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Abstrakt 
En del elever i dagens skola blir placerade i särskilda undervisningsgrupper. När skolan 

inte klarar av att tillgodose elevens behov kan det bli aktuellt med en placering. 

Hemskolan ska ha prövat flera alternativa lösningar, som anpassats efter den enskilda 

eleven, innan en placering kan bli aktuell. Syftet med placeringen kan vara att erbjuda 

en personlig riktad pedagogik och att ge eleven förutsättningar att utveckla självkänsla, 

självförtroende och självtillit. Målet med en placering är att eleven ska kunna återgå till 

sin hemskola och fortsätta sin skolgång där, med det stöd eleven behöver. Jag har i min 

studie intervjuat sex rektorer med syfte att ge en beskrivning av hur uppföljning, 

utvärdering och återgång till hemskolan ser ut för elever i särskild undervisningsgrupp. 

Fokus har också legat på hur rektorerna ser på inkludering respektive exkludering vid 

placering i särskild undervisningsgrupp. Resultatet av min studie visar att rektorerna har 

en enad syn vad gäller inkludering och exkludering. De menar att eleven kan känna sig 

exkluderad i en inkluderande verksamhet. När eleven är i så stora svårigheter att 

rektorerna ansöker om en plats i en särskild undervisningsgrupp är det svårt att få till en 

lyckad inkludering på hemskolorna, de anser sig har prövat allt och ser inget annat 

alternativ. De nämner också att låg måluppfyllelse, sociala problem ochatt  en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara anledningar till placering. Vad gäller 

samverkan anser rektorerna överlag att det kan bli bättre, fler personer runt eleven 

behöver vara med i uppföljning och utvärdering av elevens placering, i dagsläget ligger 

detta på hemskolans rektor och chef för den särskilda undervisningsgruppen. Här finns 

utvecklingspotential. Avslutningsvis behöver arbetet kring elevens återgång ses över. I 

dagsläget finns enligt de rektorer jag har intervjuat ingen plan för detta utan mycket sker 

genom samtal och inget dokumenteras. Att ha tydliga mål och åtgärder ses som 

nödvändigt för eleven ska ha möjlighet att komma tillbaka till sin hemskola, annars 

tenderar placeringen att bli permanent och så ska inte vara fallet.  
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1 Inledning 
 

Att alla ska få en utbildning kan ses som en självklarhet i den tid vi lever i. Enligt 

Skollagen (2017) ska utbildningen vara tillgänglig för alla oavsett vilka individuella 

förutsättningar som finns hos våra barn och elever. Vi har i svensk skola en tanke om att 

inkludering ska råda och att utbildningen ska utformas utifrån inkluderande principer. 

Trots detta har vi i skolan elever som inte inkluderas under sin skoltid och har av olika 

anledningar placerats i särskild undervisningsgrupp tillsammans med andra elever med 

liknande svårigheter (Skolverket 2014B). Vid placering i särskild undervisningsgrupp 

frångår vi alltså de givna principer vi har i dagens skola gällande inkludering eller om vi 

hellre kallar det för principer gällande delaktighet. Men, är det svart eller vitt? Om 

motsatsen till inkludering är exkludering så klingar det mycket negativt och det kan vara 

svårt att se att något positivt skulle kunna komma ut av det. Men, kanske är det så att 

genom att eleven blir exkluderad från sin reguljära klass eller hemskola så känner sig 

eleven för första gången inkluderad i den lilla grupp som eleven då kommer till. Kan vi 

kanske säga att exkludering kan ge en känsla av inkludering? Eller gör vi det för lätt 

då?  

 

Det har historiskt funnits vissa tveksamheter kring dessa särskiljande lösningar. Tankar 

fanns kring huruvida effekten av detta för eleverna var positivt eller inte. Tankarna finns 

kvar även idag och föräldrar har tidigare liksom idag känt ett visst motstånd till att deras 

barn ska bli avskilda (Brodin & Lindstrand 2010).  

 

Särskild undervisningsgrupp kan vara aktuellt när hemskolan har prövat flera alternativa 

lösningar som har anpassats efter elevens behov men ändå inte varit tillräckliga för att få 

önskat resultat. Särskild undervisningsgrupp upplevs ge bättre förutsättningar att 

tillgodose elevens behov genom specifik kompetens, ett mindre sammanhang och högre 

lärartäthet. Särskilda undervisningsgrupper kan finnas lokalt på skolan eller vara en så 

kallad kommungemensam särskild undervisningsgrupp där elever från hela kommunen 

kan bli placerade.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet men den här studien är att ge en beskrivning av hur uppföljning, utvärdering och 

återgång till hemskolan ser ut för elever i särskild undervisningsgrupp. Jag undersöker 

också vad skolorna har gjort för att möta eleven innan det är aktuellt med placering. 

 

De frågor jag ställer mig för att nå studiens syfte är följande: 

 

• Hur tror rektorerna att eleverna påverkas av en placering i särskild 

undervisningsgrupp? 

• Hur ser rektorerna på särskild undervisningsgrupp utifrån elevernas känsla av 

inkludering och exkludering? 

• Hur planerar skolorna för en återgång för eleverna? 

• På vilka sätt har skolan försökt möta eleven och elevens behov på hemskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

3 Bakgrund 

 

3:1 Inkludering 

 

Enligt Skolverket (2014B) finns  det en strävan efter att öka inkluderingen av elever i 

behov av särskilt stöd. Själva inkluderingsbegreppet beskriver Sandström et al (2014) ha 

förekommit i USA sedan 1950-talet. Då handlade det om att kämpa för allas lika värde 

oberoende av hudfärg. I Sverige talar man främst om inkludering när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd eller elever med funktionsnedsättning.  

 

Sandström et al (2014) lyfter fram att begreppet har lett till förvirring och är värdeladdat 

för många. Tidigare användes ordet integrering för det som vi idag kallar inkludering 

men det finns en stor skillnad mellan begreppen och det är just det som gör det hela 

förvirrande för vissa. I den svenska översättningen av Salamancadeklarationen (2006) 

översätts inclusion med integrering när vi egentligen menar inkludering. Det vi i 

Sverige idag menar med integrering är att alla är välkomna i klassrummet men det sker 

egentligen ingen förändring i metoder eller lärmiljö. Med inkludering menar vi att 

miljön anpassas så att allas behov tas i beaktning. Även Carlsson och Nilholm (2004) 

anser att begreppet inkludering har en relativt lång historia men att skolorna inte fullt ut 

lyckats att realisera detta. Med begreppet inkludering menar de att skolan ska vara 

utformad så att den möter den mångfald av elever som finns. Det pågår många 

diskussioner i ämnet och det har ansetts fel att på olika sätt exkludera elever. Vidare 

menar Carlsson och Nilholm (2004) att inkluderingsbegreppet används på olika sätt och 

med olika innebörd. 

 

Inkluderande undervisning handlar om att undervisa elever i behov av särskilt stöd i den 

ordinarie undervisningsgruppen. Då handlar det om så mycket mer än bara den rumsliga 

placeringen. Det är många åtgärder som måste till, som till exempel anpassade 

undervisningsmetoder, förändrade bedömningstekniker och tillgänglighet och stort 

behov av pedagogen under lektionstid. Det handlar enligt UNESCO om att tillgodose 

alla barns behov (UNESCO 2008; se också Mitchell 2015 för vidare diskussion). 

 

Asp-Onsjö (2006) beskriver tre olika sidor av inkludering, en rumslig, en social och en 

didaktisk. Den rumsliga innebär att eleven rent fysiskt är i samma lokal som de andra 

eleverna. Den sociala inkluderingen syftar till i vilken utsträckning eleven är delaktig i 

ett socialt sammanhang, det handlar då om hur interaktionen är mellan eleven och 

läraren och eleven och de andra eleverna. Den didaktiska inkluderingen handlar om i 

vilken utsträckning till exempel ämnena är anpassade för att möta elevens sätt att lära.  

 

3:2 Historisk översikt 

 

Skolan som institution har en relativt lång historia men i dess nuvarande form är den en 

ganska ny företeelse. Många länder i Europa inrättade ett allmänt skolväsende först 

under 1800-talet men det dröjde flera år innan skolan fungerade så som den var tänkt. 

1842 grundades den svenska folkskolan och den hade klara förväntningar på hur både 

lärare och elever skulle förhålla sig. Om eleven inte levde upp till förväntningarna så 

användes bestraffning eller så fick eleven lämna skolan. Det var relativt vanligt med 

relegering från realskolan fram tills dess att skolformen slopades 1970 (Hjörne & Säljö 

2013). 



 

 

 

 7 

 

3:2:1 Särskiljning av elever 

Karlsson (2007) lyfter fram att skolan har en lång historia av att särskilja elever på olika 

sätt genom organisation, hantering och beskrivningen av dessa elever som inte passar in 

i den “vanliga” verksamheten. 

 

I folkskolan klassificerades barnen under 1600- och 1700-talen utifrån om de var fattiga 

eller obegåvade och i och med detta sållades de bort och erbjöds en kortare skolgång, 

även flickor åsidosattes genom att enbart erbjudas en kortare skolgång med en så kallad 

minimikurs. Men år 1878 försvann dessa kurser till följd av protester som gjorts i 

samhället, nu kom istället den så kallade normalplanen. Den handlade om att alla barn 

nu skulle gå i “normalklasser”. Ganska snart började det resoneras i termer som 

“avvikande” eller “abnormt” och många barn flyttades inte upp till nästa årskurs. Vid 

denna tid framställdes differentiering och särskiljning positivt för samtliga elever. Det 

skulle bli bättre för de “normala” barnen när de “avvikande” barnen inte längre 

hämmade undervisningen och kunskapsutvecklingen. Samhället ansåg att de “normala” 

barnen behövdes skyddas från de “avvikande” barnen (Hjörne & Säljö 2013).  

 

Strategierna var då att utforma grupper utifrån nivågruppering och även organisera olika 

typer av specialklasser. Eleverna med lågt IQ eller de med beteendestörningar hamnade 

i hjälpklass, sedan fanns det också svagklasser eller B-klasser, för de elever som var 

bättre än de som gick i hjälpklass men inte riktigt platsade i den “vanliga” klassen 

(Hjörne & Säljö 2013).  

 

1959 uppmärksammas elevers skolsvårigheter och deras skolsituation vilket leder till att 

klinikundervisning etablerades i skolan. Nu skulle skolan erbjuda en skolgång utifrån 

alla elevers olika förutsättningar. Samtidigt med Lgr 62 och Lgr 69 fanns särlösningar 

som stred mot tanken om grundskolans demokratiska ideal. I Lgr 69 belystes för första 

gången miljöns betydelse i styrdokumenten. Läroplanen uppmärksammar att miljön i 

skolan kan vara en orsak till elevens skolsvårigheter och då att nå upp till skolans 

kunskapskrav. Under 1960-talet används mer och mer beteckningen specialklass istället 

för hjälpklass och under 1970-talet kom begreppet samordnad specialundervisning. Nu 

handlade det mer om att utgå från barnens förmågor och inte fokusera på svårigheterna 

som barnen hade (Karlsson 2007).     

