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Sammanfattning 

 

Sättet att tala om elevers skolsvårigheter har över tid förskjutits från att tala om elever med 

behov - till elever i behov av särskilt stöd. Detta har inneburit att fokuset på elevers 

skolsvårigheter har varit att se ”problemet” som individbundet, till att mer gå i riktning mot 

att se omgivande förhållanden som de bidragande faktorerna till att elever är i behov av 

särskilt stöd. Det övergripande syftet med detta arbete är att analysera föreställningen hur 

”behov av särskilt stöd” formuleras genom att spegla relationerna mellan forskning och 

pedagogers synsätt. Den fråga som genomsyrar hela arbetet är vad är det att vara en elev i 

behov av särskilt stöd. Arbetet består av två huvudsakliga delar, där den första delen belyser 

hur forskning, offentliga utredningar och skolans styrdokument talar om elever i behov av 

särskilt stöd, samt vilka synsätt som finns på elever i behov av särskilt stöd. Det som har 

framkommit i detta arbete är att det finns två huvudsakliga perspektiv på elevers 

skolsvårigheter, att bristen är individbunden eller att det är omgivningen som är bristande. 

Utifrån detta har ett tredje perspektiv framkommit som söker efter att se till både hur 

omgivningen tillmötesgår eleven samtidigt som perspektivet ser till de eventuella behov som 

eleven har. Detta perspektiv söker efter hur man ska kunna hantera elevers skolsvårigheter 

utifrån situationen. I del två belyser vi de intervjuer som vi har genomfört för att få 

pedagogers synsätt på vad det är att vara en elev i behov av särskilt stöd. Det har bland annat 

framkommit att pedagoger har svårt att definiera begreppet vad är det att vara en elev i behov 

av särskilt stöd, då pedagogerna menar att man kan skriva en lång lista på vilka orsaker som 

utgör att en elev är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna beskriver vidare att det är från fall 

till fall gällande vilka elever som ska få särskilt stöd. Det som har framkommit av arbetet är 

att man söker efter tillvägagångssätt för att på bästa sätt kunna hantera elevers skolsvårigheter 

utifrån de möjligheter som finns att tillgå.  

 

Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, elever med särskilda behov, specialpedagogik, 

åtgärdsprogram. 
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1 Inledning 
 

Skolan är en plats där olika människor från skilda bakgrunder möts samt en plats där elever 

med olika förutsättningar ska nå utbildningens mål. En del elever behöver mer stöd från 

skolans personal än andra elever. Enligt läroplanen Lpo 94 ska skolan ta hänsyn till 

”elevernas olika förutsättningar och behov” (s 4) och att skolan också har ”ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (s 4). 

Det är vanligt förekommande att elevers skolprestationer benämns i form av att eleven är svag 

eller att eleven är stark i ett visst ämne. Just detta fick oss att reflektera kring huruvida en brist 

ses som en egenskap hos eleven eller som något som är relaterat till elevens situation. Hur en 

person talar om en individ säger något om hur personen ser på och förhåller sig till den 

individen. Om pedagogen ser en brist som en egenskap hos eleven eller som en följd av 

faktorer som omger eleven, får betydelse för hur pedagogen förhåller sig till elevens 

skolsvårigheter. Till följd av detta återkom en fråga till oss: Vad är det att vara en elev i 

behov av särskilt stöd? 

I Sverige började man formulera elevers skolsvårigheter i termer av ”elever med behov av 

särskilt stöd” i Barnstugeutredningen 1968 (Skolverket 2008a). I regeringspropositionen 

1998/1999:105 står det att uttrycket elever med behov av särskilt stöd signalerar synsättet att 

elevens problem var individbundet, att bristen var en egenskap hos barnet.  1991 byttes ordet 

med ut mot i i Socialstyrelsens Allmänna råd. Detta gjordes för att förskjuta fokuset från att se 

skolsvårigheter som individbundna till att se på omgivningens bidragande faktor, att anpassa 

verksamheten efter elevens behov och förutsättningar. Den nyare formuleringen, elever i 

behov av särskilt stöd skrevs år 1999 in i Skollagen, där det tidigare har stått elever med 

behov av särskilt stöd (Prop 1998/1999:105).  

Det är skolans uppgift att möta elevens svårigheter med pedagogiska insatser, åtgärder i 
organisation och miljö, etc. … Barn i behov av särskilt stöd varken är eller bör vara någon 
enhetlig eller klart avgränsad grupp. Stödbehoven kan vara tillfälliga eller övergående … 
Alla barn behöver stöd i sin utveckling, medan några behöver särskilt stöd och åter andra 
behöver sådant stöd under hela förskole- och skoltiden (Prop 1998/1999:105, s 19-20, vår 
kursivering). 

 

Vidare står det i Elever med funktionshinder – ansvar för utbildning och stöd pekar man inte 

endast på betydelsen av att tala om elever i behov, utan man belyser även att ”alla som arbetar 

i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Prop 

1998/1999:105, s 20). Därtill betonas det i Skolverkets text Särskilt stöd i grundskolan, en 
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sammanställning av senare års forskning och utvärdering (2008a) att denna förskjutning från 

elever med behov - till elever i behov av särskilt stöd är ett perspektivbyte från det så kallade 

kategoriska perspektivet till det relationella perspektivet (Skolverket 2008a). Dessa skilda sätt 

att se på behov av särskilt stöd står i fokus i denna uppsats. 

 

1.1 Övergripande syfte och fråga 

Över tid har det skett en förskjutning i sättet att tala om elever i behov av särskilt stöd. 

Forskning och offentliga utredningar skriver att detta ses som en perspektivförskjutning vilket 

syftar till att man vill vidga synen från att se på eleven som bristbärare där behoven betraktas 

som individegenskaper, till att se i riktning mot omgivande förhållanden som kan vara de 

bidragande faktorerna till att en elev är i behov av särskilt stöd. 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera föreställningen hur ”behov av särskilt stöd” 

formuleras genom att spegla relationerna genom vetenskapliga perspektiv, styrdokuments 

direktiv och pedagogers synsätt på skolsvårigheter. Den fråga som löper som en röd tråd 

genom hela arbetet är därför: vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd?  

Inledningsvis kommer vi att studera specialpedagogisk forskning och statliga offentliga 

utredningar som behandlar just detta tema. Därefter undersöker vi även vad som står i 

Skollagen, i Grundskoleförordningen och i läroplanen, Lpo 94, kring ämnet. Sedan redovisas 

de intervjuer som vi har genomfört med pedagoger för att även få en inblick i den praktiska 

verksamheten, och för att få pedagogers syn på elever i behov av särskilt stöd.  

 

1.2 Metodologiska överväganden 

Den övervägande delen av vår utvalda litteratur består utav forskning från ett visst urval av 

forskare, bland annat Peder Haug, Claes Nilholm och Bengt Persson. Det kan tänkas att vi är 

influerade av dem vad gäller deras sätt att tänka, men eftersom dessa forskare refererar till 

varandra anser vi forskningen som pålitlig, samt att detta höjer arbetets reliabilitet. Detta är 

något som Pål Repstad (1987/2007) belyser när han menar att man kan jämföra skilda 

framställningar av en och samma situation för att avgöra källornas trovärdighet. Forskning 

som vi medvetet valde bort var bland annat sådan forskning som behandlar frågor kring 

området specialpedagogik inom särskola. Detta valdes bort eftersom vi har avgränsat oss till 

att studera forskning inom grundskolan. Andra områden som hade varit intressant att 
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undersöka är bland annat föräldrars synsätt och kommuners arbete med elever i behov av 

särskilt stöd, men detta är något som vi inte belyser i detta arbete.  

Sammanfattningsvis består uppsatsens metodologiska överväganden av olika delar. Den första 

delen är i huvudsak en litteraturstudie där valet av texter utgör ett slags metodval. Återigen är 

det frågan vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd som har legat till grund för valet 

av dessa texter. I den andra delen av arbetet återkommer nya metodologiska överväganden 

som berör den empiriska studien i arbetet. 

