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I denna studie undersöks möjligheterna att använda begreppen introvert och extrovert som
diskurser som kan berättiga en exkludering från klassrummet och placering i särskild
undervisningsgrupp (SUG). Studien syftade även till att synliggöra grupplacering,
arbetsmetoder och förväntningar på eleverna i SUG på högstadieskolor i Göteborgs Stad.
Datainsamling skedde med enkätstudier genomförda i två etapper, den första till rektorer och
den andra till pedagoger. De många öppna frågorna, som alla var kopplade till
personlighetsdragen extrovert/introvert, berörde SUG-verksamhetens resurser, specifika
elevers framtida jobbmöjligheter och vad som skulle hända om de gick i vanlig klass.
Resultat erhölls således på skolnivå, gruppnivå och individnivå.

Resultatet visade en trend till att de flesta kommunala skolor i Göteborg har SUG, till skillnad
från de privata skolorna. Det vanligaste är att endast ha en SUG på skolan där elever med
olika sorters särskilda behov går, trots att flera pedagoger i studien angav att det är svårt att
ge en kvalitativ undervisning i SUG på grund av dess heterogena elevsammansättning. I
enighet med tidigare forskning visade svar från pedagoger i denna studie att samordningen
med övrig verksamhet på skolan är den faktor som måste förbättras för att eleverna i SUG ska
få bättre förutsättningar att utvecklas. Utan SUG befaras hemmasittande bli ett stort problem
för majoriteten av de introverta eleverna, enligt deras pedagoger, medan de extroverta
eleverna skulle löpa större risk för att ”hamna i konflikter” och ”störa mycket”.

Användbarheten av begreppen introvert och extrovert utmanas i denna studie av de
medicinska diagnoserna ADHD och autismspektrum, som dominerar verksamheterna vi
undersökt, även om samtliga informanter i enkätsvaren klassificerat elever utifrån grad av
extrovertism. Endast en av de verksamheter vi undersökt använder rutinmässigt begreppen
extrovert/introvert för att avtäcka elevers behov. Vissa pedagoger avböjde från att definiera
dessa begrepp med motiveringen att de inte används i deras verksamhet.
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1. Inledning
Det finns en debatt om huruvida elever med de olika personlighetstyperna introvert och
extrovert bör erbjudas olika sorts hjälp i skolan för att utvecklas utifrån sin fulla potential.

I en artikel av Schmeck och Lockhart (1983) argumenteras att introverta och extroverta
personligheter absolut inte ska separeras från klassen och placeras i två olika studiemiljöer.
Vidare framhäver de att dessa begrepp inte är varandras motsatser utan befinner sig på en
glidande skala, ”continuum, not dichotomy” (1983 s. 55). Schmeck och Lockhart (1983) ger
istället följande tre råd till läraren: ”1) Förse majoriteten av eleverna med en studiemiljö som
ibland kan tyckas för stimulerande för läraren själv, 2) förse de extroverta eleverna med lite
extra stimulans, och 3) se till att all denna extra stimulans inte hindrar de extremt introverta
eleverna från att lära.” (Vår översättning, Schmeck & Lockhart, 1983 s. 55).

De teman som Schmeck och Lockhart problematiserade för 40 år sedan är fortfarande
aktuella. Det blir dock tydligt när man läser nutida debattinlägg (Skogstad 2019, Gunnarsson
2016, Dahlberg 2016, Hjelmström 2018) och tips/handböcker (Almegård 2020, Jonkman
2021, Jonkman 2013, Jonkman 2016, Hjelmström 2019) att många pedagoger ännu inte
lyckats implementera Schmeck och Lockharts arbetssätt. Debattinläggen tyder på att det finns
svårigheter med att införliva skollagens riktlinjer, att elever utifrån sina förutsättningar ska
utvecklas så långt som möjligt (Skollag 2010:800, 3 kap. 2 §), inom ramen för vanlig
undervisning i alltför heterogen grupper.

Styrdokumenten öppnar också upp för en exkludering från den vanliga undervisningen.
Enligt Skollagen (2010:800) 3 kap. 11 § kan eleven få sitt särskilda stöd i SUG om det finns
särskilda skäl, men i så fall måste detta ske för att eleven får bättre förutsättningar att
utvecklas i den särskilda undervisningsgruppen än i sin ordinarie klass (Prop. 2009/10:165).

Mot bakgrund av det vi nämnt ovan är vår utgångspunkt att de mest introverta och extroverta
individerna inte torde finnas i ett vanligt klassrum, utan snarare i de särskilda
undervisningsgrupperna. Därför söker vi oss i denna studie till dessa grupper för att
undersöka ytterligheter i konsekvenser av vårt skolsystem i.o.m. hanteringen av dessa barn.

Cain (2012) har sammanställt forskning på tysta elever och redogör för det extroverta ideal
som hon menar råder i västvärldens samhälle. Hon beskriver bl.a. hur detta speglas i
gruppsammanhang, där de talföra anses mer intelligenta, och därför får större inflytande över
de beslut som fattas, även om de inte besitter mer faktisk kunskap än tystlåtna medlemmar i
gruppen. Att majoriteten av människor definieras som övervägande extroverta kan enligt
Hjelmström (2019) vara en bidragande faktor till samhällets extroverta ideal.

Å andra sidan utmanas bilden av extrovertismens fördelar då elever kan vara ”för extroverta”
för att passa in i klassrummet och många av dessa elever placeras istället i en särskild
undervisningsgrupp (SUG). Enligt Skolverket (2021) går 3,5% av pojkarna och 2,3% av
flickorna i åk 9 i SUG. Diskurser som används för att inkludera eleverna i dessa grupper har
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varierat över tid och har sedan 1990-talet dominerats av medicinska diagnoser som
exempelvis ADHD och autismspektrum (Tinglev, 2014). Då dagens skolsystem inte erbjuder
rätt stöd för alla individer finns det anledning att ifrågasätta de medicinska diskursernas
dominans och om personlighetstyp i vissa fall skulle kunna komplettera eller ersätta dessa i
utformormandet av särskild undervisning.

1.2 Syfte
Vi undersöker i denna studie möjligheterna att använda begreppen introvert och extrovert
som diskurser som kan berättiga en exkludering från klassrummet och placering i SUG.
Studien syftar även till att utreda hur grupplacering, arbetsmetoder och förväntningar på
eleven kan kopplas till elevens introverta respektive extroverta personlighetsdrag.

Vi vill problematisera om ett extrovert ideal återfinns även i SUG och den syn som
personalen där har på sina elever samt om dessa ideal speglas i kommunens organisering av
undervisningsgrupper, med hänsyn till hur de väljer att gruppera elever. Vi vill även utreda
om skolpersonalen i vår studie uppfattar att personlighetsdragen introvert och extrovert är en
bidragande eller t.o.m. enskild faktor, till att elever placeras i SUG, samt om de tror att elever,
utifrån personlighet, har större möjligheter att utvecklas i SUG än i en vanlig klass. Med
utveckling syftar vi både på kunskapsutveckling inom ämnet, personlig utveckling och social
utveckling.

Vår studie syftar däremot inte till att ge en generell bild av vad introverta och extroverta
elever behöver, hur dessa behov skiljer sig åt eller hur de tillgodoses i dagens svenska
skolsystem. Du kommer istället att få läsa en översikt över hur fenomenet, utifrån
personalens perspektiv, uppenbaras i Göteborgs högstadieskolor och återges en inblick i
intressanta enskilda fall.

1.3 Frågeställningar
● Hur organiseras särskilda undervisningsgrupper på högstadieskolor i Göteborgs Stad?

● Hur relevanta är begreppen extrovert och introvert i beskrivningen av problembild
och behov hos elever i dessa grupper?

● Hur påverkar dessa elevers personlighet pedagogernas tilltro till elevernas förmåga?

Den första frågeställningen, som är av en mer konkret karaktär, är ämnad att skapa en karta
över olika verksamhetstyper, att orientera sig efter. Med den utgångspunkten blir det lättare
att ta sig an de två andra djupare frågeställningarna, samtidigt som detaljerad information av
den verklighet vi studerar förhindrar brus i resultatet.

Frågeställning 2 belyser hur begreppen introvert och extrovert förhåller sig till en konkret
beskrivning av verkligheten (en redogörelse) medan frågeställning 3 handlar om hur
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begreppen påverkar uppfattningar och fördomar (ett tyckande). Förhoppningen är att alla tre
frågeställningar ska bidra till en helhetsbild av situationen för elever med marginaliserade
personligheter, och att resultaten således kan medvetandegöra skolpersonal om hur en mer
ändamålsenlig diskursindelning skulle kunna praktiseras.
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2. Bakgrund och centrala begrepp

2.1 Begreppen introvert och extrovert
Carl Jung är den psykolog som först lanserade begreppen extrovert och introvert i sin bok
”Psykologiska Typer” från 1921. Han menade att dessa olika drag utgjorde grunden för
människans personligheter. Hans teori har gett upphov till det välanvända personlighetstestet
”Myers-Briggs”. Dock existerar olika uppfattningar om exakt vad begreppen extrovert och
introvert innebär och forskare representerar olika teorier i sina försök att definiera dessa. En
känd sådan är personlighetspsykologins femfaktorsteori. (Cain, 2012)

Både som introvert och extrovert kan man givetvis vara lugn eller ängslig i olika hög
utsträckning, ytterligare en dimension utöver personligheterna som psykologen Hans Eysenck
benämner ”neuroticism” (Lundh, 2015). Detta begrepp är dock inte något vi undersöker i vår
studie.

Enligt Cain (2012) och Lundh (2015) gynnas respektive personlighetstyp av olika mycket
yttre stimulans, där den introverta personen mår bra av mindre mängder än den extroverta.
Detta tar sig uttryck i hur personlighetstyperna hanterar arbetsuppgifter, där extroverta
tenderar att ta sig an dem med en gång, fatta snabba beslut och ibland göra flera saker
parallellt. Introverta däremot tänker över alternativen mer noga innan de genomför en uppgift
och är mer benägna att stanna upp och reflektera. Givetvis påverkas även den sociala
aspekten av livet, som exempelvis benägenhet att tala eller lyssna, umgås i grupp eller hellre
vara själv, ge sig in i konflikter eller undvika dem helt samt benägenhet att söka spänning. Då
Cain (2012) menar att de flesta forskare är överens om ovan nämnda egenskaper har vi valt
att inkludera dem i beskrivningarna av respektive personlighetstyp i vår enkät.

Enligt Hjelmström (2019) definieras alla individer som har både introverta och extroverta
drag eller som inte har tydligt inversion eller tydlig extroversion, vilket motsvarar mellan
50% och 75% av alla individer, som ambiverta. Istället för att dela in individer i de tre
grupperna (introverta, ambiverta och extroverta) kan man dela in i de två grupperna
övervägande introverta och övervägande extroverta. Med denna indelning hamnar mellan
50% och 75% av alla individer i gruppen övervägande extroverta.

Vi har i denna studie valt att gå vidare med de två begreppen övervägande introvert och
övervägande extrovert p.g.a. att förståelsen av begreppet ambiverta, vars innebörd inte är lika
allmänt känd, skulle kunna ge problem med tillförlitligheten i enkätundersökningen.

2.2 Särskild undervisningsgrupp (SUG)
Den särskilda undervisningsgruppen som begrepp nämns i styrdokument första gången 1997
då det i grundskoleförordningen (SFS 1997:599) 5 kap. 5 § skrevs att ”Särskilt stöd skall ges
till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom
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den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället
ges i en särskild undervisningsgrupp”.

Skolverket (2014) förtydligar var gränsen till att räknas som inplacerad i en särskild
undervisningsgrupp går: ”En elev som får undervisning i grupp utanför den klass eleven
normalt tillhör vid ett eller ett par tillfällen i veckan, ses inte som placerad i särskild
undervisningsgrupp.”

Det är tillåtet att organisera särskilda undervisningsgrupper på olika sätt, mer eller mindre
avlägset från ordinarie undervisning, vilket gör att variationen av hur det ser ut i olika
kommuner och skolor är stor. En SUG kan ha upptagning från samtliga skolor i hela
kommunen, den kan finnas på den enskilda skolan, men i lokaler utanför skolområdet, eller
integrerad i skolbyggnaden. Elever kan ha all sin undervisning i den särskilda
undervisningsgruppen eller i stor utsträckning även ha undervisning i sin ordinarie klass.
(Skolverket 2014)

Alla elever måste dock alltid tillhöra en ordinarie klass och målet med undervisningen i SUG
ska enligt Skolverket (2014) vara att eleven ska tillbaka till sin ordinarie undervisningsgrupp.

2.3 SU-skola
Några av de skolor vi inkluderat i vår studie består enbart av särskilda undervisningsgrupper
och dessa kommer vi att benämna SU-skolor. I denna grupp ingår både verksamheter som
bedriver undervisning i kombination med behandling eller enbart behandling och skolor som
enbart undervisar elever med behov av särskilt stöd.

2.4 Vanlig skola
Med ”vanlig skola” och ”vanlig undervisning” syftas på alla de skolor och klasser,
kommunala och privata, som inte bedriver någon särskild undervisning.
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3. Tidigare forskning

3.1 Särskilda undervisningsgrupper
2007 saknades det enligt Karlsson (2007) forskning på vad som egentligen försiggår i de
särskilda undervisningsgrupperna, något som hennes fallstudie där hon under ett års tid följer
fem killar 7-12 år i en sådan grupp velat synliggöra.

Hennes bild inifrån verksamheten kompletteras 2014 av två myndighetsrapporter vars syften
är att ge en mer generell bild av gruppernas funktion. Skolverket (2014) lät, utifrån intervjuer
med rektorer och kommunrepresentanter, studera hur 4 mellanstora kommuner väljer att
organisera särskilda undervisningsgrupper och hur de motiverar sina strategier utifrån
”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019).
Skolinspektionen (2014) gjorde en utredning där elever i 16 särskilda undervisningsgrupper,
deras vårdnadshavare och lärare intervjuades för att tillsamman med dokumenterade
åtgärdsprogram ge en bild av hur elevers särskilda behov tillgodoses före placering i SUG, i
SUG-verksamheten och efter de lämnar gruppen.

Det framkommer av Skolverket (2014) att vissa rektorer definierar ett upplägg som en SUG
medan andra rektorer definierar ett liknande upplägg som något annat på sin skolenhet, trots
att det kan röra sig om en grupp som funnits i flera år och eleverna får mer undervisning i
gruppen än i sin ordinarie klass.