 

Mellan 1970-1975 genomfördes en utredning om skolans inre arbete, SIA-utredningen. 

Utredningen var betydelsefull för 1980 års läroplan och enligt Börjesson (1997) visade 

utredningen på att de särskiljande lösningar man gjorde av elever med skolsvårigheter 

inte var positiva. Detta kom att bli slutet på den typen av organisation som handlade om 

att sätta lever i specialklasser och kliniker. SIA-utredningen visade på betydelsen av god 

arbetsmiljö och att använda sig av mer flexibla lösningar för eleverna. Eleverna skulle 

undervisas i klassrummet. I SIA-utredningen fördes det fram kritik mot att 

specialundervisningen låstes till specialklasser eller kliniker, nu var tanken istället att 

skolan gemensamt skulle använda en specialpedagogisk metodik. Risken fanns annars 

att det ledde till kategorisering och segregering av elever som i sin tur enligt Brodin & 

Lindstrand (2010) kunde resultera i utstötning. 

 

Vidare kom Lpo 94 och här betonas att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och att läraren måste ta till vara på elevens tidigare erfarenheter, behov 



 

 

 

 8 

och tänkande. Även i Lgr 11 finns dessa tre områden med och det betonas att eleven ska 

få sin undervisning tillsammans i den elevgrupp som eleven tillhör. 

 

3:3 Särskild undervisningsgrupp 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014) går att läsa att när eleverna hamnar i 

skolsvårigheter av olika slag är det vanligt att det är svårt för skolorna att möta de 

behoven som eleven har och det kan då bli aktuellt med enskild undervisning eller 

placering i särskild undervisningsgrupp. När dessa verksamheter sedan har granskats så 

kan man se att det ofta resulterar i bättre måluppfyllelse, bättre närvaro i skolan och en 

bättre situation vad gäller måendet.  

 

Skolinspektionen (2014) poängterar att elevens placering bör begränsas i tid och 

omfattning i förhållande till elevens behov. Det är också viktigt att eleven fortsätter ha 

kontakt med sin ordinarie klass. Placeringen behöver regelbundet utvärderas. 

Granskningen visar att utvärderingar inte alltid genomförs och Skolinspektionen anser 

att arbetet med att följa upp och utvärdera placeringen behöver förbättras. Det är viktigt 

att det finns en väl fungerande rutin kring detta så att placeringen är relevant utifrån hur 

eleven utvecklas. Följs inte placeringen upp finns risk för att den blir tagen för given 

och att det inte sker någon förändring vad gäller elevens skolgång.  

 

3:4 Återgång till hemskolan 

 

Det är relativt ovanligt att de elever som blivit placerade i särskild undervisningsgrupp 

återgår till sin hemskola fullt ut. Skolinspektionen menar att hemskolorna behöver 

utveckla det inkluderande arbetssättet och förhållningssättet så att det i större 

utsträckning möjliggör får eleverna att vara en del av de ordinarie 

undervisningsgrupperna. Utgångspunkten är att målet ska vara en återgång till ordinarie 

klass, förutom då det anses uppenbart olämpligt (Skolinspektionen 2014).  

 

Inkluderande skolgång är det mest effektiva sättet att bygga solidaritet mellan alla 

elever. Särskiljande lösningar ska endast praktiseras i undantagsfall.I vissa kommuner är 

det kö för att få en plats i särskild undervisningsgrupp och om det inte sker någon 

återgång till hemskolor så är det svårt för nya elever att få det stöd de behöver. Återgång 

kan också upplevas som ett hot av både vårdnadshavare och elever. Upplevelsen kan 

vara att skolgången nu fungerar bra efter många år av misslyckanden och då kan det 

kännas otryggt att genomföra en förändring (ibid). 

 

3:5 Styrdokument 

 

3:5:1 Ledning och stimulans 

Enligt Skollagen (2017) är det skolans uppgift att ge alla elever den ledning och 

stimulans som den enskilda eleven behöver, både vad gäller lärande men också för sin 

personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt 

som är möjligt. Det handlar också om att utmana de elever som lätt når kunskapsmålen. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att skolan ska kompensera för de 

brister och svårigheter som eleven kan ha. Vi ska alltså ta hänsyn till de olika behov 

som råder och då kunna uppväga skillnaderna hos eleverna för att på så sätt nå så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. 
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3:5:2 Extra anpassningar 

För vissa elever räcker inte den ledning och stimulans de får i den ordinarie 

undervisningen, då kan extra anpassningar som stödåtgärd sättas in. Extra anpassningar 

ska vara av mindre ingripande karaktär och stödet ska ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. När eleven är i behov av extra anpassningar behöver inget formellt 

beslut fattas (Skolverket 2014A). 

 

3:5:3 Särskilt stöd 

När inte extra anpassningar räcker kan det bli aktuellt med en annan stödinsats, särskilt 

stöd. Här är stödet mer ingripande och insatserna kan normalt inte genomföras av lärare 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det som skiljer ifrån extra anpassningar 

är att det särskilda stödet är av större omfattningen och varaktighet. Särskilt stöd 

beslutas av rektor och i elevens åtgärdsprogram ska det dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram (Skolverket 2014A). 

 

3:5:4 Enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp  

Enligt skollagen ska särskilt stöd först och främst ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör. En elev kan dock under en tid få sitt behov av särskilt stöd tillgodosett genom 

enskild undervisning eller genom att ha sin undervisning i särskild undervisningsgrupp. 

Skolan ska innan detta beslutas ha prövat alternativet att eleven får särskilt stöd i den 

ordinarie gruppen. Vid beslut om enskild undervisning eller undervisning i särskild 

undervisningsgrupp är det viktigt att utgå från det eleven behöver i fråga om vilka 

ämnen eleven ska läsa samt vilken omfattning och tid detta ska gälla (Skolverket 

2014A). 

 

3:6 Mina utgångspunkter 

 

För vissa elever fungerar inte skolan fullt ut, det kan finnas olika orsaker till det och för 

en del av dessa elever kan det bli aktuellt att under en tid ha sin skolgång i särskild 

undervisningsgrupp. Skolan anser att de inte räcker till för att ge eleven den skolgång 

hen behöver i form av särskilt stöd. Jag ser att återgången inte alltid fungerar och den 

andel elever som kommer tillbaka till sina hemskolor är få. Elever som blir placerade i 

särskilda undervisningsgrupper upplever jag ibland kan känna ett utanförskap i och med 

sin placering. Det gäller inte alla, vissa elever känner att det är först nu som de får det 

stöd de behöver, men för de som känner ett utanförskap finns en ännu större anledning 

att få till en återgång för eleven. Här ser jag att det brister och enligt den forskning jag 

har läst är det så verkligheten ser ut. Det behövs bättre samarbete mellan hemskolan och 

den särskilda undervisningsgruppen. Placeringen ska planeras utifrån vad eleven 

behöver och det kan se mycket olika ut. 
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4 Teori 

 

4:1 Urie Bronfenbrenner 

 

Bronfenbrenner (1917-2005)  var en amerikansk utvecklingspsykolog som utvecklade 

en teori om människans utveckling i samspel med miljön. Hans teori kallas för 

utvecklingsekologi och den belyser människans samspel mellan medfödda egenskaper 

samt de miljöer människan lever i. Bronfenbrenner har inspirerats av olika teoretiska 

bildningar såsom fenomenologi, interaktionism och systemteori. I fenomenologin 

formar människan aktivt vad den uppfattar av sig själva och omvärlden. Med 

interaktionism studeras samspelet mellan individ och miljön och systemteorin bygger på 

att något struktureras i olika system. Dessa system kallar Bronfenbrenner för mikro, 

meso, exo och makro (Andersson 1986).  

 

4:2 Utvecklingsekologisk teori 

 

Den ekologiska modellen utgår från systemteori, vilken handlar om att förtydliga 

verklighetens komplexitet. Genom att förstå att den nära och den avlägsna miljön har ett 

samband får vi en känsla av att förstå hur olika fenomen kan uppstå, alltså en förståelse 

för varför människan reagerar och agerar som den gör (Bronfenbrenner 1979). När barn 

utsätts för förändringar och olika miljöpåverkan menar Bronfenbrenner att barnen 

reagerar på olika sätt. Det är då avgörande för hur samverkan ser ut kring barnet, det är 

både barnet och miljön kring barnet som fortlöpande utvecklas. Genom att förstå barns 

olika utvecklingsmöjligheter och hur olika faktorer påverkar varandra är det möjligt att 

se på de olika system som barnet finns i. Bronfenbrenner kallar detta för “ekologiska 

övergångar” och dessa övergångar sker när barnet rör sig mellan miljö och roll, till 

exempel övergång från elev i den reguljära klassen till elev i en särskild 

undervisningsgrupp. I den utvecklingsekologiska teorin nämner även Bronfenbrenner 

(1979) att olika ekologiska övergångar sker när ett barns miljö förändras på olika sätt 

som ett resultat av till exempel förändrade roller, “settings” eller båda. 

 
The environmental events that are the most immediate and potent in 

affecting a person´s development are activities that are engaged in by 

others with that person or in her presence. Active engagement in, or even 

mere exposure to, what others are doing often inspires the person to, what 

others are doing often inspires the person to undertake similar activities 

on her own.    

(Bronfenbrenner 1979, s 6). 
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    Figur 1 Bronfenbrenners system 
4:2:1 Mikrosystemet 

Mikrosystemet är en miljö där barnet har nära relationer. Det kan vara små system i 

samhället såsom familj, förskola och skola. Mikrosystemet handlar om de aktiviteter, 

roller och sociala relationer som finns inom systemet. Det förhållande som råder mellan 

systemet och barnets utveckling går åt båda håll och påverkar varandra utifrån det. 

Barnet rör sig från sin mikromiljö (barnets vanliga miljö) till andra miljöer.  Detta 

mikrosystem kan ses som komplexa relationer mellan barnet och omgivningen som 

barnet befinner sig i, något Bronfenbrenner (1979) kallar för “setting”. En “setting” kan 

för barnet vara skolan. I en “setting” har deltagarna bestämda aktiviteter och roller 

under en bestämd tid. Mikromiljön kan också kallas för primärmiljö och hemmet, 

skolan, klassen, förskolan, grannarna är olika exempel på primärmiljöer. Det är alltså 

miljöer som barnet kommer i direkt kontakt med. Mellan de olika primärmiljöerna rör 

sig information, påverkan och socio-emotionellt stöd till barnet (Bronfenbrenner 1979; 

Brodin & Lindstrand 2010; Ogden 1991). 

