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Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur lärare och skolledare på en 

grundskola uppfattar begreppet elever i behov av särskilt stöd och om detta stöd är 

kopplat till en diagnos. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuade 

åtta pedagoger och två rektorer på en skola. Intervjufrågorna var baserade på våra 

forskningsfrågor och vi ville ta del av informanternas personliga åsikter. Vår studie 

resulterar i att de elever som inte når skolans mål får särskilt stöd. Vidare visar 

studien att pojkar får mer stöd än flickor. För att läraren ska kunna möta alla elever i 

en klass bör arbetsuppgifterna anpassas för varje enskild individ. Särskilt stöd ges till 

de elever som inte når kunskapsmålen i skolan oavsett om eleven har en diagnos eller 

inte. 

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
 

Vi är två blivande pedagoger som har ett starkt intresse för elever som av olika 

anledningar behöver särskilt stöd. En av skolans uppgifter är att skapa rätt 

förutsättningar som krävs för att eleverna ska skapa en god utveckling och ett gott 

lärande (Skolverket 2011). 

 

En skola för alla talas det om, men är det en skola för alla? Vi känner till en elev som 

går i 8:e klass och har stora utmaningar i mötet med skolan varje dag. Han har 

bristande sociala förmågor. Han är gärna för sig själv, spelar dataspel och har 

ingenting gemensamt med sina klasskamrater. Han deltar i undervisningarna, men 

tappar både motivationen och intresset ganska snabbt. Han har stora 

koncentrationssvårigheter och blir ofta orolig. Vidare har han inte någon läsförståelse 

och hans sätt att skriva är enkelt och sporadiskt. Han har blivit utredd för ad/hd, och 

läs- och skrivsvårigheter, dock utan att få en diagnos. Detta innebär att han ligger 

strax under gränsen för att få en diagnos. Persson (2005) menar att elever som 

behöver stöd, får det i alldeles för liten utsträckning. 

 

Vi har läst en artikel i Lärarnas tidning nr 9 2012 årgång 23 (s.6) som redogör för 

diagnoser och deras koppling till särskilt stöd för eleverna i skolan. Det redovisas att 

en diagnos krävs för att en elev ska få särskilt stöd. Vi funderar över om det krävs en 

diagnos för att få särskilt stöd. Efter att ha läst denna artikel och kopplat ihop 

innehållet med eleven ovan kände vi att vi vill ta reda på mer. Hur ser mötet ut med 

skolan för eleverna och krävs det en diagnos för att få rätt stöd? Detta fångade vårt 

intresse och vi ville ta reda på vad skolledare samt lärare har för syn på särskilt stöd 

och vem som får det. 

1.1 Forskningsproblem 
 

Skolan ska möta alla elever utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Eleverna 

har olika inlärningsstilar vilket kräver hjälp på många skilda sätt. Deras bakgrund 

och sociala förhållanden kan påverka mötet med skolan. Detta kan till exempel vara 

att eleven har ett annat modersmål och bristande kunskaper i det svenska  

språket. När det gäller genusperspektivet, hur fördelas det särskilda stödet? Hur blir 

mötet med alla elever möjligt för en undervisande lärare? 

 

Skolans uppgift är att ge alla elever det stöd som krävs. Verksamma inom skolan har 

samma mål, men är det samma sak som att elever får rätt till det stöd som krävs. Om 

alla elever får det stöd som krävs borde alla nå målen. Varför kvarstår då problemen i 

skolan? Är det så att det krävs en diagnos för att få särskilt stöd, skapar detta ett tryck 

på att ge elever diagnoser för att få rätt stöd?  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare och skolledare på en grundskola 

uppfattar begreppet elever i behov av särskilt stöd och om detta stöd är kopplat till en 

diagnos. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

 Hur uppfattar lärare och skolledare på en grundskola innebörden av särskilt 

stöd? 

 Vem får, enligt lärare och skolledare, särskilt stöd i det som kallas en skola för 

alla? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Här definierar vi några diagnosbegrepp. 
 

1.4.1 ADHD= attention deficit hyperactivity disorder 
 

ADHD tillhör till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och ADHD innebär 

att barnet har uppmärksamhetsstörningar samt hyperaktivitet. I det dagliga innebär 

detta att dessa barn har svårt med turtagning, samt svårigheter att kontrollera sitt 

eget humör och sina känslor. De kan ha svårigheter med det sociala samspelet, samt 

att de kan säga emot vuxna, de trotsar. Vidare har de ett beteende som kan vara  

oförutsägbart (Socialstyrelsen 2012-10-15). Enligt Socialstyrelsen är det vanligare att 

pojkar har diagnosen jämfört med flickor. 

 

1.4.2 Autism 
 

När någon får diagnosen autism innebär det att personen i fråga har svårigheter inom 

vissa vanligt förekommande sociala situationer. Autos kommer från grekiskan och 

betyder själv (www.autism.se 121021). En person med autism har ofta svårt att sätta 

sig in i hur andra människor tänker eller känner. De har svårigheter i den ömsesidiga 

kommunikationen, i samspelet med andra och svårigheter att leka lekar och använda 

fantasin. 
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1.4.3 Dyslexi/Läs-skrivsvårigheter 
 

Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är synonyma begrepp (Stadler 1994). Detta 

innebär att en person har svårigheter att läsa och skriva. När det gäller läsningen är 

oftast problemen att läsningen går långsamt och knackigt. Den som läser hoppar över 

ord eller gissar på orden. Vid skrivningen kastar den som skriver om konsonanter 

samt hoppar över vokaler för att nämna några svårigheter.  

2. Litteraturgenomgång  
 
Under detta kapitel redogör vi för skolans styrdokument. Därefter redogör vi för 

tidigare forskning samt litteratur som är relevant för vår studie. 

 

2.1 Aktuella styrdokument och nationella överenskommelser  
 

I Läroplanen för grundskolan (2011) står det att skolan ska ta hänsyn till elevens olika 

förutsättningar samt se till att deras behov tillgodoser. Vidare står det att 

utbildningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (s.8). 

 

Läroplanen talar om en likvärdig utbildning och det innebär att 

undervisningsmetoderna måste variera på ett sätt att elevernas olika behov beaktas.  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 

alla.  

 

Ytterligare en faktor att beakta när det gäller en likvärdig utbildning är 

genusperspektivet. De krav och förväntningar som ställs på pojkar och flickor i skolan 

kan vara olika och därmed kan detta bidra till att skolan ger en bild av hur pojkar och 

flickor ska bete sig. Läroplanen 2011 säger att skolan ska arbeta emot traditionella 

könsmönster genom att låta både pojkar och flickor utveckla sina förmågor 

oberoende kön. 