3.1.1 För extrovert för klassrummet men inte för klasslistan – Den dubbla
grupptillhörigheten
Den dubbla grupptillhörigheten och viljan att förmedla att alla elever är inkluderade i en
vanlig klass medför problem med transparensen av hur skolor organiserar sitt särskilda stöd.
Karlsson (2007) beskriver hur den särskilda undervisningsgruppen inte syns i klasslistor och
att många föräldrar inte visste om gruppens existens förrän deras barn blev inskrivna där.

Den dubbla grupptillhörigheten är även problematisk på andra sätt. Då eleverna i den
särskilda undervisningsgruppen tillhör olika paralleller och årskurser, med vilka delar av
undervisningen schemamässigt ska samordnas, uppstår organisatoriska svårigheter. Karlsson
(2007) beskriver att eleverna i SUG som konsekvens av detta ofta har ett rörigt oöverskådligt
schema och undervisningen i SUG tycks komma i andra hand trots att dessa elever borde vara
särskilt prioriterade. Att både elever och pedagoger inte vet om och när eleverna kommer att
vara helt återintegrerade i sin ordinarie klass omöjliggör dessutom en långsiktig
framtidsplanering.

Karlsson (2007) skriver att vissa elever inte ens vet vilken eller vilka grupper de tillhör.
Enligt henne missgynnar denna osäkerhet i grupptillhörighet barnens identitetsarbete.
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3.1.2 Behövs den särskilda undervisningsgruppen?
Skolinspektionen (2014) målar upp en bild av SUG som funktionell och behövd. De
sammanfattar sina forskningsresultat med att: ”så gott som alltid elevernas skolsituation
förbättrats då de blivit placerade i särskild undervisningsgrupp eller i enskild undervisning.
De får betyg i fler ämnen, högre betyg, en ökad närvaro i skolan och de utvecklas enligt
personal, vårdnadshavare och dem själva socialt.” (Skolinspektionen, 2014). De
problematiska aspekterna av placeringen i SUG som Skolinspektionen (2014) hittat är att
eleverna ofta rutinmässigt får en anpassad studiegång som innebär att de inte läser vissa
ämnen.

Grupptillhörighet och omgivande miljö påverkar identitetsarbetet och motivationen. Enligt
Skolverket (2009) kan en placeringen i SUG påverka just dessa aspekter negativt, vilket i så
fall gör att elevens utveckling hindras. Samtidigt finns det personliga berättelser från före
detta elever i särskilda undervisningsgrupper som hävdar att dessa gruppers existens och
lösningar varit räddningen för dem och att omplaceringen blivit en vändpunkt som
möjliggjort deras skolgång och brutit ett utanförskap (Pansell Edvardsson, 2011). Dessa två
sidor bekräftas även i Skolinspektionens rapport (2014) där elevhälsopersonal hävdar att det
för de elever som en gång placerats i SUG aldrig finns någon möjlighet till återgång till
normal klassundervisning, samtidigt som vårdnadshavare berättar att deras barn i SUG för
första gången ”blir sedda, mötta av struktur och blir mötta av positiva förväntningar”
(Skolinspektionen, 2014, s. 41).

Karlsson (2007) upplever att pedagogerna som jobbar i den särskilda undervisningsgruppen
ständigt måste rättfärdiga sitt arbete. Hon menar att detta kan bero på att gruppens existens är
föränderlig och ifrågasatt och att pedagogerna är övertygade om att upplägget i denna ofta
osynliggjorda grupp är absolut nödvändigt för eleverna.

Vidare problematiserar Karlsson (2007) även det faktum att undervisningen i dessa grupper
inte har några styrdokument att följa trots att de inte följer den vanliga utbildningsplanen.
Hon resonerar över att den särskilda undervisningsgruppen lätt hamnar mellan stolarna i
regelverken. Särskilt gäller detta för de elever som går i särskild undervisningsgrupp utan att
ha ett mer specifikt handikapp eller bekräftad diagnos (som t.ex. NPF-diagnoserna ADHD
och autism).

Att placeringen av elever i SUG är kontroversiell märks också på lärarnas sätt att
argumentera för beslutet i studien av Karlsson (2007). Samtidigt som de är noga med att
framhålla de rationella grunderna i ett väl genomtänkt beslut yttrar de att det inte fanns någon
annan möjlighet och är tydliga med att framföra att de ser placeringen som ett misslyckande.
Att detta i sig är ett misslyckande speglar det ideal av inkludering som råder och som en
professionell lärare förväntas dela, och rädsla från att avvika från denna.

Vidare problematiserar Karlsson (2007) att organisering av särskilda undervisningsgrupper
inte kan beskrivas med termerna inkludering och exkludering. Dessa politiskt laddade termer
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passar bättre för att beskriva ideologiska strömningar. Vidare konstaterar hon att det rådande
systemet i västvärlden idag är ”svag inkludering” vilket innebär att inkludering alltid är den
uttalade målsättningen men att praktiserandet av olika exkluderande lösningar är allmän
accepterat i de fall då det inte tycks finnas några andra möjligheter.

I relation till inkluderingsidealet bör nämnas att Skolinspektionen (2014) riktar sin skarpaste
kritik mot att tillräckliga insatser inte satts in innan eleven placeras i SUG. De
problematiserar även sin positiva bild av verksamheten i SUG mot det faktum att en
förändring till det bättre inte behöver betyda att det blivit bra, då eleverna oftast har varit i en
extremt svår situation innan de placerats i SUG.

I Skolinspektionens (2014) rapport återges röster från både vårdnadshavare, lärare och
skolledning som hävdar att placeringen i särskilda undervisningsgrupper ofta har skett för
sent. Ofta har man inte placerat elever i särskild undervisningsgrupp förrän det gått så långt
att eleven på grund av ångest haft hög frånvaro från skolan. En av dessa elever berättar i
skolinspektionens intervju att när han i mellanstadiet upprepade tillfällen förklarat för läraren,
att han inte förstår, fått till svar att han inte lyssnat ordentligt, och att eleven efter detta valt att
inte längre gå till skolan. Många vuxna i skolinspektionens rapport hävdar att en placering i
SUG först i åk 8 eller 9 leder till att exkluderingen från klassrummet löper större risk att bli
permanent och dessutom ger större negativa avtryck på elevens mående och identitet än om
placeringen i SUG skett tidigare.

3.1.3 Elever som hemmasittare
Vissa elever placeras i SUG för att åtgärda hemmasittarproblematik. De psykologiska
orsakerna till frånvaro kan kopplas till personlighetsdrag och/eller medicinska diagnoser.
Därför är forskning kring denna problematik relevant för förståelsen av vår studie.

Hemmasittare syftar på elever som av olika anledningar har långvarig frånvaro från skolan. I
rapporten från skolverket (2014) framkommer att ett huvudsyfte med den särskilda
undervisningsgruppen i flera kommuner är att få tillbaka hemmasittare till skolan. I rapporten
framkommer också att många skolor har vissa särskilda undervisningsgrupper som enbart är
inriktade på elever med hemmasittarproblematik. Dessa särskilda undervisningsgrupper ska
med hjälp av en tryggare miljö och i ett mindre socialt sammanhang kunna fungera som en
”tillbakaslussningsenhet” till undervisningen.

En vanlig orsak till skolfrånvaro är, enligt Stickney och Miltenberger (1998), somatiska
besvär. I deras amerikanska studie uppgav 79% av eleverna i 288 skolor (förskoleklass till
årskurs 12) somatiska besvär som orsak till skolundvikande beteende. 49% av dessa hade
inga kända medicinska diagnoser som kunde förklara elevens fysiska smärtor.

Enligt Kearney och Albano (2004) kan skolundvikande beteende anta en mer permanent form
om elevens problem inte uppdagas och åtgärdas i tid. De menar även att samsynen och
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hanteringen av dessa elever försvårats av det faktum att fenomenet haft olika namn såsom:
”skolfobi, skolvägran och skolk” (Vår översättning Kearney & Albano, 2004, s. 148).

Olika orsaker till skolundvikande beteende redogörs i en studie av Kearney och Albano
(2004) där 143 skolvägrande amerikanska barn i åldrarna 5-17 år samt deras föräldrar
kartlades. Genom intervjuer och formulär identifierades diagnoser och beteende kopplat till
skolfrånvaro. Eleverna i studien hade en genomsnittlig frånvaro på 37,22% vid tillfället för
kartläggningen. En stor heterogenitet bland diagnoser upptäcktes. Diagnosen
separationsångest var mycket vanligt (22,4%) och även generell ångest förekom (10,5%).
Social fobi och ADHD fanns också med bland dessa, med en förekomst på 3,5% respektive
1,4%. En tredjedel av barnen saknade helt diagnos. Forskarna identifierade även fyra
beteenden, utöver diagnos, som de ansåg hängde samman med elevernas skolfrånvaro: ”(a)
undvikande av skolrelaterade stimuli som framkallar negativa känslor, (b) flykt från
skolrelaterade olustiga sociala och/eller utvärderande situationer, (c) att få uppmärksamhet
från andra och/eller (d) andra aktiviteter utanför skolan.” (Vår översättning, Kearney &
Albano, 2004, s. 151). När diagnoserna kopplades till dessa villkor ansågs ångestdiagnos
hänga samman tydligare till mekanismer som undvikande och flykt (kategori a och b ovan).

3.1.4 Pedagogernas uppfattning
Isaksson m.fl. (2010) intervjuade skolpersonal utifrån frågeställningen hur elever med
särskilda behov skiljer sig från vanliga elever. De observerade att anledningarna som uppgavs
till varför elever i svensk grundskola är i behov av särskilt stöd kunde kategoriseras i tre
tydliga grupper; medicinska svårigheter (inklusive diagnoser som ADHD), sociala
svårigheter och inlärningssvårigheter.

Det att använda diskurser och att kategorisera elevers beteende får enligt Karlsson (2007) två
konsekvenser: dels flyttas ansvaret för beteendet bort från individen och blir istället en
ofrånkomlig konsekvens av diskursen, och dels så blir pedagogerna inte lika benägna att söka
efter andra förklaringar och bakgrundsorsaker till elevernas problem och beteende när
diskursen är fastställd.

Pedagogerna i Karlssons studie hävdar enligt Karlsson (2007) att eleverna i SUG har problem
att leka med andra, att de ofta ställer till med bråk och att de har problem med att passa tider.
Karlssons observationer visar dock på motsatsen i lek deltagande samt en nästan omöjlig
uppgift att förstå gruppens tider. Ändå anstränger sig eleverna ofta att på eget initiativ göra så
väl som möjligt.

Det finns många frågor kopplade till varför vissa elever passar bättre in i klassrummet än
andra. I nästa avsnitt ger vi en översikt över vad forskningen säger om – viljan att socialisera,
känsligheten för att bli störd av andra, det att föredra enskilt arbete framför grupparbete och
det att få ångest av sociala sammanhang som en helklassituation innebär – som effekter av
statiska personegenskaper snarare än av tillfälliga beteenden.
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Om det är så att extroverta stimuleras av social samvaro är den verklighet Karlsson (2007)
beskriver i den särskilda undervisningsgruppen anmärkningsvärd. Här hindras de fem
extroverta eleverna i gruppen från socialt utbyte med en avskiljande möblering, och andra
arbetsformer än enskilt arbete förekommer väldigt sällan.

3.2 Extrovert och introvert

3.2.1 Det extrovert idealet
Forskningsresultat från Swann och Rentfrow (2001) har visat att människor som pratar
mycket uppfattas mer positivt på ett antal punkter än de som pratar lite, exempelvis anses
dessa personer ha högre intelligens och attraktionskraft.

En studie av Coplan m.fl. (2011) kan bidra med ett exempel på detta fenomen. Studien
undersöker 275 kanadensiska lärares strategier för potentiellt blyga/tysta och
extroverta/pratiga barn. Lärarna tenderade att skatta de tysta barnens verbala och akademiska
förmåga lägre än den hos de pratiga och ”normala” barnen. För de pratiga barnen däremot,
berodde eventuella akademiska brister inte på låg intelligens utan på störningar till följd av
sociala faktorer, exempelvis distraktioner i klassrummet, enligt lärarna i Coplans studie.

Det finns enligt Cain (2012) en teori om fria personlighetsegenskaper som innebär att
introverta individer kan anamma extroverta egenskaper i valda sammanhang för att smälta in.
Det kan exempelvis handla om att anpassa sitt beteende för att kunna hålla föredrag inför
klassen. Bono och Vey (2007) har intresserat sig för hur individer påverkas av att agera på
sätt som går emot deras naturliga beteende, dvs tillämpa fria personlighetsegenskaper. I sin
studie lät de 162 studenter kartläggas utifrån graden av extrovertism kontra neuroticism.
Studenterna ombads sedan agera så trovärdigt som möjligt, enligt en manus, utifrån känslorna
ilska respektive entusiasm. Då personerna uppmanades att agera på ett sätt som avvek från
deras naturliga beteende ökade hjärtfrekvensen och stressnivån.

Paulhus och Morgan (1997) har gjort en studie på temat gruppdynamik som visat att de
deltagare i en grupp som pratar mest är de som får mest inflytande över de beslut som fattas,
eftersom övriga deltagare betraktar dessa individer som mer intelligent. De personer i studien
som var blyga och tystlåtna skattades inte bara lägre av övriga elever utan även av sig själva i
fråga om intelligens. Forskningen har dock visat att det inte finns något samband mellan
mängden prat och faktisk kunskap.

En amerikansk undersökning av inställningen hos lärare som undervisar i åk 8 publicerades
av Barnes (2002, s. 6). På frågan om vad lärarna i studien lägger störst tonvikt på vid
bedömning av elevers arbete svarade 46% av de som jobbat mindre än 20 år och 33% av de
som jobbat över 20 år i yrket att elevens förmåga att ”...ta sig an en uppgift på ett kreativt,
tankfullt sätt” var viktigare än att få rätt svar eller anstränga sig.

https://www-proquest-com.ezproxy.ub.gu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Swann,+William+B.,+Jr/$N?accountid=11162
https://www-proquest-com.ezproxy.ub.gu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Rentfrow,+Peter+J/$N?accountid=11162
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3.2.2 Extroverta och introverta har olika behov
Russel Green (1984) menar att introverta och extroverta behöver olika nivåer av stimulans för
att fungera på bästa sätt. Detta framgår i hans studie där han lät personer med de olika
personlighetstyperna spela ett spel och samtidigt ange en lagom ljudnivå i sina hörlurar. Den
genomsnittliga volymen blev 72 decibel för de extroverta och 55 för de introverta. Då de
olika personlighetstyperna ombads byta volym med varandra presterade båda grupperna
mycket sämre på spelet, de extroverta eftersom de blev underaktiverade och de introverta
eftersom de blev överaktiverade.