 

4:2:2 Mesosystemet 

Mesosystemet innefattar två eller fler inbördes “settings” där barnet utvecklas genom att 

delta mellan dessa, t ex skola och hem. Bronfenbrenner (1979) förklarar det som att ett 

mesosystem är ett system av mikrosystem. Mesosystemet kan också beskrivas som de 

relationer som finns i mikrosystemet. De olika närmiljöerna i mesosystemet påverkar 

varandra genom att barnet reagerar och agerar på andra mikrosystem samt i övergången 

mellan dessa (Andersson 1986). Bronfenbrenner (1979) kallar det för setting transition 

när barnet tar sig mellan olika närmiljöer. Det är just dessa kopplingar mellan de olika 

mikrosystem som skapar ett mesosystem (ibid).   

 

4:2:3 Exosystemet 

Den tredje nivån har att göra med olika faktorer som påverkar barnets liv. Denna 

påverkan sker på ett indirekt sätt genom att exempelvis faktorer utanför närmiljöerna 

(Andersson 1986). I exosystemet handlar det inte om barnets utveckling direkt utan om 

de händelser som påverkar barnets utveckling samt barnets möjligheter i samhället. 

Vidare förklaras exosystemet som ett system där flera olika “settings” äger rum men 

barnet deltar inte aktivt men resultatet av det som händer påverkar barnets utveckling 

(Bronfenbrenner 1979).   

 

4:2:4 Makrosystemet 

Slutligen har Bronfenbrenner (1979) makrosystemet i sin modell. Här handlar det om 

själva formen och innehållet i de andra systemen som existerar eller inte existerar och 

på vilka sätt dessa påverkar barnets utveckling. Makrosystemet kan betraktas som det 

yttersta lagret i barnets miljö. Här handlar det om kulturella värden, seder och lagar. 

Andersson (1986) menar att politiska beslut, övergripande allmänna värderingar och 

uttalade funktioner som skolan har i samhället är element i makrosystemet.  
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5 Tidigare forskning 

 

5:1 Elever i det inkluderade klassrummet 

 

LeDoux, Graves och Burt (2012) har gjort en studie som beskriver hur lärare uppfattar 

sin situation när alla elever är inkluderade i klassrummet och vilka svårigheter det kan 

innebära, samt lärarnas beskrivningar över vad det känner att de behöver för att ett 

inkluderande klassrum ska fungera optimalt. Får vi i skolan till ett inkluderande 

klassrum med goda lärmiljöer för alla så kanske fler elever skulle ha möjligheten att 

vara kvar på sin hemskola och inte placeras i särskild undervisningsgrupp. I artikeln går 

att läsa att många lärare känner sig dåligt förberedda på att ta emot elever i behov av 

särskilt stöd på olika sätt. Särskilt tre aspekter kom fram i studien och dessa är att de 

undervisande lärarna och elevhälsoteamen behöver bättre kommunikation kring dessa 

elever. Den andra aspekten var att lärarna känner ett behov av professionell 

vägledning/handledning, då med särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Den 

tredje och sista aspekten var att lärarna behöver mer planeringstid för att kunna 

förbereda och differentiera sin undervisning så att alla elever får den utmaning de 

behöver. En annan svårighet lärarna upplevde var när eleverna “dumpades” i 

klassrummet utan att det varken fanns kommunikation eller samarbete kring eleven. En 

annan stor utmaning som lärarna upplevde var att bygga goda relationer med dessa 

elever. När eleverna då och då blir utplockade av olika anledningar kände lärarna att de 

inte hade möjlighet till detta som de hade med de andra eleverna i klassen, de som alltid 

var i klassrummet.     

 

5:2 Inkludering och exkludering vid placering i särskild undervisningsgrupp 

 

Karlsson (2007) har genomfört en studie om social organisering och utvärdering av 

elever i särskild undervisningsgrupp. Detta genom intervjuer med elever, pedagoger, 

föräldrar och tidigare klasslärare. I studien finns beskrivningar av elevernas syn på 

flytten till och från den särskilda undervisningsgruppen och känslan av att vara 

inkluderad och exkluderad i en annan verksamhet. Karlsson (2007) beskriver i sin studie 

att eleverna i den särskilda undervisningsgruppen både är inkluderade och exkluderade 

vad gäller skolans sociala organisation. Eleverna kan finnas på en “vanlig” skola men är 

placerade i en grupp som ligger i en egen byggnad. Då blir eleverna inkluderade med 

andra elever samtidigt som de blir exkluderade då de oftast har sin undervisning i en 

annan byggnad. Karlsson (2007) menar att det finns en radikal syn på inkludering vilken 

innebär att alla elever ska vara och undervisas i klassrummet. I och med att eleverna 

vissa lektioner kan vara med klassen så kan det bli en otydlighet för eleven var hen 

egentligen hör hemma. Det kan också påvisa att den särskilda undervisningsgruppen är 

mindre värd då eleven egentligen tillhör något annat. Det har visat sig att eleverna har 

lågt inflytande och låg delaktighet i den vanliga pedagogiska vardagen. 

 

Hjörne & Evaldsson (2012) belyser olika studier som på olika sätt visar vilka 

segregerade insatser som gjorts i skolor. I de flesta skolor finns så kallade 

kompensatoriska lösningar. Med dessa menas att individen är “problemet” och att 

individens svaga sidor står i fokus vid organisering av undervisning. Detta särskiljande 

får enligt Hjörne & Evaldsson (2012) konsekvenser vad gäller idén om “en skola för 

alla” men också stor påverkan på identitet och lärande. 
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5:3 Återgång för eleverna i särskild undervisningsgrupp 

Johan Malmqvist (2011) har gjort en studie om återgång och den kommun han 

studerade hade som mål att eleverna på heltid ska återgå till sin ordinarie klass. Det 

visade sig vara svårt att få fram resultat kring detta då det saknades dokumentation om 

hur utfallet sett ut gällande elever som återgått till ordinarie klass. Det visade sig också 

att det saknades uppföljning av verksamheten samt dokumentation från det 

kvalitetsarbete som beskriver verksamhetens förutsättningar och resultat. På grund av 

detta har det då varit svårt att finna huruvida verksamheten varit lyckosam med sitt 

tänkta mål, att få eleverna tillbaka till sina ordinarie klasser. Malmqvist belyser också 

att det saknas underlag för hur länge eleverna är placerade i särskild 

undervisningsgrupp. Oftast sker det någon gång under högstadietiden och avslutar  

sedan sin grundskoletid där, för att sedan börja på ett av gymnasiets 

introduktionsprogram. 
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6 Metod 

 

6:1 Kvalitativ utgångspunkt 

 

Studien bygger på intervjuer som kvalitativ metod, med stöd av en intervjuguide. Detta 

beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som ett manus som till stora delar strukturerar 

intervjuns förlopp. Enligt Ahrne & Svensson (2015) handlar det i intervjuer om att få 

fram material om en viss utgångspunkt som inte går att få genom kvantitativa metoder 

som till exempel enkäter. Genom att intervjua sex till åtta personer kan man räkna med 

att få fram ett material som kan anses relativt oberoende av enskilda personers 

personliga uppfattningar (Ahrne & Svensson 2015). Eriksson Barajas, Forsberg, 

Wengström (2013) beskriver också att den kvalitativa metoden passar när det kommer 

till att beskriva, förstå, förklara och tolka de frågeställningar man avser att undersöka. 

 

6:2 Intervju som metod 

 

Frågorna bör inte inte vara på detaljnivå utan mer innehålla frågeblock och frågor inom 

dessa. När intervjun hålls kan intervjuaren modifiera sina frågor utifrån de svar som ges. 

Om intervjun tenderar att dra ut på tiden kan den behövas avbrytas eller återupptas vid 

ett annat tillfälle. Det är också önskvärt att intervjun spelas in, detta efter att 

respondenterna gett sitt tillstånd till detta (Dahmström 2011). 

 

Ahrne & Svensson (2015) beskriver också fördelar med en kvalitativ metod såsom 

intervjuer. De menar att man kan organisera intervjuerna på olika sätt beroende på hur 

många fasta respektive öppna frågor man vill ha. Man kan också själv bestämma 

ordningen och ändra den efter hand om det är nödvändigt, det är svårt att göra vid ett 

standardiserat frågeformulär som enkät. I en intervju finns möjlighet att få svar på mer 

än det man just frågar om, det blir ett berättande och i det berättandet finns utrymme att 

finna många svar, reflektioner och analyser. Vidare skriver Ahrne & Svensson (2015) 

att det går att använda sig av vissa standardiserade frågor även vid kvalitativa intervjuer, 

det kan vara bra då man vill jämföra svaren med andra studier. 

 

Som stöd under intervjun används en intervjuguide, något Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver som ett manus som till stora delar strukturerar intervjuns förlopp. 

Intervjuguiden är tänkt som ett stöd för ordningsföljden på frågorna i samtalen, liksom 

att kunna ge fortlöpande följdfrågor på rektorernas uppfattningar, upplevelser, 

värderingar och attityder kring det systematiska kvalitetsarbetet på enheten (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Bryman (2008) belyser att det är väsentligt att 

intervjuerna rymmer flexibilitet för att informationen om hur respondenterna upplever 

sin verklighet ska framgå.  Håkansson (2017) nämner också fördelar med intervju som 

metod och dessa är till exempel att man kan få mer detaljerade och nyanserade bilder av 

det som frågas, våra frågor kan anpassas efter situationen och det underlättar även 

förståelsen av svaren som ges. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 15 

6:3 Urval 

 

Urvalsprocessen har varit inriktad mot sex rektorer som har elever placerade i särskilda 

undervisningsgrupper. Rektorerna har valts ut genom ett strategiskt urval då jag vet att 

dessa rektorer har elever placerade i särskilda undervisningsgrupper.  

 

6:4 Genomförande av datainsamling 

 

Min första kontakt med rektorerna togs via mail där jag bifogade ett missivbrev ( se 

bilaga A) och min intervjuguide (se bilaga B) där jag tydligt presenterade mitt tänkta 

upplägg. Rektorerna återkopplade till mig och vi bestämde tid och plats för intervjuerna. 

Jag spelade efter godkännande in intervjuerna för att senare kunna bearbeta de svaren 

jag fått. 

 

6:4:1 Bearbetning av intervjudata 

Intervjuerna skrevs ut men transkriberades inte ordagrant. Leppänen (2011) menar att 

förutom att det tar absurt lång tid, riskerar detaljerna skymma mer än belysa. ”Syftet 

med en transkription är ju att fungera som ett stöd vid analysen, inte ett hinder.” 

