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English Abstract 
 
Title: Pupils in need of special education – What does that mean? 
 
This is a qualitative study of how 4 school teachers and 3 special educational teachers define 
the term “pupil in need of special education”. They have each one been interviewed about this 
term, by the means of a semi-structured interview. Afterwards the collected information has 
been analyzed and seven major themes have been arranged out of them. From these themes it 
is possible to see that the term is hard to define, since the participants all believe that it should 
be decided by each individual case, if the pupil is in need of special education or not, and that 
the education in itself has to be relevant to the need, which means one cannot decide what 
special educational needs are, without a student who is in need of them. And furthermore, one 
has to discuss the matter with the pupil, and see if the student himself feels like he is in 
special educational need.  
 There are many different aspects and factors which all can affect if a pupil is in need of 
special education. Amongst others are different kind of diagnosis, such as dyslexia and 
ADHD, but also is the pupil is having a rough time at home, or if the teachers aren’t well 
equipped to meet the pupils individual needs in the classroom. 

Keywords 
Pupils 
Needs 
Special education 
Special Support 
Diagnosis 
Mapping 
Reading and writing difficulties. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur lärare och specialpedagoger med 
koppling till gymnasiet, ser på begreppet ”Elev i behov av särskilt stöd” och vad de anser att 
detta begrepp handlar om. Detta har gjorts genom att via semistrukturerade intervjuer samtala 
med sju olika personer, fyra stycken lärare och tre stycken specialpedagoger. 
 Uppsatsen har en kvalitativ ansats, och data har samlats in via semistrukturerade intervjuer 
vilka sedan analyserats och kategoriserats utifrån fyra större kategorier, vilka är: Olika former 
av behov, Mer än bara lärare, Kartläggning och Det finns inga problemelever. Dessa 
kategorier presenteras sedan i resultatet och diskussionen, där det framgår att begreppet ”Elev 
i behov av särskilt stöd”, är ett svårdefinierat begrepp, om det ens går att definiera, då de 
intervjuade respondenterna alla anser att det är högst individuellt vad behov av särskilt stöd 
innebär. De säger dessutom att själva det särskilda stödet helt beror på den enskilda eleven 
och vad eleven själv upplever och säger att den behöver hjälp med. I undersökningen nämns 
flera gånger olika former av diagnoser som elever kan ha, och som till viss del kan innebära 
att elever är i behov av särskilt stöd. Däremot är det tydligt att lärarna och specialpedagogerna 
i denna undersökning inte anser att en elev bör pekas ut eller segregeras pga. en diagnos, utan 
att många elever med diagnoser kan klara sig bättre i skolämnena än elever utan diagnoser. 
Det framkommer att även det stöd som elever kan behöva är individuellt, och att det således 
är upp till den individuella läraren och specialpedagogen att i samtal med den berörda eleven, 
avgöra vad som menas med ”Elev i behov av särskilt stöd.” 
 

Nyckelord 
 
Elever 
Behov 
Särskilt stöd 
Specialpedagogik 
Diagnos 
Kartläggning 
Läs- och skrivsårigheter 
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1.Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
Under min utbildning till gymnasielärare i svenska och specialpedagogik, har jag ofta kommit 
i kontakt med begreppet ”elev i behov av särskilt stöd”. Detta begrepp har många gånger 
tyckts självklart, det har inte varit några problem att förstå vad som menas med det och i vilka 
situationer elever skulle vara i behov av särskilt stöd. Andra gånger har det inte känts lika 
självklart. Det kan ha varit något sammanhang i en diskussion där olika personer definierat 
begreppet på olika sätt, och man har inte kunnat enas om exakt vad det innebär för en elev att 
vara i behov av särskilt stöd. Vissa gånger har det handlat om elever med någon form av 
diagnos, andra gånger har det inte varit lika uppenbart, och dessutom är det väl inte självklart 
alla gånger vilka behov av hjälp en elev har, bara för att hon har en diagnos? Jag upplevde 
sålunda att begreppet emellanåt är aningen diffust, och det visade sig att jag inte var ensam 
om denna uppfattning.  
 

1.2.1 Perspektiv på specialpedagogik 
 
 Nilhom (2007) skriver om tre olika perspektiv på specialpedagogik som finns inom 
forskningsvärlden. De tre perspektiven är: Det kompensatoriska, det kritiska och 
dilemmaperspektivet (dilemmaperspektivet behandlas i ett eget avsnitt). 
 Inget utav perspektiven är direkt bundna till skolan, utan berör allmänt hur man kan se på 
barn i behov av särskilt stöd, eller vad det är som gör att de är i behov av särskilt stöd. I texten 
nedan är de dock beskrivna ur ett ”skolperspektiv” då skolan är fokus för uppsatsen. 
 Nilholm (2007) skriver att dessa perspektiv till stor del handlar om vad man anser att det är 
som gör att elever är i behov av särskilt stöd. I det första perspektivet, det kompensatoriska, 
ser man främst på eleven som bärare av någon form av problem. Till att börja med måste det 
föreligga någon form av misstanke att en elev har besvär, och detta kan yttra sig på många 
olika sätt beroende på exakt vad för besvär det är. Sedan handlar perspektivet (generellt) om 
att hitta sätt att med särskilda verktyg och mindre grupper kompensera dessa problem.  
 Det rör sig om mer traditionella problem, så som läs- och skrivsvårigheter, 
utvecklingsstörning, ADHD eller liknande. Med andra ord är det just problem som går att 
diagnostisera som ligger i fokus för det kompensatoriska perspektivet. Ur det 
kompensatoriska perspektivets synvinkel handlar således elev i behov av särskilt stöd -
begreppet om elever som har en tydlig psykologisk eller neurologisk störning/nedsättning, 
samt en diagnos (Nilholm, 2007). Perspektivet handlar om att hitta sätt att väga upp dessa 
problem för eleverna. 
 För att avgöra hur allvarliga problem en elev lider av, gör man först och främst en 
kartläggning, vilken sedan ligger till grund för en diagnos. Dock bör påpekas att det inte är 
skolans personal som ställer diagnosen, utan här handlar främst om hur man i skolan kan 
bemöta elever som har svårigheter. Vidare handlar inte perspektivet om problem som uppstår 
i skolan, på grund av skolan, utan om problem som uppstår (eller redan finns) i eleven själv. 
Således fokuserar man inom detta perspektiv på att i miljön eller via olika redskap och 
metoder, kompensera de problem som finns i eleverna, bland annat genom 
specialpedagogiska insatser. Med andra ord är eleverna bärare av problemen, och skolans 
(och andra instansers) uppgift blir att finna vägar för att kompensera dessa problem, så att 
eleven ändå kan tillförskansa sig en utbildning och leva ett relativt normalt liv. Detta 
kritiseras dock av det kritiska perspektivet, inom vilket många anser att specialpedagogiken 
och diagnoser snarare har motsatt funktion än den tänkta. Idén är att specialpedagogiken helt 
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enkelt genom att benämnas som speciell utmärker den som annorlunda, och så även de som 
tar emot det stöd som specialpedagogiken erbjuder. Dessutom har specialpedagogiken en 
historia av exkludering i och med att man förr i tiden ofta skickade ut elever till 
specialpedagoger i särskilda arbetsrum, och således exkluderade dem från det reguljära 
klassrummet (Nilholm, 2007.) 
 Där man inom det kompensatoriska perspektivet ser diagnoser som ett hjälpmedel för att 
tydliggöra vad elever har problem med, ser man inom det kritiska perspektivet på diagnoser 
som ett sätt att ”märka” elever och sätta en stämpel på dem (Nilholm, 2007). Eleverna blir 
utpekade som annorlunda. Utifrån vad bland annat Möller & Nyman (2003) skriver om barns 
identitetsbildning kopplat till vilka grupper de ingår (eller inte ingår) i, kan man se att 
exkludering från det reguljära klassrummet kan få en stigmatiserande effekt på elever. Det är 
alltså bland annat detta man motsätter sig inom det kritiska perspektivet. 
 

1.2.2 Med eller utan diagnos 
 
Ett problem gällande diagnoser är att skolresurser riskerar att bli ojämnt fördelade. Partanen 
(2007) skriver att det i skolan kan bli lättare att få hjälp ifall man har en diagnos, och att 
elever som inte har en diagnos, men som ändå är i stort behov av hjälp, inte får denna, då de 
på pappret är ”problemfria”. Partanen fortsätter sedan med att vi inte alltid kan se inuti elever 
för att definiera problem eller liknande, utan att miljön runt omkring eleverna är minst lika 
viktig. Även detta tänkande finns det spår av i det kritiska perspektivet. Här menar man att 
”skolans uppgift är att vara en god miljö för den mångfald som barn representerar.” (Nilholm, 
2007:39). Detta innebär att skolan skall vara öppen och tillgänglig för alla elever, och man 
lägger mindre vikt vid ”problem” och menar att dessa istället uppkommer (eller åtminstone 
blir tydligare i skolmiljöerna) därför att skolan inte har den förmåga som förväntas av den, för 
att bemöta dessa problem och nedsättningar (Nilholm, 2007. Partanen, 2007). Det är då här 
som specialpedagogiken kommer in i bilden. Och som det tidigare framkommit så ser man 
inom det kompensatoriska perspektivet på specialpedagogiken som ett hjälpmedel för barn 
och elever med problem, medan man inom det kritiska perspektivet menar på att 
specialpedagogiken snarare har fungerat som en exkluderande instans på skolorna. Problemet 
blir här att den specialpedagogiska uppgiften inte är tydlig nog, eller att man har olika sätt att 
tolka den. Asmervik et al. (2005) skriver att ett problem är att specialpedagogiken ofta 
tangerar på gränsen till den reguljära pedagogiken, och att det således blir otydligt vad dess 
uppgift är, eller varför den ens finns. Således är det kanske inte konstigt att det finns flera 
olika perspektiv, eller att synen på specialpedagogik och nyttan den gör är spridd över ett brett 
spektra.  
 Vidare när det gäller diagnoser, så skriver Partanen (2007) att det finns en risk att två 
elever med samma diagnos behandlas på samma sätt, även om deras problem yttrar sig på helt 
olika sätt. En diagnos innebär inte att alla som har den lider av samma problem eller 
nedsättningar, även om det kan se ut så på pappret. Diagnoser bör inte ses som en förklaring 
till problem, utan snarare som en generell kategorisering av dem, då en diagnos kan 
”innehålla” många olika problem och faktorer. Vidare är diagnoser aldrig satta i sten, utan kan 
förändras i och med ny forskning och nya politiska direktiv, vilket gör det viktigare att se till 
själva kärnproblemet, snarare än till den officiella diagnosen (Nilholm, 2007; Partanen, 2007).  
 Nilholm (2007) skriver att man inom det kritiska perspektivet ifrågasätter mer än bara på 
vilka grunder specialpedagogiken uppstått. En viktig punkt som tas upp är den hur samhället i 
stort bidrar till vår egen identitetsuppbyggnad, och hur de normer som råder i samhället till 
stor del formar vårt sätt att se på vad som är normalt och inte. Till stor del formas våra 
uppfattningar om saker och ting på ett socialt plan, i samspel och möte med andra människor. 
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Nilholm benämner detta som identitetspolitik, och skriver att det inom detta begrepp finns en 
idé om olika parter, där en part alltid står över en annan, och den grupp som är ”främst” är den 
som i de rådande samhällsnormerna uppfattas som den normala. Detta gäller även inom det 
specialpedagogiska området och föreställningen om elever i behov av särskilt stöd. 
Identitetspolitikens framväxt har starkt påverkat tänkandet kring det kritiska perspektivet, och 
detta märks tydligt när man ställer det i relation till det kompensatoriska perspektivet. För 
inom det kritiska perspektivet ser man mer till miljön än till individen när det gäller 
funktionsnedsättningar. Att en person har svårt att gå blir främst ett funktionshinder ifall 
miljön hon befinner sig i inte är anpassad till hennes nedsättning (Nilholm, 2007). 
 Nilholm (2007) menar att funktionshindrade/funktionsnedsatta ofta har marginaliserats och 
blivit ”utstötta” p.g.a. att det i samhället inte finns tillräcklig förståelse och anpassning till 
deras funktionshinder/funktionsnedsättning. De blir alltså funktionshindrade främst för att 
samhället ser på dem på det viset, och för att många olika instanser och faktorer i samhället 
inte är anpassade efter deras behov. Detta gäller även i skolvärlden, där det utifrån rådande 
sociala normer finns en idé om vilka elever som är normala och vilka elever som inte är det. 
Således blir då de elever som inte är normala i behov av särskilt stöd. Alltså: elever i behov av 
särskilt stöd finns därför att skolan inte är anpassad att bemöta de olika behov som alla 
barn/elever har. De elever som inte passar in i den rådande sociala och politiska normen, blir 
elever i behov av särskilt stöd. 
 Slutligen skriver Nilholm att ett problem med diagnoser är att de inte alltid är tillförlitliga i 
det att de utgörs av faktorer som bestäms på myndighetsnivå, till exempel får elever göra läs- 
och skrivförståelsetest, där lågpresterande elever kan anses ha problem med just läsning eller 
skrivning (eller båda delar). Nilholm skriver att de standardvärden man tittar på för att avgöra 
detta kan ändras. Eller så kan en diagnos som ADHD få fler/färre kriterier, vilket hände i 
USA fast i samband med utvecklingsstörning, och antalet utvecklingsstörda således förändras 
över en natt. En risk med diagnoser är med andra ord att de inte är konstanta, utan 
föränderliga, vilket leder till att själva elev i behov av särskilt stöd -begreppet ur en 
diagnostisk synvinkel blir ”justerbart” och otydligt. Eller, ännu mer otydligt. En 
diagnosticerad elev som är i behov av särskilt stöd idag, kanske inte uppfyller kraven för sin 
diagnos i morgon, och på pappret ser hon ut att må bra, medan situationen i verkligheten inte 
förändrats alls (Nilholm, 2007). 
 

1.2.3 Dilemmaperspektivet 
 
Det tredje perspektivet som Nilholm (2007) skriver om, är dilemmaperspektivet. 
Dilemmaperspektivet är kritiskt till de båda andra perspektiven: Det är kritiskt till det kritiska 
perspektivet därför att man inom det gör anspråk på att kunna lösa de problem som uppstår i 
och med det sociala normskapande som omnämndes i föregående stycke. Och det är kritiskt 
till det kompensatoriska perspektivet därför att det utpekar stora grupper av barn som 
bristfälliga, vilket man menar inte behöver stämma överens med verkligheten.  
 Som namnet antyder handlar detta perspektiv om dilemman. Dessa dilemman har i första 
hand att göra med skolan och dess uppdrag att bemöta alla elever. Ett problem för skolan är 
att den skall tillhandahålla en likvärdig utbildning och att hänsyn skall tas till varje enskild 
individs behov och förutsättningar (Lpf 94; Skollag, 2010). Det blir således ett dilemma för 
skolan, att dels anpassa undervisningen till varje enskild individ, och samtidigt se till att alla 
elever får möjlighet att tillförskansa sig samma kunskaper. Förenklat skulle man således 
kunna säga att där de två andra perspektiven ser på ett sätt, ser dilemmaperspektivet på båda 
de sätten, och även om man inte försöker hitta en gyllene medelväg, så är man åtminstone 
medveten om att olika situationer kräver olika tillvägagångssätt för bemötande (Nilholm, 
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2007). LPF 94 tar vidare upp den här problematiken, och benämner att skolan aldrig kan 
anpassas för alla, eller att alla kan få exakt samma utbildning/undervisning, men att särskilt 
stöd skall ges till dem som behöver det, så att de verksamma inom skolan inte bara rycker på 
axlarna när de ser elever i behov av särskilt stöd.  
 Nilholm (2007) menar att dilemman är situationsbundna, med vilket menas att de uppstår i 
givna situationer. Att en elev inte får den undervisning hon behöver i klassrummet och istället 
skickas till en mindre grupp kan bero på många olika faktorer, som att läraren inte har rätt 
kompetens och vet hur man ska bemöta hennes svårigheter i klassrummet. En annan elev som 
har samma problem kanske har en lärare med rätt kunskaper och redskap, och kan stanna kvar 
i klassrummet och få undervisning tillsammans med sina kamrater. Vad som blir ett dilemma 
i den ena situationen (exkludera eleven från klassrummet men ge henne den undervisning hon 
förtjänar) behöver inte bli det i den andra situationen. Vad som är ett dilemma för en behöver 
inte vara det för en annan.  
   