3.2.3 Extroverta och introverta elever
Kuo m.fl. (2014) Marashi och Naddim (2019) samt Zafar m.fl. (2017) har i sin forskning på
olika sätt definierat personer som antingen introverta eller extroverta och sedan jämfört dessa
grupper. Metoderna för att fastställa deltagarnas personlighetstyper har varierat från
självskattning till användning av olika personlighetstester som Eyseneck personality
inventory (EPI).

I en studie som genomfördes av Kuo m.fl. (2014) fick 22 amerikanska universitetsstudenter
själva ange om de var extroverta eller introverta. Efter femton veckor med olika typer av
distansundervisning, fick de skatta sina upplevelser av undervisningen. Studenterna skulle
ange hur nöjda de var med undervisningen generellt samt hur stark deras upplevelse av
interaktionen varit med andra medstudenter, med lärarna och med ämnesstoffet. En skillnad
(med effektstorlek på minst 1,25) mellan de introvertas och de extrovertas upplevelser
uppmättes på samtliga fyra punkter, där de som angav att de var extroverta upplevde högre
nivå av nöjdhet med hela undervisningen samt hade högre upplevelser av interaktion.

I en annan iransk studie av Marashi & Naddim (2019) undersökte man hur introverta och
extroverta elever i åldern 16-18 påverkades av att utsättas för en variation av muntliga
uppgifter baserade på antingen ”information-gap” eller ”opinion-gap”. De 138 elevernas
personligheter avgjordes genom personlighetstestet EPI. Studien visar på en stor skillnad
både inom endera personlighetstyp men även mellan personlighetstyperna, där de extroverta
presterar bättre än introverta i samband med cooperativa arbetsformer. Extroverta elever
visade sig prestera bäst när det gällde sk. ”opinion-gap” medan introverta presterade sämst på
densamma. Med studien ville forskarna visa att de olika personlighetstyperna kan gynnas av
anpassade uppgifter.

Att personlighetstyperna presterar olika visade ytterligare en studie som använde sig av EPI
och genomfördes av Zafar m.fl. (2017). De 145 kinesiska universitetsstudenterna som deltog
var mellan 18 och 21 år och skulle under 2 års tid studera på ett universitet i Indien. Alla
elever skulle delta i en engelskakurs där deras förmågor avsågs utvärderas. Av de 145
studenterna klassades 68 som introverta, 51 som extroverta och 25 som varken eller. Det
visade sig att de introverta eleverna presterade bättre på hörövningar medan det omvända
kunde noteras gällande verbala övningar för de extroverta. Dessutom presterade de extroverta
bättre än den introverta på ytterligare tre moment: läsning, skrivande och förståelse.

https://are.ui.ac.ir/?_action=article&au=204648&_au=Hamid++Marashi
https://are.ui.ac.ir/?_action=article&au=225789&_au=Razieh++Naddim


15

Resultatet från studien visade att extroverta presterade bättre överlag när det gäller inlärning
av engelska som andraspråk.

Ett exempel på en studie som inte väljer att använda begreppet introvert utan istället nämner
egenskaper som inåtvänd och blyg angränsar till vårt ämne och är av den anledningen
intressant. Den fokuserar dessutom på lärares syn på elevers personliga egenskaper, vilket är
högst aktuellt i vår studie.

Mjelve m.fl. (2019) har genomfört en norsk studie som pågått under en 4-årsperiod. I denna
studie undersöktes lärares syn på blyga barn och vilka krav det ställer på lärarna att jobba
med dessa barn. Forskarna genomförde intervjuer individuellt (med åtta lärare) och i
fokusgrupp (med 11 lärare). Utifrån lärarnas vittnesmål identifierades tre kategorier av blyga
elever: 1. tillbakadragna och inåtvända (inward looking), 2. ängsliga och 3. de med dåligt
självförtroende. Dessa tre kategorier analyserades närmare. I den första kategorin (som vi
väljer att fokusera på) beskrev lärarna tysta elever som ville göra sig själva osynliga och
tycktes oengagerade till sin karaktär. Förutom upplevelsen av bristande engagemang i
skolarbetet och gentemot läraren kunde de inåtvända barnen även uppfattas som socialt
missanpassade i samspelet med andra barn. Barnen uppfattades även som sorgsna av sina
lärare.
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4. Metod
Enkätstudien genomfördes i två etapper och bestod av sammanlagt 4 olika enkäter. Den första
enkäten, enkät 1 (se appendix A) var likadan för samtliga deltagare medan enkäten som
följde utformades på tre olika sätt beroende på de svar som inkom. Enkäterna utformades i
det digitala verktyget Google Forms.

Målgruppen för enkät 1 utgjordes av rektorer och enhetschefer på grundskolor i Göteborgs
Stad. Kontaktuppgifter till dessa rektorer samlades in via Göteborgs Stads lista över
kommunala och privata grundskolor som återfinns på hemsidan för Göteborgs Stad.

Inklusionskriteriet var att rektorn arbetade på en skola med årskurs 7-9 vilket resulterade i 85
skolor varav 34 var fristående och 51 kommunala. Några skolor hade fler än en rektor på
högstadiet och i dessa fall kontaktades samtliga rektorer som fanns listade.

Rektorerna kontaktades via e-mail (brevet finns redovisat i appendix B) i vilket länken till
enkät 1 bifogades. De tillfrågade gavs 4 dagar att svara på enkäten innan den stängdes.

Två påminnelsemail skickades till samtliga skolor, två dagar efter första utskicket samt sista
möjliga svarsdagen (se appendix B). Två skolor avböjde medverkan genom att svara på vår
förfrågan med ett mail. En av de kommunala skolorna avböjde då de inte hade högstadium,
vilket medförde att antal skolor som uppfyllde kriteriet justerades till 84 stycken.

Enkät 1 var inte anonym då de tillfrågade ombads ange mailadress, detta för att urskilja de
skolor som skulle kontaktas för enkät 2. I enkät 1 kartlades hur många särskilda
undervisningsgrupper varje skola hade, vad de hette samt om det fanns någon särskild
inriktning på dessa grupper. Enkät 1 var utformad på så vis att man kunde uppge från ”0” till
”5 eller fler” grupper och att man utifrån valt antal fick redogöra för respektive grupps namn
och inriktning. Alla respondenter hade även möjlighet att tillägga valfri information i slutet
av enkäten.

Enkät 2 undersökte pedagogers bild av introvert och extrovert personlighet och bad dem
definiera sin grupp enligt dessa personlighetsdrag. Enkäten ställde även frågor om
arbetsmetoderna i de olika undervisningsgrupperna samt den mest introverta och extroverta
eleven i gruppen. Enkät 2 utformades på tre olika sätt beroende på hur de tillfrågade
rektorerna hade svarat på enkät 1. Dessa enkäter kallas 2.1, 2.2 och 2.3. Skolor utan särskilda
undervisningsgrupper fick enkät 2.1 (se appendix A) som riktade sig till mentorer i
högstadieklasser. De skolor som angett 1-2 (en skola hade angett 6 men hamnade ändå i
denna kategori då den inte var en renodlad SU-verksamhet) särskilda undervisningsgrupper
ombads vidarebefordra enkät 2.2 (se appendix A) till pedagoger i de särskilda
undervisningsgrupperna på skolan. De skolor med 5 eller fler undervisningsgrupper hamnade
i en egen kategori då de enbart bedrev speciell undervisning, varpå de tillfrågades att skicka
enkät 2.3 (se appendix A) till samtliga pedagoger på skolan.
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Med enkät 2.2 genomfördes först en pilotstudie där fyra personer i särskild
undervisningsgrupp på tre olika skolor tillfrågades. Detta var personer vi kände sedan innan.
Två av de tillfrågade svarade. Det som framkom i pilotstudien var att vi behövde förtydliga
vår kontrollfråga, som fanns med för att säkerställa att de tillfrågade kunde skilja på
egenskaper kopplade till extrovert respektive introvert personlighet. Kontrollfrågan var först
uppdelad i 5 korta påståenden som ingen av de tillfrågade lyckades att kategorisera helt
korrekt. De fem påståendena gjordes därför om till två längre och tydligare påståenden.

De tre enkäterna hade tre identiska avsnitt, där bara undervisningsgruppen benämndes olika;
som ”klass”, ”särskild undervisningsgrupp” eller ”grupp”. Två av avsnitten handlade om
egenskaper kopplade till introvert respektive extrovert personlighet. Det tredje avsnittet
handlade om att redogöra för de arbetsmetoder som används i gruppen.

De sista två avsnitten i enkäterna, som undersökte den mest introverta och den mest
extroverta eleven, fick justeras något för att passa de tre olika målgrupperna för enkät 2.

Enkät 2.2 och 2.3 innehöll 8 avsnitt vardera. Enkät 2.1 innehöll 6 avsnitt, då två avsnitt togs
bort eftersom de inte var applicerbara på en vanlig högstadieklass. De avsnitten som togs bort
frågade efter namn på gruppen, inriktning och antal elever i gruppen samt efterfrågade
kategorisering av hela gruppen utifrån övervägande introverta eller extroverta
personlighetsdrag.

I enkät 2.3 lades begreppet ”funktionsvariation” till som alternativ till begreppet ”diagnos” i
avsnitten som berörde den mest extroverta respektive mest introverta eleven. Detta gjordes
med hänsyn till att många av eleverna på dessa skolenheter ingick i denna kategori, utifrån
den information som fanns på skolornas hemsida.

På de öppna frågorna räknades frekvensen av liknande svar/svar i samma kategori. Vi
exemplifierar hur vi har analyserat och kategoriserat svaren på de öppna frågorna i appendix
C.

I vissa fall har det inte gått att kategorisera eller generalisera svar då de varit så säregna. I
dessa fall har samtliga svar redovisats enskilt.
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5. Resultat
Vi har erhållit resultat om särskild undervisning på olika nivåer. Dessa är: 1) skolnivå, med
hänsyn till hur undervisningen organiseras, 2) gruppnivå, angående vilka typer av elever och
resurser som ingår samt 3) individnivå, både 3a) ur ett perspektiv på enskilda pedagogers
erfarenheter/åsikter och 3b) av enskilda elevers situation.

5.1 Skolornas organisering av särskilda undervisning
Av de 84 tillfrågade högstadieskolorna besvarade 26 enkäten vilket motsvarar en
svarsfrekvens på 31%. Det fanns ingen större skillnad i svarsfrekvens mellan kommunala
(32%) och fristående skolor (29%).

Antalet särskilda undervisningsgrupper på skolorna redovisas i tabell 1. Tre av skolorna
bedriver enbart särskild undervisning och en skola hade fem eller fler särskilda
undervisningsgrupper utöver ordinarie klasser. Av övriga 21 skolor har 43% en särskild
undervisningsgrupp, 38% inga särskilda undervisningsgrupper och 19% två särskilda
undervisningsgrupper.

Förekomsten av särskilda undervisningsgrupper skilde sig åt mellan de kommunala och
fristående skolorna. Bland de skolor som inte enbart bedriver särskild undervisning saknade
78% av de fristående skolorna särskilda undervisningsgrupper jämfört med 8% av de
kommunala skolorna.

Tabell 1. Antal särskilda undervisningsgrupper i skolorna.

Antal särskilda
undervisningsgrupper

Antal kommunala skolor Antal fristående skolor Totalt antal skolor

Inga 1 (6%) 7 (70%) 8 (31%)

1 8 (50%) 1 (10%) 9 (35%)

2 3 (19%) 1 (10%) 4 (15%)

5 eller fler 1 (6%) 0 (0%) 1 (4%)

Enbart SU 3 (19%) 1 (10%) 4 (15%)

Totalt 16 (100%) 10 (100%) 26 (100%)

På en skola finns fem eller fler grupper samt vanlig klassundervisning. Två av dessa
undervisningsgrupper är för skolans egna elever och resterande grupper har upptagning från
hela utbildningsområdet. Om dessa två grupper adderas till samtliga grupper hos de skolor
som inte enbart bedriver särskild undervisning erhålls totalt 19 stycken särskilda
undervisningsgrupper. Dessa gruppers inriktning åskådliggörs i tabell 2.
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Tabell 2. Inriktning på de särskilda undervisningsgrupperna.

ingen inriktning inriktning autism övriga inriktningar totalt

Skolor
med 1
SUG

6 2 1
(Individanpassad,
relationsorienterad)

9

Ingen av de två
grupperna har
någon inriktning

Ingen inriktning +
inriktning autism

övriga inriktningar

Skolor
med 2
SUG

3 1 1
(i huvudsak elever som är lite
mer inåtvända) + (oftast lite mer
utåtagerande elever)

5 skolor
(med 2 grupper
vardera)

För 13 av dessa 19 grupper har rektorn eller enhetschefen uppgivit att grupperna inte har
någon särskild inriktning. Tre av grupperna har inriktning på elever med autism. En rektor
uppger att den särskilda inriktningen är individanpassad och relationsorienterad undervisning.
En skola har uppgett introverta egenskaper (inåtvända elever) som inriktning för sin ena
grupp och extroverta egenskaper (utåtagerande elever) för sin andra grupp. Av pedagogerna
som jobbar i denna grupp med introvert inriktning framkommer det att gruppen främst ska
stötta elever som har varit eller riskerar att bli hemmasittare.

De flesta särskilda undervisningsgrupper har neutrala namn. Förutom gruppnamn som
SU-gruppen, A, B osv. benämns tre grupper flexgruppen. Övriga gruppnamn är AST,
studioverkstad, studion, studierummet, lilla gruppen och resursteamet. Utöver dessa finns
följande gruppnamn som väcker tydligare associationer: hjärnan, oasen, kärnan och lugnet.

Tre av skolorna som har två särskilda undervisningsgrupper uppger att ingen av grupperna
har någon inriktning.