 

Lärarens ansvar när det gäller elevernas kunskapsinhämtning är att varje elevs 

behov, förutsättningar, kunskaper och tänkande ska ligga till grund för en individuell 

planering för varje elev. I läroplanen 2011 står det att läraren ska stimulera, handleda 

och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. Elevernas ansvar ligger i att ta 

ett eget ansvar för sitt lärande (Läroplan 2011). Tillsammans med läraren ska de 

utveckla sina kunskaper.  
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I Skollagen § 10 står det att barnets bästa ska vara utgångspunkten. Under § 25 

Elevhälsa, står det att elevhälsan ska vara förebyggande samt att eleven ska stödjas i 

sin utveckling mot att nå kraven som ställs i skolan (SFS2010:800). Om en elev är i 

behov av specialpedagogiska åtgärder ska det finns tillgång till utbildad personal 

inom områdena medicin, psykologi samt specialpedagogik. I Skollagen står det att 

det stöd som eleven behöver ska ges. Det kan vara särskilda undervisningsgrupper, 

enskilda undervisningsgrupper samt anpassad studiegång (§ 11,12). 

 

I FNs Konvention om Barns Rättigheter står det att barnet ska ges möjlighet att 

utvecklas utifrån barnets egna förutsättningar, fysiska och psykiska förmåga.  

 

Barnet ska ha tillgång till lärare med en positiv inställning samt kunskaper i olika 

specialpedagogiska synsätt för att kunna ge rätt stöd. Skolverket beskriver det på 

följande sätt: Salamancadeklarationen handlar om hur skolan ska anordna 

undervisningen för elever med särskilda behov. Salamancadeklarationen bygger på 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s Standardregler 

om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning (Skolverket 

120929). 

 

2.2 Tidigare forskning och litteratur 
 
Här redogör vi för tidigare forskning samt litteratur som är relevant för vår studie. 
 

2.2.1 Mötet med skolan 
 

Historiskt har specialpedagogiken setts som en hjälp att förändra barnet, menar 

Persson (2001). Han menar att man avskilde barn med svårigheter genom att de fick 

gå i särskilda skolor eller grupper. Idag har en riktning mot en skola för alla tagits och 

det ställs större krav på pedagogens färdigheter. Pedagogen ska tillgodose de olika 

behoven barnen har samt se till att deras behov av både stöd och stimulans 

tillfredsställs (Fischbein & Österberg 2003).  

 

Karlsson (2007) har gjort en avhandling där syftet var att ta reda på hur barn 

marginaliseras i utbildningssammanhang. Hon undersökte barn som gick i särskilda 

undervisningsgrupper innan de skulle tillbaka till sin vanliga klass. Karlsson (2007) 

ville ta reda på hur barnen hade det i dessa grupper. Resultaten från avhandlingen 

visar bland annat, att elever som har gått i dessa särskilda undervisningsgrupper 

kände att de inte riktigt visste var de hörde hemma, i den riktiga klassen eller i 

gruppen.  Vidare visar ett resultat att en otydlighet finns på organisationsnivå kring 

eleverna i den särskilda undervisningsgruppen, samt att eleverna i gruppen testar 

sina gränser i gruppen och på rasterna. 
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Begreppet en skola för alla betyder att alla elever ska känna sig välkomna till skolan, 

men det innebär inte att alla ska få undervisning på samma sätt. En av lärares flera 

uppgifter är att möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov. Hos varje 

enskild elev varierar behoven och lärarens uppgifter blir då att möta hela variationen 

i elevgruppen. Det är viktigt att hela klassen eller gruppen stöttas samtidigt och det är 

av stor vikt att individualisera undervisningen (Ahlberg 2001).  

 

Isaksson (2009) studerade i sin avhandling olika aspekter av en grundskolas insatser 

när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Syftet var att analysera 

spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse. Viktigt i avhandlingen var att 

se till synen på svårigheter i skolan, men också hur arbetet ser ut, alltså vilka 

särskilda åtgärder skolan intar när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Ett av 

resultaten som studien visar är bland annat att särskilt stöd gavs utanför ordinarie 

klassrum, antingen enskilt eller i mindre grupp. 

 

Lundgrens (2006) avhandling kring elever i riskzonen redogör för hur arbetet kring 

elever i riskzonen sker. Hennes studies syfte var att undersöka hur barn föll mellan 

stolarna, som hon själv skildrar det, på grund av att inte olika funktioner 

kraftsamlade sina resurser för att hjälpa elever som hade svårigheter. Lundgren 

(2006) genomförde två pilotstudier, en enkätstudie och en empirisk studie som 

sedan låg till grund för hennes avhandling. Resultatet i avhandlingen visar bland 

annat att fokus hos lärarna ligger på avvikelser hos eleverna. Vidare visar hennes 

klassrumsobservationer att lärarna klassificerar eleverna samt att de övervakas. 

Lärarna använder olika strategier för att eleverna ska uppnå kollektiv homogenitet, 

redovisar Lundgren (2006). När det gäller individualiseringen ställs det krav på ett 

aktivt eget styrande av eleven själv. 

 

2.2.2 Genus 
 

Barnens svårigheter sker i mötet mellan barnens förutsättningar och omgivningens 

krav på att vara eller göra på ett visst sätt.  Det finns olika riskfaktorer som kan 

påverka hur barnet blir behandlat, till exempel barnets sårbarhet eller sociala miljö. 

Det finns studier som visar att barn som har fått särskilt stöd klarat sig sämre än barn 

som inte har fått stöd. 

 

Giota, Lundborg och Emanuelssons (2009) studie visar att elever från lågutbildade 

hem, elever med ett annat modersmål än svenska, samt pojkar är överrepresenterade 

när det gäller elever som får särskilt stöd i skolan. Studien visar även att elever som 

inte har fått extra stöd klarar sig bättre i att nå utbildningsmålen. Syftet med deras 

studie var att beskriva strukturerna för specialundervisningen som erbjuds till elever 

i skolan som riskerar att inte nå skolans krav, samt när stödet gavs. 
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Boys are over-represented in groups that have received support, as are pupils 

from home backgrounds characterised by low educational attainment and 

pupils with non-Swedish backgrounds (s 17). 

 

 

Skolan kräver att lärares uppgifter görs på ett visst sätt samt att eleverna ska sitta still 

och lyda läraren. Det finns elever som är långsamma, aggressiva, okoncentrerade 

eller har andra svårigheter.  

 

Nordbergs (1994) studie visar att det finns en mognadsskillnad mellan pojkar och 

flickor på två år. Detta kan i sin tur innebära att det är en anledning till att pojkar 

definieras som stökiga då inte miljön är anpassad efter dem. Den motoriska 

utveckling kan också påverka hur barnet är i olika situationer, menar Evenshaug och 

Hallen (2001). De menar vidare att den motoriska utvecklingen hos ett barn inte 

behöver vara i nivå med den mentala. Enligt författarna är även språket ett redskap 

för tänkandet och om språket inte är fullt utvecklat hos barnet kan det göra det 

svårare att tillägna sig kunskaper. 