 

1.3 Läsanvisning och arbetets struktur 

Uppsatsens övergripande syfte och den ledande frågan vad är det att vara en elev i behov av 

särskilt stöd har legat till grund för valet av texter och för vad vi har ”sökt” efter i dessa 

texter. Det innebär att vi har försökt att få en fördjupad förståelse av hur man ser på elever i 

behov av särskilt stöd, i så väl pedagogisk forskning, offentliga utredningar som 

styrdokument. Detta arbete är upplagt i två huvudsakliga delar. I den första delen belyser vi 

skillnader mellan pedagogik och specialpedagogik, en del av specialpedagogikens framväxt 

gällande när elevers skolsvårigheter började uppdagas. Utifrån den förskjutning som har skett 

från elever med behov till elever i behov av särskilt stöd valde vi därefter att studera olika 

perspektiv som inom forskningen används i specialpedagogiken gällande elever i 

skolsvårigheter. Vi ställde oss då frågan: Vad betyder dessa perspektiv? Utifrån läsningen av 

perspektiven blev det intressant att även undersöka begreppen inkludering och exkludering, 

eftersom dessa begrepp har varit omdiskuterade beträffande särskiljandet av elever, och är 

återkommande begrepp i forskning om elever i behov av särskilt stöd. Därefter beskriver vi 

kort vad skolans styrdokument uttrycker i frågan om särskilt stöd. Styrdokumenten vi har valt 

att belysa är Skollagen, Grundskoleförordningen och läroplanen Lpo 94.  

Vår utgångspunkt när vi studerade dessa texter, forskning och offentliga utredningar, var att få 

en fördjupad förståelse av vad de har undersökt vad gäller synsätten som finns kring elever i 

behov av särskilt stöd. Vid läsningen av forskningen utgick vi från frågan: Vilka synsätt finns 

det på elever i behov av särskilt stöd? Vidare var frågan vid läsningen av skolans 

styrdokument: Vilka rättigheter respektive skyldigheter har elever och lärare enligt skolans 

styrdokument. Därefter belyser vi åtgärdsprogram eftersom dessa är en viktig del i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd, samt att ett åtgärdsprogram ska skrivas när behovet av 

särskilt stöd hos en elev har uppdagats.  
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Den andra delen av arbetet består utav fyra intervjuer med pedagoger från fyra olika skolor i 

grundskolans tidigare år.  Dessa intervjuer gjordes för att knyta an till den forskning och 

litteratur vi har använt oss utav. Intervjuernas utgångspunkt var: vilket synsätt har pedagoger 

på elever i behov av särskilt stöd? Slutligen följer en diskussion av resultaten från dessa två 

delar.  

 

2 Elever i behov av särskilt stöd, historiska förändringar 
 

I detta kapitel belyser vi bland annat skillnader mellan pedagogik och specialpedagogik, hur 

delar av specialpedagogik har vuxit fram samt hur elever i behov av särskilt stöd kan 

upptäckas och därmed också definieras. Vad är skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik, hur har detta vuxit fram samt vilka är elever i behov av särskilt stöd. Detta 

ger en utgångspunkt för att kunna fördjupa sig i detta komplexa ämne ytterligare: Vad är det 

att vara en elev i behov av särskilt stöd? 

 

2.1 Pedagogik eller specialpedagogik? 

Enligt Bengt Persson (2008) har specialpedagogik en förhållandevis kort historia men att 

ämnet alltid har haft en tydlig roll inom pedagogiken. Vidare menar Persson att det är svårt att 

generellt definiera vad specialpedagogik är. Historiskt sett menar Rolf Helldin (2002) att 

specialpedagogikens funktion har varit att söka efter rätt undervisningsform då pedagogiken 

inte har varit tillräcklig. Detta kan tolkas som den fortfarande gällande synen på skillnaden 

mellan pedagogik och specialpedagogik då Eva Björck-Åkesson i sin artikel ”Kunskapsfrukt 

utan KÄRNA” (2008) menar att allmänt rör pedagogik alla barn, medan det utmärkande som 

krävs för vissa barn som behöver extra insatser för att uppnå en maximal utveckling är 

specialpedagogik. För dessa barn blir den generella pedagogiken nödvändig men inte 

tillräcklig. I texten Elevens framgång – Skolans ansvar (Ds 2001:19) menas det att 

specialpedagogik är den kompetens som i skolan behövs för att alla elever ska få den hjälp 

som eleven behöver utifrån elevens förutsättningar. Vidare betonas det att specialpedagogiken 

är en meriterad komplettering när den allmänna pedagogiken inte är tillräcklig. Även Claes 

Nilholm (2003/2007) och Persson (2008) menar att specialpedagogik används då den 
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”normala” pedagogiken inte är tillräcklig. Vidare belyser Nilholm att den svenska 

specialpedagogiken urskiljs i fyra olika grupper, vilka är:  

1. döva och hörselskadade barn, 

2. barn som har en synnedsättning eller är blinda, 

3. barn i problematiska lärandesituationer (t.ex. i psykosociala svårigheter, i lässvårigheter, i 
generella svårigheter med lärandet), 

4. barn med utvecklingstörning (och med ytterligare funktionshinder) (Nilholm 2003/2007, s 
26). 

Utifrån Nilholms indelning av målgrupper berör vårt arbete grupp tre, eftersom vi skriver om 

elever i skolsvårigheter, elever i behov av särskilt stöd. Som har nämnts ovan menar även 

Björck-Åkesson (2008) att det är svårt att precisera vad specialpedagogik är, bland annat på 

grund av att gruppen barn i behov av särskilt stöd är mycket blandad. Ett barn med fysiska 

funktionshinder har inte samma behov som ett barn med koncentrationssvårigheter. För att 

kunna ge alla barn likvärdiga förutsättningar till lärande och medverkan fordras olika 

åtgärder, kunskaper och ordningar. Björck-Åkesson belyser att svensk forskning inom 

specialpedagogik har ägnat en stor del av forskningen till att forska om olika perspektiv inom 

specialpedagogik. Därefter skriver Björck-Åkesson att inom specialpedagogiken finns en 

tveksamhet mot att kategorisera barn, eftersom det finns risk för att förstärka det avvikande 

eller att barn från minoritetsgrupper blir mer synliga. Samtidigt behövs det pålitliga 

tillvägagångssätt för att kartlägga behov av särskilt stöd, där både barnets och gruppens 

utgångspunkter och lärandemiljön tas i beaktande. Det går då att ifrågasätta hur viktig en 

diagnos är för lärare respektive elev. Å ena sidan kan det tillföra risker med att diagnostisera, 

å andra sidan behövs det pålitliga tillvägagångssätt, men kan det finnas andra 

tillvägagångssätt än diagnostisering? Till exempel åtgärdsprogram, kan det räcka? Antagligen 

beror det på vilken typ av svårighet det handlar om, diagnoser förkommer ju trots allt.  

Persson (2008) belyser undersökningen SPEKOs (specialundervisningens och dess 

konsekvenser) betydelse för förståelsen av relationen mellan specialpedagogik och den 

alldagliga pedagogiken. Studien är genomförd i mitten av 1990-talet och resultaten från 

studien fick stor uppmärksamhet i Sverige och i grannländerna, då det gäller att förstå elevers 

skolsvårigheter i ett större sammanhang. I studien intervjuas rektorer, lärare och 

specialpedagoger om hur deras skolor arbetar med den specialpedagogiska verksamheten. 

Persson påpekar att de vanligaste anledningarna till att specialpedagogiskt stöd sätts in är 

socioemotionella problem av olika karaktär. Det vill säga att eleven har svårt att anpassa sig, 
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är stökig och har sociala problem. Persson betonar även läs- och skrivsvårigheter som en av 

de mest förekommande orsakerna till mer specifika ämnesrelaterade problem i skolan. 

Persson (2008) har sammanfattat specialpedagogers svar på SPEKOs fråga om ”Vilket är den 

specialpedagogiska verksamhetens innehåll?” (s 72). Den viktigaste uppgiften är enligt 

specialpedagogerna att ”bygga upp elevens självförtroende” (Persson 2008, s 72), men 

samtidigt skriver Persson att ämneslärarna anser att det är av mindre betydelse. Vidare 

betonar Persson (2008) att specialpedagogernas föreställning är att eleven med stöd av den 

specialpedagogiska undervisningen ska ”komma ifatt sina kamrater” (s 72), för att därefter 

kunna återgå till den ordinära undervisningen. Persson lyfter fram andra uppfattningar i frågan 

där specialpedagogisk verksamhet ses som en avlastning för den ordinarie läraren i klassen. 