1.3 Pedagogik kontra specialpedagogik 
 
Partanen (2007) skriver att pedagogiken behöver vara mer individualiserad för att man ska 
kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd, men det innebär inte nödvändigtvis att en lärare 
varje lektion ska anpassa sin undervisning till varje enskild elev (något som för övrigt vore 
näst intill omöjligt i en klass med 30 elever och bara en timmes lektionstid). Om man däremot 
arbetar för en god struktur i klassrummet, och för de elever som har behov av särskilt stöd, så 
underlättar det både för lärare och elever med att komma till rätta i klassrummet och med 
studierna. På samma sätt fungerar en dåligt strukturerad miljö på motsatt sätt: Den bidrar 
snarare till att förvärra elevers behov av särskilt stöd, och i värsta fall kan det till och med 
vara så att en ostrukturerad miljö skapar elever i behov av särskilt stöd. Lika viktigt är det att 
arbeta med eleverna i att utveckla deras inre struktur. Då särskilt för elever i behov av särskilt 
stöd då de ofta kan ha problem att ställa om sig inför olika former av strukturer (t.ex. olika 
klassrum eller lektioner), och därför behöver en extra hjälpande hand på vägen (Asmervik et 
al 2001). Detta är nära förknippat med Vygotskijs teorier om den proximala 
utvecklingszonen. Vygotskij (1978) skriver att det finns en ”zon” inom vilken individer (i det 
här fallet barn och elever) tar till sig kunskap. För att demonstrera hur lärande och utveckling 
påverkar varandra, skriver Vygotskij om två barn. Barnen är 10 år gamla och har samma 
mentala utvecklingsnivå (8 år). Efter en period då båda barnen fått hjälp i sitt lärande av en 
vuxen/lärande, kan man sedan skönja att deras utvecklingsnivå har höjts. Med hjälp av lärare 
når det ena barnet en utvecklingsnivå som motsvarar en 9-årings, och det andra barnet en 
utvecklingsnivå som motsvarar en 12-årings. Det är alltså den hjälp de får som avgör hur 
mycket de kan klara av, och hur stor deras proximala utvecklingszon blir. Detta gäller 
självklart även för barn och elever med funktionshinder eller dylikt. Däremot skriver Partanen 
(2007) att lärare ofta har tenderat att sänka kraven och uppgifterna för elever i behov av 
särskilt stöd, vilket kan inverka negativt på deras inlärning och utveckling. Istället bör lärarna 
hitta metoder och arbetssätt som passar de individuella eleverna, istället för att sänka nivån på 
undervisningen och således göra eleverna en björntjänst.  
 Nilholm (2007) skriver att specialpedagogiken just som specialpedagogik kommit till i och 
med att det finns elever som den reguljära undervisningen har svårt att bemöta. Dessa grupper 
är, som tidigare nämnt, barn med tydliga nedsättningar av något slag. Nilholm nämner även 
barn som har generella problem med inlärningen, men vad de problemen skulle vara nämns 
inte, och behandlas inte vidare i texten (Nilholm, 2007:26). Intressant att notera är att Nilholm 
vid två tillfällen nämner elever som presterar högre än andra, och menar att dessa också skulle 
kunna kvalificera för specialpedagogiskt stöd i den mening att de inte får den utmaning de 
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behöver för att växa. Detta kan man jämföra med vad Partanen (2007) och Vygotskij (1978) 
skriver om den proximala utvecklingszonen. Det finns med andra ord två ”huvudkategorier” 
av elever som kan ses som elever i behov av särskilt stöd, och det är de som hamnar under 
och över ett medelvärde. Detta medelvärde finns inte uttalat, men kan jämföras med den 
standardiserade normalisering man talar om inom det kritiska perspektivet, och då se att de 
elever som inte ingår i den ”normala” gruppen, vare sig de presterar högre eller lägre än sagda 
grupp, kan klassificeras som elever i behov av särskilt stöd. 
 

1.4 Salamancadeklarationen 
 
I Salamancadeklarationen (2006) förespråkar och uppmuntrar man skolorna i FN:s 
medlemsländer att inte bara arbeta för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den 
reguljära undervisningen, utan också att samarbeta med föräldrar och lokalsamhälle, för att 
underlätta uppbyggandet av en inkluderande undervisningssituation. Salamancadeklarationen 
är specifikt framtagen för att främja bemötandet av elever i behov av särskilt stöd, och för att 
främja en mer inkluderande skola1. Bland annat förespråkar man inkludering av 
utvecklingsstörda elever i det reguljära klassrummet/skolan i så stor utsträckning som möjligt. 
I den svenska skollagen står det att gymnasiesärskolan är för de elever som inte kan gå i den 
vanliga gymnasieskolan, på grund av en utvecklingsstörning. Det finns möjlighet för elever 
med utvecklingsstörning att gå i den reguljära svenska gymnasieskolan, men detta bedöms 
utifrån hur grav utvecklingsstörning de har. 
 I deklarationens handlingsram framgår det att man avser att alla barn ska få möjlighet att 
delta i den reguljära skolan, oavsett vilka förutsättningar de har. Stor vikt läggs vid en 
inkluderande skola och man skriver: ”I anslutning till föreliggande handlingsram avses med 
uttrycket ’specialundervisning’ eller ’undervisning av elever i behov av särskilt stöd’ 
undervisning av alla de barn och ungdomar vilkas behov härrör ur funktionshinder eller 
inlärningssvårigheter” (Salamancadeklarationen, 2006). Vidare skriver man att alla barn och 
elever någon gång är i behov av särskilda pedagogiska insatser under sin skolgång, och det 
blir svårt att bara peka ut en grupp elever som elever i behov av särskilt stöd. Snarare får man 
se till situationen och möjligtvis även tidpunkten. Dessutom förespråkar man att 
specialpedagogiska insatser bör innefattas av den rådande undervisningsformen, alltså att 
även specialpedagogiken skall vara inkluderad i större utsträckning i det reguljära 
klassrummet. Samma tankar står att finna i Persson (2007), där författaren uttrycker att det 
finns ett stort behov av större specialpedagogisk kompetens bland reguljära pedagoger. 
Persson skriver också att det specialpedagogiska kunskapsfältet till större del bör upptas av 
den reguljära pedagogiken, för att på bästa sätt kunna nå ut till och hjälpa de elever som är i 
behov av särskilt stöd.  
 Det finns flera punkter i Salamancadeklarationen (2006) som är av intresse att lyfta fram 
här. En av dem är att kursplanerna ska anpassas efter eleverna och deras behov, snarare än 
tvärtom. Detta innebär att skolan (i de fall man väljer att följa detta) har väldigt stora krav på 
sig att tillmötesgå de behov elever i behov av särskilt stöd kan tänkas ha, eller alla elever för 
den delen. Det är en högst individinriktad syn på skolan som presenteras, där varje elev skall 
ses som unik och där skolan skall gå eleverna till möte i deras utveckling på så många plan 
som möjligt. 
 

                                                 
1 I den svenska översättningen förekommer ordet integrering istället för inkludering, detta skriver Nilholm 
(2006) är en felöversättning, då det engelska ordet som används är inclusion. 
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1.5 Kartläggning 
 
Asmervik et al. (2005) tar upp olika sätt att uppmärksamma att elever är i behov av särskilt 
stöd, och benämner problematiken som uppstår vid kartläggning elever i behov av särskilt 
stöd. Till att börja med finns det ingen enhetlig eller samstämmig kartläggningsmetod, då 
elever i behov av särskilt stöd inte är någon homogen grupp. Snarare är begreppet ett 
samlingsnamn på alla de barn och ungdomar som på ett eller annat sätt har det svårt i skolan. 
Eller för den delen de elever vilka upplever att skolan inte är utmaning nog, som Nilholm 
(2007) och Partanen (2007) skriver om. Således behöver man till att börja med tydliggöra 
varför det finns ett behov av kartläggning: Det måste finnas misstanke om att eleven är i 
behov av särskilt stöd. Den misstanken kan komma från både lärare och föräldrar, och således 
blir det viktigt för skolan att ha ett nära samarbete med elevens föräldrar just för att underlätta 
kartläggningen, och ibland även för att kunna genomföra en kartläggning över huvud taget 
(Asmervik et al. 2005). Med andra ord inleds kartläggningen då man uppmärksammar att det 
finns ett problem, och går sedan vidare med en utredning om vari problemen som föranlett 
kartläggningen ligger. I många fall innebär en kartläggning att eleven/barnet får någon form 
av diagnos, och i dessa fall är själva kartläggningen inte förlagd på skolan, utan sker snarare 
hos andra instanser. Dock kan det vara personal på skolan som uppfattar att något är fel, och 
sedan kontaktar behöriga instanser (efter samtal med elev och föräldrar).  
 Som redan nämnts, skriver Asmervik et al. (2005) att olika kartläggningsmetoder används i 
olika situationer. Ifall det är en elev med läs- och skrivsvårigheter bör man som lärare vara 
uppmärksam på felstavningar och dylikt, och dessutom vara medveten om på vilket sätt 
eleven stavar fel (i vilken sorts situationer) då felstavning kan vara ett tecken på läs- och 
skrivsvårigheter, men lika gärna kan vara slarvfel. Det krävs en vakenhet från lärarens sida, 
och ett allvar, så att man ser tecknen på att eleven har problem med språket och agerar 
därefter, istället för att rycka på axlarna och anta att det är slarv från elevens sida. I sådana fall 
blir det snarare slarv från läraren, och det får mycket större konsekvenser. Ett problem med att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter (och andra funktionsnedsättningar) är att elever lär sig 
dölja sina problem på olika sätt, och att de således kan gå i flera år utan att få den hjälp de 
behöver. Återigen krävs det en vaken och medveten lärare (eller annan person i elevens 
närhet) att lägga märke och agera (Asmervik et al., 2005). 
 Då Asmervik et al. (2005) täcker in ett flertal olika funktionsnedsättningar som elever kan 
lida av, finns det även en del skillnader i kartläggningsprocessen, men det finns också flera 
likheter. Till att börja med bör (som påpekat) kartläggningen vara individuellt anpassad, då 
det ofta finns många olika faktorer som bidrar till problemen, eller många olika problem för 
den delen. Detta leder till svårigheter i att isolera orsaksfaktorer, och kartläggningsprocessen 
kan således bli utdragen och tung. Det är dock viktigt att genomföra en kartläggning vid 
misstanke om att särskilt stöd behövs, då man via kartläggning identifierar både problemen 
och de insatser som behövs för att bemöta dessa. 
 Ett av de problem som blir tydligast att jobba med inom skolan, är vad Asmervik et al. 
(2005) benämner beteendeproblem. Här handlar det, som namnet antyder, om olika beteenden 
hos eleven som kan komma att bli problem, och eleverna riskerar att bli sedda som 
”problemelever”. Då kartläggningsprocessen och identifikationen av beteendeproblem 
innebär att man ser till många olika problem, kommer processen här att användas 
representativt för kartläggningsprocessen och identifikationen av elever i behov av särskilt 
stöd i stort, med förbehållna undantag då flera av de funktionshinder och nedsättningar som 
kan påträffas i skolan kan kräva en djupare diagnosticering och observation, medan andra kan 
vara tydligare och mer uttalade. Beteendeproblem behöver inte vara vare sig en fysisk eller 
psykisk nedsättning, men innebär ändå att eleven inte fungerar enligt de normer som finns i 
skolan, och därmed är i behov av särskilt stöd.(Asmervik et al., 2005).  



12 
 

 En viktig punkt i uppmärksammandet av elever i behov av särskilt stöd är att identifiera 
riskfaktorer. Riskfaktorer är sådant som på ett eller annat vis har negativ inverkan på en elev. 
Asmervik et al. (2005) skriver att det kan röra sig om bland annat trasiga familjesituationer, 
biologiska faktorer, jämnåriga kamrater eller faktorer som rör skolan. Problem kan uppstå i 
någon av dessa kategorier, som blir för svåra för eleven att hantera, vilket kan resultera i en 
beteendestörning. Vid redan befintlig störning kan det få inverkan att ytterligare stärka de 
negativa sidorna hos eleven. Det är dock viktigt att påpeka att författarna lägger stor vikt vid 
den miljö eleven befinner sig i, precis som Möller & Nyman (2003), Nilholm (2007), och 
Partanen (2007). Problem kan alltså uppstå ifall eleven befinner sig i en miljö som inverkar 
negativt på henne, och vid lindrig störning är detta relativt lättåtgärdat genom att anpassa 
elevens miljö, som Salamancadeklarationen (2006) förespråkar. Vid tyngre störning kan det 
vara desto svårare att på tillfredsställande vis bemöta eleven. Asmervik et al. skriver att för 
bemötande av riskfaktorer, skall man se till skyddsfaktorer, vilka handlar om elevens 
motståndskraft mot det som är jobbigt och svårt. Kortfattat handlar skyddsfaktorer om att 
finna elevens starka sidor och att kontinuerligt och aktivt arbeta med dessa i vardagen, för att 
på så vis bemöta och lindra de störningar hon kan tänkas lida av. Bemötande av elever i behov 
av särskilt stöd handlar således om att i elevens vardag finna metoder och arbetssätt som 
bidrar till att skapa en trygg struktur i det kaos som annars kan uppstå för elever som är just i 
behov av särskilt stöd, och självklart även för resterande elever. För man får inte glömma att 
alla elever någon gång kan vara i behov av särskilt stöd. Precis som Nilholm (2007) skriver 
att elever som presterar över sina kamrater kan vara i behov av stöd, så skriver Asmervik et al. 
(2005) att mönsterelever kan vara minst lika svåra som problemelever, i det att även de kan 
befinna sig i miljöer vilka inte gagnar deras utveckling och inlärning (Asmervik, 2005). 
 Även författarna Barton & Clough (1995) tar upp identifikationen av elever i behov av 
särskilt stöd. De skriver att elever ofta identifieras utifrån vad de inte kan, alltså vad de har 
problem med och vad de behöver hjälp med. Detta innebär allt som oftast en negativ stämpel 
på eleverna, och stor risk för stigmatisering. Vidare skriver författarna att kategorisering av 
elever i behov av särskilt stöd blir ett sätt för lärare (bland annat) att distansera sig till 
elevernas besvär och behov. Det blir ett sätt att skjuta över ”skulden” eller den egna 
oförmågan att bemöta dem på deras nivå, till det faktum att eleverna har problem. Förutom att 
ytterligare stigmatisera eleverna så bidrar detta synsätt även till att bredda den klyfta som 
redan finns mellan eleverna och deras jämnåriga kamrater, i och med att de är annorlunda 
genom sina nedsättningar. Inte bara pekar man i dessa fall på att eleverna är annorlunda, det 
finns även en underliggande idé om att det är deras eget fel. Och med ett sådant synsätt är det 
inte konstigt ifall många elever i behov av särskilt stöd blir utagerande och upplevs som 
stökiga och besvärliga, utöver att skolan inte kan hantera deras situation och bemöta dem i 
deras behov.  
 

1.6 Detta säger lagen 
 
I skollagens tredje kapitel och 7:e paragraf står det:  
 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 
komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte 
annat följer av denna lag eller annan författning. (Skollag, 2010:800) 

 
Vidare står att ifall det på något vis uppdagas att en elev riskerar att inte nå upp till de lägst 
satta kunskapskraven, ska detta omedelbart anmälas till rektor. Det är sedan rektors ansvar att 
en utredning om behov av särskilt stöd genomförs. I skollagens 8:e paragraf står det: ” Om en 
utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.” 
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(Skollag, 2010:800). Det framkommer dock inte vad detta stöd kan vara, eller för den delen 
exakt vilka problem som kan föranleda att elever riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. 
Det står vidare att undersökning om behov av särskilt stöd ska göras om eleven uppvisar 
andra svårigheter i sin skolsituation, men vad det kan vara för svårigheter framkommer inte, 
utan lämnas till läsarens/skolans tolkning. 
 Det finns alltså bestämmelser i skollagen om att elever ska få särskilt stöd ifall det behövs, 
men det finns inga tydliga direktiv för när det särskilda stödet kan behövas, utom vid risk att 
inte nå kunskapsmålen.  
 