(Leppänen 2011, s. 295).  

 

6:5 Etiska överväganden 

 

Enligt Bryman (2011) rör grundläggande etiska frågor frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att informerat 

samtycke primärt grundar sig i principen individuell autonomi och i andra hand om att 

göra gott. Därmed ges mina respondenter information om studiens syfte och att de har 

rätt att avstå, men att jag ser deras deltagande som viktigt. Jag garanterar vidare 

respondenterna att deras identitet inte kommer att röjas. Deras svar kommer inte heller 

att spridas till obehöriga (Bryman 2011; Kvale & Brinkman 2014; Vetenskapsrådet 

2017). Jag försäkrade mig om att de godkände  inspelning av intervjun (Bryman 2008; 

Kvale & Brinkman 2014). Efter analys av intervjusvaren raderades de ljudinspelningar 

som gjordes då de räknas som personuppgift och kan knytas till dem som person 

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

6:6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om att en metod undersöker det den påstås ska undersöka, om det som 

avses mätas mäts. Validitet handlar om att kontrollera resultatens trovärdighet och 

tillförlitlighet (Kvale och Brinkman 2014) eller om informationen stämmer överens med 

den komplexa verklighet som forskaren vill fånga (Eriksson-Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013). I min studie valde jag att intervjua sex rektorer och det anses enligt 

Dahmström (2011) vara tillräckligt många för att det ska räknas som en studie med god 

validitet. Om jag intervjuat fler rektorer hade jag haft högre validitet men med tanke på 

studiens omfattning fanns det för mig inte möjlighet med fler respondenter. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan med fördel intervjuer kompletteras med 

andra metoder. Det jag funderade på var att även genomföra enkäter men det skulle ta 

för mycket tid och därför valdes denna metod bort. 
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När det gäller reliabilitet som handlar om tillförlitlighet är detta svårt att helt uppnå vid 

intervju som metod. Det är svårt att avgöra om respondenterna ger samma svar till olika 

intervjuare, liksom att jag som intervjuare omedvetet ställer ledande frågor, något som 

starkt påverkar reliabiliteten. Då jag hade min intervjuguide att utgå ifrån försökte jag 

hålla samma struktur i alla intervjuer. Följdfrågorna kom att se olika ut beroende på vad 

jag behövde få mer utvecklande svar kring. Jag tror att resultatet skulle bli detsamma 

om intervjuerna skulle göras igen. Kvale och Brinkman (2014) menar att en för stark 

tonvikt på reliabilitet kan motverka kreativitet och variationsrikedom under samtalets 

gång. 
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7 Resultat 

 

Nedan följer en beskrivning av studiens resultat. Jag kommer att sammanfatta resultatet 

utifrån fyra teman, dessa är: 

• Aspekter kring placering 

• Samverkan kring placering 

• Återgång till ordinarie undervisningsgrupp/hemskola 

• Inkludering/exkludering av elever i särskild undervisningsgrupp 

 

7:1 Aspekter kring placering 

 

De intervjuade rektorerna anser att skolorna har provat många olika sätt för att möta 

eleven men att detta inte har räckt och då har rektor ansökt om en plats i den särskilda 

undervisningsgruppen. En rektor uttrycker att “vi har provat och provat allt inom den 

egna organisationen för att få till undervisningssituationen så bra som möjligt men det 

är ändå inte tillräckligt”.  

 

Anpassningar 

Anpassningarna är återkommande för alla skolor, dessa är till exempel anpassade 

scheman, färgkodade scheman, färgkodade mappar, stödstrukturer i ämnena, startblock, 

strukturerad undervisning för att nämna några. Tydlighet och struktur kan sammanfatta 

de anpassningar som görs på skolorna. Rektorerna beskriver att de också haft en 

resursperson att tillgå för dessa elever, en person som under dagen på olika sätt stöttar 

eleven. Vissa skolor har också egna små grupper som eleven vid olika tillfällen kan 

vistas i.  

 

Sociala problem 

Även sociala problem är något som kommer fram i intervjuerna. Det kan handla om att 

eleverna har svårt med det sociala samspelet med andra elever och ofta hamnar i olika 

typer av svårigheter och konflikter. De sociala problemen visar sig också utanför skolan 

där det är mycket oro kring eleverna. Detta gäller inte alla men många rektorer anger 

detta som ett bekymmer för eleven. Vissa elever har också en komplex familjesituation 

som resulterar i att elevens skolgång blir lidande. Det kan vara många olika aktörer 

inblandade som på olika sätt försöker att möta eleven men ändå inte lyckas. Här kan 

också nämnas att vissa av eleverna har varit hemmasittare men i och med flytt till den 

särskilda undervisningsgruppen har eleven kunnat ta sig tillbaka till skolan, det har 

funnits mer resurser som på olika sätt kan möta upp eleven, kringfunktioner som inte 

ryms i den “vanliga” skolan.     

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

En annan anledning till placering är enligt rektorerna att eleverna har någon form att 

“npf-problematik” (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). De menar då att eleverna 

behöver vara i ett mindre sammanhang med färre människor runt sig. De har svårt att få 

ihop sin situation i den stora skolan, det kan vara rörigt både visuellt och auditivt. Det 

blir för mycket intryck som gör skolsituationen oerhört jobbig och stressande för eleven. 

Eleven behöver andra yttre förutsättningar och då kan den särskilda 

undervisningsgruppen vara ett alternativ, för många av rektorerna, det enda alternativet. 

En rektor beskriver att lärarna på skolan inte har tillräcklig kunskap om npf och kan då 

inte heller möta eleven på bästa sätt men i och med placeringen i den särskilda 
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undervisningsgruppen tror rektorn att eleven får det bättre och att elevens behov kan 

tillgodoses på ett mycket bättre sätt. I de yngre åren har skolan kunnat möta dessa elever 

på ett bättre sätt, det har att göra med att organisationen är lite mer fyrkantig och mer 

hanterbar för eleven. Eleven har i större utsträckning samma lärare, är i samma 

klassrum och har sitt material nära till hands. Inte så mycket att hålla ordning på helt 

enkelt.  

 

Måluppfyllelse 

Eleverna har inte fått det stöd de behöver vilket har resulterat i låg måluppfyllelse. De 

har inte kunnat ta till sig kunskap på det sätt de behöver, det särskilda stödet har inte 

gett det resultat man varit ute efter. Detta visar sig bli tydligt för eleven när de kommer 

till högstadiet då allt mer krav ställs på eleven. På högstadiet blir det större lokaler, fler 

elever och lärare att förhålla sig till och mer eget ansvar vilket gör att vissa elever faller 

igenom. Innan högstadiet kan eleven haft en assistent eller en resursperson mer eller 

mindre kopplad till sig men den möjligheten tenderar att försvinna under högstadietiden 

enligt rektorerna. Vissa av rektorerna tror inte heller på att utforma verksamheten med 

en-till-en-lösningar utan vill kunna ge stödet mer flexibelt och inte kopplat till en person 

utan mer se till vilken funktion den personen har. Och det är just inom detta område 

som rektorerna känner att de inte räcker till för eleven, de har helt enkelt inte resurserna 

för att tillgodose detta. 

 

Målet med placeringen 

Något som samstämmigt beskrivs som målet för placering är att eleverna behöver 

komma till ro och påbörja inhämtander kunskaper. Det handlar om att eleven 

tillsammans med lärare hittar former för lärandet. En rektor säger att “målet med 

placeringen är att eleven ska komma ner i stressnivå så att hen får tillgång till sina 

funktioner så att man når kunskapsmålen och de sociala målen, de demokratiska 

målen.” En annan rektor menar att det handlar om att ge eleven en så bra skolgång som 

möjligt utifrån sina förutsättningar och då är alternativet den särskilda 

undervisningsgruppen men hen betonar samtidigt vikten av att det ska finnas en 

möjlighet för eleven att komma tillbaka till hemskolan.  

 

7:2 Samverkan kring placeringen 

 

Uppfattningarna går isär mellan de sex olika rektorerna. Vissa rektorer tycker det 

fungerar bra men att det ändå finns saker som behöver utvecklas. Andra skolor tycker 

det fungerar mindre bra och rent av dåligt.  

 

Rektorerna beskriver att de blir kallade till uppföljningsmöte en gång per termin. Dessa 

möte består av rektor på hemskolan, chef för den särskilda undervisningsgruppen och 

elevens mentor i den särskilda undervisningsgruppen. Vissa rektorer ser att dessa möten 

skulle behövas utvecklas och att uppföljningen inte bara ska ske mellan rektor till rektor 

utan att man bör involvera fler personer kring eleven. En rektor ger förslag på att det bör 

ske uppföljning pedagog till pedagog och även mellan kurator till kurator. Rektor ser sig 

som en naturlig del i att stötta och hjälpa till men att det skulle vara av större 

verkningsgrad om andra runt eleven även var med i uppföljningen.  

 

En rektor utmärker sig genom att tycka att samverkan fungerar jättebra och att det är på 

grund av resursskolan som det fungerar så pass bra som det gör. Rektorn tycker att det 
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finns tydliga regler om vad som gäller för elevens placering men säger också att det är 

svårare att samverka när man vet att eleven inte ska komma tillbaka till hemskolan, då 

släpper hemskolan ansvaret.  

 

Den uppföljning som finns som rutin är att det ska vara ett möte en gång per termin och 

just detta anser en rektor är för lite, hen uttrycker sig så här: “Jag får en kallelse till 

uppföljning och det är bara en gång per termin och det är ju där, rent 

kommunikationsmässigt, som det brister”.  

 

Tid till dessa uppföljningsmöten ses som en bristvara och en rektor menar att det räcker 

att hen närvarar på dessa möten och “sparar” pedagogerna den uppgiften. Andra 

rektorer menar att det borde struktureras för mer utbyte mellan olika professioner på 

hemskolan och i den särskilda undervisningsgruppen.  

 

En rektor är kritisk till de nuvarande uppföljningsmötena och menar att dessa bör ske 

mer kontinuerligt, var sjätte vecka, där rektor får fortlöpande information om elevens 

utveckling och vad som planeras framöver. Samma rektor tycker också att det bör vara 

fler involverade i dessa möten, som exempelvis specialpedagog och mentor på 

hemskolan och i den särskilda undervisningsgruppen.  

 

Samrådsmöten 

Utöver uppföljningsmötena behöver det oftast planeras för samrådsmöten med elev, 

vårdnadshavare, rektor, chef för särskild undervisningsgrupp samt mentor. Detta ses 

som positivt av rektorerna för då får de mer koll på hur det går för eleven.  