Specialpedagogen förväntas till exempel lösa konflikter där ”stökiga elever” stör och hindrar 

den vanliga undervisningen att fortlöpa.  Ytterligare skriver Persson att specialpedagogerna 

själva nämner att den specialpedagogiska undervisningen blir att hjälpa de elever som har ett 

störande beteende i klassundervisningen.  

 

2.2 En tillbakablick på specialpedagogikens framväxt 

I texten Särskilt stöd i grundskolan, en sammanställning av senare års forskning och 

utvärdering (Skolverket 2008a) står det att Sveriges riksdag beslutade år 1842 att införa 

allmän folkskola, vilket betydde att utbildning skulle vara till för alla barn. Dessförinnan hade 

utbildningen endast varit till för medel- och överklassfamiljernas barn. I texten Elever i behov 

av särskilt stöd, en temabild utgiven av skolverket (Skolverket 1998) står det att det dock 

dröjde till cirka 1915 innan de flesta barn gick i folkskolan. Barnen till de fattigaste familjerna 

gick antingen i fattigskolor eller så gick de oftast inte i någon skola alls. I texten Särskilt stöd i 

grundskolan, en sammanställning av senare års forskning och utvärdering (Skolverket 

2008a) står det att mer och mer problem gällande barn i skolsvårigheter uppstod nu när 

folkskolan kommit till och skolan var till för alla. Detta ledde till att ett flertal olika 

undervisningsalternativ etablerades, såsom specialklasser, specialskolor, anstalter och 

institutioner. Fortsättningsvis står det i Skolverkets texter (1998, 2008a) att barn med 

medicinska sjukdomar såsom tuberkulos och epilepsi, och även efterblivna barn fick 

undervisning individuellt eller i mindre grupperingar från slutet av 1800-talet och framåt. 
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Institutioner stod för utbildning och vård för de vanföra1 barnen. De imbecilla2, sinnesslöa och 

efterblivna barnen placerades på externat, anstalter och i hjälpklasser. Barn med sociala 

svårigheter, ouppfostrade eller misskötta utackorderades eller fick undervisning på anstalter. 

Dessutom skriver Jane Brodin & Peg Lindstrand (2004) att vid 1800-talets slut bildades något 

som kallades minimikurser för elever i skolsvårigheter, vilket också blev specialpedagogikens 

grund. Fortsättningsvis påpekar författarna att minimikurserna innebar att elever i 

skolsvårigheter blev utplacerade till särskilda undervisningsgrupper men dock utan något 

extra insatt stöd. Man hade istället sänkt kunskapskraven i minimikurserna. Det påpekas även 

i Skolverkets text (2008a) att folkskolan använde sig utav olika åtgärder för att särskilja barn, 

att minimikurser gjordes för obegåvade barn och barn från fattiga hem. I och med folkskolans 

införande tydliggörs särskiljandet av barn i olika svårigheter. Då skolan tidigare endast var till 

för ”rika barn”, hade antagligen inte så många skolsvårigheter ännu uppdagats, kanske för att 

man endast hade ett visst urval av elever i skolan. 

Fortsättningsvis betonar Skolverket (2008a) att det i första hand var psykologiska, medicinska 

och sociala grunder som låg till grund för bedömningen av vilka barn som hade särskilda 

behov i undervisningen och bedömningarna inriktades mest på karaktären hos individen och 

beskrevs såsom avvikelser och diagnoser. Barn som bedömdes ha särskilda behov på dessa 

grunder gavs anpassad undervisning. I och med detta ansågs det att både de utsatta barnen och 

de övriga barnen fick en bra undervisning, då barnen med särskilda behov dels fick 

specialiserad undervisning och dels därmed inte störde de övriga barnen. Ytterligare en 

bidragande faktor till särskiljandet var att man införde Binets intelligenstest3 som lanserandes 

i Sverige vid 1900-talets början. Innan testet användes i Sverige ansågs ca två procent av 

barnen vara i behov av särskilt stöd. Efter att testet infördes var det tretton procent av barnen 

som ansågs vara i behov av särskild undervisning (Skolverket 2008a). Utan en djupare 

kunskap om Binets intelligenstest kan man ställa sig frågande till testets tillförlitlighet. Kan 

det stämma att antalet av elever i behov av särskilt stöd ökade så markant, motsvarade det ett 

verkligt behov och att behovet helt enkelt inte tidigare hade uppdagas. Samtidigt gick, som 

tidigare nämnts, fler elever till skolan vid denna tid. Därför fanns det antagligen fler 

                                                             

1
 Vanför = handikappad, rörelsehindrad. Enligt Nationalencyklopedin.  

2 Imbecill = Medelsvårt psykiskt utvecklingsstörd. Enligt Nationalencyklopedin. 

3 Binets intelligenstest = ”En skala för intelligensmätning, i första hand avsedd för diagnostisering av 
begåvningshandikappade barn”. Nationalencyklopedin http://www.ne.se.db.ub.oru.se/alfred-binet Hämtad den 
091116  
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bidragande faktorer till att man ”upptäckte” fler barn i behov av särskilt stöd och att inte 

endast testet i sig var den avgörande orsaken till att behovet av stöd ökade.  

Vidare påpekar Skolverket (2008a) att i 1946 års skolkommissions betänkande lade man fram 

idéer som innebar att riktningen mot parallella skolformer4 ändrades till en gemensam skola 

för alla. Realskolan och folkskolan sammanslogs till en ”enhetsskola” för alla. Olika elever 

skulle inte gå i skilda skolor, utan olikheter skulle hanteras inom ramen för en gemensam 

skola och inom klassens ram. Idéerna innebar även att stödundervisningen skulle ges inom 

ramen för klassen i enhetsskolan. Dock följdes detta inte fullt ut, då mindre begåvade barn 

fortsatte att gå i hjälpklasser. År 1957 presenterades ytterligare en skolförordning, vilken var 

väldigt lik betänkandet från 1946 gällande en skola för alla, men var mer utmärkande i fråga 

om synen på eleven, nu sågs eleven ”som bärare av sina svårigheter” (s 22). Enligt Persson 

(2008) var 1957 års skolberedning en differentierad5 specialundervisning eftersom det ansågs 

att eleven bar på skolsvårigheten. 1962 infördes den första svenska läroplanen, Lgr 62, och 

därmed gick man från en enhetsskola till grundskola. Fortsättningsvis belyser Skolverket 

(2008a) att i Lgr 62 gavs särskiljande lösningar för elever i olika svårigheter som till exempel: 

hjälpklass, Cp-klass, synklass hörselklass, läsklass. I nästkommande läroplan, Lgr 69, ville 

man enligt Persson (2008) öka integrationen för elever med olika handikapp till att kunna 

fungera i ”vanliga klasser”. I Lgr 69 började man även att uppmärksamma hur och om miljön 

i skolan kunde tänkas vara en anledning till att eleven inte nådde upp till de krav som skolan 

ställde. Brodin & Lindstrand (2004) uttrycker det som att vi stegvis har gått mot ett 

integreringsperspektiv från ett differentieringsperspektiv, att vi mer och mer gått mot att 

innesluta elever i behov av särskilt stöd, än att särskilja elever. Vidare påpekar Skolverket 

(2008a) att i mitten av 1970-talet publicerades en utredning kring skolans inre arbete, SIA-

utredningen. Där talades det om en omgjord syn på arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Istället för ”elever i skolsvårigheter” talades nu om ”en skola med 

undervisningssvårigheter”. Det talades också om att anpassa arbetssättet i skolan till 

                                                             

4 ”Paralellskola = Skolformer som t.ex. folkskola, realskola och flickskola vilka på 1960-talet ersattes av 
grundskolan” (Persson 2008, s 11). 

5 Differentierad = ”Processer som syftar till att tillmötesgå elevers olika förutsättningar för lärande. 
Differentiering kan innebära att innehåll och undervisning anpassas inom ramen för en inkluderande pedagogik 
men även att eleverna differentieras och placeras i olika grupper eller skolor med utgångspunkt i hur de bedöms 
klara skolans krav” (Persson 2008, s 8).  
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individernas förutsättningar och behov. Man fokuserade nu på hur skolan anpassar och formar 

undervisningen så att varje enskild elev kan nå de uppställda målen. Dessa tankegångar 

framfördes i den kommande läroplanen Lgr 80 (Skolverket 2008a). Nilholm (2003/2007) 

menar att det är i Lgr 80 som en förändring för specialpedagogiken sker, då elevens svårighet 

ej endast är individuellt bestämt utan att svårigheten kan uppstå utav brister i skolans miljö.  