5.2 Gruppnivå – Resultat som beskriver verksamheterna och
deras arbetsmetoder
På de olika versionerna av vår andra enkät erhöll vi svar från totalt 17 pedagoger. Av dessa
var 10 från pedagoger som undervisar i skolor (9 kommunala, 1 fristående) med enbart
särskild undervisning, 6 från de som undervisar i en särskild undervisningsgrupp på vanliga
skolor (4 kommunala, 1 fristående, 1 ej angett) samt 1 svar från en mentor på skola
(fristående) som saknar särskilda undervisningsgrupper. Svarsfrekvens går ej att ange då det
är oklart hur stor personalstyrkan på de 26 ingående skolorna var. Klart är att de flesta svar
(82%) kommer från kommunala skolor. Personal i skolor med enbart särskild undervisning
har varit mest benägna att svara medan personal i skolor som saknar särskilda
undervisningsgrupper varit minst benägna att svara.
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Elevantalet i de särskilda undervisningsgrupperna varierar från 3 till mer än 30, men de flesta
grupper har mellan 5 och 10 elever (se figur 1).

Figur 1. Antal elever i de särskilda undervisningsgrupperna.

Det är ovisst om alla 16 grupper är unika. Eventuellt syftar två av respondenterna i
femelevsgrupper på samma grupp och två av respondenterna i sexelevsgrupper på samma
grupp, då de uppgett liknande svar på övriga frågor.

För de skolor som enbart bedriver särskild undervisning anger 7 av 10 pedagoger att deras
gruppstorlek är 5-6 elever, medan övriga svar är 3 elever, 24 elever och 31 eller fler elever.
För de skolor som har både särskild och ”vanlig” undervisning anger 4 av 6 pedagoger att
deras grupper har 8-10 elever, medan övriga svar är 14 elever och 21 elever.

På frågan hur pedagogerna ser på elevernas möjlighet till bra stöd i sin undervisningsgrupp
svarar flest pedagoger ”oftast” (se figur 2).

Figur 2. Pedagogernas syn på elevernas möjlighet till bra stöd i SUG.
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Fyra av pedagogerna (1 från vanlig skola och 3 från SU-skola) anser att eleverna alltid får bra
stöd. En av dessa pedagoger arbetar i en grupp med enbart introverta elever på en vanlig
skola med SU-grupper. En annan jobbar i en grupp med 24 elever i behov av omfattande stöd
på fristående SU-skola. Ytterligare två arbetar på kommunala SU-skolor med 3 (utan
inriktning) resp. 5 (inriktning NPF) elever i gruppen. Pedagogen som angett att hen jobbar i
en grupp med 3 elever är också den som identifierats som den mest positiva pedagogen i vår
studie (se Appendix E).

På frågan om vad som skulle kunna förbättras skriver 11 av 17 pedagoger öppna svar som
förslag. Bland förslagen på förbättringar kunde 7 olika teman urskiljas (se figur 3).

Figur 3. Pedagogernas förslag på förbättringar.

Det vanligaste förslaget på förbättringar handlade om att verksamheterna skulle gynnas av
mer personal. Detta svarar 3 av de 11 som angett förslag i fri text.

När pedagogerna fick klassificera eleverna som antingen övervägande introverta eller
övervägande extroverta visade det sig att de allra flesta grupper innehöll båda dessa typer av
elever (se figur 4).

Figur 4. Pedagogernas klassificering av personligheterna av eleverna i den särskilda
undervisningsgruppen.
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Endast i 2 grupper fanns enbart övervägande introverta elever och det fanns ingen grupp med
endast övervägande extroverta. I de blandade grupperna är det vanligast att en majoritet av
eleverna är övervägande introverta.

Två pedagoger undvek att klassificera eleverna i sina grupper som introverta/extroverta och
angav följande anledningar:
”Begreppen har ingen riktig relevans i hur vi ser på våra elever.”
”Jag tycker att alternativen bygger på stereotypa föreställningar om elever med diagnoser,
därför väljer jag att inte klassificera dem.”

I skolan utan särskilda undervisningsgrupper anger mentorn att det inte finns några speciella
lösningar för varken kommunikation, koncentration eller trivsel. Vidare anser mentorn att
eleverna oftast får bra stöd men en ökad vuxennärvaro skulle förbättra elevernas möjligheter.

Av de 17 svarande pedagogerna i särskilda undervisningsgrupper angav 14 att deras grupp
använder speciella lösningar som hjälp för kommunikation i sin verksamhet, 16 angav
lösningar som hjälp för koncentration och 15 angav lösningar för trivsel (se Appendix D för
specificering). Värt att notera är att vissa av de angivna lösningarna mer kan betraktas som en
beskrivning av verksamheten än som just särskilda inrättningar. Det finns anledning att anta
att även den mentor och de pedagoger som angav att de inte har några speciella lösningar för
någon av ovanstående kategorier ändå kan stämma in i att de erbjuder flera av de saker som
nämns ovan, då de utgör ett standardutbud i pedagogisk verksamhet. Exempel på dessa är
omväxlande arbetsuppgifter, datorprogram och krukväxter.

Vuxenstöd återkommer som en frekvent förekommande lösning för samtliga kategorier:
kommunikation, koncentration och trivsel.

5.3 Individnivå – Extroverta och introverta elever
I tabell 3.1–3.6 återges en fullständig sammanställning av omständigheterna kring enskilda
elever i de särskilda undervisningsgrupperna, både den mest introverta och den mest
extroverta. De två eleverna (en introvert och en extrovert) som gick i vanlig klass ingår inte i
denna sammanställning utan ingår i en separat redogörelse i tabell 4. Detta på grund av ett
antagande om att den mest introverta eleven i en vanlig klass tordes vara mindre introvert än
den mest introverta eleven i en särskild undervisningsgrupp. Detta antagande kan naturligtvis
problematiseras. Den mest extroverta eleven i en enbart introvert grupp ingår inte heller i
tabell 3, då denna elev räknas som övervägande introvert, utan representeras istället i tabell 4.
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Tabell 3.1. Diagnos för gruppens mest introverta och mest extroverta elev.

Den mest introverta eleven (15 elever) Den mest extroverta eleven (14 elever)

Diag-
nos

13 elever (93%) har diagnos

12 elever (86%) har autism varav 5 elever i
kombination med annan diagnos

2 elever (14%) har ADHD båda i kombination
med annan diagnos

Övriga diagnoser (antal):
ADD (2), språkstörning (2) (varav 1: språk som
en 4-åring), trotssyndrom (1), dyskalkyli (1),
albinism (1), tics (1), särskolemässig (1)

(14 svar)

13 elever (100%) har diagnos

8 elever (67%) har autism varav 6 elever i
kombination med annan diagnos

9 elever (75%) har ADHD varav 8 elever i
kombination med annan diagnos

Övriga diagnoser (antal):
språkstörning (1), trotssyndrom (1), mani (1),
ångest (1), epilepsi (1), dyskalkyli (1)

(13 svar förekomst, 12 svar specificering)

Tabell 3.1 synliggör att det, bland eleverna i vår studie, finns ett starkt samband mellan att
vara mest antingen extrovert eller introvert i särskild undervisningsgrupp och förekomsten av
diagnos, där bara 1 av 27 elever saknar diagnos, men är under utredning. Det finns en tydlig
koppling mellan autism och introvert personlighet. För de extroverta förekommer i 75% av
fallen diagnosen ADHD.

Tabell 3.2. Betyg för gruppens mest introverta och mest extroverta elev.

Den mest introverta eleven (15 elever) Den mest extroverta eleven (14 elever)

Betyg 3 elever (23%) G i 3 st kärnämnen
4 elever (31%) G i 2 st kärnämnen
2 elever (15%) G i 1 st kärnämnen
4 elever (31%) G i 0 st kärnämnen
(13 svar)

4 elever (33%) G i 3 st kärnämnen
3 elever (25%) G i 2 st kärnämnen
2 elever (17%) G i 1 st kärnämnen
3 elever (25%) G i 0 st kärnämnen
(12 svar)

Tabell 3.2 visar att studien innehåller både elever som saknar betyg i samtliga kärnämnen
såväl som elever som har betyg i samtliga kärnämnen. Det finns ingen större skillnad mellan
antalet kärnämnesbetyg för den introverta och den extroverta eleven.

Tabell 3.3. Motivation hos gruppens mest introverta och mest extroverta elev.

Den mest introverta eleven (15 elever) Den mest extroverta eleven (14 elever)

Motiv
-ation

För 11 elever (73%) menar pedagogen att det
finns något särskilt som motiverar eleven i
skolarbetet.

Intressanta ämnesområden/specialintressen
(5) varav en har specificerat djur, ett framtida
jobb (3), betyg (2), att lyckas/att prestera bra
(1), pauser (1), förberedelse (1), avskalade
uppgifter som handlar om fakta, ej
analysmoment (1), en vuxen som stärker
självförtroendet hos eleven (1), när eleven får
uppmärksamhet och blir sedd (1), när värdet
av elevens insats påpekas (1),
uppgiftsspecifika samtal om studieteknik och
tidsplanering (1)

För 10 elever (71%) menar pedagogen att det finns
något särskilt som motiverar eleven i skolarbetet.

att lyckas/att prestera bra/göra rätt (3), intressanta
ämnesområden/specialintressen (2), varav en har
specificerat andra världskriget, tydlighet i mål och
vad som förväntas (2), betyg är motiverande men
även stjälpande (1), göra sina föräldrar och andra
nöjda (1), lugn och ro (1), mycket beröm (1), en till
en undervisning (1), tydligt sambandet mellan teori i
praktik (1)
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I tabell 3.3 ser vi att endast en av pedagogerna specificerar mycket konkreta specialintressen
som motiverar dennes elever. För den introverta nämns djur och för den extroverta andra
världskriget. Ett oväntat svar är att en pedagog anger att det som motiverar den mest
introverta eleven är att få uppmärksamhet och bli sedd, medan den mest extroverta eleven
motiveras av lugn och ro. Att döma från övriga svar från denna informant finns inga tecken
på att en misstolkning eller förväxling av begreppen skulle skett.

Tabell 3.4. Konsekvensen av att gå i vanlig klass för gruppens mest introverta och mest extroverta elev.

Den mest introverta eleven (15 elever) Den mest extroverta eleven (14 elever)

Gå i
vanlig
klass

Eleven skulle bli hemmasittare/inte gå till
skolan (6), troligtvis fått större frånvaro (2)

Eleven hade inte fått sina behov tillgodosedda
(1), inte fått förståelse för sitt handikapp (1),
inte heller haft någon som hjälper till och
tränar inför socialt samspel i samhället (1), inte
blivit accepterad för sitt sociala beteende och
inte förstått varför (1)

Eleven skulle drabbas av: mobbning (2)
Utmattning (1), utbrott (1), frustration till följd
av verkliga eller upplevda misslyckanden (1),
sänkta betyg (1), totalt kaos (1), dåligt mående
(1), låsning vid för svåra uppgifter (1)

Dessutom hade eleven: mått dåligt av ljud (1),
inte uppfattat alla instruktioner (1), tvingats
läsa färre ämnen (1)

(14 svar som kommentarer)

Det hade inte fungerat (3)
Det skulle fungera med stöd/förarbete (2)
Det skulle bli trögt i början (1)
Ingen skulle kunna förklara för eleven vad som
händer runtomkring (1)
LVU (1)

Eleven skulle: hamna i konflikter (2), bli
överstimulerad/få för mycket intryck (2), få
(problematisk) skolfrånvaro (2), skapa drama
och bråk (1), bli frustrerad (1), få utbrott (1), störa
mycket (1), uppleva kaos inom sig själv (1), bli
mobbad (1), få sämre betyg (1), få lägre självkänsla
och självförtroende (1), få för lite stöd (1), känna sig
bortglömd och ej sedd (1), få problem till följd av
brister i förmåga till socialt samspel (1)

(13 svar som kommentarer)

På frågan om vad som skulle hända om eleven gick i vanlig klass (från tabell 3.4) går
uppfattningarna isär angående de extroverta och introverta elevernas situation. Så många som
8 pedagoger av 14 (57%) anser att den introverta eleven skulle drabbas av hög frånvaro eller
hemmasittande medan bara 2 pedagoger av 13 (15%) anser att den extroverta eleven löper
risk för något liknande. De extroverta eleverna riskerar att “hamna i konflikter”, “störa
mycket” eller skapa “drama och bråk”, vilket inte kan appliceras på någon av de introverta
eleverna.

Dessutom anser 2 av 13 pedagoger att de extroverta eleverna skulle kunna gå i vanlig klass.
Ingen av de introverta elevernas pedagoger anser detsamma. Tre av 13 pedagoger anser dock
att de extroverta eleverna i likhet med de introverta inte hade kunnat fungera i vanlig klass.
En Pedagog nämner LVU (lagen om vård av unga) som konsekvens för en av de extroverta.

Utbrott, mobbning, frustration och kaos är konsekvenser som nämns enstaka gånger både för
introverta och extroverta elever. Likaså nämns i båda grupperna enskilda kommentarer som
beskriver att eleven skulle erfara brister i att få undervisningsinnehåll förmedlat till sig på ett
begripligt sätt. Betygen skulle också bli lidande anser enskilda pedagoger i båda kategorierna.
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Kaos och mobbning nämns av samma pedagog för båda kategorierna och kan eventuellt säga
mer om pedagogens inställning än om de enskilda eleverna.

Konsekvenser som att känna sig bortglömd och ej sedd nämns enbart för den extroverta
kategorin. I den introverta kategorin nämns istället utmattning samt att “må dåligt av ljud”.

Tabell 3.5. Deltagandet i sociala aktiviteter för gruppens mest introverta och mest extroverta elev.

Den mest introverta eleven (15 elever) Den mest extroverta eleven (14 elever)

Soci-
ala
aktivi-
teter

Ja alltid (6) (40%)
Ja oftast (2) (13%)
Ibland (4) (27%)
Nej inte så ofta (1) (7%)
Nej aldrig (1) (7%)
Vet ej (1) (7%)

Brister i förmåga till socialt samspel/social
kompetens (5)
Vikten av förberedelser och anpassningar (3)
Viljan hos eleven att delta/göra det andra gör
(3)

Vidare nämns rädslor och oro av en
pedagogerna som konsekvens av att missa
övning i social förmåga bla pga ofrivillig
skolfrånvaro. En annan nämner relationer
som “varar i kortare tidsperioder” samt att
det finns ett “behov av att gå undan”.