1.7 Avslutning 
 
 Avslutningsvis kan vi se att traditionellt har man definierat elever i behov av särskilt stöd 
som de elever vilka har en uttalad diagnos, eller ett uttalat problem. Men samtidigt finns det 
många tankar och idéer om att det finns många elever i behov av särskilt stöd vars besvär och 
behov inte syns tydligt på utsidan, vilket resulterar i att de inte får det stöd de behöver. Vidare 
kan vi se att bara för att en elev har en diagnos behöver hon inte vara i behov av särskilt stöd, 
och att elever som inte har en diagnos ibland har större behov av särskilt stöd än de med 
diagnoser. Emellanåt blir det alltså otydligt vilka elever som verkligen är i behov av särskilt 
stöd, eller vad det är som avgör att en elev är i behov av särskilt stöd. Många av författarna i 
detta kapitel nämner att miljön är en viktig orsaksfaktor vilken kan bidra till att elever 
behöver särskilt stöd –den är helt enkelt inte anpassad för att möta deras behov. Vidare finns 
det flera olika perspektiv inom vilka man ur olika synvinklar bedömer att en elev är i behov 
av särskilt stöd, och hur detta bör bemötas.  
 I skollagen blir det otydligt vad som menas med särskilt stöd, och när exakt en elev har rätt 
till det. Är det upp till varje skola att själva tolka lagen och avgöra vilka situationer som kan 
göra gällande att en elev är i behov av särskilt stöd? Det står visserligen att elever som 
riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen behöver utredas för särskilt stöd. Men vad kan 
ligga till grund för att de inte når upp till målen? Och vilka ”andra svårigheter” kan det röra 
sig om?  
 Efter att ha läst om detta blev jag intresserad av att se hur det fungerar ”i verkligheten”, ute 
i praktiken. Finns det tydliga kategorier elever som är i behov av särskilt stöd, eller är det 
individuellt? Och finns det några tydliga idéer om varför de är i behov av särskilt stöd? Jag 
vill ta reda på ifall det finns någon form av enhetlig idé om vad begreppet innebär, och vad 
det är som gör att vissa elever är i behov av särskilt stöd och inte andra. Kan alla vara i behov 
av särskilt stöd? 
 

1.7 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur lärare och specialpedagoger med 
koppling till gymnasiet, ser på begreppet ”Elev i behov av särskilt stöd”. 
 

1.8 Frågeställningar 
 

• Vilken typ av problem lyfts fram som orsaker till att elever är i behov av särskilt stöd? 
• Hur kartlägger skolans personal att elever är i behov av särskilt stöd? 
• Innebär begreppet ”Elever i behov av särskilt stöd” olika saker för lärare, jämfört med 

specialpedagoger? 
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2. Teoretisk ram/teoretiskt perspektiv 
 
Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen, är det dilemmaperspektiv som 
Nilholm (2007) skriver om. Detta kan sägas vara ett svar på kritiken som det kritiska 
perspektivet riktar mot det kompensatoriska perspektivet, där det senare fokuserar på att se 
problem i/hos eleven, och det förstnämnda fokuserar på att se problem i miljön (Nilholm, 
2007). 
 Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp människor definierar ett begrepp, 
har det teoretiska perspektivet främst använts inom analysen av litteraturen och den tidigare 
forskningen, samt vid utformandet av intervjufrågor. Detta innebär att jag under arbetets gång 
till stor del fokuserat på litteratur och analyser som förespråkar att man ser en helhet gällande 
de problem elever kan lida av, alltså att man ser till både eleven och miljön, istället för att 
bara fokusera på det ena.  
 

3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt behandlas forskning som rör elever i behov av särskilt stöd. Bland annat 
presenteras här en rapport från Skolverket (2008) där det görs en undersökning över vilka 
faktorer som bidrar till att elever avslutar sina gymnasiestudier, tidigare än planerat. Även om 
denna studie främst handlar om studieavbrott, är det tydligt att de elever som förekommer i 
den är elever i behov av särskilt stöd, eller i vissa fall snarare elever som inte får det stöd de 
som alla elever har rätt till. Denna studie jämförs dessutom med en rapport från Skolverket 
(2010) vilken behandlar elever som avslutar sina studier utan fullgoda betyg.  
 Den litteratur som ligger till grund för det här avsnittet är främst avgränsad till rapporter 
från Skolverket, från 2008 och framåt. I avsnittet om åtgärdsprogram och kartläggning ingår 
däremot flera titlar som berör just åtgärdsprogram och bemötandet av elevers svårigheter.  
 Sökningar har gjorts i databaser så som www.diva.org, men få resultat som berör just 
innebörden av begreppet ”elev i behov av särskilt stöd” har funnits. Skolverket (2010) skriver 
att det finns få undersökningar av gymnasieskolors arbete med elever i behov av särskilt stöd. 
Den litteratur som analyserats har således till största delen varit vad Skolverket själva skriver 
om ämnet, med undantag från de titlar vilka berör bemötandet av elever i behov av särskilt 
stöd, vilka har lästs och analyserats för att avgöra ifall de ger en bild av vad elev i behov av 
särskilt stöd kan innebära. 
 Vidare har uppsatsens teoretiska perspektiv tagits i beaktande vid analysen av den tidigare 
forskningen, och i slutet av detta avsnitt finns en sammanfattning där detta förtydligas. 
 

3.1 Skolverket 
 
Här nedan presenteras först olika faktorer som Skolverket (2008b; 2010) belyser, vilka alla 
bidrar till att elever blir i behov av särskilt stöd. Viktigt att komma ihåg är att de gånger betyg 
diskuteras, rör det sig om det förra betygssystemet, med steg från IG till MVG. 
 Därefter kommer en genomgång om åtgärdsprogram och kartläggning, främst baserad på 
Skolverket (2008a) men där även böcker som berör ämnet använts.  
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3.1.1 Högre krav 
 
Skolverket (2008b) tar upp att ett stort problem för elever vilka det inte går så bra för i 
gymnasieskolan, är att kunskapssteget mellan högstadiet och gymnasiet är för stort. Detta 
innebär att eleverna kommer till gymnasiet och upplever att de kunskaper de har med sig från 
grundskolan inte är tillräckliga. I samband med detta visar Skolverket en historisk 
tillbakablick till 1998, då behörighetskraven för gymnasiet infördes. Detta innebar att många 
elever med låga grundskolebetyg fick svårt att söka in till de program de var intresserade av, 
och då istället fick gå ett (eller flera) extra år på gymnasieskolans individuella program. 
 En annan orsak till att elever upplever gymnasiestudierna som tunga, skriver Skolverket 
(2008b), har att göra med att betygssteget Icke Godkänd infördes. I och med att detta infördes, 
blev det tydligare för elever (och skolpersonal) att eleverna inte nådde upp till kraven i de 
olika ämnena. Det blev således tydligt för eleverna att de misslyckats, vilket påverkade dem 
negativt och även i vissa fall ledde till att de avslutade sina studier tidigare än planerat.  
 Skolverket (2010) skriver att många skolor använder sig av IG-varningar som ett sätt att 
motivera elever, få dem att ta tag i sina studier. Hur väl detta fungerar, skriver Skolverket, 
skiljer sig från skola till skola. På vissa skolor fungerar det bra, på andra fungerar det mindre 
bra. Dessutom skiljer det sig från elev till elev, och man är osäkra på ifall det fungerar som en 
sporre för elever med djupare behov av stöd.   
 En tredje faktor som innebär högre krav för eleverna, är att gymnasieskolan förändrades så 
att betyg sattes i varje årskurs, till skillnad från tidigare då flera ämnen återkom varje år, och 
eleverna således fick möjlighet att höja sina betyg, som i grundskolan (Skolverket, 2008b). 
Detta innebär en större press för de elever som inte är förberedda på detta, då det finns få 
möjligheter för dem att förändra sina betyg när betygen väl är satta. Vidare skriver Skolverket 
att detta betygssystem innebär fler kunskapsprov för eleverna, för att genom dessa belysa vad 
eleverna kan, i och med att den tid de har till sitt förfogande för att nå upp till kunskapskraven 
i de olika ämnena är relativt kort. Den ökade mängden prov innebär då en ökad arbetsbörda 
för eleverna, något som flera av dem inte klarar av och därför avbryter sina studier. 
 I Skolverkets (2008b) rapport finns flera citat från elever som uttrycker att 
gymnasiestudierna var mycket mer krävande än deras tidigare grundskolestudier. Bland annat 
uttrycker en elev att han upplevde att gymnasiestudierna tog upp det mesta av hans vakna tid, 
och även om han tidigare hört att gymnasiet skulle vara tuffare, så kunde han inte föreställa 
sig att arbetsbördan skulle vara så pass stor. Denna ökade arbetsbörda kan för vissa elever 
leda till en ökad frånvaro, för att på så sätt kunna koppla av från skolan, vilket i sin tur leder 
till att de hamnar efter och får ytterligare ökad arbetsbörda. 
 Vidare är det flera elever som uttrycker ett missnöje med sina lärare, och anser att de inte 
tagit elevernas behov av hjälp på allvar, utan låtit det falla i skymundan (Skolverket, 2008b). 
Här skriver Skolverket (2010) att många elever inte tar emot det stöd som ges på skolan, då de 
erbjuds detta. Ofta är det upp till eleverna att själva gå till den grupp eller den lärare där det 
finns hjälp att få, eller att det är upp till eleverna själva att göra skolan medveten om att de 
behöver särskilt stöd. Dock påpekar Skolverket att det särskilda stöd som ges, ofta ges utanför 
den reguljära klassundervisningen, och att detta kan upplevas stigmatiserande av eleverna 
(mer om detta i punkt #.1.4). En annan orsak till att elever väljer att inte ta emot särskilt stöd, 
är att de saknar motivation till det, eller motivation till att studera över huvud taget. 
 

3.1.2 Bristande stöd från skolan. 
 
 Som ovan nämnts, skriver Skolverket (2008b) att många elever inte upplever att de får det 
stöd de är i behov av, från sina lärare. I rapporten framgår att många lärare verkar ha en vänta 
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och se- attityd, vilket innebär att de inte agerar då eleverna påpekar (eller på annat sätt 
uppvisar) att de är i behov av särskilt stöd. Istället väntar lärarna och ser ifall problemen blir 
större, eller löser sig av sig själva. Ofta läggs det mesta av ansvaret på eleverna själva, och de 
förväntas på egen hand klara upp vad problem de än må ha som gör att de hamnar efter i 
skolarbetet. Detta synsätt återkommer även i rapporten från Skolverket (2010), där man 
belyser att många skolor fokuserar stödinsatserna på eleverna, och inte på de miljöer som 
eleverna ingår i. På så vis handlar stödet främst om vad eleverna kan göra annorlunda, snarare 
än vad skolan kan göra för att bemöta elevernas behov.  
 Skolverket (2008b) skriver att när åtgärder väl sätts in för att bemöta elevers problem, så är 
det snarare som en reaktion på problemen än ett förebyggande arbete, vilket innebär att 
åtgärderna riskerar att komma för sent för att faktiskt hjälpa eleverna. Många av de elever 
som intervjuats efter de hoppat av sin utbildning, uttrycker att de ville ha bättre stöd från 
lärarna (och skolan i allmänhet) men att de inte upplever sig ha fått det.  
 I Skolverket (2010) uttrycker däremot flera rektorer att deras skolor aktivt jobbar med 
mentorskap, där lärare helt enkelt fungerar som mentorer åt elever, och att detta är ett mycket 
viktigt arbete för att stödja de elever som riskerar att bli underkända i sina skolämnen. 
Däremot lyfts problemet att alla lärare inte passar som mentorer fram, och detta kan då 
innebära att en elev inte får det stöd den behöver från sin mentor, något man försöker 
motverka genom att ge lärarna en djupare utbildning och stöd i sitt mentorskap.  
 Vidare uttrycker rektorerna från Skolverkets (2010) rapport att de är mycket måna om att 
man för dialoger med de elever som är i behov av särskilt stöd, och att man snarare anpassar 
utbildningen efter individens behov, än att lägga allt ansvar på eleven. Det framkommer dock 
i undersökningar som Skolverket gjort, att många lärare själva upplever att de inte har den 
kompetens som krävs, för att bemöta alla de olika behov eleverna har. 
 Skolverket (2010) skriver vidare att många skolor inte dokumenterar elevers svårigheter 
och behov av stöd, på ett fullgott sätt, vilket innebär att många elever ”faller emellan” och inte 
får stöd. Flera skolor brister i sitt arbeta att dokumentera och åtgärda elevers problem.  
 

3.1.3 Skoltrötthet 
 
 En annan faktor till att elever hoppar av skolan, som Skolverket (2008b) skriver om, är 
skoltrötthet. I rapporten uppmärksammas att detta problem är dubbelbottnad, och går att se på 
två olika sätt. Det första synsättet innebär att man lägger betoningen på skoltrötthet, vilket 
även innebär att man lägger fokus på att det är eleven som är trött på skolan, och att 
problemet då ligger hos eleven. I det andra synsättet lägger man istället fokus på att det heter 
skoltrötthet, och att det således är något i/med skolan som eleven har problem med, och att 
problemet då finns i miljön, snarare än i eleven. En elev som uttalar sig om skolan säger 
däremot att det är den dåliga arbetsmiljön och arbetssättet som gör henne trött. 
 Skolverket (2008b) påpekar att det kan finnas många olika omkringliggande faktorer som 
bidrar till skoltrötthet, så som psykisk och fysisk ohälsa, eller trassliga hemförhållanden som 
ackumulerar till en gräns där eleven inte längre orkar.  
 Intressant att betona är att elever som inte är skoltrötta benämns som ”normala” i en 
intervju i rapporten, vilket då skulle innebära att skoltrötta elever kan klassas som ”onormala” 
eller åtminstone utanför det normala spektrat (Skolverket, 2008b).  
 Skolverket (2010) skriver att goda relationer mellan lärare och elever kan hjälpa till att 
förebygga, eller bemöta, skoltrötthet. Genom att göra eleverna mer delaktiga i sitt eget 
lärande, kan man fånga upp dem och göra lärandet mer intressant. Dessutom rekommenderas 
en mer individanpassad undervisning, för att på så sätt kunna bemöta de olika elevernas 
särskilda behov.  
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3.1.4 Avvikande 
 
 Att vissa elever ses som onormala eller avvikande, skriver Skolverket (2008b) leder till en 
marginalisering av dessa elever. Det finns en idé om att den reguljära skolan är en normal 
skola, för normala elever. Och skulle någon elev vara avvikande ifrån det som är normativt på 
skolan, ses denna som onormal. Skolverket skriver att problemet inte ligger i att sätta in 
stödinsatser åt elever, utan att det snarare är elevernas behov som gör att man ser dem som 
avvikande och onormala. Detta betyder att de elever som har behov av särskilt stöd, får en 
stämpel som avvikande, och blir stigmatiserade på så sätt. Man ser helt enkelt eleverna som 
bärare av sina problem, istället för att (som Skolverket föreslår) se till att verksamheten bör 
anpassas för att bemöta alla elevers särskilda behov, och att bredda synen på vad som är 
normalt och avvikande, då skolan inte ska vara en oföränderlig institution, utan vara 
anpassningsbar utifrån de behov som finns, både hos eleverna och i miljön. Skolverket skriver 
att anpassningen efter elevernas behov bör ses som det normala, snarare än något avvikande. 
 Andra faktorer som kan göra att elever upplevs som avvikande, eller marginaliseras, som 
Skolverket (2008b) tar upp, är bland annat ifall eleverna har någon form av diagnos eller 
dylikt med sig från grundskolan, och på så vis redan är ”utpekade” som annorlunda. Eller ifall 
eleverna går på ett program som anses vara för de ”dumma” eleverna. I rapporten nämns det 
individuella programmet som ett sådant, och dessutom att det blivit stämplat som ett program 
för studiesvaga elever, att många lärare nästan instinktivt ser nya elever som börjar där som 
studietrötta och svaga. I rapporten framgår det även att elever som går på ett program vilket 
domineras av det motsatta könet, riskerar att bli sedda som avvikande. Till exempel rör det sig 
om flickor på fordonslinjen, eller pojkar på omvårdnadsprogrammet. 
 I Skolverket (2010) lyfts risken med att använda små grupper fram. Man skriver att mindre 
studiegrupper kan fungera bra för eleven, så länge de inte bli utpekande och avvikande ifrån 
den ordinarie klassen. Dock blir de små grupperna ofta utpekande för elever i behov av 
särskilt stöd, och de belyser snarare att eleverna är annorlunda jämfört med sina 
klasskamrater. Således kan användandet av små grupper som stödundervisning verka 
avskräckande på eleverna, så att de inte går dit alls utan uteblir från lektionerna. Dock skriver 
Skolverket att det är vanligt förekommande att lärare anpassar sin undervisning för att bemöta 
så många elever som möjligt i det ordinarie klassrummet.  
 