 

2.3 Hur upptäcks elever i behov av särskilt stöd? 

Vi har hittills i arbetet nämnt begreppet elever i behov av särskilt stöd ett flertal gånger, men 

vilka är då elever i behov av särskilt stöd? Hur upptäcks dem, hur särskiljer de sig från de 

övriga eleverna, och vilka svårigheter är centrala? I detta stycke belyser vi hur elever i behov 

av särskilt stöd benämns utav forskning och offentliga utredningar. 

I texten Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (SOU 2000:19) står det att ca 10 till 20 

procent av eleverna i skolan anses ha skolsvårigheter, med det menas att de eleverna inte 

klarar skolgången på ett sådant sätt som omgivningen förväntar sig av dem. Vidare står det att 

Skolverket under slutet av nittiotalet genomförde olika studier som visade på att 

skolpersonalen uppskattade att elevantalet gick mot en ökning av elever i behov av särskilt 

stöd. De elevgrupper som nämndes mest var elever med läs- och skrivsvårigheter, 

utåtagerande elever och elever med koncentrationssvårigheter. Det skrivs också att elevernas 

problem ofta visar sig genom vaga uttryck, såsom oro, humörsvängningar, rastlöshet och 

tystnad, genom att inte göra sig hörda eller vara krävande på något vis. Detta kan vara 

signaler på att individen inte mår bra. Det framgår även att skolpersonalen anser det som svårt 

att ge bra stöd till dessa elever. Vissa elever visade sig ha känslobetonade behov, att eleven 

saknade en djupare relation till föräldrar eller andra vuxna personer. I texten Elevens 

framgång - Skolans ansvar (Ds 2001:19) påpekas det att det inte finns något enkelt svar på 

frågan om vilka elever som är i behov av särskilt stöd, men att vissa elever är enklare att 

urskilja än andra elever. Exempel på dessa elever är enligt texten Elevens framgång – Skolans 

ansvar elever med inlärningssvårigheter, utåtagerande och aggressiva, tysta och passiva 

elever samt bokstavskombinationssjukdomar som ADHD, DAMP/MBD, autism och 

aspergers syndrom. Vidare betonar SOU 2000:19 att elevernas svårigheter kan vara tillfälliga 

och därför utgörs ingen närmre definition såsom kategorisering och diagnostisering, då ett 

problem kan uppkomma i vissa situationer exempelvis i mötet med skolan eller i ett visst 

ämne och att problemet ofta är övergående. Även i texten Särskilt stöd i grundskolan, en 
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sammanställning av senare års forskning och utvärdering (2008a) påpekas att det framförallt 

är lärande- och beteendesvårigheter som är grunden för behov av särskilt stöd. Läs och 

skrivsvårigheter är den vanligaste inlärningssvårigheten, vilket också är den mest 

förekommande svårigheten av dessa två. Enligt Skolverket (2008a) innebär 

beteendesvårigheter bland annat koncentrationssvårigheter och socioemotionella svårigheter. 

Att elever i behov av särskilt stöd är en stor och blandad grupp är ett faktum, men Marianne 

Lundgren och Bengt Persson (2003) formulerar det som ett samlingsbegrepp för bland annat 

barn som har sociala, fysiska, psykiska och språkliga brister och därmed är i behov av 

särskilda stödinsatser. Som nämnts ovan påpekar Skolverket (2008a) att inlärningssvårigheter 

är mest förekommande, men Lundgren och Persson (2003) menar att den vanligaste formen är 

koncentrationssvårigheter följt av inlärningssvårigheter. Dessa två svårigheter belyses i ett 

flertal texter som de två vanligaste svårigheterna, men till synes råder skilda uppfattningar om 

vilken som är den mest förekommande. Synen på svårigheter har förändrats, och dessa 

förändringar kan relateras till förändrade sätt att se på och värdera barn och förändringar i 

skolsystemet. De olika synsätten på elever i behov av särskilt stöd kan speglas i olika 

perspektiv på skolsvårigheter.  

 

3 Perspektiv på skolsvårigheter 
 

I detta avsnitt belyser vi forskningsperspektiv på elever i skolsvårigheter. Dessa synsätt kan 

delas upp i två huvudsakliga perspektiv som i vår valda litteratur har omdiskuterats 

beträffande synen på elever i behov av särskilt stöd. Detta belyses eftersom vi betraktar ämnet 

som komplext, och för att tydliggöra att dessa två centrala perspektiv benämns på olika sätt. 

Bland annat benämner Claes Nilholm, Bengt Persson, Mikael Hjerm & Susanne Runesson 

(2007) perspektiven som det traditionella och det alternativa perspektivet, Persson (2008) 

benämner dem som det kategoriska och relationella perspektivet, medan Peder Haug (1998) 

benämner dem som det kompensatoriska och det demokratiska deltagarperspektivet.  Inom 

ramen för dessa två huvudsakliga perspektiv finns det olika definitioner och benämningar, 

men vad vi har fokuserat på är huruvida perspektiven ser på svårigheten kring eleven, som en 

individbunden svårighet eller som en bristande omgivning. När vi framöver i arbetet 

diskuterar de två olika perspektiven benämner vi dem, liksom Nilholm m.fl., som det 

traditionella och det alternativa perspektiven. Frågan vi ställde oss inför läsningen av den 
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forskning vi har studerat var, hur ser forskningen på elever i behov av särskilt stöd utifrån 

dessa perspektiv? 

Under 1990-talet och 2000-talets början menar Persson (2008) att forskningen inom 

specialpedagogiken har genomgått en förändring från att se behov som individbundet till att 

ge de omgivande faktorerna i miljön ett större utrymme. Nilholm (2005) skriver att forskning 

inom specialpedagogik ofta delas in i två huvudsakliga perspektiv. Det ena är 

traditionella/individualistiska perspektivet som utgår från medicin/psykologi. Det andra är 

alternativa perspektivet som lägger tonvikten på sociala faktorer kring skolproblem. Vidare 

anser Nilholm att dessa två perspektiv överlag syftar till att söka efter vad eller vem som är 

orsaken till skolproblemen, samt att kunna lösa problemen. Nilholm (2005) refererar till 

Ainscow som belyser att ”olika perspektiv på specialpedagogik” (s 125) ger olika följder för 

hur verksamheten tolkar och använder sig av dem. Ett brett perspektivseende är enligt Helldin 

(2002) i alla utbildningsformer nödvändigt för att få förståelse för olika problem, att genom 

kunskap om olika perspektiv får pedagogen, likväl den blivande pedagogen, ökad kunskap för 

att kritiskt kunna granska pedagogiken och specialpedagogikens utgångspunkter. Att på olika 

sätt synliggöra perspektiven kan enligt Helldin leda till omprövning av ens egna erfarenheter 

men också bepröva skolans så kallade demokratiska förhållningssätt genom att ställa sig 

frågan om grunden för skolmisslyckandet finns i utbildningen eller hos eleven. Kunskap om 

de olika perspektiven bidrar alltså enligt Helldin med förutsättningar för att begrunda 

moraliska frågor. 

Nedan redovisar vi två tablåer för att synliggöra hur de två perspektiven skiljer sig åt. I Tablå 

I tydliggör Nilholm m.fl. (2007) skillnader mellan de så kallade traditionella och alternativa 

synsätten på elevers skolsvårigheter. Tablå II tydliggör Persson (2008) ”Konsekvenserna för 

skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval” (s 167).  För att kunna 

jämföra perspektiven i dessa två tablåer har vi justerat ordningen i Perssons kolumner.  

 

 

 

 

 



 

    12 

 

Tablå I 

Skillnader mellan de så kallade traditionella och alternativa synsätten på elevers skolsvårigheter (Nilholm m.fl., 
2007). 

 Traditionellt perspektiv Alternativt perspektiv 

Syn på elevers olikhet Kategorisering av elever, 
bristperspektiv 

Olikhet utgör förutsättningar 
för skolans arbete 

Form för 
specialpedagogiskt stöd 

Speciallösningar Stöd ges till elever som är 
integrerade/inkluderade 

Syn på specialpedagogisk 
kompetens 

Professionellt stöd relaterat till 
diagnosticerade svårigheter hos 
individer 

Professionellt stöd för att 
differentiera undervisning och 
innehåll; dvs. för att nå alla 
elever 

Anledning för behov av 
särskilt stöd 

Elever med svårigheter. Svårig-
heterna är bundna till eleven. 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter finns i hela 
undervisningssituationen. 