(totalt 8 kommentarer)

Ja alltid (6) (46%)
Ja oftast (4) (31%)
Ibland (1) (8%)
Nej inte så ofta (2) (15%)
Nej aldrig (0)
Vet ej (0)

Det sociala samspelet behöver övas/fungerar dåligt
(2), vilket skapar “irritation”. En pedagog nämner
att dagsformen avgör.
Vidare beskrivs hur olika elever kan hindras av sitt
eget dåliga självförtroende eller att de kör fast i
negativa tankebanor. Precis som för de introverta
eleverna nämner en pedagog att förberedelse och
tydlighet är viktig. En pedagog nämner att eleven
blir “stressad av för stort sammanhang.” En
annan att eleven blir “hyper av att träffa
skolkamrater hen inte känner väl.”. En formulering
som sticker ut angående en av de mest extroverta
eleverna är att hen nästan är “ostoppbar” när hen
kommer igång med exempelvis fotboll (detta trots
svagt självförtroende).

Från resultaten i tabell 3.5 kan urskiljas att det sociala samspelet nämns som en brist som
behöver övas, både bland de introverta och extroverta, dock förekommer kommentarer av
denna typ mer frekvent bland de förstnämnda. Förberedelser nämns också som en viktig
anpassning som även den förekommer fler gånger i den introverta gruppen. Vi observerar att
ordet ostoppbar förekommer i den extroverta kategorin och visar på styrka samt har en positiv
klang.
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Tabell 3.6. Framtida jobbutsikter för gruppens mest introverta och mest extroverta elev.

Den mest introverta eleven (15 elever) Den mest extroverta eleven (14 elever)

Jobb/
Fram-
tid

Mycket goda (3) (21%)
Ganska goda (4) (29%)
Ganska dåliga (3) (21%)
Mycket dåliga (2) (14%)
Vet ej (2) (14%)

Om man får kunskap och möjligheter till social
och personlig utveckling med tilltro till sin egen
förmåga kan man skaffa ett arbete efter skolan
(1), Eleven har mycket kunskaper och
omvärldskunskap. Besitter en stor portion
humor och kommer vara en tillgång i rätt
sammanhang (1),
Eleven har en nåbar dröm (1), förutsätter att
eleven får fortsatt stöd i gymnasiet (1), När
tvånget från skolan upphör finns en tro om att
eleven kan få arbete (1), skulle kunna jobba
med djur eller miljö men behöver jobba med
väldigt tydliga och tålmodiga människor (1),
Har bara en dröm/specialintresse och ej betyg
att komma in på utbildningen som leder till
sådan karriär (1), Pga av dålig social förmåga
så blir det svårt att vara på en arbetsintervju
(1), Eleven behöver daglig verksamhet (1),
Svårt att orka en hel skoldag och eleven
reagerar mycket negativt på krav (1), Eleven
kan få ett anpassat arbete men ej på öppna
arbetsmarknaden (1)

(14 svar, 11 kommentarer)

Mycket goda (2) (14%)
Ganska goda (7) (50%)
Ganska dåliga (2) (14%)
Mycket dåliga (2) (14%)
Vet ej (1) (7%)

Eleven mycket duktig praktiskt (1),
Eleven utvecklas, det borde inte vara några problem
då det finns många olika typer av jobb (1), om
eleven får hjälp med skolgång och sjukvård kommer
hen kunna få ett jobb (1), hamna på rätt arbetsplats
där hen får ett självständigt arbete (lastbilschaufför)
(1), kan klara ett jobb på den öppna
arbetsmarknaden (1), behöver vara i en lugn och
liten verksamhet med stöd som kan förtydliga och
förklara sociala situationer som hen inte förstår (1)
Ett framtida jobb med datorn kommer att bli möjligt
(1), eleven konkurrerar med normala personer på
arbetsmarknaden (1),
Daglig verksamhet, med djur kanske (1),
Hen behöver tydliga och upprepade instruktioner.
Hen skulle säkert trivs på en fabrik eller liknande (1)

(14 svar, 10 kommentarer)

Från tabell 3.6 kan utläsas att yrken kopplade till djur och miljö nämns för en av de introverta
eleverna likväl som för en av de extroverta. För ytterligare tre av de extroverta nämns
lastbilschaufför, datorjobb och arbete på fabrik som möjliga yrkesval.

Flera av eleverna ovan tros inte kunna få ett arbete på den öppna marknaden utifrån de
kommentarer pedagogerna gjort. Fem av de introverta och två av de extroverta eleverna ingår
i denna grupp, där de extroverta ”konkurrerar med normala personer på arbetsmarknaden”
samt behöver daglig verksamhet. Orsaker som nämns för de introverta som har dåliga
möjligheter till jobb är att betygen inte räcker för en karriär inom specialintresset, att eleven
har för dålig social förmåga för en arbetsintervju, att hen behöver daglig verksamhet eller
anpassat arbete samt har otillräcklig ork och reagerar negativt på krav. Några positiva tankar
yttras om de introverta, däribland att ”eleven har mycket omvärldskunskap”, ”en stor portion
humor” samt att ”eleven kommer vara en tillgång”. För de extroverta nämns följande positiva
egenskaper: ”mycket duktig praktiskt” samt att ”eleven utvecklas”.

I tabell 4 följer en redogörelse för sex skilda kategorier av elevers personlighet kombinerat
med grupptillhörighet. Fyra av kategorierna representerades endast av en elev/kategori. I
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övriga två kategorier har vi valt att presentera en elev, vilken beskrivits på ett intressant sätt
av olika anledningar.

Tabell 4. Pedagogers syn på 6 enskilda elever, med olika grad av extrovertism.

Den mest
introverta i
enbart
introvert
grupp

Den mest
introverta i
blandad
grupp*

Den mest
extroverta i
enbart
introvert
grupp

Introvert i
klassen

Extrovert i
klassen

Den mest
extroverta i
blandad
grupp*

Betyg Engelska &
svenska

Engelska Vet ej Godkänt i alla
kärnämnen

Godkänt i alla
kärnämnen

Godkänt i alla
kärnämnen

Gå i
vanlig
klass

Eleven skulle
återgå till att
bli hemma-
sittare.

Det skulle
inte fungera
eftersom det
inte finns
stöd och
förståelse
för elevens
handikapp.

För mycket av
undervis-
ning i vanlig
klass gör att
det blir rörigt
för eleven
och att hen
får svårt att
hänga med
på vad som
ska göras.

Eleven går i
vanlig klass
och mentorn
tror inte att
SUG hade
påverkat
eleven. Eleven
är introvert i
sitt beteende
men fungerar
socialt

Mentorn anser
att eleven
nog hade
kunnat bli
hjälpt att nå
högre mål om
hen gick i en
SUG

Hade varit
svårt att ha
eleven i
klassrummet
då hen stör
mycket.

Soci-
ala
aktivi-
teter

Vet ej - Svårt
att svara på
pga corona
och inställda
aktiviteter

Deltar aldrig
- “Har inga
sociala
aktiviteter”

Vet ej Deltar oftast Deltar oftast Deltar oftast

Jobb/
Fram-
tid

Vet ej - Svårt
att orka en
hel skoldag
och eleven
reagerar
mycket
negativt på
krav. Det kan
ställa till med
problem för
eleven på en
arbetsplats.

Ganska
dåliga - Pga
av dålig
social
förmåga så
blir det svårt
att vara på
en
arbetsintervju

Vet ej - Eleven
har svårt med
orken och
koncentra-
tionen i
skolan. Detta
kan försvåras
på ett jobb.

Mycket goda
möjligheter att
få jobb i
framtiden då
eleven har
“mycket höga
betyg och
god
studievana.”

Mycket goda
möjligheter att
skaffa jobb i
framtiden.

Ganska goda
möjligheter

Effekt
av
coro-
na-
pand-
emin

Ingen effekt -
Samtliga
elever i
särskild
under-
visnings-
grupp ska
vara kvar på
skolan.

Ingen effekt Vet ej - Eleven
har fortsatt sin
undervisning i
särskild grupp
och är därför i
skolan.

Positiv -
Eleven har
uttryckt att
det är skönt
att ha
undervisning
hemifrån.

Negativ
påverkan -
Svårt att hitta
motivation
under
distans-
studier

Negativ
påverkan -
inställda
fritids-
aktiviteter

*=En utvald elev i grupp om 14

Bland dessa utvalda elever ser vi att de tre eleverna till höger i tabell 4 (elever i vanlig klass
och extrovert elev i SUG) anses mer kapabla utifrån studieresultat, sociala aktiviteter,
jobbmöjligheter samt att deras sociala liv påverkas av coronapandemin, både positivt och
negativt. De andra tre eleverna (som alla är introverta) har ett tydligt behov av SUG och
upplever stora sociala och psykiska svårigheter som hindrar dem från jobbmöjligheter, enligt
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deras pedagoger. Den mest extroverta eleven i vanlig klass skulle enligt sin pedagog kunna få
bättre hjälp i en SUG.

5.4 Individnivå – Pedagoger
I enkät 2 ombads pedagogerna ange det första de tänker på när de hör orden introvert
respektive extrovert. Figur 5 nedan visar alla kommentarer som identifierats bland minst två
av pedagogernas svar. (De begrepp som endast nämns än en gång redovisas i appendix D.)
Alla 17 pedagoger svarade på frågan och angav en eller flera egenskaper för vardera
personlighet.

Figur 5. De vanligast förekommande egenskaperna som pedagogerna associerar till
begreppen extrovert resp. introvert.

De flesta pedagoger har skrivit förväntade egenskaper som t.ex. tyst, inåtvänd, social och
utåtagerande. Utåtagerande har en mer negativ klang än utåtriktad och värt att nämna är att
dessa begrepp förekommer 5 ggr vardera. Bland egenskaperna för introvert finns en något
högre variation på begreppen, och de förekommer färre gånger än vad de tre vanligaste
begreppen för extroverta gör, där samtliga omnämns av 5 pedagoger. Tydligt framgår att
”tyst” är den egenskap som pedagogerna är mest benägna att använda för att beskriva ordet
introvert.

Pedagogernas syn på eleverna är inte objektiv utan färgas troligen av attityder och
erfarenheter. Risken finns att bilden av eleverna blir något snedvriden till följd av detta.
Vårt utökade resultat av pedagogerna och deras eventuella optimistiska/pessimistiska elevsyn
samt analysen av de mer unika ordvalen synonyma med introvert/extrovert finns redovisat i
appendix D.
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6. Diskussion

6.1 Hur organiseras särskilda undervisningsgrupper på
högstadieskolor i Göteborgs Stad?
Det av Karlsson (2007) beskrivna fenomenet att de särskilda undervisningsgruppernas
existens ej redovisas i skolornas kommunikation utåt är något även vi erfarit i vår
förundersökning av situationen i Göteborg Stad. Detta nödvändiggjorde vår första enkätstudie
som frågar rektorerna vilka särskilda undervisningsgrupper som finns i skolan, och om dessa
har en särskild inriktning.

Som nämns i inledningen har inkludering kontra exkludering varit en politisk debatt länge.
Vårt resultat visar att de flesta privata skolorna i vår studie inte hade några särskilda
undervisningsgrupper, något som däremot de flesta kommunala skolor i vår studie hade.
Detta tyder på att det kan finnas en politisk laddning i frågan om hur erbjudandet av särskilt
stöd bäst organiseras. Möjligen kan en religiös aspekt också påverka organiseringen då de två
privata skolorna som hade särskilda undervisningsgrupper har en kristen respektive muslimsk
profil, vilket kan jämföras med att endast en av de sju privata skolorna utan särskilda
undervisningsgrupper har en uttalad religiös profil.

Även namngivningen av vissa särskilda undervisningsgrupper kan vilja kommunicera
ideologiska riktlinjer. Namnet resursteamet får oss att fundera över om det är eleverna eller
lärarna som utgör resursen. Enligt skolverket (2014) vill man med gruppnamn som studion,
vilka även förekommer i vår studie, associera till att eleverna går dit frivilligt för att få extra
hjälp utöver undervisningen, likt ett läxhjälpserbjudande.

Vi hade förväntat oss ett resultat där flertalet särskilda undervisningsgrupper enbart har
introverta elever och flera enbart har extroverta elever. Då skulle en jämförelse av vilka
särskilda resurser och verktyg som erbjuds de olika elevgrupperna vara relevant. De
heterogena grupperna vi istället fann omöjliggjorde den typen av jämförande analyser, men
gav oss istället andra forskningsfynd.

Det visade sig att flera pedagoger i vår studie angav att det är svårt att ge en kvalitativ
undervisning i den särskilda undervisningsgruppen på grund av dess heterogena
elevsammansättning. Den enda pedagogen av de i vanliga skolor som svarat att eleverna
alltid erbjuds bra stöd arbetade i en grupp med enbart övervägande introverta elever, vilket
också möjligtvis kan antyda att det är lättare att anpassa undervisningen i en homogen grupp.
Att ha flera olika särskilda undervisningsgrupper med olika inriktningar skulle av logiska skäl
göra grupperna mer homogena. I motsats till detta är det vanligaste upplägget hos skolorna i
vår studie en gemensam SUG för alla elever som av olika anledningar inte klarar av
helklassundervisningen. Endast en av de vanliga skolorna i studien har två stycken SUG med
en tydlig introvert respektive extrovert inriktning.
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Tre av skolorna som hade två särskilda undervisningsgrupper uppgav att ingen av grupperna
har någon inriktning. Namnen kärnan respektive lugnet kan dock tyda på att en av dessa
skolor ändå har en viss inriktning på sina grupper. Vi tycker det vore intressant att veta hur
skolorna med två särskilda undervisningsgrupper väljer i vilken av dessa eleverna ska
placeras om båda grupperna saknar inriktning, eller om detta sker slumpmässigt.

En rektor i vår undersökning uppgav att den särskilda inriktningen är ”individanpassad och
relationsorienterad undervisning”. Vår tanke är att detta borde gälla all särskild undervisning
och kanske inte är en inriktning, men ordvalet är intressant för att inriktningen syftar till
utbudet av stöd och inte elevernas egenskaper.