3.2 Åtgärdsprogram och kartläggning 
 
Skolverket (2008a) skriver att åtgärdsprogram är ett verktyg för att säkerställa att en elev i 
behov av särskilt stöd, får det stöd hon behöver. Det är ett verktyg, och en metod, för skolans 
personal att kartlägga vari problemen ligger, och sedan övervaka hur själva arbetet med det 
särskilda stödet fortskrider, och vilka effekter det har.  
 Skolverket (2008a) betonar att ifall det på skolan finns elever som har behov av särskilt 
stöd, ska dessa ha ett åtgärdsprogram, det är med andra ord ett redskap skolan måste använda 
sig av när det finns behov av det. Vidare skriver Skolverket att det sätt som skolan väljer att 
organisera undervisningen och arbeta med elevers svårigheter, har stor påverkan på elevers 
behov av särskilt stöd. Om detta har Asp-Onsjö (2006) gjort en undersökning, där hon lyfter 
fram att det finns olika problem vid det praktiska skrivandet av åtgärdsprogram. Ett problem 
Asp-Onsjö skriver om, är att eleven åsidosätts vid skrivandet av åtgärdsprogrammet. De 
iblandade parterna ser helt enkelt till de som besitter mest kunskap kring skolan och de 
problem som lyfts fram, och lyssnar väldigt lite till eleven själv. Skolverket skriver att eleven 
(och målsman) har rätt att aktivt delta och göra sina röster hörda i skrivandet av 
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åtgärdsprogram. Vidare skriver Skolverket att det främsta ansvaret för en god relation mellan 
skola, elev och målsman, ligger just hos skolan. Skolverket skriver även: ”Alla elever har 
behov av meningsfulla sammanhang och av att känna sig delaktiga. Ju förr en elev lyckas i 
sitt skolarbete desto bättre är förutsättningarna för elevens utveckling och att skolarbetet 
upplevs som meningsfullt.” (Skolverket, 2008a: 8). Kring detta skriver Björck-Åkesson & 
Granlund (2002) att elever utvecklas genom interaktion med sin omgivning, och det utbyte de 
får av denna interaktion. I det fall som Asp-Onsjö belyser, blir eleven snarare en passiv aktör i 
sin egen utbildning, och riskerar snarare att stigmatiseras ytterligare i sin utveckling (Asp-
Onsjö, 2006; Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Här skriver dessutom Skolverket att: 
”Skolan ska sträva efter att alla elever får sin undervisning i den klass eller grupp som eleven 
normalt tillhör.” (Skolverket, 2008a: 18), detta för att eleven inte ska exkluderas ur den grupp 
hon till vardags befinner sig i. 
 Skolverket (2008a) skriver vidare att man i första hand bör se till den undervisningsmiljö 
och undervisningens innehåll, då en elev uppvisar svårigheter i skolan. Dock skriver 
Skolverket att det även i goda lärmiljöer kan förekomma elever som har behov av särskilt 
stöd. Detta behov kan sedan i sin tur vara under en längre eller kortare period av elevens 
liv/skolgång.  
 Skolverket (2008a) skriver att det finns olika riskfaktorer att se till när det gäller att avgöra 
ifall en elev är i behov av särskilt stöd, och därmed även behöver ha ett åtgärdsprogram. 
Några av de symptom eller faktorer som elever i behov av särskilt stöd kan uppvisa är: 
 

• Riskerar att inte nå kunskapskraven. 
• Vantrivs i skolan 
• Är upprepat eller långvarigt frånvarande 
• Har ett utagerande beteende 
• Drar sig undan 
• Har koncentrationssvårigheter 
• Har tal- och språksvårigheter 
• Har psykosociala besvär 

 (Skolverket, 2008a: 10.) 
 
Att uppmärksamma dessa faktorer/symptom är alltså första steget i kartläggningsprocessen.  
 Skolverket (2008a) skriver att när man väl utrett att en elev är i behov av extra stöd, kan 
man planera för bemötandet av problemet. Detta sker i två steg: Först och främst gör man en 
kartläggning över exakt hur problemet eller problemen yttrar sig, och därefter diskuterar man 
vilka bakomliggande orsaker som kan finnas, och hur man skall bemöta dessa. Björck-
Åkesson & Granlund (2002) lyfter fram vikten av en grundlig utredning, där man i samtal 
med många personer i elevens närmiljö, helst både i och utanför skolan, kartlägger elevens 
behov och styrkor, för att på så sätt få en så tydligt bild som möjligt, utifrån vilken man sedan 
arbetar. Detta är även något Skolverket lyfter fram.  
 Under arbetet med själva åtgärdsprogrammet, är det viktigt att man går på djupet med både 
problem och styrkor, så att dessa lyfts fram och får fokus i arbetet. Det är även viktigt att inte 
lägga alltför mycket fokus på att eleven ska anpassa sig efter de krav skolan ställer, utan att 
skolan är tillmötesgående och försöker hitta lösningar som gagnar eleven i dess skolsituation 
(Skolverket, 2008a). När det gäller vilket fokus som gäller vid skrivandet av åtgärdsprogram, 
skriver Asp-Onsjö (2008) att en risk är att man väljer att fokusera på vad experter utanför 
skolan säger. Detta gäller t.ex. vid fall där eleven har en diagnos, och där läkare (eller dylikt) 
kallats in för att medverka vid skrivandet av åtgärdsprogram. En risk här, menar Asp-Onsjö, 
är alltså att det den inkallade experten säger, får högre status och att pedagogiska åtgärder 
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således hamnar i skymundan. Fokus måste således ligga på de åtgärder som går att verkställa 
inom skolan, och av skolans personal. 
  

3.3 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
 
Skolverket (2008b) tar upp att kunskapskraven och arbetsbördan i gymnasiet har ökat under 
de senaste åren, något som gjort att stresskänsliga och skoltrötta elever riskerar att halka efter 
i sin undervisning. Dock kan det finnas många olika orsaker och faktorer som leder till att 
elever blir skoltrötta, och begreppet används främst som samlingsbegrepp för flera olika 
besvär elever kan lida av, vilka tillsammans bidrar till att de inte känner att de klarar av sina 
studier och därför avslutar dem i förtid.  
 Skolverket (2008b) tar även upp att många elever inte upplever sig få det stöd de behöver 
från skolan. Det framgår att lärare och annan skolpersonal inte lyssnar till dem, eller inte 
reagerar i tid då de uppvisar att de är i behov av särskilt stöd. Dock skriver Skolverket (2010) 
om skolor där man är noga med att uppmärksamma alla problem i tid, och där man är noga 
med att ge eleverna det stöd de behöver. Det är alltså inga enhälliga rapporter, och situationen 
med elever i behov av särskilt stöd varierar från skola till skola. Där en elev på en skola 
upplever en negativ lärmiljö, kan en elev på en annan skola uppleva en positiv lärmiljö. 
 Skolverket (2008b) skriver om skolor där man ser på eleverna som bärare av problemen, 
vilket kan jämföras med det kompensatoriska perspektivet som Nilholm (2007) skriver om, 
medan Skolverket (2010) snarare skriver om skolor där man antingen ser till miljön i första 
hand (som det kritiska perspektivet förespråkar) eller där man ser det som en kombination av 
de två, vilket dilemmaperspektivet handlar om.  
 Även i avsnitt 3.2, om åtgärdsprogram och kartläggning syns spår av dilemmaperspektivet 
som Nilholm (2007) skriver om, även om det inte är direkt uttalat. Däremot framträder det 
tydligt i vad Skolverket (2008a) skriver om att samarbetet mellan skola och hem, och att man 
skall se till både eleven och skolmiljön i kartläggningsprocessen och utformandet av 
åtgärdsprogrammet. Även i avsnitt 3.1 blir det tydligt att det inte finns ett sätt att se på, och 
bemöta, elever i behov av särskilt stöd, utan snarare att det finns faktorer både i den miljö 
eleverna befinner sig i, och hos eleverna själva.  
 

3.4 Centrala begrepp 
 
I uppsatsen förekommer flera ord som kan behöva en lite närmare förklaring gällande deras 
användande, för att på så sätt undvika missförstånd. Det är även begrepp som dykt upp i den 
lästa litteraturen och i samtal med respondenter, samt i analysen av intervjuerna. 
 Vad gäller begreppen inkludering och exkludering, handlar det om inkludering i den 
reguljära undervisningen. Alltså om att låta eleven ta del av undervisningen i sitt vanliga 
hemklassrum, tillsammans med sin klass, och inte att eleven skickas iväg till en mindre grupp. 
 De gånger det talas om normala elever, handlar det om elever som inte uppvisar behov av 
särskilt stöd, och som dessutom inte har behov av särskilt stöd (då elever kan ha behov av det 
utan att uppvisa dessa). Begreppet används sparsamt, då det är luddigt och kan uppfattas som 
stötande att kategorisera elever utifrån normalt och onormalt (vilket diskuteras i uppsatsens 
bakgrund). 
 Kunskapskrav handlar om de krav som står i skolplaner och de separata ämnesplanerna, 
och rör de krav eleverna behöver nå upp till för att få godkända betyg. I samband med detta 
handlar begreppet betyg om den betygsskala som precis tagits ur bruk, alltså betyg från IG till 
MVG, då det varit denna betygsskala som varit aktuell under skrivandet av uppsatsen. 
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 Begreppet bedömning används inte (om inte annat anges) i samband med betyg och 
kunskapskrav, utan berör hur lärare, specialpedagoger och annan personal bedömer och avgör 
om en elev är i behov av särskilt stöd. 
 Slutligen används begreppet diagnoser som samlingsbegrepp för i princip alla diagnoser en 
elev kan vara påverkad av. Dock skall nämnas att flera stycken specifika diagnoser omnämns 
i texten, men då i sammanhang där de behandlas i den lästa litteraturen eller i samtal med 
respondent. Att specifika diagnoser inte omnämns, skall alltså inte tolkas på så vis att de inte 
kan höra till begreppet ”Elev i behov av särskilt stöd”. 

4. Metod och genomförande 
 
I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att samla in och analysera data. Först 
ges en kort beskrivning av olika metoder och sedan motiveras valet av den som använts. 

4.1 Val av metod 
 
Då syftet har varit att ta reda på hur lärare och specialpedagoger ser på begreppet ”Elev i 
behov av särskilt stöd”, har en kvalitativ ansats varit aktuell för denna uppsats. Repstad 
(2007) skriver att man inom den kvalitativa forskningen ofta undersöker företeelser och 
åsikter om vilka det ännu inte finns så mycket undersökt. Den kvalitativa metoden undersöker 
företeelser som ofta är abstrakta och till stor del outforskade eller företeelser om vilka 
kunskapen är bristfällig. Detta innebär att man på ett djupare plan intresserar sig för olika 
fenomen och de olika nyanser som kan förekomma i dessa. I det här fallet kan begreppet 
”Elev i behov av särskilt stöd” anses vara ett begrepp om vilket det förekommer många olika 
upffattningar och funderingar, vilket gör det passande att undersöka genom kvalitativa 
metoder. Vidare skriver Repstad att om man är intresserad av personligt hållna tankar, och att 
ta vara på de nyanser som kan framkomma i samtal med andra människor, så passar en 
kvalitativ metod bättre än en kvantitativ. Repstad skriver att man genom en kvalitativt ansats 
kan få en mycket djup detaljrikedom i sina insamlade data.  
  Då fokus med uppsatsen var att studera hur en viss grupp människor relaterar till ett 
begrepp, blev det utifrån detta mer passande att använda en kvalitativ ansats än en kvantitativ, 
då den sistnämnda generellt fokuserar på mängd framför djup (Repstad, 2007). 
 

4.2 Datainsamling. 
 
Efter att själva ansatsen för uppsatsen var vald, blev det dags att välja datainsamlingsmetod. 
 Då Denscombe (2009) tar upp att intervjuer är lämpliga vid undersökning av komplexa och 
subtila fenomen, och vidare skriver att man genom intervjuer kan få mer nyanserade svar, 
valdes denna metod för datainsamling. Jag upplevde att jag skulle kunna få så nyanserade och 
välgenomtänkta svar som möjligt genom att använda mig av intervjuer, då detta (som skrivet) 
ger möjlighet att fråga ifall något är oklart. Vidare valde jag att genomföra semistrukturerade 
intervjuer, vilka Denscombe (2009) skriver är bra för forskare som vill intervjua utan att vara 
alltför bundna vid sina intervjufrågor. Alltså strukturerade jag en intervjuguide utifrån en 
uppsättning frågor, vilka gav möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar, och vilka 
gav möjlighet för mig att ställa följdfrågor om så behövdes.  
 Själva intervjufrågorna utformades efter de råd som Gustavsson (2004) och Denscombe 
(2009) ger, där bland annat råd ges att inte ställa frågor utifrån negationer, då dessa av 
respondenten kan upplevas som kritiserande. Under utarbetandet av frågorna var jag noga 
med att formulera dem på ett sätt så att de inte skulle uppfattas ifrågasättande av 
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respondenterna. Innan de riktiga intervjuerna, utförde jag en testintervju, vilket Gustavsson 
(2004) rekommenderar. Efter denna justerades vissa frågor, medan andra togs bort. Dock 
valde jag att behålla en fråga jag var medveten kunde uppfattas som konstig eller stötande. 
Det var frågan om ”problemelever” (se bilaga 1) vilken jag valde att ha med då det begreppet 
bland annat förekommer i Asmervik et. al. (2005), och då jag hört liknande uttryck i lärares 
arbetsrum. Jag valde dock på eget bevåg att formulera om frågan så att den blev mer neutral.  
 Dessutom råder Repstad (2007) att intervjuer bör börja med inledande frågor om 
respondenten och dennes jobb eller liknande. Så de första frågorna i den intervjuguide som 
sammanställdes inleds med allmänna frågor om respondenternas jobb, för att de ska få prata 
om något bekant och känna sig bekväma med situationen. 
 Denscombe (2009) skriver att forskarens personliga identitet kan påverka respondenterna 
och intervjuerna. Detta kallas för intervjuareffekten, och innebär att den intervjuade mer eller 
mindre medvetet blir uppmärksam på t.ex. intervjuarens sociala status, kön, etnicitet eller 
liknande. Detta kan vara svårt att bemöta/förhindra, men under intervjuerna har jag försökt 
förhålla mig neutral och betonat att jag inte värderar/dömer det informanterna säger.  
 