 

Informella samtal 

Rektorerna i kommunen träffar varandra vid olika tillfällen och de menar att då ges ofta 

möjlighet att fråga chefen för den särskilda undervisningsgruppen hur det går för 

eleven. En rektor beskriver det som “man är ju intresserad rent mänskligt hur det går för 

eleven”. En annan rektor beskriver det på liknande sätt: “Man vill ju veta hur det går för 

eleven, man bryr sig”.  

 

Dokumenterad plan 

Alla rektorerna är samstämmiga i att de inte vet om det finns någon dokumenterad plan 

för eleven, det kan vara så att den särskilda undervisningsgruppen har en sådan som inte 

rektorerna vet om. Rektorerna för egna anteckningar från mötena. Den uppföljning som 

sker är rent muntligt enligt rektorerna. Detta anses inte som kvalitetssäkrat enligt en 

rektor och rutinerna bör ses över så att det tydligt framgår hur man jobbar för att eleven 

ska lämna den särskilda undervisningsgruppen så snabbt som möjligt. En uppfattning är 

att när eleven lämnat hemskolan så finns det ingenting i pappersväg som följer elevens 

placering.  

 

Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram nämns som en del av elevens placering. 

En uppfattning är att det är bra som det är, hemskolan behöver inte ha mer 

dokumentation kring eleven. Samma rektor menar att eleven inte riktigt “finns” hos dem 

då eleven är osynlig i deras system och dokumentation.  
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7:3 Återgång till ordinarie undervisningsgrupp/hemskola 

Rektorerna är överens om vikten av återgång för eleverna men att det samtidigt är 

mycket komplext och svårt att få till på ett bra sätt. Det kan också vara så att 

hemskolans rektor och chefen för den särskilda undervisningsgruppen är överens om att 

det inte är aktuellt med någon återgång. Planering görs istället för eventuellt byte av 

skolform, till exempel gymnasiet eller i vissa fall särskolan.  

 

Att påbörja återgång genom att eleven får börja läsa enstaka ämne verkar vara det 

vanliga, oftast blir det ett ämne som eleven själv har valt. Oftast är det något av de 

praktisk-estetiska ämnen som blir förstavalet.  Detta utökas sedan till fler lektioner och 

till fler ämnen. Så är tanken, men svårt att få till. En rektor uttrycker det som “att vi 

ibland får till det riktigt bra men svårt att det blir optimalt då skolan ligger en bit ifrån”. 

I och med att den särskilda undervisningsgruppen, i den här rektors fall, ligger på 

avstånd från de andra skolorna blir det svårt att organisera detta på bästa sätt, då kan det 

bli så att det är fler parametrar som styr på vilket sätt elevens återgång ska se ut.  

 

Den sociala aspekten nämns också och ur det perspektivet kan en återgång vara ytterst 

viktig för eleven. Det anses finnas en risk för utanförskap om eleven är placerad för 

länge och inte slussas tillbaka till hemskolan.  

 

Återgången anses också som tidskrävande och hemskolan är i behov av att personal från 

den särskilda undervisningsgruppen följer med. En rektor säger: “personalen från 

resursskolan har servat jättemycket vilket har lett till att vi egentligen inte gör så 

mycket”.  Det nämns att det är viktigt att hemskolan får hjälp i mottagandet av eleven, 

att de får tips och idéer på vad som har varit framgångsrikt.  

 

Att lyckas med en återgång fullt ut är svårt och det menar rektorerna i stort sett aldrig 

har hänt. När eleven blir placerad är det ändå viktigt att nämna för eleven “att det 

framöver kan bli aktuellt att komma tillbaka till hemskolan och att eleven fortfarande 

har sin placering här även om eleven nu går någon annanstans”. Det handlar för eleven 

om att få rätt förutsättningar och att hitta rätt sätt att lära enligt rektorerna. Återgången 

får inte heller gå för fort utan det är viktigt att låta det ta tid, det handlar om “att inte 

bjuda in till misslyckanden” som en rektor uttrycker sig. Det handlar också om att 

bygga relation till sin mentor och att ha klassen med sig i denna process. 

Vårdnadshavarna nämns också som viktiga i detta arbete.  

 

När det inte alltid är aktuellt med återgångs nämns vidare att eleven kanske är farlig för 

sin omgivning och behöver en miljö i det “lilla formatet”. Det kan också vara så att när 

eleven äntligen har fått plats i den särskilda undervisningsgruppen har det gått så långt i 

elevens misslyckande att vägen tillbaka känns omöjlig. I detta sammanhang nämns 

också att det är begränsat med platser och de få elever som får plats har så stora 

svårigheter att återgång känns långt borta. En rektor säger att “det är inte lätt att påbörja 

återgång, det är också svårbegripligt för eleven, en lektion här och en lektion där”.  
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7:4 Inkludering/exkludering av elever i särskild undervisningsgrupp 

 

Rektorerna hade mycket att säga om begreppen inkludering och exkludering och 

kopplar dem till  placering i särskild undervisningsgrupp. Det kommer också fram att 

skolorna försöker få bort just begreppet inkludering och istället använda orden lärmiljö 

och delaktighet istället. En rektor säger att “med inkludering har folk någon slags 

villfarelse att ALLA ska in i klassrummet och det kan ju vara oerhört exkluderande”. 

Just känslan av att befinna sig i ett klassrum där eleven inte känner att hen hör hemma 

eller passar in är något som rektorerna nämner som ett misslyckande vid inkludering. 

De menar att tanken är att eleven ska vara i en miljö där de mår så bra som möjligt, det 

uttrycks av en rektor såhär:  “Nu jobbar vi med att HELA klassen ska ha de 

anpassningar av olika slag och att göra lärmiljöerna tillgängliga för ALLA barn”. 

 

Det pågår ett enormt arbete runtom i klassrummen för att skapa tillgängliga lärmiljöer, 

det kan handla om möblering och hur vi ska tänka kring vissa barn. Det lyfts också fram 

att “alla barn mår bra av struktur och stöd på olika sätt, det man gör för en elev kan 

gynna fler”. Det handlar om att tänka på varje enskilt barn och vad hen behöver, i vissa 

fall kan det vara att lämna klassrummet för del av dag eller att få en placering i särskild 

undervisningsgrupp.  

 

Att inkludering kan leda till exkludering är något som nämns flera gånger. Tänker man 

att eleven går kvar på skolan och inte blir placerad i särskild undervisningsgrupp så kan 

elevens känsla av inkludering ändå vara obefintlig. Att som elev hela tiden få ha sin 

undervisning i ett litet rum på samma skola som sina klasskamrater ger inte en känsla av 

delaktighet och sammanhang menar rektorerna. I den särskilda undervisningsgruppen 

blir det nästan alltid positivt för eleverna, de känner sig mer och mer inkluderade i ett 

sammanhang.  

 

“Jag är ju i grund och botten för inkludering men jag ser ju också det kan bli en känsla 

av exkludering, så det får bli till en viss gräns”. Samma rektor fortsätter att förklara sitt 

resonemang  genom att säga: “Vi hamnar i ett läge när vi ser att eleven aldrig får känna 

att den lyckas utan alltid får stå eller gå i försvar och aldrig känna att man faktiskt är bra 

på något. Då tycker jag att vi är inne i en inkluderande exkludering”. Det nämns flera 

gånger att vikten av att lyckas är stor och att det gäller för skolan att hitta formerna för 

detta. En rektor nämner en elev som lyckats i det lilla sammanhanget: “Helt plötsligt, 

från att vara den där tysta musen, aldrig säga någonting, aldrig vill visa någonting, helt 

plötsligt får känna att hen är bäst på något. Det är fantastiskt! Då tänker jag att vi gett 

eleven helt rätt förutsättningar”.  
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8 Analys 

 

Den ekologiska modellen utgår från systemteori, vilken handlar om att förtydliga hur 

komplex verkligheten är. Om vi förstår att den nära och den avlägsna miljön har ett 

samband får vi en känsla av att förstå hur olika fenomen kan uppstå, vi får då förståelse 

för varför människan reagerar och agerar som han eller hon gör (Bronfenbrenner 

1979). När barn utsätts för förändringar och olika miljöpåverkan menar 

Bronfenbrenner (1979) att barnen reagerar på olika sätt. Det är då avgörande för hur 

samverkan ser ut kring barnet, det är både barnet och miljön kring barnet som 

fortlöpande utvecklas. Bronfenbrenners (1979) modell med utgångspunkt i de olika 

systemen finner jag applicerbar på min studie där eleven rör sig i olika miljöer, system, 

och där jag finner samverkan som en tydlig del i barnets utveckling.  

 

8:1 Aspekter kring placering 

 

Det finns en samstämmighet i att rektorerna uppfattar att de på olika sätt har försökt att 

möta eleven men inte lyckats med det fullt ut. De anser att de med extra anpassningar 

och särskilt stöd inte kunna ge eleven rätt förutsättningar att få en god skolgång och 

därmed placerat eleven i särskild undervisningsgrupp. Eleverna beskrivs ofta ha olika 

sociala problem vilket försvårar deras skolgång och gör det mer komplicerat för 

skolorna att möta dessa elever. Den särskilda undervisningsgruppen anses ha mer 

resurser och kompetens att möta dessa elever. Många av eleverna har också en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan göra den “stora” skolan svår att vistas i. 

Detta menar rektorerna blir extra tydligt när eleverna börjar högstadiet med större 

lokaler, fler lärarbyten, fler lektionsbyten och annat som försvårar en god tydlighet och 

struktur. Eleverna som är placerade har ofta låg måluppfyllelse som ett led i att skolan 

inte har kunnat möta upp eleven på det sätt som det har funnits ett behov av. Målet för 

placeringen är enligt rektorerna att eleverna ska få lugn och ro och kunna påbörja en 

process i att inhämta kunskaper. Det handlar om att hitta former för lärande samt att få 

till ett bra samarbete mellan elev, hem och skola. I Skolinspektionens granskning (2014) 

kan man se att en placering ofta resulterar i bättre måluppfyllelse, bättre närvaro och 

bättre mående. Detta är något som även de intervjuade rektorerna nämner är 

framgångsrikt. 

 

Enligt Bronfenbrenner (1979) sker  utveckling i ett sammanhang och att det är just 

samspelet som är avgörande för både utveckling och lärande. Miljöerna spelar stor roll 

för utveckling och barnet tillhör flera olika, där hemmet och skolan är två. Rektorerna 

nämner att vissa elever inte känner ett sammanhang i den stora skolan, oavsett hur den 

är organiserad, och menar då att en liten särskild undervisningsgrupp kan vara ett bra 

alternativ. Oftast har de inga andra alternativ att tillgå. Rektorerna ser att eleverna kan få 

möjlighet till bättre sammanhang och samspel i en mindre grupp.   