Istället för att organisatoriskt tillhöra den särskilda undervisningsgruppen är eleverna
registrerade som en del av sin ursprungsklass. Karlsson (2007) nämner att denna dubbla
grupptillhörigheten är problematisk på flera sätt. Förutom att osäkerheten i om och när eleven
skall återintegreras i originalklassen försvårar elevernas identitetsarbete och den långsiktiga
undervisningsplanering, resulterar det faktum att eleverna läser vissa lektioner med sin
ordinarie klass i att de får ett rörigt schema. Från denna observation drar Karlsson (2007)
slutsatsen att undervisningen i SUG tycks komma i andra hand trots att dessa elever ska vara
särskilt prioriterade.

Precis som både Karlsson (2007) och skolverket (2014) upptäckte vi i svar från pedagoger att
samordningen med övrig verksamhet på skolan måste bli bättre för att eleverna i SUG ska få
bättre förutsättningar att utvecklas.

6.2 Hur relevanta är begreppen extrovert och introvert i
beskrivningen av problembild och behov hos elever i dessa
grupper?
Denna fråga var intressant eftersom tidigare studier visar att många pedagoger uppger att de
inte har en översiktlig bild av varför elever har placerats i den särskilda
undervisningsgruppen (Karlsson 2007; skolverket 2014). Det finns ingen diagnos som helt
passar och sammanför dem, och det är också väldigt spretiga beskrivningar av vilka åtgärder
som behövs. Därför vill vi i denna studie göra ett försök att bättre förstå situationen genom att
klassificera eleverna som introverta och extroverta. Men vi är medvetna om att alla individer
är unika och att valet att generalisera exkluderingen till en faktor naturligtvis kan
problematiseras.

Diskurserna samhället skapat för att kunna förstå varför vissa elever inte passar in i det
ordinarie skolsystemet säger lika mycket om samhället som om eleven som individ.
Diskurserna man tillskriver de elever som exkluderas har skiftat genom tiderna. Från
begåvningsmässigt svaga elever i hjälpklasserna i 1900-talets början, kom på 1960 talet
begreppen läs- och skrivsvårigheter, talfel, hörselsvaga elever, synsvaga barn och barn med



31

cerebral pares medan vi idag anpassar för elever med autismspektrum (Hjörne, Eva och Säljö,
Roger. 2008, s. 55 refererad i Inger Tinglev Skolverket, s. 19).

Vi noterade ett mycket starkt samband mellan diagnosen ADHD och extrovert personlighet
respektive Autismspektrumdiagnos och introvert personlighet (Se tabell 3.1.). Detta kan
problematiseras som en filosofisk fråga om huruvida en väldigt introvert personlighet är
symtom på autismspektrum eller vice versa. Vidare blir det då svårt att avgöra om det är
konsekvenser av diagnosen eller personligheten som vi analyserar i vår studie.
Användbarheten av begreppen extrovert och introvert har svag bäring som diskurser just pga
den höga förekomsten av diagnos bland eleverna i vår valda grupp, varför frågan om
elevernas diagnos också bjöd motstånd åt vår teori. Hade vi istället tittat på elever i vanliga
klasser hade begreppen troligen varit pålitligare, då diagnos mindre sällan föreligger. Vår
studie är heller inte tillräckligt omfattande för att tydligt kunna sära på dessa olika diskurser.

Föga förvånande framgår dock i analysen (av elever med ADHD och autismspektrum i denna
studie) att elever med samma diagnos har olika förutsättningar och att den medicinska
diagnosen inte ensam kan utgöra förklaringsmodell för elevernas behov. Att ta hänsyn till
personlighetstyper inom en och samma diagnos, eller för elever utan diagnoser, skulle kunna
leda till en mer nyanserad kartläggning av behov. Detta får oss att reflektera över om det som
egentligen skulle behövas kanske är en helt ny typ av diagnoser som är pedagogiska snarare
än medicinska och som är utformade specifikt för skolans syfte. Som vi nämner i bakgrunden
har introverta och extroverta olika behov utifrån yttre stimulans, vilket är exempel på en
konkret faktor som skulle kunna anpassas i skolans värld med stöd av diskurserna extrovert
och introvert.

Vi ser även skillnader mellan begreppens relevans när det gäller den litteratur som finns att
läsa om de olika personlighetstyperna. Det finns lättlästa handböcker för lärare om hur man
ska handskas med introverta elever, t ex ”Introverta elever – teori och praktik” av Hjelmström
(2019) men inga liknande för extroverta.

Däremot finns böcker som t ex ”Fördel ADHD – vart på skalan ligger du?” av Hansen (2017)
som lyfter fram fördelar hos individer med ADHD, vilket är en diagnos som ofta förknippas
med utåtagerande och stark extrovertism. Det verkar som att vanliga diskurser i skolans värld
är introvertism/autismspektrum resp. ADHD istället för introvertism kontra extrovertism.

Att vi i denna studie inte erhöll några jämförbara resultat av introverta och extroverta elevers
behov på det sätt som de beskrivs i handböckerna beror främst på att vi inte fick svar från
någon undervisningsgrupp med enbart övervägande extroverta elever. Arbetsmetoderna hade
dock inte kunnat svara för de enskilda individernas exakta behov men hade möjligtvis kunnat
spegla gruppens behov på en mer övergripande nivå och vissa mönster hade möjligen kunnat
urskiljas.



32

6.3 Hur påverkar dessa elevers personlighet pedagogernas tilltro
till elevernas förmåga?
Alla pedagoger i vår studie erkänner inte de skilda förutsättningar som lyfts i debatten till
följd av extrovert och introvert personlighet, samtidigt som det finns forskning (Kuo m.fl.
2014; Marashi & Naddim 2019) som visar att elever med de olika personligheterna kan
gynnas av anpassade uppgifter. Pedagogerna som inte väljer att klassificera visar att denna
studie och informanterna kan ha olika ingång och förförståelse. Kanske är dessa pedagoger
färgade av en antibehavioristisk syn på lärande som legat i tiden. Vi har i denna studie
begränsat oss till att inte utreda pedagogernas ålder eller utbildning, även om dessa faktorer
naturligtvis skulle kunna ha stark korrelation med ideologiska åsikter.

För att det ska vara en vits med att ha en speciell inriktning på olika grupper krävs en
förmåga att kunna kategorisera elever. Två pedagoger som jobbar i en grupp där alla elever
har samma diagnos uttrycker ändå att grupperna är för heterogena för att ge bra stöd. Detta
problematiserar huruvida diagnoser bör användas i kategoriseringarna eller om t ex
personlighetsdrag vore att föredra.

Ett av de svar vi fick i vår enkätundersökning hade viss relevans för vår teori om att
personligheten ändå har betydelse när det gäller hur pedagoger ser på sina elevers chanser till
att integreras i vanlig undervisning (Tabell 3.4.). Här framgår tydligt att de extroverta
eleverna löper risk för att ”hamna i konflikter”, ”störa mycket” eller skapa ”drama och bråk”,
vilket inte kan appliceras på någon av de introverta eleverna, enligt de svar pedagogerna ger.

I vår studie framkom att 2 av 13 pedagoger ansåg att de extroverta eleverna skulle kunna gå i
vanlig klass. Ingen av de introverta elevernas pedagoger ansåg detsamma. Dessa vittnesmål
stärker vår misstanke om att vissa av dessa olika personlighetstyper flyttats från klassrummet
till SUG för andras skull och inte för den enskilda elevens. Detta är anmärkningsvärt då det i
regeringens proposition (2009/10:165) uttryckligen står att en exkludering ur det ordinarie
undervisningsgruppen måste vara en fördel för eleven själv. Om det är så att utåtagerande
elever med sitt kraftigt extroverta handlande försvårar för övriga i klassen att behålla
koncentrationen, så kan det ifrågasättas vems utveckling som i första hand gynnas av att
dessa eleverna lyfts ut från klassrummet till den särskilda undervisningsgruppen. I en
avhandling av Karlsson (2007) beskriver skolpersonal placering av elever i SUG som ett
dilemma, där individens bästa ibland står i konflikt till det bästa för övriga elever i klassen.

Dock beskriver mentorn för den enda extroverta elev i vanlig klass som vi erhållit
information om, att denna elev skulle kunna ha behov av SUG för att öka sina chanser till
högre betyg i mindre grupp. Just denna formulering lägger tydlig tonvikt på elevens behov.

En allvarlig konsekvens som nämns frekvent på samma fråga handlade om
hemmasittarproblematik och skolfrånvaro. Så många som 8 pedagoger av 14 (57%) ansåg att
den introverta eleven skulle drabbas av hög frånvaro eller hemmasittande medan bara 2
pedagoger av 13 (15%) ansåg att den extroverta eleven löper risk för något liknande. Detta är

https://are.ui.ac.ir/?_action=article&au=204648&_au=Hamid++Marashi
https://are.ui.ac.ir/?_action=article&au=225789&_au=Razieh++Naddim
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ett problem som kan få vidsträckta konsekvenser för den enskilda individen och samhället
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2021), vilket är högaktuellt i
den politiska debatten.

Enligt Kearney m.fl. (2001) kan skolundvikande beteende drabba så många som 28% av unga
under någon del av skolgången. Att pedagogerna i vår studie oroar sig mer för de introverta
eleverna kan bero på att de upplever att introvertism hänger samman med stark oro och
ångest (hög neuroticism), en dimension som Lundh (2015) beskriver som oberoende av
introvertism/extrovertism.

Som Kearney och Albano (2004) nämnde fanns även kopplingar mellan skolundvikande
beteende och social fobi och ångest, där ångest även starkt korrelerade med en benägenhet att
fly från sociala och utvärderande moment i skolan som skapar obehag hos eleven. I vår studie
hade 75% av de extroverta eleverna ADHD, en diagnos som i Kearney och Albanos (2004)
studie hade låg korrelation med skolfrånvaro, till skillnad från ångest och social fobi. Mot
denna bakgrund är pedagogernas farhågor föga förvånande och som nämndes av skolverket
(2014) finns hög sannolikhet att SUG hanterar elever som slussas tillbaka till skolan efter
lång frånvaro.

Då vi enbart fått ett svar från mentor i vanlig klass kan inga slutsatser dras utifrån enskilda
fall men i jämförelse med tendensen för de introverta i SUG tycks den mest introverta eleven
i klassen enbart erfara fördelar p g a sin personlighet i hänsyn till studieresultat och
skolarbete. I kontrast till sin mest extroverta klasskamrat har eleven uttryckt positiva tankar
om distansstudier, då det ”är skönt att ha undervisning hemifrån”. Den mest extroverta eleven
i samma klass har dock haft besvärligt med detta till följd av bristande fokus. Detta är inte ett
helt oväntat resultat då just den introverta individen har fördelen att kunna uppbåda större
mängd fokus för att ta sig an diverse uppgifter. Samtidigt tordes distansundervisningen inte
drabba personer med introverta drag i lika stor utsträckning som extroverta personer då de har
en benägenheten att i högre utsträckning behöva avskildhet. Även den mest extroverta eleven
i SUG drabbas, enligt sin pedagog, hårt av coronapandemin till följd av inställda
fritidsaktiviteter medan ingen tydlig effekt redovisas bland pedagogerna till de mest
introverta eleverna. (se tabell 4)

6.4 Etiska ställningstaganden
Två elever hade väldigt ovanliga diagnoskombinationer vilka vi valde att inte skriva ut med
hänsyn till dessa elevers anonymitet.

Kanske kan de begrepp vi pratar om här påverka generella attityder på ett sätt som i
förlängningen kan leda till att kategorisering/polarisering ökar och att vissa grupper
missgynnas.
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6.5 Fortsatt forskning
Exempel på vidare forskning kan vara hur vanligt förekommande upplägget med en SUG för
introverta och en annan SUG för extroverta elever är i Göteborg och i resten av landet, samt
skillnad i gruppernas funktionalitet beroende på utfall.

Ytterligare förslag på fortsatt forskning vore att försöka synliggöra vad det innebär att
befinna sig på gränsen mellan klassrummet och SUG, utifrån diskurserna extrovert och
introvert.

En kvalitativ ansats på de frågeställningar vi valt skulle kunna ge möjlighet till djupare analys
av enskilda fall. Datainsamling skulle i dessa fallstudier kunna utgöras av intervjuer och
observationer.

6.6 Metoddiskussion och studiens styrkor
Med denna studie har vi inte kunnat ge en representativ bild för de särskilda
undervisningsgrupperna i Göteborg. Därför kan våra svar bara visa tendenser på skolnivå.
Det finns risk att vi dessutom fått ett snedvridet svar då vissa rektorer kan ha skytt ämnet, pga
otydliga situationer inom verksamhetens organisering av SUG eller ett pågående
utfasande/installering av SUG eller bara till följd av missnöje med rådande omständigheter
inom verksamheten.

Vi hade förväntat oss att fler skolor hade två SU-grupper, en för introverta och en för
extroverta, ett upplägg som endast en av de skolorna som ingick i studien hade. Vår
förförståelse angående indelning i särskilda undervisningsgrupper var att denna metod var
frekvent. I Förarbetet hade vi information om fler skolor med detta upplägg, men de valde att
inte ingå i studien.

En försvårande faktor i vår studie är grunderna som klassificeringen som introvert och
extrovert görs på. Dessa baseras på en utomståendes tolkning. Pedagogerna avgör i studien
personlighetsdrag enbart utifrån ett observerat beteendemönster. Hur eleven själv upplever
sin omvärld stämmer inte nödvändigtvis överens med det beteendemönster som presenteras
utåt. Fria personlighetsegenskaper är en faktor som skulle kunna ge upphov till feltolkningar
då personer förändrar sitt beteende för att passa in. Dessutom speglar en skattning av
personlighet bara en inramad kontext men säger ingenting om hur individen beter sig utanför
den kontexten.