Källa: Nilholm m.fl. (2007, s 10). 

Tablå II 

”Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval” (Persson 2008, s 167). 

 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Förmågan att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp direkt till 
elevers svårigheter 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisning och stoff  

Orsaker till 
specialpedagogiska behov 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna  

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
uppväxt och 
utbildningsmiljön  

Tidsperspektiv Kortsiktighet Långsiktighet  

Fokus för 
specialpedagogiska 
åtgärder 

Eleven  Elev, lärare och lärandemiljö 

Förläggning av ansvaret 
för specialpedagogisk 
verksamhet 

Speciallärare, specialpedagoger 
och elevvårdspersonal 

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor 

Källa: Persson (2008, s 167). Egen ändring på ordningen i kolumnerna. 
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I tablåerna ser vi att Persson benämner perspektiven som relationellt och kategoriskt medan 

Nilholm m.fl. benämner perspektiven som traditionellt och alternativt. Det framgår bland 

annat att det traditionella perspektivet i tablå I och det kategoriska perspektivet i tablå II ser 

elever med svårigheter, och att svårigheten antingen är medfödd eller på något sätt 

individbundet, medan det alternativa perspektivet i tablå I och det relationella perspektivet i 

tablå II ser elever i svårigheter. Vidare kan vi urskilja att det alternativa perspektivet i tablå I 

ser svårigheten i hela ”undervisningssituationen”, medan det relationella perspektivet i tablå II 

ser svårigheten i ”mötet med olika företeelser i uppväxt och utbildningsmiljön”. Detta kan 

tolkas som att det relationella perspektivet inte endast ser till individens 

undervisningssituation, utan även till individens olika sorters möten i olika sammanhang, men 

båda ser ändock till hela skolmiljön kring eleven. Det traditionella och det kategoriska 

perspektivet menar att professionell hjälp sätts in till den individuella svårigheten med 

speciallösningar eller speciallärare, medan det alternativa och det relationella perspektivet 

menar att den professionella hjälpen ska ges i form av anpassad undervisning för att nå alla 

elever.  

 

3.1 De så kallade traditionella perspektiven  

Som vi tidigare har redogjort har de olika perspektiven definierats och benämnts av olika 

forskare med skilda namn. Nilholm (2005) skriver att det så kallade traditionella perspektivet 

har benämnts såsom: funktionalistiskt, kompensatoriskt, medicinskt- psykologiskt kategoriskt 

och individualistiskt. Nilholm m.fl. (2007) menar att i det traditionella perspektivet ses 

skolsvårigheter som individbundet och man söker efter att diagnostisera eleven med behov av 

särskilt stöd så att problemet kan kategoriseras. Exempel på kategoriseringar är bland annat 

dyslexi, synnedsättning, hörselnedsättning, utvecklingsstörning och ADHD. Nilholm m.fl. 

(2007) menar vidare att konceptet specialpedagogik blir mer väsentlig, då ordet ”special” 

markerar att den gruppen av individer har speciella behov och behöver specialpedagogik. 

Nilholm (2005) och Haug (1998) menar att det traditionella perspektivet inringar individens 

rättigheter till extra resurser som arbetar med diagnostiserade elevers svagheter. Nilholm 

skriver att det traditionella perspektivet syftar till att finna rätta undervisningsmetoder för 

grupper med diagnoser, och att det traditionella perspektivet talar för segregerande 

undervisning, där specialpedagogisk undervisning som inriktar sig på svårigheterna ges. 

Nilholm m.fl. (2007) menar även att det traditionella synsättet har kallats för bristmodell 

eftersom man fokuserar på brister som elever uppvisar i vissa situationer. Fortsättningsvis 
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skriver Nilholm m.fl. att en viktig invändning mot det traditionella perspektivet är att man i 

sådan hög grad fokuserar på individen så att uppmärksamheten riskerar att helt ledas bort från 

andra eventuella orsaker till svårigheterna.  

 

3.1.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Haug (1998) benämner det traditionella perspektivet som det kompensatoriska perspektivet 

och skriver att den kompensatoriska lösningen var bland de första strategier som kom att 

användas för att följa den individuella rätten till utbildning. Grundtanken var att man ville ge 

stöd i form av resurser för att individen med tillrättalagd undervisning skulle förstärka sina 

svaga sidor. Målet var att anpassa eleven till den nivå som de övriga barnen befann sig vid, 

och då återgå till den normala undervisningen. Haug skriver också att den kompensatoriska 

lösningen dock krävde att en diagnos ställdes på individen och att en kartläggning på 

individens starka respektive svaga sidor gjordes, att man utifrån detta kunde planera 

undervisningen för att i första hand lyfta de svaga sidorna. Enligt Haug grundades principen 

för det kompensatoriska perspektivet redan i början av 1800-talet för att sedan anta en allt mer 

dominerande position ända fram till 1970-talet. Vidare menar Haug att den kompensatoriska 

lösningens framväxt var möjlig på grund av den vetenskapliga utvecklingen inom det 

pedagogiska, medicinska och psykologiska området. Kritik mot denna lösning har vuxit fram 

mer och mer då denna kompensatoriska lösning kräver att en professionell person 

diagnostiserar individens problem och behov, för att sedan kartlägga rätt behandling 

respektive undervisningsplan som garanterat ger framgång. Fortsättningsvis påpekar Haug att 

det är väldigt svårt att ställa rätt diagnos, därför att diagnoser är osäkra bland annat för att de 

är formade av de aktuella samhällssynerna. Diagnoser är därmed mer präglade av 

omgivningen än vad man har förmodat. Haug menar dessutom att det inte nödvändigtvis finns 

samband mellan diagnosen och den undervisning som eleven behöver. Enligt Nilholm 

(2003/2007) har det kompensatoriska perspektivet haft och har till viss del fortfarande, en 

stark dominerande position inom det specialpedagogiska området. Detta är något Persson 

(2008) belyser när han påpekar att den så kallade traditionella synen i allmänhet har ett starkt 

medhåll från lärarna, där exempelvis klasserna ofta har heterogena grupper, vilket från 

lärarhåll upplevs som mer arbetsamt. Detta tyder på att pedagoger ser blandade elevgrupper 

som en utmanande arbetssituation, där specialpedagogens insats är av stor betydelse både för 

eleven som för läraren.  
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3.2 De så kallade alternativa perspektiven 

Nilholm (2005) belyser några skillnader mellan de traditionella och de alternativa 

perspektiven. Gemensamt för de traditionella perspektiven menar Nilholm är att samtliga ser 

specialpedagogiska behov som individbundet, att eleven är bärare av sitt behov. Medan de 

alternativa perspektiven ser mer till den sociala omgivningen istället för att se behoven som 

individbundna. Därför finns en stark kritik mot de traditionella perspektiven. Denna kritik har 

till synes utmynnats i ett perspektiv, det så kallade kritiska perspektivet, som vi anser är ett 

alternativt perspektiv gällande synen på skolsvårigheter.  

 

3.2.1 Kritiskt perspektiv  

Enligt Nilholm (2003/2007) baseras det kritiska perspektivet bland annat på den normativa 

idén om en skola för alla och en kritik av det kompensatoriska perspektivet samt på ett 

identitetspolitiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet söker även bakomliggande faktorer för 

behovet av specialpedagogik. Med detta perspektiv ses skolmisslyckanden som någonting 

som bör sökas utanför eleven, där olikheter bland elever ”ses som en resurs för skolans 

arbete” (Nilholm 2003/2007, s 39). Det kritiska perspektivet ställer sig även kritisk till hur 

objektiv diagnostisering är och hur användbar diagnostiseringen av eleven anses vara, 

exempelvis för den verksamme pedagogen (Nilholm 2003/2007). Detta kan tolkas som att 

pedagogen får ett annat förhållningssätt till eleven med diagnos än om pedagogen endast 

skulle se eleven i svårigheter. Vidare refererar Nilholm till Skrtic som menar att det är en 

nackdel för eleven att bli diagnostiserad, men till fördel för skolans verksamhet som då kan 

fortsätta att se elevens ”brist” som en följd av hans misslyckande, och därmed behöver skolan 

inte förändra sin verksamhet.  Om diagnostisering används för att se elevens 

skolmisslyckande, kan det tolkas som att skolan inte har bättre lösningar, att elevens diagnos 

används för att förklara elevens misslyckanden istället för att finna en bättre lösning i 

undervisningen.  