 

2.2.3 Elevens utveckling och lärande 
 

Svensk forskning SOU 2000:39 visar att barn som kommer ifrån bildade hem har 

lättare att möta skolans krav. I dessa hem förekommer diskussion och reflektion, 

vilket gör mötet med skolan lättare för dessa barn. Dahlberg (1989) talar om hur barn 

socialiseras i olika tankebanor redan i den primära miljön. Hon menar att det finns 

två modeller, kontextberoende och kontextoberoende. Det kontextberoende 

tankemönstret innebär att barnet är beroende av situationen för att kunna uttrycka 

sina tankar, medan det kontextoberoende tankemönstret innebär att de kan utveckla 

tankarna till mera generellt. Dahlberg (1989) menar att skolans tankemönster är 

kontextoberoende, vilket leder till att barn som inte mött detta sätt att tänka kan 

tycka att skolan är jobbig. Att få chansen att komma till tals är lika viktig för alla 

människor. Såväl vuxna i hemmet som i skolan måste därför skapa förutsättningar 

för barnen att göra sina röster hörda och lika viktigt är det att lyssna till dem. Det har, 

i samhället, visat sig att barn med någon form av funktionsnedsättning inte får 

möjlighet till detta i lika stor utsträckning som de utan funktionsnedsättning. Detta 

gäller till exempel när individuella beslut ska tas, bland annat i individuella 

utvecklingsplaner, som alla elever har rätt till och även åtgärdsprogram som 

utarbetas när eleven är i behov av särskilt stöd. Eleverna ska vara delaktiga i alla 

beslut som tas kring dem själva och får de då inte möjlighet till att göra sin röst hörd 

blir det felaktig genomfört (Assarson 2012)    
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I skolan sker utveckling och lärande och enligt Ahlberg (2001) sker detta alltid i 

samspel med omgivningen, alltså den fysiska och psykiska miljö som eleverna 

befinner sig i. En elev som behöver hjälp i skolan har rätt att få det. För att på bästa 

sätt kunna hjälpa och stötta elever är det därför viktigt att inte enbart se till eleven 

som självständig individ utan i ett helhetsperspektiv, där omgivningen har en stor 

betydelse. I mötet med omgivningen uppstår möjligheter, menar Fischbein och 

Österberg (2003). Även svårigheter kan uppstå enbart kopplade till den omgivande 

miljön. 

 

När man talar om att se en individ i förhållande till omgivningen influeras detta av 

den tvärvetenskapliga inriktningen inom specialpedagogiken. När det gäller 

specialpedagogik förtydligar Ahlberg (2007) att det specialpedagogiska arbetet i 

skolan inte är ett eget ämne utan en pedagogik som tas till när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Specialpedagogiken ger oss en bred kunskap kring elever 

i behov av särskilt stöd i skolan. Inkludering intar en stor och viktig roll i 

specialpedagogiken som disciplin.  

 

En studie gjord av Van deer Veen, Smeets, och Derriks (2010) i Nederländerna har 

undersökt hur många elever var i behov av särskilt stöd i grundskolan. Resultatet 

visar att 26 % av eleverna i klassen var i behov av särskilt stöd. Vidare visar resultatet 

att de kognitiva problemen hos eleven påverkar barnets skolgång mer än de sociala, 

emotionella och fysiska behoven. Sammanfattningsvis visar studien att lärare med en 

positiv attityd till inkludering gynnar elevens utveckling. 

 

Trots att en skola för alla är ett bestående mål, har ständigt olika pedagogiska 

åtgärder vidtagits som inneburit olika form av exkludering (Börjesson och Palmblad 

2012). Det kan finnas många skäl till att eleven exkluderas från 

klassrumsundervisningen till exempel sjukdom, sociala förhållanden, 

funktionsnedsättning eller andra svårigheter, ibland av tillfällig karaktär. Enligt 

Karlsudd (2012) kanske alla människor ska tilldelas en diagnos, då han menar att det 

kanske skulle krävas en diagnos för att skapa förståelse för olikheter. I Isakssons 

(2009) avhandling visar ett av resultaten att en medicinsk diagnos har en betydelse 

för särskilt stöd i skolan.  Skolorna som studerats i avhandlingen gav mer stöd till 

elever med en medicinsk diagnos. Föräldrarna och eleverna som intervjuades ansåg 

att en diagnos gav vissa fördelar i skolan, till exempel mer stöd.   

 

Idag är inlärningssvårigheter en av de vanligaste orsakerna till att eleverna inte får 

fullständiga betyg, enligt Skolverket (2011). Läs- och skrivsvårigheter är de vanligaste 

problemen, och de är vanligare i de lägre åldrarna. För elever som har läs- och 

skrivsvårigheter finns det många metoder som läraren kan ta hjälp av. 

Bornholmsmodellen är en metod som kan användas för barn som är i början av sin 

läs- och skrivinlärning (Myrberg och Lange 2006). Detta innebär att barnet får 

bekanta sig med alla fonetiska ljud som sedan utvecklas till mera sammanhängande 
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stavelser och ord. Alla barn har olika svårigheter, men det handlar om att förstå hur 

talet är uppbyggt (Häggström 2007).  Bland de äldre eleverna dominerar 

beteendeproblem, såsom koncentrationssvårigheter och socioemotionella problem 

(Skolverket 2011).  

 

3. Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi hur gick tillväga i vår studie. Här presenteras 

datainsamlingsmetoden. Vidare redogör vi för urvalet av våra informanter, samt en 

kortare presentation av dem. Ytterligare redogörs för hur vi har analyserat data, samt 

etiska ställningstaganden. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Vår studie har till avsikt att ta reda på hur lärare och skolledare uppfattar begreppet 

elever i behov av särskilt stöd och om detta stöd är kopplat till en diagnos.  För att få 

ett betydelsefullt resultat bör vi beakta valet av metod och fundera på vilka styrkor 

och svagheter varje metod har (Denscombe 2009). Vi har genomfört en kvalitativ 

studie i form av tio intervjuer som hade varierande längd, alltifrån 30 minuter till en 

timme. Vi har intervjuat två skolledare och åtta pedagoger på en skola. Intervjuerna 

gjordes under tre veckor och de ägde alla rum på skolan där personalen var verksam. 

Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner, vilka vi provade innan.  

 

En nackdel med denna intervjumetod är att det är svårt att göra en exakt likadan 

undersökning. Även valet av intervjuplats påverkar intervjun, humöret på de som 

deltar samt vilken tid på dygnet intervjun sker. Fördelarna är att denna metod ger oss 

en möjlighet till ett djup i vår studie. Frågorna var utformade på ett sätt som skulle ge 

svar på våra forskningsfrågor, samt om vi ville veta mera om något kunde vi ställa en 

följdfråga. 

 

Metodvalet motiverar vi med att det är respondenternas personliga åsikter och 

erfarenheter kring särskilt stöd, som står i fokus i vår studie. Detta kan inte 

generaliseras på något sätt, utan deras svar är relevant till vår studie. 

 

3.3 Urval 
 

Urvalet är avgörande hur studien utvecklar sig och vi ville intervjua verksamma inom 

grundskolan som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Vi var överens om att vi 

ville intervjua både pedagoger och skolledare för att få deras syn på särskilt stöd, är 

den gemensam? Vi vände oss till en grundskola i en mellanstor svensk stad och 
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frågade, genom att skicka ut missivbrev (bilaga 1), om de ville delta i vår studie. Vi 

valde ut två arbetslag på skolan genom att titta på deras hemsida. Innan hade vi 

bestämt att vi tar de två första arbetslagen vi ser. Vi skickade ut 15 missivbrev. Vi 

frågade även muntligt tre stycken om de ville delta i vår studie. Dessa personer var 

några vi fann under ett spontant besök i lärarrummet. De vi frågade muntligt avstod 

vänligt på grund av tidsbrist. Vi genomförde tio intervjuer totalt, med två skolledare 

och åtta pedagoger och alla informanter arbetar på samma skola. Skolan har tre 

skolledare varav två ställde upp i vår studie. 