Vi har inte kunnat se så tydliga kopplingar mellan extrovert och introvert personlighet som vi
först trodde i förundersökningarna inför studien, därför växlade vårt fokus under analysen av
vårt resultat till att mer hamna på nivån av svårigheter som elever i Göteborgs grundskolor
möter till följd av funktionsnedsättningar eller psykiska svårigheter. Enkäten var primärt
utformad för att kunna göra jämförelser av elever med olika personlighetstyper utifrån många
olika aspekter. Men svaren vi fick tolkades istället oftast som vittnesmål från pedagoger om



35

elevernas situation och alla de insatser som görs i verksamheterna för att eleverna ska kunna
utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi fick mycket mer omfångsrik och nyanserad information än vi förväntat oss i svaren på de
öppna frågorna, som inte sällan innehöll detaljerade utsvävningar från frågan. Detta gjorde att
analysen nästan kunde anta formen av en fallstudie i semistrukturerad intervjuform och det
var detta som blev studiens styrka snarare än en översiktlig jämförelse mellan olika
skolorganisationer och elevpersonligheter. Den målande bilden av elevernas situation ur
pedagogernas perspektiv som framträdde är högst relevant för hela samhället då detta speglar
i andra sammanhang marginaliserade individer som ingår i vårt skolsystem, i alla fall på
klasslistan.
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Appendix A – Enkäter

Enkät 1
Denna enkät riktades till rektorer på samtliga högstadieskolor i Göteborgs stad.
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*Fråga 3-5 gäller endast om svaranden anger svaret 1 på fråga 2, för övriga svar ges fler svarsalternativ efter
fråga 2. Max 5 möjligheter ges att redovisa för gruppens namn och inriktning.
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Enkät 2.1
Denna enkät riktades till mentorer på skolor som uppgav att de inte hade några särskilda
undervisningsgrupper.
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*Fråga 17-30 upprepas för den mest extroverta eleven som fråga 31-44
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Enkät 2.2
Denna enkät riktades till pedagoger på vanliga skolor med en eller flera särskilda
undervisningsgrupper.
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*Här kunde ”upp till 31 eller fler” samt ”vet ej” anges

*Efter detta avsnitt följer avsnitten ”extrovert och introvert” samt ”extrovert eller introvert”, vilka är
identiska med enkäten ovan. För att läsa dessa frågor och påståenden, se enkät 2.1 (fråga 5-8).

*Fråga 12-19 är identiska med fråga 11-16 i enkät 2.1, se ovan. (Frågorna berör arbetsmetoder och
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förutsättningar i den särskilda undervisningsgruppen.)

*Fråga 21-25 motsvarar exakt fråga 17-21 i enkät 2.1. (Frågorna berör diagnos och betyg.)

*Fråga 28-29 motsvarar exakt fråga 24-25 i enkät 2.1. (Frågorna berör elevens deltagande i sociala
aktiviteter.)

*Fråga 31-34 motsvarar exakt fråga 27-30 i enkät 2.1. (Frågorna berör jobb/framtid samt corona pandemins
påverkan)

*Fråga 20-34 upprepas för den mest extroverta eleven som fråga 35-49
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Enkät 2.3
Denna enkät riktades till pedagoger på SU-skolor, som enbart bedriver särskild undervisning.

*Här fanns ingen fråga om antal särskilda undervisningsgrupper eller någon fråga om den svarande
pedagogen arbetade i en sådan.

*Fråga 2-4 är identiska med fråga 4-6 i enkät 2.2 som berör gruppens storlek och inriktning.

*Fråga 5-8 är identiska med fråga 5-8 i enkät 2.1 där den svarande ombeds definiera ”extrovert och
introvert” samt ta ställning till ”extrovert eller introvert”

*Fråga 9 motsvarar exakt fråga 11 i enkät 2.2 som handlar om att klassificera sin grupp som övervägande
introvert eller övervägande extrovert. Dock finns en möjlighet att utveckla sin klassificering (fråga 10) i
denna enkät men inte i enkät 2.2.

*Fråga 11-18 motsvarar exakt fråga 9-16 i enkät 2.1 som berör arbetsmetoder och förutsättningar. Ordet
”klassen” har bytts ut mot ”din undervisningsgrupp”.
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*Fråga 21-23 är identiska med fråga 19-21 i enkät 2.1 och handlar om betyg och motivation.
*Fråga 24-25 är identiska med fråga 24-25 i enkät 2.1 och handlar om sociala aktiviteter.

*Fråga 27-30 är identiska med fråga 27-30 i enkät 2.1 och handlar om jobb/framtid samt corona pandemins
påverkan.

*Fråga 19-30 upprepas för den mest extroverta eleven som fråga 31-42
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Appendix B – Brev
Brev 1 - Till rektorer
Skickat 20/4 kl 08:30

Ämne: Deltagande i studie angående särskilda undervisningsgrupper

Hej,

Det här brevet riktas till rektorn på er skola.

Vi som skickar detta brev heter Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén. Vi är lärarstudenter vid
Göteborgs Universitet.

Det här är steg ett av två i vår studie, där vi undersöker särskilda undervisningsgrupper i åk 7-9 i Göteborg.

Du ombeds härmed svara på några korta frågor i en enkät om antal särskilda undervisningsgrupper på din
skola och eventuell inriktning på dessa. Det tar ca 1-5 min att svara. Enkäten är öppen för svar t o m måndag
26/4.

Länk till enkäten:
https://forms.gle/otR6XLL6vC4URHv86

Deltagande i studien är helt frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande utan motivering.

I nästa steg är vi intresserade av att komma i kontakt med pedagoger som jobbar i dessa grupper och
återkommer då för ytterligare en enkätundersökning. Vi kommer därför att kontakta er igen i nästa vecka,
med mer information.

Vi har gjort detta utskick med mejladresser som återfinns i Göteborgs Stads lista över grundskolor.

Tack på förhand för er medverkan!

Om ni har frågor så kan ni kontakta oss via mejladresserna nedan.

Vänliga hälsningar, Christian och Hanna
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Handledare för detta examensarbete är: Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

Brev 2 - Påminnelse 1 till rektorer
Skickat 21/4 kl 14.00

Ämne: Påminnelse studie om särskilda undervisningsgrupper

Hej,

Igår skickade vi ett mail med en förfrågan om att delta i vår studie. Har ni frågor angående studien går det bra
att höra av sig till oss på mejl.

Enkäten är fortfarande öppen och det tar bara någon minut att svara. Ert svar skulle vara ett värdefullt bidrag

https://forms.gle/otR6XLL6vC4URHv86
mailto:guslideh@student.gu.se
mailto:simon.skau@gu.se
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för studien som handlar om särskilda undervisningsgrupper i Göteborgs Stad.
Enkäten finner ni på länken nedan:
https://forms.gle/otR6XLL6vC4URHv86

Vänliga hälsningar,

Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén (lärarstudenter vid Göteborgs Universitet)
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Handledare för detta examensarbete är Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

Brev 3 - Påminnelse 2 till rektorer
Skickat 23/4 kl 08:00

Ämne: Sista möjlighet att delta i studie om särskilda undervisningsgrupper

Godmorgon,

Vi vill bara påminna om att idag är sista dagen då det finns möjlighet att delta i vår studie om särskilda
undervisningsgrupper på Göteborgs högstadieskolor. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till er som planerar
att svara under dagen.

Många skolor har svarat, men det är även av stort intresse hur situationen ser ut på just er skola. Det skulle
betyda mycket för vårt examensarbete om ni tog er en minut för att besvara denna korta enkät.

https://forms.gle/otR6XLL6vC4URHv86

Vänliga hälsningar
Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén
lärarstudenter vid Göteborgs Universitet
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Brev 4 - Till rektorer för bifogande till lärare på skolor utan särskilda undervisningsgrupper
Skickat 27/4 kl 09:40

Ämne: Vi söker lärare att delta i studie om introverta och extroverta elever.

Hej,
tack till er rektorer som svarat på vår enkät om särskilda undervisningsgrupper. Vi hoppas att ni på skolan
även kan tänka er att delta i studiens nästa fas som riktar sig till mentorer. Vi är tacksamma om detta brev
vidarebefordras till samtliga lärare på skolan som är mentorer i en högstadieklass.

Vi som skickar detta brev heter Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén. Vi är lärarstudenter vid
Göteborgs Universitet.

Vår studie syftar till att utreda hur grupplacering, arbetsmetoder och förväntningar på elever kan kopplas till
elevers introverta respektive extroverta personlighetsdrag.

Att svara på enkäten tar 10-20 min.

https://forms.gle/otR6XLL6vC4URHv86
mailto:gusfarch@student.gu.se
mailto:guslideh@student.gu.se
mailto:simon.skau@gu.se
https://forms.gle/otR6XLL6vC4URHv86
mailto:gusfarch@student.gu.se
mailto:guslideh@student.gu.se
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Deltagande i studien är helt frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare
motivering. Både deltagarna i studien och skolenheten kommer att anonymiseras.

Enkäten finns på denna länk:
https://forms.gle/L2knxfrFaQ9otQTZA

När studien är klar kommer den att publiceras via Göteborgs universitet. Om ni har frågor så kan ni kontakta
oss med mejladresserna nedan.

Tack på förhand för er medverkan!

Vänliga hälsningar, Christian och Hanna
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Handledare för detta examensarbete är Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

Brev 5 - Till rektorer för bifogande till pedagoger på skolor med en eller flera särskilda
undervisningsgrupper
Skickat 27/4 kl 09:40

Ämne: Vi söker pedagoger (åk 7-9 i särskild undervisningsgrupp) för deltagande i studie om introverta och
extroverta elever.

Hej,

tack till er rektorer som svarat på vår enkät om särskilda undervisningsgrupper. Vi hoppas att ni på skolan
även kan tänka er att delta i studiens nästa fas som riktar sig till de pedagoger som arbetar i dessa grupper. Vi
är tacksamma om detta brev vidarebefordras till samtliga pedagoger som arbetar i särskild
undervisningsgrupp i högstadiet på er skola. Det kan vara specialpedagoger, lärare, resurspedagoger,
elevassistenter och dylikt.

Vi som skickar detta brev heter Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén. Vi är lärarstudenter vid
Göteborgs Universitet.

Vi ska genomföra en enkätstudie som granskar särskilda undervisningsgrupper. Med särskild
undervisningsgrupp syftar vi på grupper, där elever som av olika orsaker inte kan få undervisning i ordinarie
klass får sin undervisning. Studien syftar till att utreda hur grupplacering, arbetsmetoder och förväntningar på
eleven kan kopplas till elevens introverta respektive extroverta personlighetsdrag.

Att svara på enkäten tar 10-20 min.

Deltagande i studien är helt frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare
motivering. Både deltagarna i studien och skolenheten kommer att anonymiseras.

Enkäten finner ni på denna länk:
https://forms.gle/mXYdrT4f8Y1Nc6Qj6

När studien är klar kommer den att publiceras via Göteborgs Universitet. Om ni har frågor så kan ni kontakta
oss med mejladresserna nedan.

Tack på förhand för er medverkan!

Vänliga hälsningar, Christian och Hanna
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

https://forms.gle/L2knxfrFaQ9otQTZA
mailto:guslideh@student.gu.se
mailto:simon.skau@gu.se
https://forms.gle/mXYdrT4f8Y1Nc6Qj6
mailto:guslideh@student.gu.se
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Handledare för detta examensarbete är Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

Brev 6 - Till rektorer för bifogande till pedagoger på skolor med enbart särskild undervisning
Skickat 27/4 kl 14:20

Ämne: Vi söker pedagoger i åk 7-9 för deltagande i studie om introverta och extroverta elever.

Hej,

tack till er rektorer/enhetschefer som svarat på vår enkät om särskilda undervisningsgrupper. Då er skolenhet
enbart bedriver särskild undervisning hoppas vi att ni även kan tänka er att delta i studiens nästa fas som
riktar sig till pedagoger. Vi är tacksamma om detta brev vidarebefordras till samtliga pedagoger som
arbetar med högstadieelever på er skola. Det kan vara specialpedagoger, lärare, resurspedagoger,
elevassistenter och dylikt.

Vi som skickar detta brev heter Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén. Vi är lärarstudenter vid
Göteborgs Universitet.

Vi ska genomföra en enkätstudie som granskar särskild undervisning på Göteborgs grundskolor. Studien
syftar till att utreda hur grupplacering, arbetsmetoder och förväntningar på eleven kan kopplas till elevens
introverta respektive extroverta personlighetsdrag.

Att svara på enkäten tar 10-20 min.

Deltagande i studien är helt frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare
motivering. Både deltagarna i studien och skolenheten kommer att anonymiseras.

Enkäten finner ni på denna länk:
https://forms.gle/5RHqeuwGdq1xm4AV8

När studien är klar kommer den att publiceras via Göteborgs Universitet. Om ni har frågor så kan ni kontakta
oss med mejladresserna nedan.

Tack på förhand för er medverkan!

Vänliga hälsningar, Christian och Hanna
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Handledare för detta examensarbete är Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

Brev 7 - Påminnelse till skolor med enbart särskild undervisning och skolor med en eller flera
särskilda undervisningsgrupper
Skickat 29/4 kl 14:00

Ämne: Sista påminnelse studie om extroverta och introverta elever

Hej,

mailto:simon.skau@gu.se
https://forms.gle/5RHqeuwGdq1xm4AV8
mailto:guslideh@student.gu.se
mailto:simon.skau@gu.se
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Vi är tacksamma om detta brev vidarebefordras till samtliga pedagoger som arbetar i särskild
undervisningsgrupp på er skola. Det kan vara specialpedagoger, lärare, resurspedagoger, elevassistenter
och dylikt.

Vi vill rikta ett stort tack till er som redan svarat på enkäten, ni kan bortse från detta mejl.

Detta är en påminnelse om att delta i vår enkätstudie som fortfarande är öppen. Det tar 10-20 minuter att
besvara enkäten. Om ni väljer att delta behöver vi era svar senast måndag 3 maj.

Studien syftar till att utreda hur grupplacering, arbetsmetoder och förväntningar på eleven kan kopplas till
elevens introverta respektive extroverta personlighetsdrag.

Enkäten finner ni på länken nedan:
https://forms.gle/mXYdrT4f8Y1Nc6Qj6

Deltagande i studien är helt frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare
motivering. Både deltagarna i studien och skolenheten kommer att anonymiseras.

Har ni frågor angående studien går det bra att höra av sig till oss på mejl.

Vänliga hälsningar,

Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén (lärarstudenter vid Göteborgs Universitet)
(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Handledare för detta examensarbete är Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

Brev 8 - Påminnelse till skolor utan särskilda undervisningsgrupper
Skickat 27/4 kl 13:50

Ämne:  Påminnelse studie om extroverta och introverta elever

Hej,

Vi är tacksamma om detta brev vidarebefordras till samtliga lärare på skolan som är mentorer i en
högstadieklass.

Detta är en påminnelse om att delta i vår enkätstudie som fortfarande är öppen. Det tar 10-20 minuter att
besvara enkäten. Om ni väljer att delta behöver vi era svar senast måndag 3 maj.