Nilholm (2005) diskuterar hur kritiken mot specialpedagogik har varierat stort då 

diskussionen bland annat har handlat om betydelsen av att ta bort särlösningar såsom 

specialskolor för att barn med olika bakgrunder ska kunna mötas i skolan, och samtidigt skilja 

på pedagogik och specialpedagogik. Nilholm menar att specialpedagogiken kan ses som ett 

sätt att hantera och lösa elevernas olikheter inom klassens ram. Som tidigare har nämnts anser 

Nilholm (2005) att man utifrån denna utgångspunkt kan formulera ett kritiskt perspektiv, men 
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att det inte handlar om kritik mot specialpedagogik i sig, utan mer av en viss struktur på 

specialpedagogiken. Nilholm nämner den vardagliga klassrumsmiljön och därmed alla elevers 

lika rätt till att delta i den ”normala” verkligheten. Fortsättningsvis skriver Nilholm (2005) att 

det finns olika varianter av kritik mot det traditionella perspektivet, men ett gemensamt drag i 

det kritiska perspektivet mot den traditionella specialpedagogiken är en strävan mot att ”lösa 

problemet med individers olikheter” (s 128). Nilholm talar om elevers rätt till att delta i den 

”normala” verkligheten, men vad är normalt? Människor torde kunna ha skilda uppfattningar 

om vad det ”normala” innebär. Kan inte ”särbehandling” i viss mån vara en bättre lösning för 

individer vid vissa tillfällen? Utan att mer eller mindre värdera den ena eller den andra, borde 

det vara så att elever behöver olika tillvägagångssätt samt tillmötesgåendesätt vid olika 

situationer? 

En ytterligare faktor till utvecklandet av det kritiska perspektivet är, som tidigare har nämnts, 

identitetspolitiken vilket Nilholm (2003/2007) beskriver som ”en politik som drivs av sociala 

rörelser där det centrala, utöver syften som att kräva ökade rättigheter och en bättre 

socioekonomisk situation, blir att kämpa för att förändra uppfattningen, både hos gruppen 

själv och i omgivningen, om vem man är” (s 43). Detta är något som inom 

handikappsområdet har handlat om var handikappet eller svårigheten har placerats, eller hur 

miljön anpassar sig efter svårigheten (Nilholm 2003/2007). Vidare refererar Nilholm m.fl. 

(2007) till Nilholm där han belyser att den stora skillnaden mellan de traditionella och de 

alternativa perspektiven är var svårigheten förläggs. För att jämföra de traditionella samt de 

alternativa perspektiven tar Nilholm m.fl. upp ett exempel kring ordet handikapp. Tidigare var 

den handikappade individen tvungen att anpassa sig efter omgivningen, och personen ifråga 

kunde hoppas på att omgivningen hade förståelse. Senare har man mer och mer gått mot att se 

”handikappande” omgivningsförhållanden. En rullstolsburen person sågs i de traditionella 

perspektiven som en individ med oföränderlig brist. De alternativa perspektiven iakttog 

omgivningens betydelse, dels vilka möjligheter det fanns för den rullstolsburne att röra sig, 

och dels omgivningens bemötande. Vidare påpekar Nilholm m.fl. att källan till svårigheterna 

kan finnas i omgivningen. Ett annat exempel som Nilholm m.fl. belyser är hur undervisningen 

har varit mindervärdig om en elev som har diagnosen dyslexi inte lärt sig läsa. Utifrån detta 

tolkar vi det som att individer som har fått diagnosen dyslexi kan lära sig läsa med rätt 

undervisningsstöd, det vill säga att skolan inte ska se individer som har diagnostiserats som 

bristande, utan skolan ska kunna anpassa undervisningen efter elevens behov och 

förutsättningar.  
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3.2.2 Demokratiskt deltagarperspektiv 

Nilholm (2003/2007) menar att Haugs demokratiska deltagarperspektiv ”kan ses som ett 

uttryck för ett kritiskt perspektiv” (s 54). Haug (1998) betonar det grundläggande problemet 

med att använda sig utav det kompensatoriska synsättet till att skapa rättvisa. Haug skriver: 

”lika värde inom utbildningen blir underordnat prestationen när hela poängen med den 

offentliga skolan skulle vara den motsatta, att likavärdet borde vara överordnat alla andra 

hänsyn” (Haug 1998, s 17). Fortsättningsvis skriver Haug att det är odemokratiskt att nyttja 

sig utav en kunskapsbas för värdering i en obligatorisk skola. Därmed refererar Haug till 

Oliver m.fl. som betonar att det demokratiska deltagarperspektivet menar att kunskap inte kan 

förstås självständigt, utan att de sociala förhållandena och intressen har betydelse för ens 

kunskapsnivå. Utifrån detta betonar Haug (1998) att: ”Det är inte längre givet för någon att 

veta hur en sak är för andra” (s 18). Denna riktningsändring från det kompensatoriska till det 

demokratiska deltagarperspektivet inträffade enligt Haug i samband med demokratiseringen 

av välfärdsstaters tillvägagångssätt som skedde på 1970-talet. Haug belyser också att det 

demokratiska deltagarperspektivet kan anas redan i John Deweys syn på relationen mellan 

samhälle och skola. Haug skriver att:  

En demokratisk grund betyder att alla grupper av befolkningen går i samma skola och 
förhandlar om det som ska ske där. Detta minskar avståndet mellan människor, och mellan 
olika grupper av människor, och underlättar en friare samvaro mellan människorna. 
Dessutom skapas ömsesidiga intressen och förtroende, vilket bidrar till en balans som är en 
förutsättning för att bygga bästa möjliga samhälle. Åtgärder i skolan måste bottna i en 
ömsesidig respekt för olika synpunkter om vilka behov, intressen och ämnen som har värde 
(Haug 1998, s 18).  

Med detta menar Haug att alla individer blir accepterade, samt accepterar andra och på detta 

sätt bidrar alla till det gemensamma, men efter ens personliga förmåga. Haug menar också att 

det är en process som fordrar gemensam anpassning och att ständig samverkan sker mellan 

alla individer. ”Det kräver inkludering, och att alla som senare ska vara tillsammans i 

samhället också är det i skolan” (Haug 1998, s 18). Målen i det demokratiska 

deltagarperspektivet är inte att försöka kompensera problemet eller bristen tills det att det 

avvikande är ”normalt”. Istället behöver institutionen/skolan avnormaliseras, och kunna 

anpassas till alla olika behov, skolan behöver kunna behärska den heterogenitet som finns 

inom den (Haug 1998).  
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3.3 Att söka efter vad eller vem, de traditionella perspektiven i jämförelse med 
de alternativa perspektiven 

Moira von Wright (2002) talar om ”det relationella perspektivets utmaningar” (von Wright 

2002, s 11) och jämför ett relationellt6 perspektiv med ett så kallade punktuellt7 perspektiv. 

Om det relationella och det punktuella perspektivet skriver von Wright att:  

Det relationella perspektivet tar sin utgångspunkt i att fenomen är minst tvåsidiga. Då vi vill 
begripa oss på en annan människa kan vi inte behandla denna som en isolerad sluten 
varelse, utan förstår henne (hennes handlingar) i relation till det aktuella sammanhanget. 
Det punktuella perspektivet intresserar sig däremot i första hand för förmågor och 
egenskaper hos enskilda individer och i andra hand för hur dessa tar sig i uttryck i 
handlingar (von Wright 2002, s 11). 

Vidare menar von Wright att i det punktuella perspektivet anses människan vara en homo 

clausus = fristående individ. Människas anlag och personlighet förstås som sammanbundet 

med hennes inre, och individers problem kan enskilt förstås utan någon hänsyn till den sociala 

omgivningen hon lever i. Egenskaper av punktuell karaktär är tidsbestämda och bundna till en 

person. Samtidigt menar von Wright att det punktuella perspektivet dock inte behöver vara 

helt av ointresse angående relationer, utan det kan med fördel användas för att markera 

samtalet och samspelets betydelse. Ur en punktuell synvinkel kan personerna kring eleven 

intressera sig för särskilda detaljer som personliga svårigheter eller anlag, och då prioritera 

bort delar som för tillfället inte är angeläget – ”de hör inte hit” (von Wright 2002, s 12).  Som 

exempel skriver von Wright: 

En elev som på föräldrarnas begäran undersöktes av specialläraren eftersom han hade 
svårigheter att lära sig skriva. Specialläraren var enig med föräldrarna om att eleven skrev 
som en kråka, men kom fram till att eleven inte hade läs- och skrivsvårigheter och därför 
inte var i behov av särskilt stöd. Eleven talar två språk och föräldrarna undrade om det inte 
kunde spela en roll i sammanhanget. De fick svaret att tvåspråkighet inte är ett problem 
som hör hit. (von Wright 2002, s 12).  