 

Här följer en kort presentation av våra informanter som vi har fingerat namnen på till 

följande: 

 

Anna är 42 år. Hon började i särskolan 1992 som assistent och vikarierade som 

lärare sista tiden innan hon utbildade sig. Hon tog grundskoleexamen 2006 och 

magister i specialpedagogik 2008. 

 

Cilla är 52 år och har arbetat som lärare ända sedan hon var 20 år. Hon utbildade sig 

till 1-7 lärare med examen 1994 i svenska, so och idrott. Hon har även undervisat i 

historia. Vidare har hon läst olika kurser inom specialpedagogik och går just nu 

speciallärarutbildningen. 

 

Sofia är 42 år och har en lärarexamen för senare år, examen 2010. Hon undervisar i 

svenska, svenska som andraspråk och SO. 

 

Maja är 47 år och har arbetat inom skolans värld i 27 år. Hon är utbildad 

barnskötare och har gått kurser samtidigt som hon har arbetat i skolan. Kurser som 

hon har gått är vad är utvecklingsstörning? Barn med ADHD. Barn med särskilda 

behov. Hon har även läst psykologi vid sidan av. 

 

Peter är 29 år. Han har en gymnasielärarexamen i ämnena svenska och engelska. 

Arbetat i 3 år. 

 

Frida är utbildad fritidspedagog och arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Hon 

har arbetat sen i början av -90-talet inom grundsärskolan samt träningsskolan. Hon 

undervisar i matematik och i bild.  

 

Sara är 25 år. Hon har gymnasielärarexamen i ämnena svenska och matematik. 

Arbetat i 1 år. 

 

Tomas är 62 år. Han är idrottslärare med en Examen på GIH med kurserna ”Fysisk 

träning för elever med fysiska och psykiska handikapp” ”Specialundervisning för 

idrottslärare” ”Rörelse med inriktning mot specialpedagogik”. 
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Per är rektor på en grundskola. Han är utbildad matematik samt NO-lärare från 

skolår 7 till gymnasiet. Han har även gått en treårig skolledarutbildning samt en 

statlig rektorsutbildning.  

 

Julia är rektor på en grundskola. Hon har arbetat inom förskola och skola sen 1980. 

Hon har en förskollärarexamen 1979 samt att hon har 50 poäng i specialpedagogik. 

Hon går rektorsutbildningen nu. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
 

Efter intervjuerna lyssnade vi på de inspelade samtalen flera gånger och 

transkriberade dem sedan. Kvale (1997) redogör för koncentrering, en analysmetod 

som innebär att en lång text efter en transkribering av empirisk data koncentreras 

och väsentliga innebörder bryts ner så att det blir färre antal ord. Med denna metod 

som bakgrund menar Kvale att man kan koncentrera sig på kärnfulla formuleringar 

ur insamlat data. Analysmetoden koncentrering har vi därför valt att använda under 

vår analys.  

 

Vid vår bearbetning av materialet fick vi syn på att svaren liknade varandra. Citaten 

som valdes av oss, sammanfattade informanternas svar, då svaren oftast var 

likartade. Vi valde sammanfattningen först för att sedan styrka det med ett eller flera 

citat. Förekom något svar som var avvikande, citerade vi även detta.   

I analysdelen har vi kategoriserat svaren utifrån de forskningsfrågor vi valt.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet, alltså vår studies tillförlitlighet, innebär att vi inte kan generalisera 

svaren vi har fått. Däremot kan vi få en inblick i över hur en skola arbetar med elever 

i behov av särskilt stöd i relation till vårt syfte med studien. Vi har under intervjun 

ställt frågor om de var något vi inte förstod. Vi ville förankra att vi har förstått vad de 

menar. Denscombe (2009) menar att detta är läsarens garanti för validitet och 

reliabilitet. 

 

Denscombe (2009) redogör kring valet av intervju som forskningsmetod. Han menar 

att man på detta sätt får detaljerad information. Även validiteten stärks genom 

interaktionen mellan forskare och informant. Däremot ska forskaren vara 

uppmärksam på att svaren kanske inte är sanningsenliga. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 
 

För att det ska vara en hög nivå, ärlighet och hänsyn taget till de som deltar i 

forskningen har Vetenskapsrådet (2011) kommit fram till följande fyra krav, 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

 

Då vår studie kommer att vara en offentlig handling har vi använt oss av några 

sekretessaspekter. Vi har fingerat namnen på våra informanter och vi har heller inte 

talat om exakt namn på skola eller ort. På detta sätt har vi tagit hänsyn till 

konfidentialitetet samt anonymitet. Vi har även tagit reda hänsyn till tystnadsplikten 

som råder, däremot säger Vetenskapsrådet att tystnadsplikten slår inte ut svensk lag 

(s.68). 

 

Vi har informerat våra informanter om att det var frivilligt att delta i vår studie och 

om de ville hoppa av var det ok. Av de tillfrågade avstod alla tre som vi frågade 

muntligt, samt av de som fick ett missivbrev avstod fem tilltänkta informanter. Vi 

informerade även att intervjuerna enbart används till denna studie och när arbetet ä 

klart raderar vi intervjusvaren. Genom att informanterna accepterade att ställa upp 

på intervjuer ansåg vi att samtyckeskravet var uppfyllt. 

4. Resultat 
 

Nedan presenterar vi svaren på intervjufrågorna från våra informanter. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 2.   

4.1. Definiera elever i behov av särskilt stöd 
 

Informanterna har liknande åsikter när det gäller att definiera elever i behov av 

särskilt stöd. De säger att dessa elever oftast inte når målen i skolan och behöver mer 

hjälp än andra. Det särskilda stödet behöver de för att kunna utvecklas som de ska.  

 

Detta märker informanterna på att eleven har svårt att följa med i undervisningen på 

olika sätt. 

 

När man ser att en elev inte hänger med i den vanliga undervisningen att man 

till exempel har svårt att läsa eller svårt att skriva eller att man helt enkelt inte 

klarar av det som förväntas av att få betyg (Cilla). 

 

En skolledare ansåg begreppet elever i behov av särskilt stöd svårdefinierat. Hon 

menar att när eleven inte kommer vidare i sin utveckling bör stöd sättas in oavsett 

om eleven har en diagnos eller inte. 
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Det är ju lite svårdefinierat, tycker jag, de är alltifrån elever som behöver socialt 

stöd, till dem som behöver stöd i sin kunskapsutveckling och för mig är elever i 

behov av stöd inte diagnosbarn, för mig är elever i behov av stöd elever som 

behöver hjälp för att komma vidare och man inte klarar sina olika nivåer om det 

gäller kunskap eller om det gäller sociala sammanhang (Julia). 

 

4.2 Hur kommer ni fram till att en elev behöver särskilt stöd? 
 

Informanterna säger att all personal på skolan kan uppmärksamma om det är något 

som inte står riktigt rätt till hos någon elev. Lärare kanske uppmärksammar att något 

inte är som det ska i undervisningssituationen, till exempel svårigheter att sitta still, 

svårigheter med läs-och skrivinlärning, skolk osv.  