Er skola angav att ni inte har några särskilda undervisningsgrupper och därför riktar vi oss nu till er lärare, för
att undersöka introverta och extroverta personligheter i klassrummet. Studien syftar till att utreda hur
grupplacering, arbetsmetoder och förväntningar på eleven kan kopplas till elevens introverta respektive
extroverta personlighetsdrag.

Enkäten finner ni på länken nedan:
https://forms.gle/L2knxfrFaQ9otQTZA

Deltagande i studien är helt frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare
motivering. Både deltagarna i studien och skolenheten kommer att anonymiseras.

Har ni frågor angående studien går det bra att höra av sig till oss på mejl.

Vänliga hälsningar,

Christian Faruga Karldén och Hanna Lidén (lärarstudenter vid Göteborgs Universitet)

https://forms.gle/mXYdrT4f8Y1Nc6Qj6
mailto:gusfarch@student.gu.se
mailto:guslideh@student.gu.se
mailto:simon.skau@gu.se
https://forms.gle/L2knxfrFaQ9otQTZA
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(gusfarch@student.gu.se)
(guslideh@student.gu.se)

Handledare för detta examensarbete är Simon Skau
(simon.skau@gu.se)

mailto:gusfarch@student.gu.se
mailto:guslideh@student.gu.se
mailto:simon.skau@gu.se
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Appendix C – Analysmetod
Nedan följer ett exempel på hur vi överfört rådata till resultatredovisningen.

De fetmarkerade orden utgör kärnan i den relevanta informationen, medan färgmarkeringarna
förtydligar vilka svar som sammanförs till en och samma kategori.

Frågan som besvarades i detta fall var: ”Utveckla gärna dina tankar angående elevens
deltagande i sociala aktiviteter.”

Rådata Resultat

Den mest
introverta
eleven

“Man deltar gärna i sociala sammanhang, men har ett större
behov av att gå undan för lugnare stunder. Det finns en
svårighet att förstå de sociala koderna som gör att relationen
varar i kortare tidsperioder. Det finns ett värde i att ha tillgång
till umgänge i samma personliga situation som kan skapa tillfälle
till samtal om likheter och skillnader i social sammanhang.”

“Eleven behöver öva på sociala färdigheter och deltar även i
"kurser" på BUP avseende detta.”

“Hon gör det alla andra gör, men har svårt att interagera med
andra.”

“Förberedelse är viktigt. Träna elever till att delta i sociala
aktiviteter.”

“Hen vill vara med, men störs ofta på andras ljud och andra störs
på hens beteende.”

“Vid god förberedelse ökar chansen för deltagande.”

“Eleven har blivit mer delaktig, men det krävs mycket
anpassningar innan med tydlighet och möjlighet till en plan B.”

“Många elever i vår elevgrupp har haft ofrivillig skolfrånvaro
under lång tid, detta gör att betyg och social kompetens har
blivit lidande. Det kan medföra rädslor och oro.”

“Hela vår enhet består av SU-grupper.”

“Har inga sociala aktiviteter.”

“Pga corona så har vi inte haft möjlighet att ha några
schemabrytande aktiviteter så det är svårt att svara på denna
fråga”

Brister i förmåga till socialt
samspel/social kompetens (5)
Vikten av förberedelser och
anpassningar (3)
Viljan hos eleven att delta/göra det
andra gör (3)

Vidare nämns rädslor och oro av en
pedagogerna som konsekvens av att
missa övning i social förmåga bla
pga ofrivillig skolfrånvaro. En annan
nämner relationer som “varar i
kortare tidsperioder” samt att det
finns ett “behov av att gå undan”.

(totalt 8 kommentarer)
_______________________________
Ytterligare 3 svar fanns på denna öppna
fråga, men har ej räknats med då de endast
bekräftar svaret “ja, oftast”, “nej aldrig”
respektive “vet ej” på föregående
flervalsfråga eller är orelevant. Dessa är:

Ja, oftast: “Hela vår enhet består av
SU-grupper.”

Nej aldrig: “Har inga sociala aktiviteter.”

Vet ej: “Pga corona så har vi inte haft
möjlighet att ha några schemabrytande
aktiviteter så det är svårt att svara på denna
fråga”

Den mest
extroverta
eleven

“Eleven behöver "öva" på sociala situationer och att få vetskap
om hur man agerar i olika sociala situationer - främst språkligt.”

“Hen blir hyper av att träffa skolkamrater hon inte känner väl,
särskilt om det sker under schemabrytande aktiviteter.”

Det sociala samspelet behöver
övas/fungerar dåligt (2), vilket skapar
“irritation”. En pedagog nämner att
dagsformen avgör.
Vidare beskrivs hur olika elever kan
hindras av sitt eget dåliga
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“Det funkar ofta bra. Om hen inte har fastnat i sina negativa
tankar.”

“Ett relativt svagt självförtroende hindra ibland eleven, men
när hen kommer igång med tex fotboll då är hen nästan
ostoppbar. Behöver dock mycket återhämtning.”

“Eleven försöker socialisera sig med andra elever vilket inte
fungerar som eleven har tänkt. Detta skapar irritation.”

“Det handlar om hur eleven mår just då. En tydlighet i struktur,
förutsägbarhet och möjligheter till plan B är viktig.”

“Blir stressad av för stort sammanhang.”

“Pga corona har vi inte haft några schemabrytande aktiviteter så
det är svårt att svara på denna fråga.”

självförtroende eller att de kör fast i
negativa tankebanor. Precis som för
de introverta eleverna nämner en
pedagog att förberedelse och tydlighet
är viktig. En Pedagog nämner att
eleven blir “stressad av för stort
sammanhang.” En annan att eleven
blir “hyper av att träffa skolkamrater
hen inte känner väl.”. En formulering
som sticker ut angående en av de mest
extroverta eleverna är att hen nästan är
“ostoppbar” när hen kommer igång
med exempelvis fotboll (detta trots
svagt självförtroende).
_______________________________
Ytterligare 1 svar fanns på denna öppna
fråga, men har ej räknats med då de endast
bekräftar svaret “vet ej” på föregående
flervalsfråga

“Pga corona har vi inte haft några
schemabrytande aktiviteter så det är svårt
att svara på denna fråga.”
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Appendix D – Utökade resultat och analyser

Speciella anpassningar i SUG
Nedan följer en närmare analys av vad eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna
erbjuds för speciella lösningar/inrättningar. Då vi inte erhållit svar från någon grupp med
enbart övervägande extroverta elever möjliggörs ingen jämförelse mellan speciella lösningar
för introverta respektive extroverta elever. När vi sammanfört liknande svar i kategorier
framkommer att många uppgett liknande lösningar för koncentration- och
kommunikationshjälp, medan lösningarna för ökad trivsel däremot skiljer sig mycket åt. Det
speciella lösningarna för kommunikation och Koncentration redovisas i tabell 5. Det
vanligaste verktyget är olika saker att pilla med för att öka koncentrationen hos eleven.

Tabell 5. De speciella lösningar/inrättningar som erbjuds eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna för att
underlätta kommunikation och koncentration.

Kommunikation Koncentration

bildstöd (6)
en till en/vuxenstöd (5)
tecken som stöd (TAKK) (4)
samtalsmatta (3)
enskilt utformat material/lösningar (3)
seriesamtal/ritprat (2)
alternativ kommunikation (AKK) (2)
skrivverktyg (2)
uppläst material (2)
hörselkåpor (2)
egen planering/ eget schema (2)

Även följande angavs av enstaka pedagoger:
samtalskort, sociala manuscript, samtalsgrupp,
Teckenspråk, känslokort, känslobarometer, SEFT (?),
omväxlande arbetsmetoder, olika genomgångar,
anpassning efter dagsform, musik, sällskapsspel,
livskunskapskurser, skärmar, ipad, mail och
videochatt

Saker att pilla med (omnämns som bla: “fidgets”,
“pillmojänger”, “pillerisaker”, “stressboll”, “stressredskap”,
“grejer att ha i handen”) (10)
Hörselkåpor (9)
mindre/enskilda sammanhang (8)
skärmar (7)
tydligt schema/individuella instruktioner (5)
korta arbetspass/många pauser (4)
stödpersonal/vuxenstöd (3)
musik (2)
enskilda lösningar (2)
egen personal (2)
boll att sitta på/alternativ till stol (2)

Följande angavs också av enstaka pedagoger:
bildschema, rita medan man lyssnar, musik i egna
lurar, promenader, bollväst, tyngdväst, piggkudde,
datorprogram, ipad, svara på engelska, egna
arbetsplatser, verbal och skriven instruktion,
skrivhjälp, uppläst material, eget schema,
tidshjälpmedel

De speciella lösningar pedagogerna angav för trivsel var mer unika i sin karaktär och svåra
att beräkna frekvens på. Dessa har istället delats in i olika kategorier:

● Personer: personal med olika personlighet - någon för varje elev att känna sig trygg
med, personligt engagemang, stödpersonal som hjälper socialt, behandlingspersonal,
kontaktperson, regelbundna mentorssamtal
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● Personaltäthet: gott om personal att prata med, många vuxna ute som leder
rastaktiviteterna

● Kurator: klasstid hos kuratorn, dagliga kuratorsamtal, fasta tider hos kuratorn

● Allmänt: klassen jobbar mot gemensamma mål som belönas med mystid, Paus ofta,
elevmedverkan, vi-möten, samtal/sociala diskussioner (2), tydlighet i information,
nära kontakt med hemmet, kontakt via sms och mobilsamtal ofta, hjälp vid
problem/konflikter, frågor om välbefinnande, extra kontroll vid frånvaro

● Miljö: anpassad miljö som skapar trygghet, avskalad miljö mot intryck, växter,
vandrande pinne, vilorum (2), eget/enskilt rum vid behov (2)

● Utomhusaktiviteter: utflykt till glasskiosk vid sjön, friluftsdagar varje månad, skog
utanför huset, grillplats, odlingar, promenader, hängmattor, möjlighet att promenera
med personalens hundar

● Inomhusaktiviteter: massagestol (2), soffhörna, särskild bekväm stol, saccosäckar,
biljardrum, bordtennis

Ytterligare definitioner av extrovert/introvert
Frekvent förekommande svar på frågan vad pedagogerna tänker på när de hör orden introvert
resp. extrovert finns redovisade i figur 5. I tabell 6 nedan följer en komplettering till denna
figur innehållande svar som endast getts från en pedagog och därför ej redovisats i figur 5. De
unika redogörelserna i tabell 6 presenteras i begreppspar så att de enskilda pedagogernas svar
ska framträda tydligare.

Tabell 6. Varje par med egenskaper representeras av en enskild pedagog och förekommer endast en gång.

Introvert Extrovert

lyhörd aktiv

blyg explosiv

integritet uppsökande

ej kontaktsökande kontaksökande

gillar eget sällskap gillar andras sällskap

behöver lugnare miljö lär mer i sociala sammanhang

ogillar att vara i centrum, trivs bäst i ett litet
sammanhang & har några få vänner

ogillar att vara ensam, trivs i ett stort sammanhang &
har många nära vänner

sluten med sina känslor, behov och tankar lever ut känslor, behov och tankar mer tydligt

begrepp vi inte använder i vår verksamhet begrepp vi inte använder i vår verksamhet
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Av de mer kreativa svaren kan nämnas ”gillar eget sällskap” resp ”gillar andras sällskap”. En
har valt att definiera behov snarare än egenskaper i ”behöver lugnare miljö” resp ”lär mer i
sociala sammanhang” medan en valt att fokusera på vad individen ogillar (”att vara i
centrum” kontra ”att vara ensam”). Anmärkningsvärt är att en pedagog på denna fråga valt att
poängtera att detta inte är begrepp de använder i sin verksamhet.

Ytterligare egenskaper för introverta som nämns unikt av enskilda pedagoger men inte går att
koppla till en kontrasterande egenskap är: ”svårnåbar”, ”försiktig”, ”mer för sig själv” samt
”svårt med kontakt”. En unik association till begreppet extrovert ”öppen” går också att finna
bland svaren.

Pedagogers optimistiska/pessimistiska framtidssyn
Om enskilda pedagoger har en genomgående positiv eller negativ approach finns risker att
resultatet blir snedvridet. Därför är det relevant att närmare studera sambandet mellan betyg
(konkret) och jobbmöjligheter (subjektiva känslostyrda uppfattningar) som pedagogerna
anger. Vi drar inga slutsatser om att pedagogerna som personer är pessimister eller optimister
utan använder orden för att beskriva hur deras kommentar med hänsyn till jobbmöjligheter
står i relation till vad de anger om elevens förmåga betygsmässigt.

Tabell 7. Korrelation mellan elevernas betyg och pedagogernas syn på dess framtida jobbmöjligheter. (Antal
elever i respektive kategori). Totalt har studien information om 32 elever. 7 av dessa finns ej med i
sammanställningen eftersom deras pedagog svarat ”vet ej” på antingen betyg eller jobbmöjligheter.

Godkändakärn-
Ämnen
_____________
Jobb-
möjligheter

0 1 2 3

Mycket goda 1 2 4

Ganska goda 1 2 3 4

Ganska dåliga 3 2 1

Mycket dåliga 2

Den pedagog som identifierades som mest optimistisk i vår studie angav för sin mest
introverta elev att chanserna för jobb i framtiden var “ganska goda” trots avsaknad av betyg i
kärnämnena. Detta motiverades med att eleven i framtiden kommer kunna “...fokusera på
sina intressen utan tvång...” varpå hen tillade: “...Med stigande ålder och dämpad ångest ser
jag en ljus framtid för mina elever i vår nya värld med så många olika möjligheter...”
Denna pedagog har en genomgående positiv attityd och delar med sig av sina tankar på ett
mycket generöst sätt. Pedagogens skattade elevernas möjlighet till hjälp i sin
undervisningsgrupp som “alltid bra”. Det visade sig även att pedagogen i fråga enbart hade 3
elever i sin undervisningsgrupp.
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Den pedagogen som utifrån samma frågeställning identifierades som mest pessimistisk i vår
studie har en extrovert elev som hen anger har ganska dåliga möjligheter att få jobb med
följande motivation: ”Eleven konkurrerar med normala människor på arbetsmarknaden”.
Vidare angav pedagogen egenskaperna “inbunden” för att beskriva introvert och
“utåtagerande” för att beskriva extrovert. Ingen av dessa egenskaper har en positiv klang.