En följd av användandet av det punktuella perspektivet riskerar att bli att elevvårdsteamet kan 

undersöka och sätta in åtgärder kring en elev utan att individen som står i fokus närvarar 

under konstruktionen av åtgärdsprogrammet. von Wright hävdar att det punktuella 

perspektivet inte öppnar för pratsamma möjligheter, vare sig i elevvården eller i 

undervisningen, på samma sätt som det relationella perspektivet gör. I det punktuella 

                                                             

6
 Som det framgår ur tabellen på sidan 18 är det relationella perspektivet en av benämningarna på det så kallade 

alternativa perspektivet. 

7 Av det som framgår utav texten anser vi att det punktuella perspektivet är ett traditionellt perspektiv gällande 
synen på elever i skolsvårigheter. 
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perspektivet blir eleven en oväsentlig person av ointresse. Vidare skriver von Wright att 

relationella företeelser inkluderar minst två skildringar samt att de inte är tidsbegränsade. Den 

ena skildringen förstås utifrån framställning av den andra. Där hanteras problem och frågor 

mer som fenomen än som att beteenden och enskilda händelser är knutna till individen. von 

Wright ger exemplet: ”i ett relationellt perspektiv är jag inte dyslektiker/allergiker, men jag 

har dyslexi/allergi” (von Wright 2002, s 12). Vidare skriver von Wright att lärares syn på 

elevers behov blir ur ett punktuellt perspektiv i och med att lärare söker efter att se elevens 

personliga behov för att sedan hantera det. Behovet kan upphöra då det har åtgärdats, därav är 

det också tidsbegränsat. Behov är tecken på en brist och behov ska mättas. För att kunna 

återställa problemet och mätta behovet behöver pedagogen hitta bristen.  Behov kan även vara 

grund för vissa beteenden, vilket leder till att läraren kan tolka beteendet hos en elev som 

behov av något. Ur ett relationellt perspektiv menar von Wright att behov kan tolkas i 

situationen, vilket innebär att behoven då inte är knutna till eleven utan de uppstår i ett 

sammanhang. Utifrån detta tolkar vi det som att det kan finnas fler bidragande faktorer till att 

eleven har ett behov av särskilt stöd, vilket enligt von Wright medför att läraren inte kan 

åtgärda behoven fullt ut, utan endast hjälpa till att förbättra behovet. von Wright påpekar att 

elevernas behov inte är bestående men däremot är behoven gemensamma och betydelsefulla 

för alla aktörer, vilket kan leda till att läraren kanske inte kan nå alla bidragande faktorer som 

vi menar kan finnas utanför skolans verksamhet.  

Vidare skriver von Wright att det punktuella perspektivet söker efter att ställa diagnos. ”Den 

individuella eleven bedöms i relation till normen ”Eleven” ” (von Wright 2002, s 17). Ju mer 

svårigheterna diskuteras som en individuell brist, bland annat vad eleven kan respektive inte 

kan, eller vad hon borde kunna, desto mer fördelar finns med termer och kategorier. Enligt det 

punktuella perspektivet är det en lättnad att ha ett namn på bristen. Det ses som en förklaring, 

till att man nu vet varför bristen finns. Det punktuella perspektivet ser inte till vem eleven är 

utan vad hon är. Efter att ha sökt och hittat elevens brist, sätts ett åtgärdsprogram in för att 

åtgärda bristen så gott som möjligt, till vad eleven kan bli under förutsättningarna som finns 

med den eventuella diagnosen. Genom det relationella perspektivet däremot ses inte eleven 

som vad hon kan och vilka mål eleven kan nå, utan frågar istället hur eleven brukar gå till 

väga och hur eleven förstår uppgiften. Läraren ska försöka se eleven som vem och inte vad 

eleven är, samt att läraren förväntas låta bli att döma. I det relationella perspektivet är det 

alltså avgörande att läraren kan se utifrån elevens perspektiv och kunna se eleven som vem, 

och inte se utifrån den punktuella synen, vad eleven är. von Wright ger ett exempel där hon 
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förklarar skillnader mellan vad eller vem en person är. von Wright beskriver ett tillfälle då en 

lärare frågade rektorn om information om en elev som var nyinflyttad och skulle börja i 

klassen. Rektorn svarade läraren att det är en finländsk pojke som inte kan det svenska språket 

särskilt bra men att han, enligt uppgifter, är en duktig elev med bra betyg. Med detta svar 

anser von Wright att läraren inte fick veta vem eleven är, utan endast vad eleven är.  von 

Wright menar att det är i mötet mellan människor som man först kan ta reda på vem en person 

är, och sådan information som läraren fick utav rektorn bidrar endast till att veta något om vad 

eleven är. 

Ur von Wrights synsätt beträffande det punktuella perspektivet kan det tolkas som att det 

speciella finns inom individen och att perspektivet endast ser till ett behov i taget, medan i det 

relationella perspektivet finns det speciella i olika möten, såsom i möten individer emellan. 

Om det är så att det punktuella perspektivet endast ser till en sak i taget, och att eleven blir 

oväsentlig när man diskuterar elevens svårighet, torde det vara svårt att tillämpa detta synsätt 

vid handlande med elevers skolsvårigheter, då svårigheter kan ha uppstått utav fler än en 

bidragande faktor. von Wright menar att lärares syn på elevers svårigheter blir ur ett 

punktuellt perspektiv då lärare söker efter elevens personliga ”brist” för att handskas med 

detta. Kan det vara möjligt att det endast finns en orsak som ligger till grund för ”bristen”, det 

kan tänkas att fler delar bör behandlas för att kunna hantera elevens svårighet. 

 

3.4 Olika synsätt ger olika undervisningsmetoder. Traditionellt segregera eller 
alternativt inkludera? 

I texten nedan beskrivs olika tillvägagångssätt för hur undervisningen till elever i behov av 

särskilt stöd kan utformas.  Utifrån de traditionella och alternativa perspektiven nämns 

inkludering och segregering som centrala begrepp gällande undervisningen för elever i behov 

av särskilt stöd. Begreppet integrering har enligt Haug (1998) flera innebörder när det gäller 

skolans sätt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. När begreppet integrering började 

användas i skolsammanhang menades att elever skulle anpassas till den redan befintliga 

skolan, eleverna skulle integreras i skolan (Nilholm 2003/2007). Haug (1998) förklarar två 

sidor av integrering: segregerande och inkluderande. Grundtanken med det segregerande 

synsättet skriver Haug är att kompensera individuella brister genom att man ser svårigheten 

som en bristande utveckling hos individen. Eleven blir diagnostiserad av en sakkunnig person 

och utifrån diagnosen och den sakkunnige personens bedömningar bestäms sedan vilken typ 
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av undervisningsform som eleven behöver. Genom segregering kan man få tillgång till ett 

flertal olika undervisningsupplägg och innehåll. Haug betonar också att det viktigaste är att 

finna den lösning som passar individen bäst. Det som eftersträvas inom den segregerande 

metoden är att behandla och kompensera eleven i behov av särskilt stöd så att individen så 

långt som möjligt kan anpassas till omgivningen och skolan. Här framgår det att segregering 

har en nära relation till det traditionella perspektivet, man söker efter att kategorisera eleven 

för att ge eleven undervisning av professionellt stöd och med speciallösningar, för att 

behandla eleven så att eleven kan anpassas till de övriga eleverna i klassen. Här blir också 

skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik tydlig, då elev i behov av särskilt stöd får 

undervisning av personal som är speciellt inriktad mot elevens diagnos, exempelvis 

undervisning av en specialpedagog, istället för att eleven får undervisning i klassen utav 

klassläraren (Haug 1998). 