 

De blir ointresserade, skolkar eller skriver konstiga saker på proven. Det syns 

väldigt tydligt när man har jobbat många år märker man (Cilla). 

 

Om jag eller någon annan personal på skolan uppmärksammar att en elev har 

någon form av skolsvårigheter måste detta diskuteras inom arbetslaget och med 

eleven och vårdnadshavare (Tomas). 

 

4.3 Hur skiljer det sig mellan pojkar och flickor? 
 

Informanterna säger allihop att det är pojkar som är i störst behov av särskilt stöd i 

skolan, efter sina personliga erfarenheter.  

 

Generellt där jag arbetar så är det mest pojkar, så har det faktiskt varit så länge 

jag arbetat (Maja). 

 

Min personliga åsikt är att det är fler pojkar i grundskolan (Anna). 

 

Möjligtvis ger vi mest stöd till pojkar, men frågan är om vi ger rätt stöd (Per). 

 

4.4 Hur gör du när du upptäcker att en elev behöver särskilt stöd? 
 

Informanterna arbetar på lika sätt då en elev behöver stöd. Läraren arbetar med 

åtgärder i klassrummet och i undervisningen, samtidigt som rektor kopplas in och 

blir medveten om situationen. I klassrummet kan till exempel läraren börja anpassa 

materialet. Alla säger de även att åtgärdsprogram skrivs efter en pedagogisk 

kartläggning av lärare samt rektor.  
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Jag gör en kartläggning av vad jag ser inte fungerar för eleven. Sen tar jag även 

hjälp av annan personal som arbetar med eleven för att få en så bred 

kartläggning som möjligt (Sara). 

 

4.5 Hur resonerar du kring begreppet diagnos? 
 

Vi redogör kort för vad informanterna svarade var för sig.  

 

Julia säger att diagnoser skiljer sig mycket åt hos varje individ och den kan vara till 

hjälp för att veta hur stödet ska ges. Däremot behöver det inte betyda att eleven ska 

ha en diagnos för att få särskilt stöd. 

 

Maja uppger att diagnosen kan vara till stor hjälp för eleven i skolan då det kan bli 

lättare att acceptera sina svårigheter. Ingen mår bra av att gå runt och känna sig 

sämre än andra utan att förstå varför man gör som man gör eller är som man är.  

 

Sara säger att en diagnos är en förklaring till varför någon beter sig som han eller hon 

gör. Diagnos tolkas på olika sätt av olika människor och det kan ses såväl positivt som 

negativt. Det kan vara så illa att en diagnos som ADHD gör att eleven blir till ett 

”ADHD barn” och inte ses som en egen individ.   

 

Tomas säger att det inte ska behövas en diagnos för att få särskilt stöd i skolan. 

Skolan måste ta fram tillräckligt med resurser så att det räcker till alla elever. En 

diagnos kan eventuellt hjälpa till så att eleven får rätt hjälp men risken är att 

förklaringen till problemen enbart förläggs hos eleven själv. 

 

Peter säger att diagnosen kan vara en förklaring till problemet som eleven bär på och 

det kan underlätta för läraren när det gäller allt arbete kring eleven.  

 

Cilla säger att hon tänker på diagnos som en bekräftelse på en sjukdom. I skolan ser 

hon det istället som ett hjälpmedel och möjlighet att sätta in rätt resurser.  

 

Första gången när man tänker diagnos tänker man att det är något medicinskt… 

du har fått diagnos på en sjukdom eller något (Cilla). 

 

Frida säger att har eleverna en diagnos vet hon hur hon ska arbeta. Begreppet 

diagnos har eleverna kanske nytta av i vuxenlivet då de lättare kan få hjälp och stöd i 

till exempel arbetslivet.  

 

Anna säger att det inte har någon betydelse om en elev har en diagnos eller inte. För 

föräldrarna kan det vara en lättnad för att man förstår sitt barns beteende.  
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Sofia säger att media lyft upp diagnos som något helt naturligt. Det går till och med 

att betala för att få en diagnos. Hon funderar däremot vad den är bra till. I skolan är  

Sofias uppdrag att hjälpa eleven oavsett om han eller hon har en diagnos eller inte. 

Däremot kan det vara bra med tanke på rätt hjälpmedel.  

 

Per säger att det är viktigt att personalen på skolan har ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot alla elever, oavsett om de har en diagnos eller inte. Att 

fundera kring vad som gynnar eleven är viktigt. Om någon elev har en diagnos är det 

väldigt viktigt att läraren fångar upp denne där han eller hon faktiskt befinner sig.  

 

 

4.6 Påverkar det dig att en elev har en diagnos? 
 
Frågan påminner om 4.5 och respondenterna tvekade, vilket gjorde att vi inte fick 

tydliga svar. Vi valde att redovisa svaren som vi fick. 

 

Informanterna tycker att diagnoser kan påverka dem positivt i sitt arbete. De ger dem 

mer kunskap och bidrar till en individualiserad undervisning.  

 

Det kan faktiskt vara en styrka så att vi får reda på lite mer (Julia). 

 

Det påverkar mig positivt i och med att jag till exempel måste tänka på att 

variera min undervisning, muntligt, skriftligt, visuellt osv. Jag ser inget negativt 

med att ha en elev med någon typ av diagnos (Sara). 

 

4.7 Om en elev inte har en diagnos men ändå är i behov av särskilt 
stöd, vad gör du då? 
 

Informanterna försöker på bästa sätt anpassa sin undervisning till exempel i form av 

bildstöd, nivåanpassat material, i förhållande till eleverna och de olika behoven.  Alla 

uppger de att oavsett diagnos är det lärarens uppgift att anpassa undervisningen. 

Sofia säger att alla elever ska få möjligheten att nå ett betyg. Sara säger att alla elever 

lär på olika sätt även om de inte har några svårigheter. Att anpassa undervisningen 

blir därför alltid av vikt.  
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4.8. Påverkar det din syn på särskilt stöd, om eleven inte har en 
diagnos? 
 

 

Informanterna säger att det inte påverkar deras syn på särskilt stöd, däremot anser 

Anna att det går snabbare att få fram rätt hjälpmedel om eleven har en bekräftad 

diagnos. 

 […] beteenden är snarlika med eller utan diagnos. Allt handlar om att bemöta 

eleven där den befinner sig i utvecklingen och lärandet (Anna). 

 

4.9 Vilka svårigheter har dina elever? 
 
Våra informanter har en stor variation på elever i sina klasser. Deras klasser består av 

ca 25-30 elever och i varje klass finns det en eller flera elever som är i behov av 

särskilt stöd. Informanterna berättar att dessa elever har ADHD, sociala problem, 

motoriska svårigheter, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, autism, lätt 

utvecklinsstörning, svårigheter att arbeta i grupp samt koncentrationssvårigheter. 

 

Julia och Per som är rektorer har en stor blandning av olika svårigheter bland 

eleverna på skolan. Dessa är lätt utvecklingsstörning, dyslexi, ADHD, ADD, asperger, 

läs-och skrivsvårigheter, språkstörningar, cp-skador, gomspalt, hörselnedsättningar, 

sociala samspelssvårigheter och elever som mår väldigt psykiskt dåligt.  