4.3 Urval och genomförande 
 
Den ursprungliga taktiken i sökandet efter respondenter, var att använda ett snöbollsurval, 
vilket Denscombe (2009) skriver går ut på att en person hänvisar till nästa. Det jag gjorde var 
att via mejl kontakta rektorer på tre gymnasieskolor, presenterade min undersökning och bad 
dem rekommendera lärare som kunde ställa upp. Detta för att jag inte skulle påverka urvalet. 
Dock var det endast en rektor som svarade, och vidarebefordrade till en specialpedagog som 
redan separat blivit tillfrågad via mejlkontakt men som inte visade något intresse för 
undersökningen. Då valde jag att istället göra ett strategiskt urval med alla respondenter, 
vilket innebar att jag frågade respondenter vilka jag trodde kunde tillföra intressanta åsikter 
till undersökningen. Tidigare hade det endast varit aktuellt för specialpedagogerna i 
undersökningen.  
 Sammanlagt tillfrågades 15 lärare och specialpedagoger från olika skolor i två kommuner i 
Mellansverige, varav 7 valde att delta, 4 lärare och 3 specialpedagoger. 
 Vissa problem uppstod under urvalsprocessen. Till att börja med bokades intervju med 
Läraren Linda i tron att hon var specialpedagog, då hon stod uppskriven som det på skolans 
hemsida. Men i det inledande samtalet framgick att hon var lärare, vilket inte innebar något 
större problem, då hon bara flyttades över från kategorin specialpedagoger till kategorin 
lärare. 
  Det andra problemet var att intervjun med läraren Lars blev bokad i tron att han arbetade 
med elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet, då intervjun bokades efter att det 
framkommit att han arbetade på samma gymnasium som en av specialpedagogerna. Dock 
visade det sig under själva intervjun att hans elever gick i åttan och nian på högstadiet, och att 
han endast hade några få lektioner på gymnasiet. Jag valde dock att behålla den data som 
samlades in under denna intervju, då det fanns likheter i vad respondenten Lars sade, och vad 
flera av de andra respondenterna sade.  
 För det tredje var två av respondenterna vänner till mig. De tillfrågades sent i processen, då 
det var svårt att hitta lärare och specialpedagoger som ville vara med i undersökningen, och 
då det från min högskola fanns ett krav på att jag skulle intervjua minst 7 personer. Ett 
problem med detta är att svaren från dem kan vara färgade av vår vänskap och att de försökt 
ge sådana svar de tror att jag vill ha (eller undviker att ge svar som skulle kunna ge en negativ 
bild av dem själva). Men med detta i bakhuvudet frågade jag två vänner med vilka jag ofta 
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diskuterar öppet, och vilka kan vara helt ärliga med mig. Jag var dock medveten om att deras 
svar kan ha färgats av att vi känner varandra. 
 Själva intervjuerna utfördes på de olika respondenternas arbetsplatser, då detta är vad 
Denscombe (2009) och Repstad (2007) rekommenderar, då de skriver att respondenten bör 
känna sig lugn och avslappnad i en bekant miljö. 
 Under intervjuernas gång har anteckningar tagits, och med respondenternas tillstånd har de 
även blivit inspelade. Inspelningarna har sedan blivit transkriberade. Analysarbetet har utgått 
ifrån Fejes & Thornberg (2009). Författarna skriver att man vid analysen läser igenom texten 
(intervjuerna i detta fall) flera gånger och ställer frågor till materialet. Dessa frågor rör främst 
vad materialet handlar om, och vad det är som sägs i texten, både explicit och implicit. Nästa 
steg är att koda texten, att plocka ut de teman och koder som är mest förekommande och 
viktigast för texten och undersökningen. Under analysens gång ställs de olika koderna mot 
varandra för att se vilken relation de har till varandra, och så småningom sammanslås flera 
mindre koder till några färre, men större. Utifrån detta plockades sedan flera kategorier ut, 
vilka har fått ge titel åt avsnitten i resultat- och diskussionsdelen. De kategorier som valts är 
de som har störst relevans för undersökningen, och som förekom mest i den insamlade datan. 

4.4 Presentation av respondenterna 
 
För att skydda respondenternas identiteter har de getts fingerade namn på så vis att jag lottade 
bland tolv olika namn. Inga av de namn som fanns med i lottningen var likt något av de 
riktiga namnen på respondenterna, och vidare innebar lottningen att kvinnliga respondenter 
kunde få ett mansnamn och vice versa. Alla lärare har fått namn som börjar på L, och alla 
specialpedagoger namn som börjar på S. Detta så att det i texten skall vara lätt att se vilka 
som är lärare respektive specialpedagoger. 
 Gustavsson (2004) rekommenderar en kort presentation av respondenterna, så här nedan 
följer en sådan. 
 

• Lars. Lärare som undervisar i franska på en gymnasial friskola, och i en grupp med 
elever i behov av särskilt stöd på högstadiet, där han främst undervisar inom svenska. 

• Lennart. Lärare som undervisar i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet, 
samt även på IVIK och Komvux. 

• Linda. Lärare som undervisar på gymnasiet i bland annat historia och kriminologi. En 
viss del av hennes tjänst går även ut på att hjälpa elever som kan vara i behov av 
särskilt stöd. 

• Lukas. Lärare som arbetar på en gymnasial friskola där han främst undervisar i de 
naturvetenskapliga ämnena, men även är säkerhetsansvarig. Många av hans lektioner 
är ”workshops”, där han finns tillgänglig på en offentlig plats på skolan för att kunna 
hjälpa de elever som vill ha lite extra stöd i hans ämnen. 

• Sam. Specialpedagog som tidigare jobbat som fritidspedagog och numera jobbar på en 
gymnasiefriskola. 

• Sara. Specialpedagog och gymnasielärare som främst jobbar med att bemöta elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

• Simon. Har delad tjänst som specialpedagog och svensklärare på gymnasiet. Arbetar 
mycket med lärarhandledning rörande elever i behov av särskilt stöd. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
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Vetenskapsrådet (1990) tar upp fyra olika krav från vilka en forskare bör utgå för att bedriva 
en korrekt etisk forskning. De fyra kraven har tagits fram för att försäkra att deltagarna i 
forskningen är skyddade mot kränkningar och eventuella konsekvenser forskningen kan få. 
Jag har tagit hänsyn till dessa krav i samspelet med mina respondenter, och ger här en kort 
sammanfattning av dem. 
  Det första kravet är informationskravet, vilket handlar om att forskaren ska delge de som 
deltar i forskningen, vad den handlar om, alltså studiens syfte, samt vad forskaren förväntar 
sig av respondenterna. Det handlar alltså om att tydligt och klart berätta för deltagarna vad 
man avser med forskningen, och vad man som forskare förväntar sig av dem. I arbetet med 
den här uppsatsen, meddelades syftet med den både i den första förfrågan om att få intervjua 
respondenterna, och sedan återigen vid början av själva intervjun. 
 Det andra kravet som Vetenskapsrådet (1990) skriver om, är samtyckekravet, vilket 
handlar om att forskaren bör inhämta tillåtelse från deltagarna att använda det de säger (eller 
gör) i sin forskning. Dessutom har respondenterna rätt att när som helst avsluta intervjun och 
behöver inte svara på frågor om de inte vill. I det här fallet inhämtades samtycke från 
respondenterna vid den första kontakten, då den specifikt gick ut på att meddela om studiens 
syfte och att be om tillstånd att använda deras åsikter och utsagor i uppsatsen. Dessutom h 
 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Detta skriver Vetenskapsrådet (1990) handlar 
om att garantera deltagarna anonymitet, och att det de säger inte kommer kunna användas 
negativ emot dem. Även detta meddelades de om vid den första kontakten, och de inspelade 
intervjuerna och transkriberingarna av dessa, har förvarats på ett sådant sätt att ingen annan 
haft tillgång till dem, och dessutom har de kodats så att det inte framgår vilka personerna 
bakom koderna är.  
 Det fjärde kravet är nyttjandekravet, om vilket Vetenskapsrådet (1990) skriver att de data 
som samlas in för forskningen, endast får användas till forskning. Insamlad information får 
inte säljas eller på annat sätt spridas. Även detta har respondenterna informerats om. 
 Respondenterna har informerats om detta vid två tillfällen: Det första när jag tog kontakt 
med dem för att fråga ifall jag fick intervjua dem. Och det andra i början av intervjuerna, 
innan själva intervjuandet började. De informerades om att de är anonyma, och att de fick 
avbryta när de ville, och att de inte behövde svara på några frågor de inte ville svara på. 
Vidare informerades de om att ingen annan än jag skulle höra eller läsa det obearbetade 
materialet. 

5. Resultat 

5.1 Olika former av behov 

5.1.1 Språket 
 
 Det första behovet som respondenterna nämner att de ser hos eleverna är språkrelaterat, 
och det är även något som återkommer vid flera tillfällen under alla genomförda intervjuer. 
Främst verkar det röra sig om skriftspråk, och om att stava rätt, men det finns också exempel 
på elever som i princip inte kan arbeta skriftligt, utan där lärarna måste hitta vägar runt detta 
för att elevernas kunskaper ska synas. Till exempel nämner läraren Lars att det i hans lilla 
grupp endast förekommer muntlig och visuell undervisning. Lars berättar att hans elever inte 
har den koncentration som krävs för att sitta och skriva, eller läsa texter. Vid sådana tillfällen 
blir de istället rastlösa och ibland även aggressiva. För att bemöta detta använder sig Lars och 
hans kollegor av bilder, och av muntliga berättelser. Detta, berättar Lars, fungerar alldeles 
utmärkt, och eleverna kommer sedan ihåg det mesta av det som de gått igenom.  
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 Läraren Linda betonar vikten av att en god läsförmåga, då hon anser att så mycket av den 
kunskap man tillförskansar sig, fås just genom läsande. Detta är även något som de andra 
lärarna lyfter fram, och som nämnts är rättstavning ett stort problem. Specialpedagogerna, och 
även Lukas, berättar att de har olika datorprogram som elever med läs- och skrivsvårigheter 
kan använda sig av för att underlätta svårigheterna, och för att de ska kunna koncentrera sig 
på själva innehållet i texten framför sina problem med stavningen. Lukas påpekar dock att 
användandet av datorer snarare kan dölja att elever har svårigheter och på så vis göra att de 
går miste om att få hjälp. Han säger: 
 

 [D]e flesta skriver ju via dator, och där kan man komma undan med stavfel och sånt som kan va 
en hint annars. (Lukas.) 
 

Och specialpedagogen Sara säger: 
 

Men, många är ju rädda för att skriva, för de kan inte skriva eller liknande. (Sara.) 
 
Ett problem blir således att elever som har läs- och skrivsvårigheter, undviker att arbeta med 
dessa för att de upplever en ångest eller rädsla kring besvären. Det blir således svårt för 
skolans personal att fånga upp alla elever med läs- och skrivsvårigheter, och ge dem det stöd 
de behöver. 
 Att språkproblem hör till de problem som är viktigast att arbeta med och åtgärda, betonar 
Simon. 
 

Och svenska det drabbar ju alla ämnen om man har problem med det. (Simon.) 
 
Detsamma säger Lennart, som arbetar specifikt med svenska som andraspråk, och således ser 
hur viktigt det är för eleverna att ha ett fungerande tal- och skriftspråk för att kunna 
tillförskansa sig den kunskap de behöver i skolan och samhället. Ett viktigt stöd för dem som 
Lennart ser, blir således att man sitter extra mycket med de här eleverna och samtalar med 
dem och vägleder dem i deras språkutveckling. Han säger vidare att avkodningen av språket 
är ett problem, där eleverna inte förstår ords innebörd och samband mellan ord. 
 

De vet vad ”betyder” betyder, men inte vad ”obetydlig” betyder. Även om det kan ha samma 
grund i orden, så är det ändå olika och så fastnar de och kommer inte vidare. (Lennart). 

 
När specialpedagogen Sara tar upp denna problematik, belyser hon att hon i klassrummet ofta 
får fråga eleverna om de förstår ord som de går igenom. Att vara uppmärksam på elevers 
ordförståelse kan således bli ett sätt att uppmärksamma ifall elever har läs- och 
skrivsvårigheter, eller andra problem som de behöver hjälp med. 
 Flera av respondenterna lyfter fram vikten av att samtala med elever man upplever är i 
behov av särskilt stöd, för att på så vis kunna avgöra exakt vilken sorts stöd det är de behöver, 
eller för att utröna ifall deras besvär kanske inte är så allvarliga som man tror, utan snarare 
beror på slarv eller liknande. Lennart säger: 
 

[G]ymnasieelever vill ha en relation till sina lärare. Lära känna dem och... kunna prata med dem 
lite mer, få lite mer hjälp. (Lennart.) 

 
Och i princip alla respondenter tar upp hur viktigt det är att eleverna själva kommer och säger 
till när de behöver hjälp, och att de som lärare och specialpedagoger lyssnar på dem och talar 
med dem, så att de tillsammans kan arbeta med svårigheterna.  
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 Både Simon och Linda nämner att eleverna kommer från grundskolan med otillräckliga 
kunskaper i språket. De ser det som en mognadsprocess, där eleverna ännu inte utvecklats rent 
kognitivt på den nivå som krävs för gymnasiet, men vilka orsaker detta kan ha vet de inte.  
 Ett återkommande fokus för respondenterna i denna undersökning, när det gäller elever i 
behov av särskilt stöd, är således besvär och behov kopplade till läs- och skrivsvårigheter, och 
språket. Språkliga problem och besvär kan få konsekvenser över en elevs hela utbildning och 
i alla ämnen, vilket gör det särskilt viktigt att uppmärksamma dessa besvär så snart som 
möjligt.  
 

5.1.2 Resurser 
 
Något som kan påverka elevernas skolgång och behov negativt är resurser, eller rättare sagt 
avsaknad av resurser. De intervjuade lärarna och specialpedagogerna nämner alla att det finns 
något område i skolornas struktur där det saknas fullgoda resurser för att bemöta elevers 
svårigheter. Det handlar framför allt om pengar, personal och tid. 
 Till att börja med nämner flera av respondenterna att det saknas pengar på skolorna. Man 
har inte råd att göra utredningar för diagnoser åt elever man upplever behöver det. Det saknas 
ekonomi för extrainsatta lektioner eller material som skulle hjälpa eleverna. Både Sara och 
Lukas berättar att de ser lärare som en viktig resurs, men att det dessvärre saknas pengar till 
att fylla alla platser på skolan, eller att skolorna inte har råd att ta in vikarier. Då de blir 
tillfrågade om skolans samarbete gällande lärare och specialpedagoger, nämner Lukas och 
Lennart att det saknas utbildade specialpedagoger på deras skolor, och Lukas uttrycker 
specifikt att orsaken till det är avsaknaden av pengar. Däremot berättar han att den personal de 
har på skolan istället frivilligt tar sig an elever i behov av särskilt stöd, inom de ämnen de är 
utbildade inom, för att på så sätt väga upp och kunna bemöta elevernas behov ändå. 
 Sara berättar att hon snarare ser sin skolas skrala ekonomi som en fördel, då det lett till att 
lärarna får ett extra ansvar att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Hon uttrycker det på 
följande vis: 
 

Så jag vet inte om lärarutbildningen blivit bättre eller om de tog in vikarier från gatan då. För nu 
finns inga pengar att ta in vikarier, så det kanske är det som är skillnaden då. Duktiga lärare finns 
det i alla fall. Och det är skönt. (Sara.) 

 
Lukas berättar vidare att det på hans skola finns många elever som han ser är i behov av 
någon form av utredning, men att det helt enkelt saknas pengar för det. Däremot finns det 
möjlighet att få utredningar gjorda, även om det kostar mer tid och energi från skolan och 
föräldrarnas sida: 
 

Om vi misstänker att en elev har en diagnos, kan vi bara i ett fåtal fall kontrolla det, för det kostar 
över 20 000 att få sån utredning gjord. Och i och med att vi är en liten skola med 250 elever... vi 
har liksom inte 100 000 att lägga om året på det, om vi skulle vilja. Då får ju kommunen kliva in 
och göra det ofta. Och de är extremt snåla på det. Men däremot kan man ofta om man får 
föräldrarna att bli sporrade, attackera kommunen från olika håll, och då blir det ofta nån diagnos 
gjord. (Lukas.) 

 
Genom samarbete med föräldrar kan skolan således komma runt problemet i vissa av de fall 
där avsaknaden av resurser är problem.  
 En annan resurs som saknas är tid. Flera av de intervjuade lärarna och specialpedagogerna 
uttrycker att det finns alldeles för lite tid för att bemöta elevers behov och olikheter. De 
berättar att eleverna har så många olika aktiviteter på sina scheman, att det dels blir svårt att 
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hitta tider rent schemamässigt, men också att det blir svårt att motivera eleverna att komma 
till den extrahjälp som finns, då den ofta ligger på deras håltimmar eller fritid. 
 

Men på gymnasiet är det också så att det är väldigt späckat schema för eleverna, så det är svårt att 
hitta tider. [...] Det får ju inte bli såhär att tillfällena för stöd och hjälp blir ytterligare en press i 
deras schema, att de känner ”hjälp nu ska jag gå dit också”. (Simon.) 

 
Det är ingen elev som är helt omöjlig, utan det är bara att man som lärare inte har tid. (Lars.) 

 
De respondenter som arbetar i större klasser uttrycker att de inte upplever sig ha den tid de 
önskar, för att bemöta alla elever i klassrummet. Därmed blir de elever som är i behov av 
särskilt stöd lidande, för att lärarna inte upplever sig ha tid att ge dem just det särskilda stöd 
de behöver. 
  

För man har 20 veckor på sig att klara en kurs, och det är 40 andra man ska tänka på, som det går 
bra för! Då är det svårt att hinna med dem som behöver extra stöd, faktiskt. Och det är tråkigt. Och 
man känner att man ligger vaken på nätterna och har dåligt samvete för det, och det ska ju inte 
vara så egentligen, i skolan. Utan man ska ju ha tid till alla elever, på den plats de är, och i den 
situation de är. (Lennart.) 
 