 

Ogden (1991) tydliggör också att utifrån det ekologiska perspektivet försöker man 

arbeta kring helhet och på så sätt tänka utifrån ett eklektiskt synsätt och förhållningssätt. 

Att skolan försöker applicera den metod och arbetssätt som passar i den givna 

kontexten. När vi arbetar med elever som har olika typer av beteendeproblem består 

arbetet utifrån ett ekologiskt perspektiv i att kartlägga, lösa och förebygga 

beteendeproblem i det sociala sammanhang som eleven befinner sig i. Genom att titta på 

ett barns tillvaro genom denna modell kan vi sedan förstå hur de olika delarna spelar in i 
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barnets utveckling, särskilt när barn far illa eller när barnet kräver extra resurser från 

skolan (Brodin & Lindstrand 2010). När rektorerna beskriver de elever som de placerat i 

särskild undervisningsgrupp är det ofta elever med olika beteendeproblematik vilka 

skolan har försökt nå med olika metoder och arbetssätt men ändå inte lyckats. Då blir 

det aktuellt med en placering för att se vad en annan miljö kan göra för eleven.   

 

8:2 Samverkan kring placeringen 

 

Samverkan mellan den särskilda undervisningsgruppen och hemskolan ses av rektorerna 

på olika sätt. Vissa rektorer menar att samarbetet fungerar tillfredsställande men att det 

finns delar som behöver utvecklas. Ogden (1991) anser det vara eftersträvansvärt att 

olika yrkesgrupper samarbetar för att göra det så bra som möjligt för eleven, det kan 

också krävas olika metoder för att nå målet. Detta kan kallas situationsanpassad 

undervisning och är en vidareutveckling av den utvecklingsekologiska teorin. 

Uppföljningen som sker är mellan rektorer och detta skulle kunna utvecklas, att 

involvera fler personal kan vara ett sätt. Att de som jobbar nära eleven är med i 

uppföljningen och utvärderingen som sker. Det framkommer också från en rektor att det 

är fullt tillräckligt som det är. Rutinen som finns i kommunen ger riktlinjer om att 

uppföljning ska ske en gång per termin och detta anses av de flesta som för lite. Sedan 

verkar det infinna sig informella möten mellan rektorerna där de gemensamma eleverna 

diskuteras genom att hemskolans rektor hör sig för hur det “går för eleven”. Vidare 

nämner Skolinspektionen (2014) att det inte alltid genomförs utvärderingar och att detta 

arbetet behöver utvecklas och förbättras. Det stämmer väl överens med resultatet jag har 

fått fram. Vad gäller dokumentation och planer för eleven finns inga sådana, det som 

skrivs är pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Då eleven är placerad i den 

särskilda undervisningsgruppen har hemskolans rektor delegerat ansvaret för 

åtgärdsprogram så där är inte rektorn delaktig. På de uppföljningsmöten som sker är det 

mest en muntlig återkoppling för att se huruvida elevens placering ska fortsätta eller ej. 

I de allra flesta fall fortsätter elevens placering. 

 

Elevens hemskola och särskilda undervisningsgrupp kan ses som två mikrosystem, 

primära miljöer. Eleven har här två olika “settings” där hemskolan är en och den 

särskilda undervisningsgruppen en annan. Mellan de olika primärmiljöerna rör sig 

information, påverkan och socio-emotionellt stöd till barnet (Bronfenbrenner 1979; 

Brodin & Lindstrand 2010, Ogden 1991). De relationer som finns i mikrosystemet 

kallas enligt (Bronfenbrenner 1979) för mesosystem. De olika lärmiljöerna i 

mesosystemet påverkar varandra genom att barnet reagerar och agerar på andra 

mikrosystem samt i övergången mellan dessa (Andersson 1986). Med utgångspunkt från 

detta, kan vi alltså få en förståelse för hur komplex elevens skolsituation kan vara när 

eleven rör sig mellan olika miljöer, hemskola och särskild undervisningsgrupp.  Den 

tredje nivån i den utvecklingsekologiska teorin är exosystemet. Exosystemet handlar 

inte om barnets utveckling direkt utan om händelser som kan påverka barnets utveckling 

samt barnets möjligheter i samhället. Exosystemet är ett system där flera olika 

“settings” äger rum. Barnet deltar inte aktivt men resultatet av det som händer påverkar 

barnets utveckling (Bronfenbrenner 1979). I min studie kan jag se att exosystemet blir 

synligt när rektorer fattar beslut om placering. Det är utanför barnets kontroll och kan 

påverka barnets utveckling på olika sätt. Det som ändå kommer fram i intervjuerna är 

att placeringar är noggrant övervägda och ett resultat av kartläggningar och 

åtgärdsprogram som skolan tidigare gjort.    
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8:3 Återgång till ordinarie undervisningsgrupp/hemskola 

 

När det kommer till återgång för eleven är rektorerna överens om vikten av detta. De ser 

dock att i vissa fall är det inte aktuellt med en övergång då eleven har så pass stora 

svårigheter och behöver tid för att få till stånd en bättre skolgång. I dessa fall kan en 

övergång till gymnasiet vara ett alternativ. Återgång kan också upplevas som ett hot 

enligt Skolinspektionen (2014). Elever och vårdnadshavare kan uppleva att skolan nu 

äntligen fungerar och vill inte tänka tanken på att behöva byta igen. Dessa elever finns i 

de särskilda undervisningsgrupperna som rektorerna nämner, det är en balansgång att 

hitta former som utvecklar eleven och samtidigt ger trygghet. Hur en återgång skulle 

kunna se ut och har sett ut är att eleven börjar med ett enstaka ämne för att sedan utöka. 

Personal från den särskilda undervisningsgruppen finns oftast med och stöttar upp där 

de behövs. Den sociala aspekten tas upp som en viktig del av en återgång, att få komma 

tillbaka till sin klass är oerhört viktigt för vissa elever. Tid är en annan aspekt som 

nämns, att låta de få ta tid, att börja i liten skala men någon lektion, så att eleven får 

lyckas och sedan bygga vidare på det. Utifrån Bronfenbrenners (1979) teori vill jag 

nämna den sista nivån i hans modell, makrosystemet. Makrosystemet kan betraktas som 

det yttersta lagret i barnets miljö. Här handlar det om kulturella värden, seder och lagar. 

Detta kan jag applicera på hur det historiskt har sett ut vid särskiljning av elever och hur 

man idag väljer att göra. Det handlar om själva formen och det är just den jag får syn på 

i intervjuerna med rektorerna. Hur de går tillväga vid placering och hur de resonerar vid 

placering gör att det kan handla om kulturella värden och lagar. De har skollag att 

förhålla sig till men skolorna i min studie har alla olika sätt att organisera verksamheten. 

Att eleven ska komma tillbaka till skolan kan i makrosystemet kännas som en 

omöjlighet då vissa rektorer har svårt att se att det skulle gynna eleven eller 

klasskamraterna. Det finns en kultur som råder på skolorna där utformningen av särskilt 

stöd är en. Kanske behövs det en tankevända här? Hur kan vi möta våra elever när de 

kommer tillbaka? Vad ska vi göra annorlunda nu? Tankar, värderingar och kulturella 

värden spelar stor roll här. 

 

8:4 Inkludering/exkludering av elever i särskild undervisningsgrupp 

 

Enligt den utvecklingsekologiska teorin får vi förståelse för att barnets olika miljöer 

spelar stor roll för barnets utveckling. Skolproblem kan således kopplas till olika arenor 

där barnet befinner sig i och även den avlägsna miljön har ett samband med den mer 

nära miljön barnet är i och interagerar på ett komplext sätt med de olika individerna 

(Brodin & Lindstrand 2010). I intervjuerna ges beskrivningar av elevers skolgång då 

den inte har fungerat. Eleverna som blir aktuella för särskild undervisningsgrupp har 

många misslyckanden bakom sig. Där kan enligt rektorerna miljön i den stora skolan 

vara en grundläggande orsak, de har inte resurser och inte heller en skolmiljö som är 

optimal för alla elever.  

 

Begreppen inkludering och exkludering diskuteras flitigt i intervjuerna, det finns många 

tankar kring detta och det vrids fram och tillbaka hur rektorerna ser på dessa två 

begrepp. De är medvetna om att ordet inkludering väcker många tankar och känslor och 

vill istället prata om delaktighet och goda lärmiljöer. De tycker inte heller att det alltid 

är svart eller vitt utan har en stor ödmjukhet inför elevens känsla att eventuellt känna sig 

exkluderade i den särskilda undervisningsgruppen. Samtidigt nämner de att eleven inte 
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alltid är inkluderad för att eleven går i samma klass som sina kompisar eller då eleven 

ofta har sin undervisning i en mindre grupp, eleven kan känna sig exkluderad även på 

hemskolan så en placering behöver inte göra någon större skillnad. Snarare tvärtom, nu 

äntligen kanske eleven kan känna sig inkluderad i den anpassade verksamhet som finns 

i den särskilda undervisningsgruppen.  

 

Ogden (1991) förklarar att det finns olika fällor i det ekologiska systemet. När elever 

bryter mot normer eller är avvikande på något sätt tenderar de att hamna i en ekologisk 

fälla. Dessa fällor blir som grupper eller placeringar för eleven och eleven känner sig 

utstött eller exkluderad från den vanliga gruppen. Ogden (ibid) menar också att det för 

eleven går att ta sig ut ifrån dessa fällor genom att skolan utformar sin 

specialundervisningen eller andra insatser så att eleven iställer bygger upp sin 

kompetens och egenvärde. Det gäller för skolan att försöka identifiera de fällor som kan 

finnas och att luckra upp ett sådant system som utgör faran för att eleven hamnar i en 

ekologisk fälla. Detta kan enligt Ogden (ibid) göras genom att använda 

specialpedagoger på ett mer flexibelt sätt och att man försöker göra skolmiljön mer 

accepterande för olikheter och genom att visa hänsyn mot alla elevers olika 

förutsättningar.  
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9 Specialpedagogiska implikationer 

 

Jag anser att min studie kan utveckla arbetet kring de elever som är placerade i särskild 

undervisningsgrupp. För många elever kan det bli en positiv vändning att få komma till 

en mindre och mer lärartät verksamhet där de på olika sätt kan få de extra anpassningar 

och det särskilda stöd som de har rätt till. Tanken är inte att placeringen ska vara 

permanent utan det ska hela tiden jobbas för att eleven ska tillbaka till hemskolan.  