 

4.10 Vilka metoder används för att eleverna ska klara av kraven i 
skolan? 
 

Metoderna som används bland informanterna är följande: 

 

 Individanpassat material 

 Bildstöd 

 Olika hjälpprogram på datorn 

 Hjälp av specialpedagog 

 Tydliga instruktioner 
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4.11 Var tycker du stödet ska ges? 
 

Informanterna tycker att stödet ska ges i klassrummet, så gott det går men är något 

annat relevant måste man vara öppen och mottaglig för det, ” i klassrummet, men 

även i enskilt om dagsformen kräver det” (Frida). 

 

I Tomas fall sker det särskilda stödet utanför klassrummet, i idrottshallen med den 

grupp elever som behöver stödet. 

5. Analys  
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare och skolledare på en grundskola 

uppfattar begreppet elever i behov av särskilt stöd och om stödet är kopplat till en 

diagnos.  Under detta kapitel kommer vi att diskutera och jämföra resultaten med 

tidigare forskning, tidigare studier.  

5.2 Hur uppfattar lärare och skolledare på en grundskola 
innebörden av särskilt stöd? 
 
När vi analyserat våra svar kommer vi fram till att informanterna i vår studie försöker 

att arbeta individuellt med eleverna i klassrummet och anpassar material, 

undervisning och utformning efter elevernas behov. En av informanterna nämner 

arbete med datorer i undervisningen och i dessa datorer finns anpassade program 

när det gäller läs-och skrivinlärning och talsyntes.  Vidare berättar våra informanter 

att när det gäller undervisningssituationer där elever behöver konkret och tydligt 

stöd, till exempel för elever med ADHD och Autism kan bilder förtydliga 

instruktionen för eleven. Detta bekräftas av Karlssons (2007) studie som resulterat i 

att om elever ska arbeta i särskilda undervisningsgrupper, kräver det en tydlig 

struktur och organisation. För att göra undervisningen inkluderande och lika 

utformad för alla elever, är anpassning av material med såväl bilder och text viktigt. 

Genom att göra på detta sätt blir ingen av eleverna utpekade eller får en känsla av att 

av vara annorlunda. Bilder kan även göra en uppgift eller text mer intressant och kan 

därmed bidra till ökad motivation hos eleverna.  Läroplanen (2011) säger att 

undervisningen inte kan formas lika för alla, vilket våra informanter tar hänsyn till 

genom att anpassa sitt arbetsmaterial.  

 

Informanterna i vår studie tycker att det särskilda stödet ska ges i klassrummet, men 

i undantagsfall exkluderat. Ibland kan elevens dagsform avgöra platsen för stödet. 

Isaksson (2009) har studerat grundskolans insatser när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd. Viktigt blev då att se vilken syn på svårigheter skolan har och även hur 

arbetet med särskilda åtgärder ser ut. Ett av hans resultat visade att särskilt stöd gavs 

till eleverna utanför deras klassrum, enskilt eller i mindre grupp. Även Lundgren 

(2006) redogör i sin avhandling för hur arbetet kring elever i behov av särskilt stöd 
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ska ske. Hon menar att det är negativt för elevens utveckling och lärande om brister 

finns på organisationsnivå. Eleverna i hennes studie kände att de inte riktig visste var 

de hörde hemma, i klassen eller i den mindre gruppen. Detta var inget våra 

informanter uppgav, vilket gör att vi inte kan gå in djupare på detta. 

 

I de styrdokument vi analyserat står att läsa att undervisningen aldrig kan utformas 

lika för alla elever. Ett av lärarens ansvar är att elevens behov och kunskaper ska ligga 

till grund för en individuell planering för varje elev (Läroplan 2011). Även skollagen  

(2010) säger att om eleven behöver stöd ska det ges.  Att ta hjälp av datorer i 

undervisningen kan vara till stor hjälp för elever med läs-och skrivsvårigheter. En av 

våra informanter som undervisar i ämnet svenska uppgav att hon använder datorn 

och dess hjälpprogram för att stödja eleverna i deras lärande och utveckling. Detta 

sätt att arbeta kan ta stöd i läroplanen (2011), där det står hur digitala verktyg kan 

vara ett hjälpmedel i undervisningen.  

 

I vår studie berättar en av våra informanter, Julia, om en skola för alla och menade 

att en sådan skola ska innehålla en blandning, en variation av människor och behov. 

Stöttning ska inte enbart ges i kunskapssammanhang utan stöd innebär även stöd i 

språket, i sociala sammanhang och för att eleverna ska hålla sin motivation uppe och 

ta sig igenom alla år i skolan. Detta finner vi stöd i både i Skollagen (2010) och i 

Salamancadeklarationen där det står att eleverna ska ha tillgång till en lärare med 

positiv inställning.  

 

5.3 Vem får, enligt lärare och skolledare, särskilt stöd i det som 
kallas en skola för alla? 
 
 
Resultaten i vår studie visar att informanterna har en liknande syn på begreppet 

särskilt stöd. Informanterna säger att dessa elever oftast är de elever som inte når 

målen av olika orsaker och att eleverna behöver särskilt stöd för att lyckas. Våra 

informanter talar om såväl pedagogiska som sociala svårigheter till exempel 

inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter samt svårigheter i det sociala 

samspelet. När informanterna i vår studie talar om pedagogiskt stöd menar de deras 

sätt att arbeta med eleverna i undervisningen. De ger exempel på individanpassat 

material, bildstöd, olika hjälpprogram på datorn, hjälp av specialpedagog samt 

tydliga instruktioner. Ahlberg (2007) menar att när den vanliga pedagogiken inte 

räcker till tas specialpedagogiken till hjälp. I specialpedagogik behandlar man 

människors olika villkor för utveckling och lärande. I vår studie nämner Julia att om 

det finns ”stökiga” barn i skolan, kan man använda samma pedagogik som för barn 

som har ADHD, vilket är struktur, tydlighet, hur du kommunicerar med eleven samt 

hur du lämnar ut uppgifter. Läraren bör tänka till om uppgifterna är stimulerande för 
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att aktivera eleven. Dessa elever har ett oförutsägbart beteende enligt Socialstyrelsen, 

vilket för oss innebär att läraren bör vara flexibel och lyhörd i klassrumsmiljön. 

 

När vi analyserar svaren visar vårt resultat att det inte krävs en diagnos för att få 

särskilt stöd i skolan. Alla våra informanter såg själva diagnosticeringen som ett 

hjälpmedel i deras arbete att planera för eleverna. De får en förståelse för hur de ska 

kunna hjälpa eleven. Gemensamt för våra informanter är att alla är överens om att 

eleven som inte når skolans mål får det särskilda stödet. Resultaten från våra 

intervjuer skiljer sig från vad artikeln i Lärarnas tidning säger samt vad Isakssons 

(2009) studie som visar att en medicinsk diagnos har en betydelse för om en elev får 

särskilt stöd i skolan eller inte.   