 

5.1.3 Utanför skolämnena 
 
Det finns flera olika faktorer utanför skolan, som påverkar elevers prestationer i skolan. Alla 
respondenter belyser att det kan finnas saker runt omkring eleverna, och i deras liv, som gör 
att de mår dåligt och därför har svårt att fullfölja sina studier. 
 Lukas, Lennart och Lars pratar alla om elever som lider av någon form av social fobi, 
vilket innebär att de upplever skolan som en skrämmande och fientlig plats. För de eleverna 
blir det en kamp bara att gå till skolan, och lärarna nämner att eleverna har svårt för 
situationer där personer de inte känner är med. Detta innebär också ett ökat arbetsansvar för 
lärarna, då dessa elever kräver mer uppmärksamhet, och Lukas berättar att han har 
kontinuerliga samtal med både eleven och elevens föräldrar, för att på så sätt kunna 
strukturera upp vardagen på bästa sätt och underlätta så mycket som möjligt för eleven. 
Lennart berättar att det är flera elever som jobbar hemifrån, och som han i princip inte träffat. 
Lars däremot arbetar nästan enbart med elever som har sociala svårigheter och vilka har svårt 
att arbeta i större grupper. Lärarna berättar dock att de elever som mår för dåligt för att kunna 
gå till skolan, får professionell hjälp från andra instanser, såsom psykologer och psykiatrier. 
 Simon och Linda lyfter båda fram att det är många elever som har svårt för ett mera 
abstrakt tänkande. De fastnar då de försöker tolka texter och händelser, och har svårt för att 
sätta sig in i skeenden de inte själva varit med om. Linda belyser till exempel att en del elever 
har svårt att förstå ämnet historia. Hon säger att det är ett konstruerande ämne, där man 
rekonstruerar saker som hänt förr i tiden, och att eleverna har svårt att förstå sig på den 
processen. 
 

Där märker jag att elever som då är lite mer fyrkantiga av sig -svart eller vitt och det måste se ut på 
ett visst sätt... får lite svårt med tolkning alltså. (Linda.) 

 
Simon tar upp att elever har svårt att sammanställa material, och då främst sådant material de 
finner på internet. De förstår inte att de måste bearbeta materialet och hur de skall göra det. 
Detta tror Simon beror på att undervisningen främjar en viss sorts elever, och att man i 



27 
 

undervisningen måste se till elevernas olika lärstilar, då t.ex. en auditiv elev kanske har 
svårare att ta till sig skriven information.  
  Sam betonar att det finns många elever som är skoltrötta, något flera av de andra 
respondenterna också tar upp. Han säger att det händer så mycket saker i ungdomarnas liv 
utanför skolan, att de inte orkar med skolan. Till exempel berättar han om elever som säger att 
killar är viktigare än skolan, och elever som mår dåligt psykiskt och behöver prata med 
skolkuratorn. Flera av respondenterna säger att eleverna kan ha problem hemma, där det kan 
vara bråk med föräldrar eller syskon, vilket också bidrar till att de blir skoltrötta och hellre gör 
något annat än att studera. Sam säger att det ibland vore bättre för elever att ta ett år mellan 
grundskolan och gymnasiet, där de gör något annat, för att sedan orka med gymnasiets krav. 
 Just när det gäller hemmet anser både Linda och Lars att det finns vissa problem med 
föräldrarna. Linda tar upp att många elever blivit ”curlade”, alltså att de fått så mycket hjälp 
och stöd att det till slut blivit till nackdel för dem istället för hjälp. De är inte förberedda inför 
gymnasiets hårdare klimat och orkar helt enkelt inte med den arbetsökning som är i 
gymnasiet, jämfört med grundskolan. Lars lyfter fram ett annat problem och säger: 
 

Men om jag ska tala helt sant så är det föräldrarna som borde gå i föräldraskola och lära sig sätta 
gränser för sina barn. (Lars.) 

 
Han berättar att eleverna i princip gör vad de känner för, för att det är vad de har med sig 
hemifrån. De har aldrig fått lära sig att sätta gränser, så när de kommer till skolan blir det en 
sorts kulturkrock, där det finns regler som måste följas, och som de då inte vet hur de skall 
förhålla sig till. 
 De intervjuade lärarna och specialpedagogerna lägger även stor vikt vid att eleverna får ta 
eget ansvar för sina studier. Den extrahjälp som finns är oftast frivillig, det är endast Sam som 
säger att på hans skola måste eleverna komma till extrastödet ifall de blir kallade. De andra 
säger att det är upp till eleverna själva att ta ansvar. Lukas berättar om en elev som inte kunde 
hantera det egna ansvaret på rätt sätt, utan uteblev från lektionerna på grund av att han 
upplevde sig ha så mycket fritid då det var workshops på skolan. Detta ledde till att eleven 
fick många IG-varningar och de fick göra en åtgärd där eleven och Lukas hade ett litet 
morgonmöte varje dag, så att det på schemat stod att eleven skulle vara i skolan. 
  

5.1.4 Diagnoser 
 
När det gäller elever som har diagnoser, är det ingen av respondenterna som lägger större vikt 
vid själva diagnosen, utan det råder en samstämmighet bland dem om att eleverna som har 
någon form av diagnos är elever som alla andra, och att alla elever behöver bli bemötta på 
sina villkor. Respondenterna lägger en stor vikt vid individualisering och att samtala med 
eleverna, att eleverna själva får avgöra ifall de är i behov av särskilt stöd eller inte, och vad 
det är de behöver hjälp med.  
 Simon uttrycker det på följande sätt: 
 

Det har varit, och är, alldeles för mycket diagnosprat bland lärare, ”har den här eleven någon 
diagnos eller inte?” Det är skit samma tycker jag, uppmärksammar man en elev som verkar ha 
svårt för sin tillvaro i skolan så är det en signal på att man behöver jobba på ett annorlunda sätt, ett 
speciellt sätt. (Simon.) 

 
Specialpedagogerna, och särskilt Sara, berättar att de arbetar med elever med dyslexi, och att 
de har särskilda rum på skolan dit eleverna kan komma och arbeta. Även lärarna säger att det 
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på deras skolor finns särskilda rum där man kan bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi, och även andra diagnoser ifall det behövs. 
 Återigen säger respondenterna att de olika behoven eleverna med dessa diagnoser har, 
bemöts individuellt, och dessutom (med undantag av den lilla gruppen Lars har hand om) i 
klassrummen. Sam berättar att han befinner sig ute i klassrummen hos eleverna, oftare än vad 
de befinner sig inne i hans arbetsrum. Och Lukas säger att de på hans skola aldrig segregerar 
elever, utan arbetar med dem utifrån deras förutsättningar i undervisningssalarna. Han berättar 
även att det på skolan går elever utan diagnoser som får mer stöd än vissa elever med 
diagnoser, helt enkelt för att de diagnosticerade eleverna inte har samma behov av särskilt 
stöd. 
 

5.2 Mer än bara lärare 
 
I intervjuerna med specialpedagogerna Sam och Simon, framgår det att en faktor som de ser 
till att elever är i behov av särskilt stöd, beror på att många av dagens lärare inte har den 
utbildning eller förståelse för elevernas behov, som de skulle behöva. Simon betonar vidare 
att lärarna ser specialpedagogerna som speciallärare, till vilka de kan gå när det finns elever 
de själva inte har tid att bemöta. Detta kopplar han till det som framkommer i avsnitt 5.1.2, 
om at lärarna inte har tid. Han säger att lärarna i sitt vardagsarbete är så pressade att de försent 
upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd, och då går till specialpedagogen så att denne 
kan sätta in det stöd eleverna behöver. Vidare tar Simon upp att många lärare inte förstår att 
de måste anpassa undervisningen för att bemöta eleverna, utan istället då vänder sig till 
honom som specialpedagog, så att eleverna ska få specialundervisning av honom. Han 
berättar att han vid flera tillfällen fått bemöta elever som lärarna säger har språksvårigheter, 
men som han själv upplever bara har svårt att hinna med i undervisningen pga. lärarnas 
utlärningsstilar. Simon anser att det verkliga problemet ligger i skolans sätt att organisera 
verksamheten, och att kunskaperna om hur man bemöter elever i behov av särskilt stöd inte är 
tillräckliga. 
 Lärarna Lennart och Lars säger alla att de upplever sig vara mer än bara lärare. Lennart 
säger: 
 

Ja, man blir lite allt möjligt: Studievägledare, socialarbetare och... [ ] (Lennart.) 
 
Han berättar att eleverna ofta kommer till honom med problem som inte direkt rör skolan, och 
att hur viktigt det då är att han lyssnar till dem och samtalar med dem, för att bemöta dem i 
deras situation. På så vis, berättar han, skapar man en relation till dem, och de får förtroende 
för honom som lärare och han förstår deras situation bättre, så att de gemensamt kan arbeta ut 
lösningar på de problem och det särskilda stöd som eleverna är i behov av. 
 Lars säger att det inte finns något som kan kallas en normal skoldag i hans undervisning, 
utan allt är beroende av hur eleverna mår och vad de klarar av för dagen.  
 

Jag tycker det är jättekul att åka till jobbet varje morgon, för man vet aldrig vad som händer, det är 
lite öppet. Det som är jobbigt för min del är ju att jag kan aldrig ha någon fast planering. Den 
skiter sig ju varje dag [] (Lars.) 

 
Precis som Lennart får bemöta elever som har problem vilka inte är relaterade till skolan, får 
Lars göra samma sak. Han säger: 

Vi är mer... man är inte bara lärare: Man är kurator, man är förälder, man är kompis, man är lite 
allting i ett. (Lars.) 

 
[M]an är som en liten familj känns det som. (Lars.) 
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För Lars och Lennart blir deras jobb att bemöta eleverna oavsett vilka situationer de befinner 
sig i. Lennart uttrycker det på följande vis: 
 

För det ska ju inte finnas egentligen något sånt här specialpedagogiskt stöd, utan alla elever har 
rätt till samma stöd. (Lennart.) 

 
För Lennart blir det viktigt att bemöta alla elever på lika villkor, och han tycker det är mycket 
tråkigt när han inte har tid och möjlighet att hjälpa eleverna, men säger också att det alltid 
finns någon lärare tillgänglig på skolan, så att eleverna inte behöver vara beroende av en 
lärare. 
 

5.3 Kartläggning 
 
Gällande kartläggning av elever i behov av särskilt stöd, och hur man till att börja med 
upptäcker att elever har behov av särskilt stöd, råder det stor enighet bland respondenterna. 
Utifrån deras svar kan en kartläggning anses börja då en lärare på något vis lägger märke till 
att en elev har svårigheter i något ämne. Flera av respondenterna nämner läs- och 
skrivsvårigheter, och att man på elevtexterna kan se att det finns behov av stödåtgärder, eller 
åtminstone att det finns behov av att samtala med eleverna och se ifall de upplever sig vara i 
behov av stöd.  
 Alla tre specialpedagogerna, och Linda, nämner att man i början av årskurs ett utför 
screeningtest i svenska, för att se på vilken nivå eleverna ligger läs- och skrivmässigt. I dessa 
tester får eleverna läsa flera mindre texter och sedan ge ett av flera olika svarsalternativ. 
Utifrån detta test erbjuds sedan extrastöd till elever som får ett lågt värde. Dock påpekar 
Linda att det extrastödet inte enbart bör vara till elever som hamnar lågt i olika test, utan att 
även elever som det går bra för, och elever som ligger över medelvärden, kan behöva extra 
stöd. Alla elever skall få stöd, säger hon. 
 

[S]en är ju särskilt stöd också för elever som det går bra för, alla är ju i behov av uppmärksamhet. 
Man ska ju inte glömma det och bara relatera till problem, utan att uppmärksamma elever... som 
det går bra för och som det skulle gå ännu bättre för [...] (Linda.) 

 
Dock framgår det att själva kartläggningsprocessen enbart rör elever som det på ett eller annat 
sätt går dåligt för. Flera av respondenterna säger att man blir uppmärksam på att elever är i 
behov av särskilt stöd ifall de börjar få IG-varningar. Deras betyg blir ett sätt att kontrollera 
om det går bra för dem eller inte. Lukas belyser detta då han berättar om en elev som hade 
MVG i alla ämnen, men som fick IG-varning i matematik. Då uppmärksammades den eleven 
och man såg över vilka åtgärder som behövdes för att åtgärda det betyget. 
 Sara berättar att när det uppmärksammats att en elev har behov av särskilt stöd inom 
svenska, så får eleven gå till ett rum där specialpedagogerna sitter, och att man där skriver ett 
åtgärdsprogram för eleven, vilket sedan kontinuerligt följs upp och omarbetas. Detta är även 
något som förekommer på de andra skolorna i varierande utsträckning, men de säger alla att 
de skriver åtgärdsprogram, och att det förekommer elevvårdskonferenser. Via dessa utarbetar 
man sedan strategier för att bemöta elever som är i behov av särskilt stöd. Sara belyser att 
man i hennes arbetslag inleder åtgärdsprogrammen med att lyfta fram ämnen och saker som 
eleven själv anser sig bra och duktig i, och att man sedan försöker inkorporera detta i 
stödprocessen, så att man utgår ifrån elevens egna styrkor i arbetet.  
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5.4 Det finns inga problemelever 
 
På frågan hur de skulle tolka begreppet ”problemelever” är alla respondenter överens om att 
det inte finns några sådana, det finns elever i problem, men det finns aldrig några elever som 
är problem. Flera av respondenterna tar upp att elever kanske kan uppfattas som 
problematiska ifall de inte följer de rådande klassrumsnormerna, men betonar också att det är 
skolans ansvar att bemöta dessa elever, inte elevernas skyldighet att ”passa in”. Mycket fokus 
läggs på lärarna, och vad de kan göra för att bemöta elevers svårigheter. Elever blir elever i 
behov av särskilt stöd då skolan inte kan förmå tillhandahålla den undervisning som passar 
eleverna bäst. 
 

Och det är en utmaning för lärarna, tycker jag, att ta reda på: Hur ska jag bemöta de här eleverna? 
På vilket sätt kan jag förmå de här eleverna att ta till sig den kunskap jag vill förmedla? (Sam.) 

 
[A]lla har vi problem [...] sen finns det de som har behov av mer stöd än andra [...] problemet 
ligger snarare i att hitta det stöd de behöver. (Lukas.) 