 

Då det finns ett tydligt mål att eleverna ska återgå till ordinarie klass/hemskola vilket 

innebär att det behövs tydliga rutiner för hur det arbetet ska se ut. I dagsläget anser jag 

att det är för lite uppföljning och utvärdering av placeringen vilket inte gynnar eleven på 

något sätt.  Eleverna behöver få veta hur deras återgång kan komma och se ut och jag 

ser det som en självklarhet att det ska finnas en tydlig plan som följer eleven under 

placeringen. Om vi ska förhindra stigmatisering, svag självkänsla och en känsla av 

exkludering behöver samarbetet och samverkan fungera på fler plan. Som det enligt 

mina intervjuer har sett ut nu är det mest rektorerna som står för samverkan kring eleven 

men för elevens bästa tror jag vi behöver koppla in fler personer  till exempel pedagog 

och mentor i detta arbete. De som jobbar nära eleven behöver vara med i uppföljnings- 

och utvärderingsförfarandet. Att få samverkan att fungera är ett prioriterat 

utvecklingsområde, där både jag i min studie samt andra granskningar som gjorts, kan 

se att det alltför ofta inte finns rutiner för att en god samverkan ska kunna äga rum. 

Konsekvenser för eleven när denna samverkan inte äger rum på ett optimalt sätt är att 

eleven tenderar att stanna alltför länge i särskild undervisningsgrupp. Detta påverkar 

eleven på flera sätt vad gäller identitet, självkänsla och stigmatisering, vilket inte 

rimmar bra med att vi vill stärka eleven och bana väg för vidare skolgång. 

 

Resultatet i studien ser jag som användbart då många skolor väljer att placera enstaka 

elever i särskilda undervisningsgrupper. Det som har kommit fram i mina intervjuer är 

att det ofta brister i uppföljning och utvärdering av placeringen och det kan jag tycka 

inte är gynnsamt för elevens skolgång. Att hitta former för detta känns prioriterat för att 

eleven ska få den skolform hen har rätt till. Konsekvenserna av mitt resultat kan leda till 

att kommunen tar fram en tydlig rutin för återgång av elever placerade i särskild 

undervisningsgrupp där det tydligt ska framgå hur skolorna tillsammans ska arbeta för 

att stötta eleven. Även att eleven inte går på hemskolan för tillfället behöver eleven få 

vara på agendan på hemskolan så att hen inte glöms bort och då inte planeras för i den 

organisation som råder på skolan.  
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10 Diskussion 

 

Det förs idag inte tillräckligt med diskussioner kring elever placerade i särskild 

undervisningsgrupp. I mitt yrke möter jag elever som har blivit placerade i särskild 

undervisningsgrupp och jag anser att det finns mycket att förbättra för att deras 

placering ska bli så bra men kortvarig som möjligt. Jag är medveten om att jag tolkat 

det insamlade materialet utifrån mina egna erfarenheter, tankar och åsikter men att det 

ändå kan väcka frågor som kan leda arbetet med särskild undervisningsgrupp i en 

positiv riktning. Detta ger eleverna en ännu bättre skolgång, som på sikt ger en bättre 

förutsättning i livet.  

 

10:1 Metoddiskussion 

 

I studien har jag valt att ha en kvalitativ utgångspunkt. Studien bygger på intervjuer med 

sex rektorer inom samma kommun. Anledningen till att jag valde just sex rektorer var 

att det kändes rimligt med tanke på arbetets omfång och enligt Ahrne och Svensson 

(2015) kan man räkna med att få ett relativt oberoende resultat om man intervjuar 

mellan sex till åtta personer. Jag började med att ta kontakt med rektorerna via e-post 

där jag skickade med mitt missivbrev. De flesta hörde av sig och de som inte hörde av 

sig tog jag kontakt med igen och därefter bokade vi in tid för intervju. Det gick smidigt 

och jag hade tidigt genomfört alla mina intervjuer. Jag tog lärdom av att tiden var för 

snålt tilltagen och skulle jag göra om det hade jag planerat in längre intervjutid men jag 

får ändå vara nöjd att rektorerna tog sig tid. Alla intervjuer ägde rum hos rektorerna på 

de olika skolorna och jag kände att det var en trevlig stund där de tog frågorna på stort 

allvar och var mycket generösa i sina svar. Tiden gick snabbt och rätt som det var var 

det dags att säga hej då.   

 

Gemensamt för rektorerna  är att de har elever från egna enheten placerade i särskild 

undervisningsgrupp. Jag valde således att använda mig av ett strategiskt urval vid 

genomförandet av intervjuerna. Att göra på något annat sätt kändes inte meningsfullt då 

jag enbart, i denna studien, var intresserad av att undersöka elever placerade i särskild 

undervisningsgrupp och då behöver respondenterna vara insatta i frågan.  

 

Jag valde att utgå från en intervjuguide, vilket Kvale & Brinkmann (2014) beskriver 

som ett manus till intervjuerna. Detta var mycket värdefullt och jag upplever mina 

intervjuer strukturerade men att det även gavs möjlighet till relevanta följdfrågor. Mina 

frågor var formulerade som öppna frågor vilket gav rektorerna ett större spelrum när de 

formulerade sina svar. Den kvalitativa metoden jag använde passar enligt Wengström 

(2013) när det kommer till att beskriva, förstå, förklara och tolka det man avser att 

undersöka. Under intervjuernas gång märkte jag att vi ibland hamnade i ett samtal 

iställert för formen för en intervju, jag fick då försöka leda in samtalet på rätt spår igen 

och fokusera på frågorna.  

 

10:2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att ge en beskrivning av hur uppföljning, utvärdering och 

återgång till hemskolan ser ut för elever i särskild undervisningsgrupp. Jag ville också 

undersöka vad skolorna har gjort för möta eleven innan det är aktuellt med placering. 
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10:2:1 Aspekter kring placering 

Det finns elever i den svenska skolan idag som är i behov av mer stöd än vad hemskolan 

har att erbjuda. Vissa elever kan behöva en mer riktad pedagogik som ser till den 

enskilda elevens behov och möjligheter till lärande. Rektorerna anser att de har provat 

allt men ändå inte rätt väg att lyckas med eleven och då blir det aktuellt med en ansökan 

till den särskilda undervisningsgruppen.   

 

Att få utveckla en god självkänsla, självförtroende och självtillit kan vara en utmaning 

för vissa elever men jag tror att de kan få en större chans till det i  ett mindre 

sammanhang och i en verksamhet som har större möjligheter att utforma lärmiljön 

individuellt till varje elev. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014) har man 

sett att placeringen kan resultera i bättre måluppfyllelse, bättre närvaro och också ett 

bättre mående. Just detta talar för att vissa elever behöver en förändring i sin nuvarande 

skolgång och att en placering då kan bli positivt.   

 

Många skolor försöker på många olika sätt möta eleven men ibland kan det finnas 

någon enstaka elev som behöver mer än det skolan rent pedagogiskt och socialt har 

kunnat utforma. Rektorerna tycker att sina skolor anpassar och ger stöd på ett bra sätt, 

de ger exempel på många extra anpassningar och beskriver hur det särskilda stödet 

utformas på enheten.  

 

Den sociala aspekten kan också ligga till grund för placering och rektorerna nämner att 

det och kunskapsinhämtning ofta går hand i hand. De menar att den särskilda 

undervisningsgruppen har större möjligheter att jobba med eleven kring detta.  

 

En annan anledning kan också vara att eleverna har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och behöver mycket stöd i och med detta. Den lilla verksamheten 

kan då möta upp eleven bättre och hålla en struktur som håller över dagen, trots att 

eleven går på högstadiet. På hemskolan blir det svårt för dessa elever att ibland reda ut 

allt vad en skoldag innebär och i ett mindre sammanhang är det lättare att hålla en 

struktur som blir förutsägbar och hanterbar för eleven.  

 

Det är tydligt att rektorerna har ett mål med placeringen och det är att eleverna ska 

kunna komma till ro och att påbörja inhämta kunskaper. Den sociala aspekten anses 

också som ytterst viktig för att eleven framöver ska kunna fungera bättre i ett 

klassammanhang. Dock är det inte så lätt, ibland får jag uppfattningen om att det är 

eleven som ska “rättas till” och då tycker jag vi behöver göra en rejäl tankevurpa. Det är 

skolan som ska organisera en verksamhet som kan möta eleven och det är inte alls 

säkert att eleven blir “färdig” i sina förmågor att hantera till exempel socialt samspel. 

Jag tänker att tiden i den särskilda undervisningsgruppen ges det tid för hemskolan att 

rusta för hur de kan möta upp eleven när hen kommer tillbaka. Under tiden försöker den 

särskilda undervisningsgruppen skapa en god relation till eleven och påbörja arbetet 

kring elevens skolgång. I och med att ett prioriterat mål är att eleven ska tillbaka, kan 

inte arbetet stanna av på hemskolorna vad gäller organisationen kring eleven och vad 

hen behöver. Detta anser jag behöver bli bättre. Rektorerna beskriver väl det arbete de 

har gjort innan placering men sedan tar det stopp, eleven är borta och skolan pustar ut, 

nu är det någon annans ansvar, vilket inte stämmer. Rektor är fortfarande ansvarig.     
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10:2:2 Samverkan kring placeringen 

För dessa elever behöver det finnas en tydlig samverkan mellan olika aktörer, såsom 

Socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin för att få till en välfungerande enhet för 

eleven och vårdnadshavare. Även en god samverkan mellan den särskilda 

undervisningsgruppen och hemskolan är av stor vikt, här kan jag i mitt resultat se att det 

behövs arbetas fram en tydligare struktur och ramverk för detta, särskilt vad gäller 

elevens återgång till hemskolan. Skolinspektionen (2014) ser också detta i sin 

granskning, det visar sig att det finns brister i att begränsa tiden för placeringen, att den 

fortsatta kontakten med hemskolan ofta inte fungerar och att utvärdering inte alltid 

genomförs på ett sätt som det borde. Det nämns att det finns en avsaknad av rutin för 

detta arbete och det stämmer fullt ut med det jag har kommit fram till. 

 

När eleven har börjat i den särskilda undervisningsgruppen ska hemskolans rektor 

bjudas in till ett uppföljningsmöte, dessa möten är av varierad kvalitet tycker rektorerna 

men menar också att de har blivit bättre. Det finns ingen formalia att hålla sig till utan 

mötet är mer eller mindre ett samtal om huruvida eleven ska gå kvar eller inte. För att 

höja kvalitéen på dessa möten anser jag att det behöver finnas en tydlig mall att följa där 

utvärdering görs av elevens tid så långt. Det ska också framgå hur planering ser ut för 

eleven och vilka åtgärder som görs. Att använda ett åtgärdsprogram som underlag för 

mötet är också något som skulle vara värdefullt. Utöver dessa uppföljningsmöten nämns 

samrådsmöten som ytterligare forum för att få en uppfattning om elevens situation. Här 

menar rektor att det positivt att närvara för då får de mer koll på elevens situation. 

