisningen inte kan utformas lika för alla och ändå är det just 
detta som skolan många gånger försöker göra. Denna studie visar tydligt på dessa svårigheter. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Enligt värdegrundsmålet har varje elev rätt att få utvecklas, känna växande glädje och 
möjligheter att få övervinna svårigheter i skolan. Frågan blir då hur eleverna upplever denna 
kluvenhet då det gäller skolans mål och hur de uppfattar inkludering och segregering. Det 
skulle vara intressant att vidare undersöka hur detta påverkar elevens självbild och 
kunskapsinhämtning och även hur föräldrar uppfattar den lilla gruppen som 
undervisningsform.  
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till specialläraren 
 

 
1. Vad har du för utbildning och vilka erfarenheter har du av att arbeta med den lilla 

gruppen? 
 

2. Vilka elever är det som går i den lilla gruppen, hur många och vilka svårigheter har 
dessa elever? 

 
3. Vem bestämmer vilka och hur många elever som får möjlighet att gå i den lilla 

gruppen och på vilka grunder? 
 

4. Sker något socialt och kunskapsmässigt arbete med de andra eleverna som påverkar 
eleverna i den lilla gruppen? 

 
5. Hur tänker ni om den lilla gruppen i förhållande till den ordinarie klassen, vilka planer 

och synsätt finns? 
 

6. Vilka svårigheter finns det med denna typ av undervisningsform? 
 

7. Vilka dilemman stöter du på som pedagog? 
 

8. Vilka möjligheter finns det för de elever som går i den gruppen? 
 

9. Vilka förebyggande arbeten finns när det gäller elever i behov av särskilt stöd? 
 

10. Vad är det bästa för eleven? 
 

11. Hur tänker du omkring begreppet, en skola för alla, vilka hinder finns för att uppnå 
detta? 

 
12. Hur ser organisationen på skolan ut för att nå styrdokumentens mål? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till rektor 
 

1. Vilka erfarenheter har du av arbetet kring den lilla gruppen? 
 
2. Vilka elever är det som går i den lilla gruppen, vilka svårigheter har dessa elever? 

 
3. Vem bestämmer vilka och hur många elever som får möjlighet att gå i den lilla 

gruppen och på vilka grunder? 
 

4. Hur tänker ni om den lilla gruppen i förhållande till den ordinarie klassen, vilka planer 
och synsätt finns 

 
5. Vilka svårigheter finns det med denna typ av undervisningsform? 

 
6. Finns det något samarbete med andra skolor och rektorer i arbetet kring elever i behov 

av särskilt stöd? 
 

7. Hur ser kommunledningen på arbetet kring dessa elever? 
 

8. Vilka dilemman stöter du på som rektor i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd? 
 

9. Vilka förebyggande arbeten finns när det gäller elever i behov av särskilt stöd? 
 

10. Vad är det bästa för eleven? 
 

11. Hur ser organisationen på skolan ut för att nå styrdokumentens mål? 
 

12. Hur tänker du omkring en skola för alla, vilka hinder finns för att uppnå detta?  
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Bilaga 3 
 
Frågeguide till ordförande i barn- och ungdomsnämnden 

Kommunens policy – En skola för alla? 
Hur vill man ha det? Dokument? 

  Vad strävar ni mot? 
  Demokrati – lilla gruppen – utanförskap? 
 
Vad vet du om särskilda undervisningsgrupper inom skolan? 
Hur vanligt är det? 
Vad vet du om smågruppslärandet? 
 
Då jag läser de styrdokument som finns och ser på hur verksamheten bedrivs finns det en 
problematik mellan staten, kommunen och skolans verksamhet då det gäller lilla gruppens 
vara eller icke vara, hur ser du på detta? 
Vari ligger svårigheterna – hindren för den lilla gruppen? 
Vad har kommunens utvärdering visat när det gäller elever i särskilda undervisningsgrupper, 
varför hamnar elever där? 
 
Vad händer med eleverna i särskilda undervisningsgrupper då det gäller betyg, gymnasiet och 
jobb? 
Vilka dokument finns det att tillgå omkring detta? 
Finns det några förebyggande insatser när det gäller de här eleverna? 
Hur arbetar skolorna för att fånga upp dessa elever? 