 

Vidare vid analysen kommer vi fram till att informanterna även säger att en 

uppfattning de har är att det är flertalet pojkar som är i behov av särskilt stöd, samt 

att en av skolledarna talar om att fler pojkar får diagnoser tidigare än flickor och det 

kan bero på pojkarnas beteende. Hon nämner att skolan har snabbare 

uppmärksamhet på pojkar än flickor när det gäller att ge särskilt stöd. Detta kan 

jämföras med studien gjord av Giota m.fl (2009) som visar att pojkar är 

överrepresenterade när det gäller elever som får särskilt stöd i skolan. Informanterna 

i vår studie säger att några orsaker till att uppmärksamheten riktas mot elever som är 

i behov av stöd kan vara elevens ointresse, att eleven skolkar, elevens orolighet, hög 

sjukfrånvaro, kunskapssvårigheter samt att det går långsamt med 

kunskapsinhämtningen. 

 

Sammanfattningsvis visar vår analys att det inte krävs en diagnos för att få särskilt 

stöd, utan det är elever som inte når skolans mål oavsett kön, som får stödet. Vidare 

visar analysen att informanterna har en gemensam syn på, bland annat, arbetssätt 

när det gäller eleverna. Detta stämmer väl överens med vad skolans styrdokument 

säger, att alla elevers olika förutsättningar och behov ska tillgodoses samt att skolan 

ska främja elevernas utveckling och lärande (Läroplan 2011). Särskilt stöd ska ges till 

elever som av olika anledningar inte når kunskapskraven i skolan (Skolverket 2011).  
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6. Diskussion 
 

Här diskuterar vi studiens metod och resultat samt vilka slutsatser vi har kommit 

fram till. Under detta kapitel ger vi även förslag på nya forskningsfrågor men även 

förslag på vad som skulle kunna förbättra studiens validitet.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att kunna 

ta reda på hur lärare och skolledare på en grundskola uppfattar begreppet elever i 

behov av särskilt stöd och om detta stöd är kopplat till en diagnos. 

 

Styrkor som vi vill lyfta fram med denna metod är att vi får ta del av informanternas 

personliga svar (Denscombe 2009). I och med att vi spelade in intervjuerna behövde 

vi aldrig koncentrera oss på att skriva det informanten talade om. Vi kunde i lugn och 

ro lyssna och reflektera kring vad som egentligen diskuterades.  

 

En svaghet med denna metod kan vara situationen kring informanten eller oss själva, 

till exempel humör och stress, kan påverka intervjun negativt (Denscombe 2009). 

Det kan leda till att vi som skribenter inte får tillräckligt med information till vår 

studie. Vi hamnade inte i någon sådan här situation utan lärare samt skolledare var 

villiga och hjälpsamma med att besvara våra frågor.  

 

För att utveckla studien skulle vi kunnat intervjua även elever eller föräldrar till 

elever i behov av särskilt stöd. Vi hade även kunnat genomföra observationer för att 

styrka de svar vi fått. Då tiden var begränsad avstod vi ifrån dessa alternativ.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet av vår studie visar att alla informanter har en gemensam syn på hur 

arbetet kring elever i behov av särskilt stöd ska utformas. De talar om olika metoder 

för att möta elevers olika behov, till exempel bilder, individanpassat material etc. 

Gemensamt för informanterna är även att de vill ge det särskilda stödet i 

klassrummet men i undantagsfall utanför. Isakssons (2009) studie om 

grundskolans insatser när det gäller det särskilda stödet, visar att stödet gavs utanför 

klassrummet.  

 

Alla informanter är överens om att det är elever som riskerar att inte nå 

kunskapsmålen som får det särskilda stödet. När vi kritiskt granskar detta resultat 

blir vi fundersamma till hur det ser ut i praktiken då det fortfarande finns elever som 
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går ut grundskolan utan betyg i ett eller flera ämnen. Om alla elever får det stöd de 

har rätt till borde inte detta dilemma finnas. 

 

Vidare finner vi i vårt resultat att diagnosen inte har någon betydelse om en elev får 

särskilt stöd eller inte, men som Isakssons (2009) resultat och artikeln i Lärarnas 

tidning visar, krävs det en diagnos för att få särskilt stöd. Våra informanter har 

delgett oss sina personliga åsikter kring frågan om det krävs en diagnos för att få 

särskilt stöd. Vi funderar om det är en önskan om att det borde vara så, men att själva 

verkligheten visar något annat. En tanke kan vara att en diagnos ger förtur till det 

särskilda stödet på grund av prioriteringar på organisationsnivå. Intressant är att om 

vi omvandlar Van der Veens m.fl. (2010) resultat på 26 % innebär det att på en klass 

med 30 elever är det 7 stycken elever som är i behov av särskilt stöd, men utöver dem 

finns 23 andra elever, får de det stöd som krävs för att de ska utvecklas och lära. Hur 

ser pedagogiken ut för elever som inte har en diagnos. En elev med läs- och 

skrivsvårigheter eller svårigheter i sociala sammanhang kan kräva en annan slags 

pedagogik och hur genomsyrar den i sådana fall undervisningen. 

 

I vår studie berättar informanterna om att deras uppfattning om pojkar är, att de 

alltid setts som mer ”stökiga” än flickor. Alltså uppmärksammas pojkarnas beteende 

mer. I Nordbergs (1994) studie visar ett av resultaten att pojkar får mer stöd på grund 

av mognadskillanden mellan pojkar och flickor. Kan mognadskillanden i ålder mellan 

pojkar och flickor vara en relevant orsak? Vi finner detta dock intressant, eftersom 

informanterna säger att deras generella och personliga uppfattning är att pojkar får 

mer stöd. Men de ger oss ingen bild av att de försöker förändra detta.  

 

De resultat vi har funnit är att informanterna har en gemensam uppfattning kring 

elever i behov av särskilt stöd. De alla är ense om att det är elever som inte når 

skolans mål och orsakerna till detta kan vara av olika karaktär. Ett annat resultat är 

att det inte krävs en diagnos för att ha rätt till särskilt stöd och detta talar emot 

Isaksson (2009) studie. Ytterligare ett resultat vi kom fram till var att informanternas 

personliga uppfattning är att det är flertalet pojkar som får det särskilda stödet. 

 

6.3 Slutsatser  
 

Vi har undersökt hur lärare och skolledare på en skola uppfattar begreppet elever i 

behov av särskilt stöd. Vi har undersökt hur verksamma inom skolan definierar 

begreppet särskilt stöd och om det endast är barn med en diagnos som får stöd.  

 

När det gäller mötet med skolan kom vi fram till att det är viktigt med tydligt stöd i 

undervisningen, för att eleverna ska lyckas utifrån sina egna förutsättningar och 

behov. Både skolan som verksamhet och elevens undervisning ska vara inkluderande. 
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Våra informanter nämner att de arbetar i en skola för alla där stöttning gentemot 

eleverna inte enbart ges i kunskapssammanhang utan även i sociala sammanhang. 

 

Särskilt stöd ges till de elever som inte når kunskapsmålen i skolan. Det är lika viktigt 

oavsett om en elev har en diagnos eller inte enligt informanterna. 

 

6.4 Nya forskningsfrågor 
 

Ännu är det oklart om rätt stöd ges till eleverna i skolan, då många fortfarande går ut 

med ofullständiga betyg i vårt land. Intressant vore att ta reda på hur själva 

undervisningssituationen ser ut för eleverna, fångar läraren upp alla elever, är 

lektionerna intressanta för eleverna. Detta skulle kunna göras genom observationer i 

klassrummen. 