 
Sam och Linda nämner båda två att de upplever mycket problem runt vissa elever, där det blir 
stökigt och högljutt när vissa elever är i närheten. Dock menar de inte att de eleverna är ett 
problem, men de lyfter själva upp frågan hur det kan komma sig att det blir så med vissa 
elever, då de själva inte har något konkret svar på det. Linda tar vidare upp att det finns 
kriminella elever, eller åtminstone elever med kriminellt beteende, men går inte djupare in på 
det ämnet. Även Lars pratar om elever med kriminellt beteende och berättar att det främst 
handlar om skadegörelse på skolan, då det rör sig om elever som utagerar sina aggressioner.  
 Flera av respondenterna nämner att det finns mindre grupper eller rum tillgängliga på de 
olika skolorna, dit elever i behov av särskilt stöd kan gå (eller bli tillsagda att gå) för att få 
hjälp och stöd. Lukas berättar bland annat om en elev som fick gå till en avskild del av 
lärarrummet och skriva matteprov, då eleven av okänd anledning fick panik ifall proven 
skrevs i större grupp. Sara och Simon jobbar mycket i ett särskilt rum, dit eleverna kan 
komma och få hjälp, främst med läs- och skrivsvårigheter. De flesta av respondenterna som 
pratar om mindre rum eller grupper, gör det mest i samband med läs- och skrivsvårigheter, 
men även annat så som matematiken Lukas parat om. 
 Lennart berättar att han hos elever med behov av särskilt stöd, och då främst de som har 
någon form av neuropsykiatriskt diagnos, ser ett stort bekräftelsebehov. Han berättar att de 
eleverna oftare än andra ber om kommentarer på sina arbeten och rent allmänt har ett större 
behov av att bli uppmärksammade av lärarna.  
 Både lärarna och specialpedagogerna tycker det är svårt att definiera vad särskilt stöd 
innebär. Istället säger de att det är högst individuellt för de olika eleverna, både de med och de 
utan diagnoser. Simon och Sara säger att det är upp till eleverna att avgöra ifall de är i behov 
av särskilt stöd, att skolan inte får bestämma att eleverna behöver särskilt stöd, utan att man 
måste samtala med eleverna och diskutera deras situation tillsammans med dem. Att definiera 
elever som i behov av särskilt stöd, utan att samtala med eleverna om det, tycker de är 
kränkande mot eleverna och anser att man då istället sätter en starkt negativ stämpel på 
eleverna och stigmatiserar det extrastöd som kan ges på skolan.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Språket  
 
Alla respondenterna lägger stor vikt vid att uppmärksamma elevers språk som en indikation 
på att allting inte står rätt till i elevens studiesituation, eller i vissa fall även utanför 
studiesituationen. Detta kan vara för att vi till vardags använder oss så pass mycket av 
språket, och för att det på gymnasiet, precis som Simon och Linda påpekar i avsnitt 5.1.1. 
Dessutom är det så pass mycket arbete på gymnasiet där man använder sig av texter på olika 
vis, att det snabbt bör stå klart för en lärare om en elev har svårt att följa med i uppgifterna 
och studierna. Det är dock intressant att se vad Lukas lyfter upp om att elever kan ”komma 
undan” med läs- och skrivsvårigheter genom att använda datorer, där 
rättstavningshjälpmedlen kan göra att deras problem blir i princip osynliga. I de fallen innebär 
det att elever som kan ha behov av särskilt stöd, går miste om den hjälpen. Således måste man 
som lärare vara uppmärksam på andra saker än bara stavning, precis som Asmervik et al. 
(2005) skriver om, vilket tas upp i bakgrunden, avsnitt 1.5. 
 Att elever som har problem med språket, undviker situationer där de måste använda sig av 
just språket, skapar en ond cirkel där de inte bearbetar sina besvär utan istället hamnar mer 
och mer efter i utbildningen, och deras behov av särskilt stöd växer ännu mer. Risken är att 
det går så långt att det till slut är för sent att sätta in stödåtgärder åt dem. Här kan man då 
förstå skolpersonalen då de betonar vikten av att eleverna själva säger till att de behöver hjälp, 
särskilt i förhållande till det flera av dem säger om att de har stora klasser och att det saknas 
möjlighet att bemöta alla elever under lektionstid.  
 Språkliga problem blir både en indikation på att en elev kan ha problem med något, men de 
är också ett problem i sig. Ifall en elev uppvisar språkliga problem blir det upp till läraren att 
hitta orsaken till detta, och respondenterna säger att det kan finnas många olika förklaringar. 
Dels kan det vara att eleven inte förstår språkuppbyggnad, eller så kanske det handlar om att 
läraren inte är tydlig i sitt eget språk, eller så kan det vara ett tecken på att eleven mår dåligt i 
och med något helt annat. Asmervik et al. (2001) lyfter fram att språkliga besvär kan härröra 
både från arv och miljö, något som även flera av respondenterna pratar om. Det finns inga 
snabba lösningar, och ibland finns det inga direkta svar på varför elever upplever svårigheter. 
Dock är alla respondenter noga med att man måste prata med eleverna, för att komma fram till 
var problemen ligger. Man måste alltså kunna anpassa sitt språk utifrån situationen, så att 
eleven förstår, och så att samförstånd kan finnas mellan lärare och elev. På så sätt kan läraren 
hjälpa eleven finna en gångbar metod för att underlätta skolgången och de språkliga 
problemen.  

6.1.2 Resurser 
 
Att det saknas pengar på flera av skolorna, ser flera av respondenterna som positivt ur en viss 
synvinkel och negativt ur en annan. Det är positivt på så vis att lärarna och 
specialpedagogerna måste klara sig med det de har, och hitta alternativa vägar och sätt att lära 
ut och undervisa. Genom detta kan lärare och specialpedagoger se både sig själva och 
kollegor växa i sina roller och det öppnar även upp för intressanta sätt att hitta nya lösningar 
på problem. 
 En negativ aspekt berör Lukas, då han berättar att det på hans skola inte finns ekonomi för 
att utreda ifall elever har någon form av diagnoser. Detta resulterar i att skolan och dess 
personal får arbeta extra mycket för att få till stånd en utredning, och det kräver mycket tid 
och kraft från lärare, föräldrar och elever. Här blir det då viktigt för skolans del att inte lägga 
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fokus på elevens besvär eller problem, utan snarare elevens rättighet att få hjälp, så att eleven 
inte upplever att dess besvär är besvär för skolan och personerna i omgivningen och på så sätt 
stigmatiseras ytterligare eller helt enkelt försöker dölja sitt behov av särskilt stöd och istället 
får ökade svårigheter.  
 Att gymnasiestudier är tidskrävande för elever är om inte annat tydligt i vad Skolverket 
(2008b) skriver. Dock rör respondenternas tankar kring tid, och avsaknaden därav, inte främst 
elevernas studiesituation (även om den också berörs), utan det handlar snarare om att lärare 
och specialpedagoger upplever att de inte har tid att bemöta alla elever på ett fullgott sätt i 
skolan. Detta innebär att de inte upplever att de ger alla elever det stöd de bör ha, och kan 
resultera i svårigheter både för elever och skolpersonal. Lennart berättar att han ligger vaken 
om nätterna för att det är många elever vilka inte får den hjälp han anser att de behöver, pga. 
tidsbrist. Således blir tidsbristen ett problem för både elever och lärare. Det är dock viktigt att 
betona att det i slutändan är eleverna som blir mest lidande av den tidsbrist man kan se, då 
den leder till att de inte får tillräckligt mycket stöd och att det även leder till att vissa elever 
hamnar så pass mycket efter i sitt skolarbete att de kan bli ansedda vara elever i behov av 
särskilt stöd.  
 

6.1.3 Utanför skolämnena 
 
Skolverket (2008b) skriver att det är många olika faktorer som kan bidra till att elever blir 
skoltrötta. Flera av dessa faktorer, och skoltrötthet i sig, nämner respondenterna när det gäller 
saker utanför skolan som ändå påverkar hur elever presterar i skolan. 
 Till att börja med nämner tre av dem elever som lider av social fobi, vilket kan bli extra 
jobbigt för elever då skolan är full av människor och möten, och det således blir en kamp bara 
att gå till skolan. Något som både Lennart och Lukas berättar att de har elever som inte gör, 
utan istället jobbar hemifrån, för att på så sätt ändå utbilda sig, men utan att behöva utsätta sig 
för pressen att gå till skolan och exponeras för sina behov. Dock får dessa elever hjälp, både 
från professionella utanför skolan, men också från sina lärare via mejl och telefonkontakt, 
samt via skolans kontakt med deras förmyndare. Problem kan alltså uppstå för eleverna i den 
miljö de ingår i, problem som för skolans personal kan verka omöjliga att bemöta och hantera. 
Dock kan man utifrån vad lärarna här säger, se att det finns metoder för att arbeta runt dessa 
problem.  
 Utifrån det respondenterna säger blir det också tydligt att många elever mår dåligt av saker 
som ligger utanför skolan, och en stor sådan faktor verkar vara hemmet, där de problem och 
besvär elever upplever hemma även ”följer med” dem till skolan och gör att de många gånger 
inte orkar komma till skolan över huvud taget, vilket i längden gör att deras betyg sjunker och 
de riskerar att inte klara av sina studier. Detta är även något Skolverket (2008b) tar upp, då de 
skriver om elever som avslutar sina studier i förtid.  
 Flera av respondenterna nämner att elevernas föräldrar kan vara en orsak till att eleverna 
inte mår bra, och att detta i sin tur påverkar deras skolgång. Linda tar upp att eleverna blir 
”curlade” av sina föräldrar, alltså att föräldrarna hjälper eleverna till den grad att de själva har 
svårt att klara av skolan. Här anser hon att föräldrarna gör sina barn en björntjänst, och detta 
kan bli svårt att bemöta i skolan. Här skulle det behövas någon form av samarbete mellan 
skola och föräldrar, precis som Salamancadeklarationen (2006) förespråkar. Dock skulle det 
behövas mycket tidigare, då problemet är att eleverna är ”curlade” redan när de kommer till 
gymnasiet. Och dessutom finns det flera problem att få till ett sådant samarbete. Lars nämner 
bland annat att det finns många föräldrar som inte bryr sig om sina barns skolgång, och då blir 
problemet snarare det motsatta: Att få föräldrarna engagerade. Vi kan nog anta att föräldrar 
som inte bryr sig, inte ”curlar” sina barn. Men kan det kanske finnas en risk att ”curlande” 
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föräldrar skulle ta för stort utrymme i ett samarbete med skolan? Förmodligen är det helt 
individuellt hur mycket föräldrar kan tänkas engagera sig i sina barns skolgång, men risken att 
föräldrar vill vara med och bestämma mer än vad som är gångbart inom skolan, finns. Det blir 
en balansgång för skolan, att dels bjuda in föräldrar till medverkan, men också sätta gränser. 
 Här skriver Skolverket (2008b) att många elever upplever kunskapssteget mellan 
grundskolan och gymnasiet. Både Linda och Sam lyfter upp problematiken att eleverna inte 
alltid är redo för gymnasiet på en kognitiv nivå, och att man ibland får sänka kraven för 
ämnena för att kunna bemöta dessa elever. Det blir ett problem både i och utanför skolan, där 
skolan ställer höga krav, men eleverna är inte mogna nog att bemöta dessa krav. Det blir ett 
dilemma, ifall gymnasieskolan ska sänka sina krav för att eleverna ska kunna nå upp till dem, 
eller ifall det är så att eleverna inte är redo för de krav som ställs, och istället borde göra som 
Sam föreslår, och ta ett sabbatsår mellan grundskolan och gymnasiet. Här blir det relevant att 
lyfta in Vygotkijs (1978) idéer om den proximala utvecklingszonen. Kan det vara så att alla 
elever kan klara kunskapskraven från gymnasiet, med hjälp av ”rätt” lärare/mentor?  
Respondenterna i denna undersökning pratar alla om individualiserad undervisning, där det är 
deras uppgift att hjälpa eleverna ta till sig kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. Detta 
kan ses som ett tecken på att de alla tagit till sig Vygotskijs teorier och arbetar för att alla 
elever ska få möjlighet att klara av sin skolgång utifrån sin egen individuella basis. 
 

6.1.4 Diagnoser 
 
Gällande elever i behov av särskilt stöd, och elever med diagnoser, så uttrycker 
respondenterna att de inte ser diagnoserna som det viktiga i avgörandet om elever är i behov 
av särskilt stöd eller inte, utan att de snarare ser konsekvenserna av diagnoserna som 
avgörande. Här upplever jag att respondenterna sällar sig till det kritiska perspektivet som 
Nilholm (2007) skriver om, eller kanske till och med dilemmaperspektivet, då de snarare 
betonar att man måste se till miljön och situationerna eleverna befinner sig än att de har någon 
form av diagnoser. Det viktiga verkar vara att bemöta eleverna på deras enskilda vilkor, 
snarare än att reagera på att de har en diagnos och försöka ”rätta sig” efter det. Här lyfter 
dessutom Lukas upp att de på hans skola har flera elever med diagnoser, men som i många 
situationen behöver mindre stöd än elever utan diagnoser. Här kan man se kopplingar till 
Vygotskijs (1978) teorier om den proximala utvecklingszonen, och det kan vara så att vissa av 
Lukas elever med diagnoser har en större kunskapsbas än vissa elever utan diagnoser, och att 
det kanske egentligen inte rör sig om elever i behov av särskilt stöd, utan om elever med olika 
förförståelse. Utifrån det ovan skrivna blir det tydligt att respondenterna inte ser diagnoser 
som en enskild eller uteslutande faktor för att klassa elever som i behov av särskilt stöd, utan 
att man snarare ska se till varje elev som en individ och bedöma deras behov av stöd utifrån 
deras individuella förutsättningar. Något Linda dessutom kommenterar i intervjun. 
 Det går inte att säga att respondenterna sällar sig till ett visst perspektiv av de som Nilholm 
(2007) skriver om, och det är svårt att säga att någon av dem lutar mer åt ett av perspektiven 
än ett annat. Möjligtvis att Lennart är mer inriktad åt det kritiska perspektivet, där han 
uttrycker att specialpedagogiken egentligen inte borde finnas, utan att skolan borde anpassas 
så att den kan bemöta alla elevers behov av särskilt stöd utan att för den sakens skull vända 
sig till ett särskilt ämne. Utöver detta verkar det snarast vara så att respondenterna utgår ifrån 
en blandning av de tre perspektiven, något Nilholm själv skriver att många gör. Ingen av 
respondenterna lyfter fram något perspektiv mer specifikt, utan de pratar som sagt om 
individualisering, och verkar förhålla sig utifrån detta. De försöker bemöta eleverna på 
elevernas villkor, har de problem utan att ha en diagnos bemöter man det och har de en 
diagnos utan att för den sakens skull behöva särskilt stöd så bemöter man det. Det viktiga blir 
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att se till eleverna och vad de klarar av, hur de själva upplever sin skolgång och vad de 
behöver hjälp med.  

6.2 Mer än bara lärare 
 
I detta avsnitt blir den största skillnaden mellan specialpedagoger och lärare synlig. Dock 
berör den skillnaden snarare hur de (i denna undersökning) ser på varandra och sina 
respektive arbetsuppgifter, snarare än hur de ser på begreppet som är fokus för 
undersökningen. Men att lärare i många fall saknar en viss specialpedagogisk kompetens, är 
ju något som Persson (2007) tar upp, och som lyfts fram i bakgrunden till denna uppsats. Där 
författaren och två av de intervjuade specialpedagogerna menar att en fördjupad 
specialpedagogisk kunskapsbas skulle hjälpa lärare att bättre bemöta elever med behov av 
särskilt stöd.  
 Det är vidare intressant att notera att Lennart, som faktiskt har läst en termin 
specialpedagogik, anser att den sortens stöd borde vara självklart, och att det inte borde finnas 
något som kallas för specialpedagogiskt stöd. Det syns alltså en viss konsensus i det att lärare 
behöver en bredare kunskapsbas kring elever i behov av särskilt stöd, men i intervjuerna 
framkommer det ändå att flera av lärarna anser sig bemöta eleverna utanför ramarna för vad 
som kan ses som den traditionella lärarrollen, även om de inte benämner det som 
specialpedagogiska kunskaper eller dylikt.   
 Det är intressant hur flera av lärarna anser att de är så mycket mer än lärare, t.ex. kuratorer 
eller kompisar, och det vore spännande att dyka djupare i detta för att se vilka idéer som finns 
kring just att vara lärare. I den här undersökningen blir det tydligt att lärarna ser sitt yrke som 
komplext, och att det inte enbart handlar om att stå vid en kateder och lära ut. Läraryrket blir 
mångsidigt och det blir viktigt för lärarna att ha kunskaper om mer än sina ämnen, och ha 
förmågor utöver de rent didaktiska. Detta blir tydligt i vad bland annat Lennart säger, där han 
pratar om att lärarna på hans skola kan få agera som många olika roller, och där han även 
lyfter fram att en bredare specialpedagogisk kompetens är viktig för varje lärare. Genom en 
bredare kompetens kan lärare på så vis lättare bemöta elever i behov av särskilt stöd, och även 
visa att de finns där för eleverna, för att underlätta deras vardag i skolan, genom att vara ett 
stöd i skolmiljön. Detta berör det som Persson (2007) skriver om, där författaren menar att en 
bredare specialpedagogisk utbildning för den reguljära läraren skulle gagna både läraren och 
hennes elever, ett uttalande som Lennart verkar ställa sig bakom. Det blir dessutom tydligt att 
det behövs en bred kompetens bland lärare idag, då både Lars och Lennart lyfter fram att 
läraryrket (som de ser på det) innefattar mycket mer än att bara lära ut och ”se till” att 
eleverna får ett betyg. Istället nämner de att eleverna ofta kan blanda in lärarna i fler delar av 
deras liv, och att läraren kan få agera flera olika roller (som t.ex. kurator eller socialarbetare). 
Därmed inte sagt att lärare ska vara utbildade inom dessa områden, då det ju redan finns 
kompetent personal inom de olika områdena. Dock kan man via specialpedagogikens hjälp få 
en bredare kunskapsbas att stå på som lärare, utifrån vilken man sedan kan guide eleverna till 
den instans som är bäst lämpad att bemöta dem.  