 

Rektorerna nämner också de informella mötena som sker mellan dem, i olika 

sammanhang där de möts, diskuterar de gemensamma eleverna de har. Detta menar 

rektorerna för att “man vill ju veta hur det går för eleven, man bryr sig”. När jag tänker 

framåt ser jag att detta ska inte rektorerna behöva undra, de ska ha så mycket 

information att de aldrig behöver fundera på hur eleven har det. Jag drar slutsatsen att 

ett uppföljningsmöte en gång per termin är alldeles för lite, ska eleven ha en rimlig 

chans att återvända till hemskolan behövs mer nära kontakt mellan de två 

verksamheterna.  

 

10:2:3 Återgång till ordinarie undervisningsgrupp/hemskola 

För vissa elever kan det dröja innan det blir aktuellt med en återgång men att hitta 

former för att eleven trots det ska känna att hemskolan fortfarande finns kvar och kan 

ses som en motivationshöjare för eleven att få till sin skolgång under tiden i den 

särskilda undervisningsgruppen. Det som enhälligt kommer fram i mina intervjuer är att 

återgången bör börja med ett enskilt ämne, ett ämne där man tror att eleven har 

möjlighet att lyckas, för att sedan utöka efterhand. Men trots att rektorerna nämner detta 

som ett bra upplägg är det alltför sällan detta verkligen blir av, när eleven “flyttar” 

försvinner också till viss till ett “problem” som nu den särskilda undervisningsgruppen 

planerar för. Det är inte ofta hemskolan som initierar ett framtida upplägg för eleven 

utan hemskolan har lämnat över ansvaret, detta till trots, att rektor fortfarande har 

huvudansvaret för eleven och elevens skolgång.  

 

 Att placera elever finns det rutiner kring men när väl eleven är placerad stannar arbetet 

av och den tänkta planeringen för återgång avstannar, trots att det är ett av de 

prioriterade mål som finns. Eleverna ska tillbaka till sin hemskola, placeringen ska vara 
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tillfällig och de ska kontinuerligt göras uppföljning och utvärdering men i verkligheten 

fungerar det inte optimalt på de olika skolor jag har undersökt.  

 

10:2:4 Inkludering/exkludering av elever i särskild undervisningsgrupp 

Med inkludering menar Carlsson & Nilholm (2004) att skolan ska vara utformad på ett 

sådant sätt att den möter den mångfald av elever som finns. De menar vidare att 

inkluderingsbegreppet används på olika sätt och har olika innebörd beroende av vem 

man frågar. Rektorerna är väl medvetna om begreppet men jag tolkar deras svar att det 

mer är den fysiska/rumsliga inkludering de menar när de pratar om inkludering. Asp-

Onsjö (2006) beskriver att det finns tre olika sidor av inkludering, dessa är då rumslig, 

social och didaktisk. Det visar sig också att de jobbar för tillgängliga lärmiljöer på olika 

sätt men jag ställer mig frågande till i vilken utsträckning detta görs och för vilka. Trots 

allt så har de elever placerade i särskild undervisningsgrupp och det kan jag anse vara 

ett misslyckande som skola att man inte har kunnat möta den enskilda eleven på bästa 

sätt. I SIA-utredningen som gjordes i mitten på 70-talet visades det också på att de 

särskiljande lösningarna man gjorde av elever i behov av särskilt stöd inte var positiva 

och enligt Brodin & Lindstrand (2010) finns en risk att kategorisering och segregering 

av elever kan leda till utstötning. Det är detta som gör placeringar i särskilda 

undervisningsgrupper så komplext, å ena sidan behöver eleverna ett så pass stort stöd 

som inte skolorna anser sig kunna möta utan rektorerna ser det som nödvändigt att 

placera eleven. Å andra sidan finns risken för ett utanförskap som kan leda till 

stigmatisering och en känsla av att inte ha ett sammanhang. I Lgr 11 betonas också att 

eleven ska få sin undervisning tillsammans i den elevgrupp som eleven tillhör.  

 

Jag har valt att utgå från en utvecklingsekologisk teori då jag anser att de grupper som 

eleven tillhör under exempelvis sin skolgång har stor vikt för elevens vidare utveckling. 

Barn ingår i olika miljöer under sin skoltid och dessa kallar Bronfenbrenner (1979) för 

olika ekologiska system. Om vi utgår från Bronfenbrenners system kan vi få en 

förståelse för hur de olika delarna spelar in i barnens utveckling, då särskilt när barnet 

far illa eller kräver extra resurser från skolan (Brodin & Lindstrand 2010). Det är just 

övergångarna mellan dessa grupper som blir intressant för mig i denna studien, då 

framförallt övergången från hemskolan till den ordinarie undervisningsgruppen. 

Miljöerna barnet vistas i spelar stor roll för barnets utveckling och då är det vår främsta 

uppgift inom skolan att se till att dessa utformas på bästa tänkbara sätt, exempelvis 

genom att utforma goda pedagogiska lärmiljöer som gör skolmiljön mer accepterande 

för olikheter och som tar hänsyn till alla elevers olika förutsättningar. I studien som 

LeDoux, Graves & Burt (2012) gjort framkommer att många lärare känner sig dåligt 

förberedda på att ta emot elever i behov av särskilt stöd på olika sätt. Det som visades i 

min studie var att lärarna har försökt möta eleverna på det sätt de tror har varit optimalt 

rent pedagogiskt, speciallärare och specialpedagoger har varit inkopplade på dessa 

elever och lärmiljöerna har anpassats men trots detta tycker inte rektorerna att de har 

nått framgång med eleven. De har sett den särskilda undervisningsgruppen som en sista 

utväg. Det nämns i intervjuerna att det kan vara oerhört exkluderande för eleven att vara 

i ett klassrum där eleven inte känner sig hemma rent kunskapsmässigt och socialt och 

om detta är resultatet av inkludering så menar rektorerna att inkluderingen har 

misslyckats. En rektor säger att “med inkludering  har folk någon slags villfarelse att 

ALLA ska in i klassrummet och det kan ju vara oerhört exkluderande”. I den bästa av 

världar använder vi inkludering som ett begrepp där vi ser på helheten, den fysiska 

aspekten är en del men det gäller att inte glömma bort de andra två, den sociala och den 
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didaktiska. Jag tolkar svaren i mina intervjuer att det ofta kommer att handla om den 

fysiska placeringen och när inte detta fungerar fullt ut så blir det svårt att hantera. “Jag 

är ju i grund och botten för inkludering men jag ser ju också att det kan bli en känsla av 

exkludering, så det får bli till en viss gräns”. Detta nämns som en exkluderande 

inkludering och då har rektorerna en uppfattning av att en placering i särskild 

undervisningsgrupp kunde vara ett alternativ. De motiverar det med att eleven kan få ett 

annat sammanhang där hen kan känna sig mer inkluderad i och med att det där finns 

andra resurser att utforma verksamheten med. Slutsatsen enligt rektorerna är att trots att 

de jobbar med tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd så räcker det 

inte. Min slutsats blir att jag tror skolorna behöver se över HUR de gör detta. 

 

Jag skulle vilja sammanfatta mitt resultat med följande punkter: 

• Samverkan mellan hemskolan och den särskilda undervisningsgruppen behöver 

utvecklas. Pedagogerna behöver bli mer involverade i dessa möten. 

• Uppföljningsmötena behöver bli mer frekventa. 

• En plan ska finnas för varje enskild elev där målet med placeringen tydligt ska 

framgå och hur man gör för att komma dit. Vad är rimligt för eleven? Vad ska 

eleven uppnå för att få komma tillbaka till hemskolan? 

• Samtal kring återgång behöver bli mer levande. 

• Inkludering är komplext men det viktiga är att eleven känner sig delaktig var än 

eleven befinner sig. Skolorna kan bli ännu bättre på detta och våga vara mer 

flexibla inom den egna enheten vad gäller utformning av extra anpassningar och 

särskilt stöd. Rektorerna menar att de har prövat allt men om vi inte har lyckats 

så har vi inte provat tillräckligt. 
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Bilagor 

 
Bilaga A Missivbrev till rektorer 

 

MISSIVBREV TILL REKTORER 

Kalmar 190425.                                              

 

Hej!  

Jag heter Marie Bolin och läser min sista termin på  

Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Jag skriver nu mitt examensarbete vilket syftar till att göra  

en studie kring elever placerade i särskilda undervisningsgrupper, 

en elevgrupp som ligger mig varmt om hjärtat. Med anledning av det  

vill jag gärna träffa Dig för en intervju.  

 

Vänliga hälsningar, 

Marie Bolin 
marie.bolin@skolakalmar.se 
0702-260462 
 

Specialpedagogstuderande  
Linnéuniversitetet Växjö 

  

mailto:marie.bolin@skolakalmar.se


 

 

 

 II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Forskningsetiska principer ligger till grund för min studie, dessa gäller: 

• att ditt deltagande är frivilligt 

• att personuppgifter förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem 

• att du är anonym 

• att uppgifterna bara kommer att användas för forskningsändamål 

______________________________________________________________ 

 
Dessa är mina frågeställningar i studien och jag kommer nedan att dela upp dem i 
grupper med tillhörande frågor: 
 

• Vilken uppfattning har rektorer om hur elever påverkas av placering i en särskild 
undervisningsgrupp gällande inkludering och exkludering? 

• Hur följs placeringen i den särskilda undervisningsgruppen upp och utvärderas? 

• Hur planerar skolorna för en återgång för eleverna? 

 

Elever i särskild undervisningsgrupp 

Kan du beskriva de elever som på din skola är placerade i en särskild 

undervisningsgrupp? Vilket behov av särskilt stöd har eleven? 

Vilket stöd fick eleven innan det blev aktuellt med placering i särskild 

undervisningsgrupp? 

Vad är målet med placeringen? 

Återgång till hemskolan 

Följs placeringen upp och utvärderas kontinuerligt? På vilket sätt? Vilka är involverade 

i detta?  

Finns det någon dokumenterad plan för elevens placering? 

På vilket/vilka sätt arbetas det för att eleven ska kunna återgå till sin ordinarie klass? 

Vilken samverkan finns mellan hemskolan och den särskilda undervisningsgruppen? 

Har eleven någon koppling till sin hemskola? På vilket sätt? 

Hur skulle skolan kunna möta eleven vid en planerad återgång? Hur ges det särskilda 

stödet på skolan? Hur skapas goda lärmiljöer för alla elever? 

 



 

 

 

 III 

 

Inkludering/exkludering 

Hur ser du på elevens placering gällande inkludering och exkludering? Vad kan vara 

positivt och negativt vid en placering? 

 

 

 

 