 

Vidare funderar vi på hur elevinflytandet ser ut på skolorna, men även det 

gemensamma arbetet med föräldrarna. Hur ser föräldrarna på att deras barn går ut 

grundskolan med ofullständiga betyg? 

6.5 Pedagogisk relevans 
 
Här förklarar vi hur vårt arbete kan vara användbart för verksamma inom skolan.  

Vår uppfattning är att alla som är verksamma inom skolan bör känna till hur 

begreppet elever i behov av särskilt stöd uppfattas av lärare och skolledare.  

 

Vårt resultat visar att lärarna vill ge särskilt stöd till alla elever som riskerar att inte 

nå målen, men det finns forskning och artiklar som säger att en diagnos ger förtur. 

Detta är värt att lyfta upp till diskussion och fundera över hur det ser ut i våra skolor 

då skollag och läroplan (2011) säger att stöd ska ges till alla. 

 

Vidare menar vi att det är viktigt att veta varför stödet ibland ges långsiktigt, ibland 

kortsiktig. Det framkom från informanterna att vissa elever upplevs som stökiga och 

istället för att kategorisera dessa elever och ge dem en stämpel, kan frågan lyftas upp 

hur vi kan anpassa miljön för eleven. Eleverna möter även annan verksam personal 

på skolan som ibland kan vara det sociala stödet utan att de vet om det.  

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

26 

7. Referenser 
 

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund. Studentlitteratur 

 

Ahlberg, A. (2007). Specialpedagogik av igår, idag och imorgon. Pedagogisk 

forskning i Sverige. 12 

 

Assarson, I. (2012). Bildbar- men inte anställningsbar. I Barow, T och Östlund, D 

(red.). Bildning för alla! En pedagogisk utmaning. Högskolan Kristianstad, 2012.  

 

Börjesson, M., Palmblad, E. (2003). I problembarnens tid. Förnuftets moraliska 

ordning Stockholm: Carlssons bokförlag AB.  

 

Dahlberg, G. (1989). Språk och socialisation. Om barns sätt att skapa mening i 

tillvaron. I Sandqvist. C., Teleman, U. (1992,2001). Språkutveckling under skoltiden. 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga projekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Evenshaug, O., Hallen, D. (2001). Barn och ungdomspsykologi. Studentlitteratur: 

Lund. 

 

Fischbein, S., Österberg, O. (2003). Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Epago/Gleerups Utbildning AB Malmö 

 

Giota, J., Lundborg, O., Emanuelsson, I. (2009).  Special Education in 

Comprehensive Schools: Extent, Forms and Effects, Scandinavian Journal of 

Educational Research, 53:6, 557-578 

http://dx.doi.org/10.1080/00313830903302083     

 

Häggström, I. (2007). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter med språklekar. I 

Forskning om lärarens arbete i klassrummet. Granström, K. (red). Forskning i fokus 

nr 33. Myndigheten för skolutveckling. 

 

Isaksson, J. (2009). Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans 

insatser för elever i behov av särskilt stöd. Umeå 2009 nr 64. ISSN 0283-300X 

ISBN 978-91-7264-857-9. 

 

Karlsson, Y. (2007).  Att inte vilja vara problem – social organisering och 

utvärdering av elever i särskild undervisningsgrupp. Linköpings universitet. 

 



 
 
 

 
 
 
 

27 

Karlsudd, P. (2012).  Att diagnostisera till inkludering – en (upp)given fundering. I   

Barow, T., Östlund, D. (red.). Bildning för alla! En pedagogisk utmaning. Högskolan 

Kristianstad, 2012. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundgren, M. (2006).  Från barn till elev i riskzon – en analys av skolan som 

kategoriseringsarena Växjö University Press. 

 

Lärarnas tidning nr 9 2012 årgång 23. 

 

Myrberg, M., Lange, A-L. (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska 

insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Konsensusprojektet. Härnösand: 

Specialpedagogiska institutet. 

 

Nordberg, L. (1994). The first four years of children´s mental development. An 

empirical study with applications in psychology, child- and adolescent psychiatry and 

pediatrics. 

 

Persson, B. (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Liber AB. 

 

Persson, B. (2005). Elever som behöver stöd men får för lite. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. Pdf-fil.  

 

SFS2010:800 

 

Skollagen §10, §11, §12, §25 

 

Skolverket, (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011.  

 

Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan 

 

SOU 2000:39 Utbildningsdepartementet 

 

Stadler, E. (1994). Dyslexi – En introduktion. Studentlitteratur: Lund. 

 

Van der Veen, I,. Smeets, E,. Derriks, M,. (2010) Children with Special Educational 

Needs in the Netherlands: Number, Characterics and School Career ERIC. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningsed. Vetenskapsrådet 1:2011 Stockholm. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

28 

Elektroniska källor 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf (120929). 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde/2.2356/2.23

65/salamancadeklarationen-1.135024 (120929). 

 

Riskföreningen Autism www.autism.se 

 

AUTISMFORUM, Handikapp & Habilitering, Stockholm. www.autismforum.se 

 

Riksförbundet Attention www.attention-riks.se  

 

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna www.fub.se 

 

http://adhdinfo.se/larare/5-6_vilkabehov.asp 

 
www.skolverket.se  (120929) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.autism.se/
http://www.autismforum.se/
http://www.attention-riks.se/
http://www.fub.se/
http://adhdinfo.se/larare/5-6_vilkabehov.asp
http://www.skolverket.se/


 
 
 

 
 
 
 

29 

 

Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

Som ett led i vår utbildning ska vi göra en studie om elever som är i behov av särskilt 

stöd.  Syftet är att utifrån ett pedagog respektive ett skolledarperspektiv, undersöka 

hur det särskilda stödet till eleverna ser ut och vem som får det. För att få svar på 

våra frågeställningar har vi planerat för intervjuer med såväl pedagoger som 

skolledare. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in för att vi sedan i lugn och ro ska kunna ta del av dina svar. 

Tanken är att den kan göras på skolan. 

 

I enlighet med de forskningsetiska principerna är ditt deltagande helt frivilligt, du 

kan när som helst avbryta intervjun och du kommer att garanteras anonymitet. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. När studien är 

genomförd kommer inspelad data att raderas. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Johanna Hindersson         

Mälardalens Högskola 
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Nina Svärd 

Mälardalens högskola 
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Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor 

 

 Berätta om dig själv, examen, hur länge har du arbetat och vilka ämnen 

undervisar du i? 

 Definiera elever i behov av särskilt stöd 

 Hur kommer ni fram till att en elev behöver stöd? 

 Hur skiljer det sig mellan antalet pojkar och flickor? 

 Hur gör du när du upptäcker att en elev behöver stöd? 

 Hur resonerar du själv kring begreppet diagnos? 

 Påverkar det ditt arbete att eleven har en diagnos? 

 Om en elev inte har en diagnos, men ändå är i behov av stöd? Hur gör du då? 

 Påverkar det din syn på särskilt stöd? 

 Vilka svårigheter har dina elever? 

 Vilka metoder används för att de ska klara av kraven? 

 Vart tycker du stödet ska ges? I klassrummet? Inkluderat eller exkluderat? 

 