6.3 Kartläggning 
 
Det framgår i undersökningen att elevernas betyg är en viktig faktor när det gäller att 
uppmärksamma och kartlägga ifall de har behov av särskilt stöd. Utöver betygen är det tre 
andra faktorer som framstår som viktiga när det gäller kartläggning: Ifall eleven redan har en 
diagnos; ifall eleven själv säger till lärarna att hon vill ha extra stöd och slutligen ifall läraren 
lägger märke till att någonting inte stämmer. 
 Efter den första fasen, eller själva uppmärksammandet av att eleven behöver hjälp från 
skolan, framgår det att alla respondenter har utarbetade handlingsplaner för själva 
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kartläggningen och bemötandet av besvären, där man använder sig av antingen 
elevvårdskonferenser eller åtgärdsprogram, eller både och.  
 Återigen framgår det att fokus ligger på både elev och miljö, vilket förordas i 
dilemmaperspektivet som Nilholm (2007) skriver om. Dock är detta ingenting som någon av 
respondenterna själva lyfter fram, och det är snarare en överblick över deras svar i 
transkriptionerna som ger denna bild, än en direkt ställd fråga under själva intervjuerna.  
 Själva fokusen för att sätta igång en kartläggning, verkar vara betygen. Ifall en elev 
riskerar att få IG i något ämne, diskuterar man på de olika skolorna vad detta kan bero på, och 
så sätter man sedan igång en kartläggning. Själva kartläggningen är sedan olika 
åtgärdsprogram och elevvårdskonferenser, vilka skolorna själva utarbetat planer för hur de 
genomförs. Det bör dock nämnas att anledningarna till varför en elev riskerar att få IG kan 
vara många och olika. Det är inte så att respondenterna bara ser till betygen, utan även 
(främst) till eleven bakom betygen. Betygen tjänar som en form av riktlinje hur det går för 
eleverna i skolan, och då dessa sviktar är det ett tydligt tecken på att någonting inte stämmer. 
 Flera av respondenterna tar upp att man tittar på mer än bara betyg. Bland annat genomförs 
så kallade screeningtest på flera av skolorna, och genom dessa får skolpersonalen en idé om 
hur eleverna ligger till rent läs- och skrivmässigt. Ifall det verkar som att eleverna ligger på en 
låg nivå, får de möjlighet till hjälp. Övriga problem som framkommer i intervjuerna är svåra 
för skolan att kartlägga, då det ofta handlar om social fobi, ADHD eller liknande, alltså 
problem som utreds inom andra instanser. Däremot bemöts alla dessa besvär i skolan, på ett 
eller annat sätt, och genom kartläggning får skolorna möjlighet att lyfta fram vad de kan göra 
för att hjälpa eleverna, och för att bemöta dem med en så god lärmiljö som möjligt. 
 Alla respondenter nämner någon form av de riskfaktorer som Asmervik et al. (2005) 
skriver om, t.ex. jobbiga hemsituationer eller sociala problem, däremot nämner ingen av dem 
något om skyddsfaktorer. Det är bara specialpedagogen Sara som tar upp att man försöker 
anpassa arbetet utifrån elevernas egna intressen och styrkor. Resterande informanter pratar 
alla om vikten av att individanpassa undervisningen, och Asmervik et al. skriver att 
skyddsfaktorer ofta handlar om elevens/barnets motståndskraft mot det som är jobbigt, och att 
denna motståndskraft är individuell. Därmed är det möjligt att respondenterna underförstått 
arbetar med skyddsfaktorer, även om de inte pratar om det eller nämner själva ordet 
skyddsfaktorer (man kan ju arbeta med det utan att använda just den termen). Det hade dock 
varit intressant att höra konkreta exempel på hur man individuellt bemöter elever, och 
avsaknaden av detta kan mycket väl ligga i själva intervjufrågornas utformning.  
 Ingen av respondenterna uppvisar det vänta-och-se-beteende som Skolverket (2008b) 
skriver om, istället framgår att respondenterna är snabba att agera då elever uppvisar behov av 
stöd. Däremot läggs, precis som skolverket skriver, stort ansvar på eleverna själva. Ifall de 
behöver hjälp, är det upp till dem att komma till lärarna och meddela detta. Det bör påpekas 
att detta främst gäller i de fall då lärarna inte ser att eleverna behöver stöd, och att 
respondenterna inte väntar med att agera bara för att eleverna inte säger till. Som Ap-Onsjö 
(2006) skriver, är det viktigt att läraren för dialog med eleven, så at eleven upplever att hon är 
aktiv och delaktig i de beslut som rör henne.  

6.4 Det finns inga problemelever. 
 
Även här är det tydligt att man först och främst ser den miljö som eleverna ingår i som orsak 
till de problem och besvär de kan uppleva. Ingen av respondenterna säger att problemen 
ligger hos eleverna, utan snarare runt omkring dem. När man pratar om elever och problem så 
är det alltid elever i problem som nämns, eller vid något enstaka tillfälle elever med problem. 
Det är aldrig elever som problem, utan alla tar de avstånd ifrån ett sådant synsätt och menar 
att om något är problem så är det undervisningens struktur och lärarnas kunskaper (eller brist 
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därav). Det är ingen av informanterna som ger några konkreta förslag på hur man i miljön kan 
bemöta elevers behov av stöd, utan istället är den mesta stödundervisningen som nämns, 
förlagd på annan plats än i elevernas hemklassrum (bortsett från att Sam ofta är ute i 
klassrummen och rör sig). Detta är lite intressant då respondenterna annars ger bilden av 
skolor vilka arbetar för inkludering och öppenhet, men där det särskilda stödet inte alltid är 
tillgängligt i de reguljära klassrummen. Exakt varför det är såhär framkommer inte. 
 Möller & Nyman (2003), Nilholm (2007) och Partanen (2007) skriver alla att den miljö 
och kultur en elev ingår i kan ha stor påverkan på ifall hon är i behov av särskilt stöd. De 
menar att i rätt miljö mildras de besvär som eleverna har, och det är möjligt att man på 
skolorna som ingår i undersökningen anser att en mindre grupp, eller avskilt rum, är den bästa 
miljön att bemöta elevers särskilda behov. Oavsett tanke bakom, innebär denna metod att man 
till viss del befäster det Nilholm (2007) skriver om att specialpedagogiken ur ett historiskt 
perspektiv har haft en exkluderande effekt. I och med att man fortsätter skicka iväg elever till 
rum utanför det reguljära klassrummet, finns risken att specialpedagogiken fortsätter vara 
exkluderande, och dessutom att eleverna känner sig bortstötta från sin klass, eller utpekade 
pga. sina svårigheter. Dock belyser Lukas att han hade en elev som mådde bättre då hon fick 
sitta i ett eget litet rum under matteproven, än att delta i helklass, så att säga att man bör 
undvika den lilla gruppen blir fel, istället bör man se till varför den används, och vilka elever 
som går dit. Skolverket (2010) skriver att användandet av små grupper kan vara bra, så länge 
elevens bästa sätts i fokus. Det innebär att elever i behov av särskilt stöd som kan undervisas i 
det reguljära klassrummet, ska undervisas i det reguljära klassrummet. Detta är även något 
som stöds Björck-Åkesson & Granlund (2002)som skriver att elever utvecklas via interaktion 
med omvärlden, och på så sätt blir det viktigt att eleven får ingå i ett större perspektiv och inte 
isoleras i en mindre grupp.  
 Lärarna och specialpedagogerna säger att oavsett vilka problem de stöter på hos eleverna, 
så finns det alltid sätt att arbeta runt dem, vilket innebär att det egentligen bara är problem 
ifall eleverna själva säger det, och att respondenterna då mest ser det som en utmaning att 
bemöta dessa. Återigen framkommer det inte riktigt vilka metoder eller redskap som kan 
användas för att bemöta problem, utan precis som med så mycket annat verkar det vara 
individuellt. Det är således svårt att säga exakt hur man ska bemöta problem som uppstår, och 
det verkar snarast handla om att som lärare och specialpedagog ha kunskaper och erfarenhet 
så att man kan ta det på en fall till fall-basis.  
 Det finns alltså inga problemelever, men det finns särskilda rum på flera av skolorna som 
är specifikt avsatta för att bemöta elever som har någon form av problem.  

6.5 Slutdiskussion 
 
Att till fullo definiera vad begreppet ”Elev i behov av särskilt stöd” innebär blir svårt. Utifrån 
vad respondenterna säger blir det dock tydligt att vad som menas med elever i behov av 
särskilt stöd måste avgöras från en fall till fall-basis, utifrån hur elevernas svårigheter yttrar 
sig, och dessutom utifrån hur eleverna själva upplever sin skolsituation.  
 Det finns inte direkt någon tydlig skillnad i svaren från lärare och specialpedagoger, utan 
de tyckte för det mesta samma saker och gav svar som överensstämde med varandra. Den 
punkt där det framgår någon skillnad mellan dem, är där två specialpedagoger lägger större 
ansvar på lärarna när det gäller hur det kommer sig att elever behöver särskilt stöd. Dock är 
det ett synsätt som till viss del stöds av läraren Lennart, som anser att alla lärare borde ha den 
kompetensen och att det således inte borde finnas något sådant som specialpedagogiskt stöd, 
utan att det borde vara allmänpedagogiskt istället. Med andra ord går det inte att säga att 
specialpedagogerna i den här undersökningen ser begreppet på ett sätt, och lärarna ser det på 
ett annat.  
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 Det råder enighet om att begreppet ”Elev i behov av särskilt stöd” är svårdefinierat, men att 
det främst handlar om elever som inte når upp till kunskapsmålen i skolan, och att det kan 
finnas många olika orsaker till detta, vilka alla är viktiga att vara medveten om, och dessutom 
vara medveten om hur man kan bemöta dessa problem och behov i skolan. Begreppet är högst 
individuellt, och de intervjuade lärarna och specialpedagogerna nämner både elever med och 
utan någon form av diagnoser, men är ändå noga med att poängtera att det inte är diagnoserna 
(eller eleverna) som är ett problem, utan snarare hur skolan är uppbyggd rent organisatoriskt, 
samt vilka kunskaper de som arbetar där besitter. De betonar vidare att en elev med en 
diagnos inte är detsamma som en elev i behov av särskilt stöd, då många elever med 
diagnoser ofta kan vara delaktiga i sin egen undervisning utan problem. Dock bör man inte ta 
för givet vilka elever som behöver, respektive inte behöver, särskilt stöd. 
 Vikten läggs vid att se till den individuella eleven i den miljö denna ingår i, och därifrån 
försöka utarbeta en plan för att ge eleven det särskilda behov den behöver, och även för att 
den en dag inte ska behöva särskilt behov. För det framgår även att i princip alla elever kan ha 
behov av särskilt stöd någon gång i livet, det är inte nödvändigtvis ett permanent tillstånd av 
behov av särskilt stöd, utan kan med rätt hjälp och insatser vara något övergående.  
 På sätt och vis betyder inte begreppet ”elev i behov av särskilt stöd” någonting. Visst finns 
det elever i behov av särskilt stöd, men vilka dessa elever är, går inte att säga på rak arm. Det 
verkar istället upp till var och en att själv (och i samtal med kollegor) avgöra vilka elever som 
är i behov av särskilt stöd, och vad exakt det är som gör det. Vidare verkar det i vissa fall 
kunna vara så att elever som till synes lider av besvär, inte har behov av särskilt stöd, medan 
elever som till synes är friska och ”normala” har behov av särskilt stöd. Detta skulle i vissa 
fall kunna bero på att de har olika kunskapsbaser när de kommer till gymnasiet, och att 
undervisningen inte är anpassad efter deras proximala utvecklingszon. 
 När jag påbörjade den här uppsatsen hade jag en tydlig idé om att det finns någon form av 
universell syn på elever i behov av särskilt stöd, och vilka de är. Men den synen försvann 
ganska snabbt när jag gjorde mina intervjuer och sedan analyserade dem.  
 Det finns inga enkla svar, inga snabba lösningar, utan det verkar oftast handla om 
processer, där man kan få gå tillbaka och göra om, utreda på nytt och föra upprepade samtal.  

6.6 Metoddiskussion 
 
Den metod jag valde för genomförandet av undersökningen, var välfungerande och en metod 
som stämde väl överens med syftet. Genom att använda mig av semistrukturerade intervjuer 
kunde jag fånga upp nyanser i respondenternas utsagor, och ställa följdfrågor för att på så vis 
få bättre förståelse för vad de menade. 
 Under själva genomförandet av intervjuerna, upplevde jag ingen tydlig eller markant 
intervjuareffekt, utan upplevde att respondenterna sade vad de tyckte och att det var god 
stämning. Där jag upplevde störst intervjuareffekt, i den mån att jag till viss del formulerat 
frågorna utifrån min egen förförståelse, vad vid frågan om problemelever. Den frågan kan ha 
haft som effekt att den styrde in respondenterna på ett visst spår, vilket behandlade eleverna 
som problem. Dock upplever jag att de svar jag fick snarare gick emot den bilden, och att den 
frågan var en av dem som gav mest nyanserade svar och där respondenterna tänkte efter lite 
extra innan de svarade. 
 I efterhand (under analysen av intervjuarna) upplevde jag att en eller två av dem kanske 
gav en lite mer positiv bild av sin skola än vad som egentligen stämmer, och det jag hade 
kunnat göra för att kontrollera detta var att intervjua flera respondenter från samma skola, för 
att se hur väl deras bilder av skolan stämde överens. En annan metod jag hade kunnat använda 
mig av för att få en så tydlig och sann bild som möjligt, hade varit den triangulering som 
Denscombe (2009) skriver om, där jag till exempel hade kunnat observera under en längre 
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period. Dock hade detta inneburit att jag skulle behöva ta del av skrivandet av 
åtgärdsprogram, elevvårdskonferenser och över huvud taget bemötandet av elever i behov av 
särskilt stöd. Detta kan vara känsligt för många, och det skulle ha tagit mer tid i anspråk än 
vad jag hade möjlighet att lägga ner. Däremot vore det intressant för en framtida studie, med 
liknande syfte som denna, fast i större utsträckning med fler respondenter och 
datainsamlingsmetoder. 
 Att använda enkäter för att samla in definitioner av det undersökta begreppet hade gett mig 
en bredare bild av hur många som ser det på olika sätt, men jag hade förmodligen inte fått en 
djupare förståelse, utan skulle då ha behövt ge olika förslag på vad begreppet kan innebära för 
att kunna sammanställa dem i en överskådlig rapport.  
 Då undersökningen omfattar så pass få respondenter är jag medveten om att resultaten inte 
kan generaliseras eller anses representera allmänna åsikter om begreppet ”Elev i behov av 
särskilt stöd”. Dock vore det av intresse att utföra studien i en större utsträckning, dels för att 
se ifall resultaten som framgår här, på något vis återkommer hos fler av skolans verksamma 
lärare och specialpedagoger (och kanske även rektorer). Men även för att se ifall det kan 
finnas en tydlig definition av begreppet, eller om det helt enkelt inte låter sig definieras då det 
är så pass individuellt betonat vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Det vore även 
intressant att genomföra studien fast med ett elevperspektiv, där elever som har fått särskilt 
stöd själva får uttala sig om det, och berätta hur de själva ser på det, och vad de upplever att 
särskilt stöd är. 
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8. Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
Inledande frågor 
Berätta om ditt arbete 
Hur länge har du arbetat som... 
Hur stora klasser har du hand om? 
 
Följdfrågor 
Har du några särskilda arbetsuppgifter? 
 
Nyckelfrågor 
Finns det någon grupp elever som du upplever behöver lite extra stöd? 
Vilken sorts elever upplever du är i störst behov av stöd/lärarens uppmärksamhet? 
Vilka resurser upplever du att det finns för att bemöta elevers olikheter i klassrummen? 
 -Vad händer med de som faller utanför? 
Vilka särskilda behov ser du hos eleverna? 
 -Hur bemöts dessa behov? (inte bara av respondenten) 
Vilken möjlighet finns för eleverna att få extrahjälp i olika ämnen?  
 -Sker den hjälpen i sådana fall i eller utanför klassrummet? 
Vad för samarbete finns det mellan lärare och specialpedagoger? 
Hur vanligt förekommande är EVK och ÅP? 
 -Finns det några mönster i dessa, alltså för vilken typ av situationer de 
behandlar? 
Vilka behov av stöd, som inte är relaterade till uttalade diagnoser, ser du hos eleverna? 
Vad innebär begreppet ”problemelever” för dig? 
 
Avslutande frågor/eventuella följdfrågor 
Vilka metoder används för att fånga upp alla elever i undervisningen? 
Vilka metoder används för att definiera ”elev i behov av särskilt stöd” Hur kartläggs att en 
elev är i behov av särskilt stöd? 
Hur skulle du definiera elev i behov av särskilt stöd? 
Vilka erfarenheter har du av elev i behov av särskilt stöd? 
 