Inkludering står i motpol till segregering. Med det inkluderande synsättet menas enligt Haug 

(1998) att undervisningen ska ges inom den klass som eleven tillhör. Inom det inkluderande 

synsättet anses att det bästa och mest rättvisa för alla individer och för omgivningen är att alla 

oavsett utgångspunkter är delaktiga i samma gemenskap, och att alla elever utgår från samma 

undervisning. Detta ökar också acceptansen till det faktum att det förekommer skillnader 

mellan individer. Haug betonar att elever i behov av särskilt stöd ska få individuellt stöd men 

inom ramen för klassen. Fortsättningsvis skriver Haug att detta bidrar till den sociala rättvisan 

om gemenskap och demokratisk lika rätt till deltagande står som grund, alla elever framstår 

inför skolan som likvärdiga. Utifrån detta menar Haug (1998) att det inkluderande synsättet 

står i samband med det demokratiska deltagarperspektivet. Inkludering liksom det 

demokratiska deltagarperspektivet ser till de eventuellt bristande faktorerna i omgivningen 

istället för att söka problemet hos individen. Med justeringar i omgivningen/undervisningen 

kan eleven i behov av särskilt stöd få det stöd som eleven behöver inom ramen för klassen. 

Men detta leder till att skillnaden mellan undervisning och specialundervisning inte blir lika 

viktig, samt att det medför att alla lärare bör ha tillräcklig utbildning för att kunna undervisa 

alla elever med olika behov, läraren behöver alltså ha en bredare kompetens. Utifrån detta 

menar Haug att särskilda stödinsatser som ges i form utav segregerande åtgärder tyder på att 

skolan inte är skapad för att kunna tillmötesgå alla elever, där den inkluderande synen är 

utmaningen att forma skolan till att kunna tillmötesgå alla elever och kunna ge det 

individuella särskilda stödet till elever som behöver det.  
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Det har framgått att det finns olika synsätt på elever i behov av särskilt stöd, samt att det finns 

olika sätt att hantera dessa elevers undervisning. Det talas också om individualisering utifrån 

de olika synsätten, att det är viktigt att se till individen. Vad menas då med individualisering 

eftersom de två skilda synsätten använder begreppet men står i motsats till varandra? 

Individualisering har enligt Haug (1998) två olika innebörder. Den ena betydelsen är att alla 

elever ska få den individuella undervisning som eleven behöver, men inom ramen för klassen. 

Med detta menar Haug att gemenskapen behålls och att denna definition av begreppet 

individualisering hör till det inkluderande synsättet. Den andra betydelsen av begreppet 

individualisering som Haug belyser är den äldsta definitionen av begreppet och ligger till 

grund för det segregerande synsättet. I denna definition av begreppet individualisering är 

diagnostisering viktigt, då diagnosen kan avgöra vilken typ av undervisning som eleven 

behöver. Haug betonar att vid vissa diagnoser anser man att undervisning i stor grupp inte är 

möjlig och att eleven måste vara i en mindre grupp där undervisningen är starkt 

individualiserad samt att det särskilda stödet ges utav kunnig personal.  

Utifrån de traditionella och de alternativa perspektiven anser vi att två vitt skilda 

tillvägagångssätt gällande hur skolan ser på och tillmötesgår elever i behov av särskilt stöd 

och hur undervisningen för de här eleverna utformas. De traditionella perspektiven ser eleven 

som bristbärare och söker efter att kompensera bristen som eleven har, så att eleven med hjälp 

av specialpedagogisk undervisning ska kunna återgå till den ordinära undervisningen. De 

alternativa perspektiven ser till omgivningens bristande faktorer som kan ligga till grund för 

att eleven är i behov av särskilt stöd, samt att det individuella stödet som eleven behöver ska 

ges inom ramen för klassen. Är det tillräckligt att söka efter vad eleven är eller vem eleven är, 

ger det tillräcklig kunskap om eleven, dens förutsättningar och egenskaper, för att utforma den 

undervisning som eleven behöver? Kanske kan både ”vadet” och ”vemet” ha betydelse för att 

kunna tillmötesgå elevens behov, att inte så ensidigt se på eleven utifrån det ena eller det 

andra perspektivet.  

  

3.5 Ett tredje perspektiv 

Nilholm (2005) diskuterar kring huruvida två perspektiv är tillräckligt eller inte när det gäller 

forskning inom specialpedagogik, eller om ytterligare ett perspektiv är nödvändigt. Nilholm 

belyser eventuella kandidater som har benämnts av andra forskare, för ett tredje perspektiv. 

Följande tablå är hämtad ur Nilholm (2005) för att belysa olika forskares benämningar på de 
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olika perspektiven utifrån forskarnas forskningsområde, och för att påvisa var ett tredje 

perspektiv är möjligt.  

 

Tablå III  

Olika forskares benämningar på de olika perspektiven, samt var ett tredje perspektiv är möjligt. 

Forskare och centrala 
dimensioner i 
särskiljandet av 
perspektiv 

Traditionellt 
perspektiv 

Alternativa 
perspektiv 

Kandidat till 
ytterligare 
perspektiv 

Skrtic (1991, 1995)     
syn på samhälle        
syn på vetenskap 

Funktionalistiskt Radikal humanism 
Radikal strukturalism 

Tolkningspara-
digmet  

Ainscow (1998)    
Placering av 
problem 

Individualistiskt Curriculum-
perspektivet  

Interaktivt 

Haug (1998)            
Social rättvisa 

Kompensatoriskt Demokratiskt 
deltagarperspektiv 

 

Emanuelsson m fl 
(2001)                
Placering av 
problem 

Kategoriskt Relationellt  

Clark m fl (1998) 
Placering av 
problem 

Medicinskt-  
psykologiskt  

Post-postitivistiskt  Dilemmapers-
pektivet  

Källa: Nilholm (2005, s 129). Vi har utfört en mindre justering av tablån för att tydliggöra rubrikerna i 
denna tablå. 

 

Bland de olika kandidaterna till ett tredje perspektiv har fokus legat på dilemmaperspektivet, 

eftersom i vår utvalda litteratur är dilemmaperspektivet det som mest har omtalats. Nilholm 

(2003/2007) skriver att dilemmaperspektivet i liknelse till de traditionella och alternativa 

perspektiven inte är lika erkänt, men det är för oss av intresse att belysa dilemmaperspektivet 

då detta perspektiv problematiserar huruvida de traditionella eller de alternativa perspektiven 

räcker till gällande synen på elevers skolsvårigheter. 

 

3.5.1 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2005) skriver att ”Dilemman kan enklast ses som valsituationer, eller målkonflikter, 

där det inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör agera” (s 131) och att ”dilemman 
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inte har någon lösning” (Nilholm 2003/2007, s 62). Nilholm (2005) refererar till Dyson och 

Millward som menar att ett generellt dilemma för skolväsendet är att systemet ska ge alla 

elever en snarlik utbildning, samtidigt fodrar elevernas olikheter, egenskaper och förmågor 

anpassad undervisning efter behov. Men att ge alla elever, med olika intressen och 

bakgrunder, likartad utbildning kan dilemman med bland annat etisk och politisk karaktär 

uppkomma. Vidare betonar Nilholm (2003/2007) att dilemmaperspektivet ser problematiken i 

ett socialt sammanhang och tar upp moralens dilemma mellan de båda tidigare nämnda 

perspektiven. Detta leder enligt Nilholm till en spänning mellan skolans verksamhet och 

anpassningen till elevers olikheter, då skolan borde kunna anpassa undervisningen efter 

elevernas olika erfarenheter. Att skolan borde kunna anpassa undervisningen efter alla elevers 

behov borde vara en självklarhet, men hur mycket kan skolan anpassa undervisningen till 

elevers olikheter? Eleverna har olika erfarenheter, bland annat beroende på olika bakgrunder 

och därmed skilda förutsättningar för lärande. Elever borde ha samma möjligheter till 

likvärdig undervisning vilket vi anser att dilemmaperspektivet problematiserar då perspektivet 

ser till hela skolsituationen samt till elevens förutsättningar. Nilholm (2005) resonerar kring 

dilemmats problematik, där han ifrågasätter hur olika dilemman ska hanteras inom 

skolväsendet. 

Det grundläggande dilemmat ger upphov till en rad andra dilemman. Ska man kategorisera 
elever för att urskilja olika behov eller ska man betrakta alla som (okategoriserade) 
individer? Ska vi bejaka mångfald eller värdera skillnader? Olika sociala grupper har olika 
intressen av vad utbildningssystemet ska åstadkomma och detta kommer att öka 
heterogeniteten i systemet. Poängen med ett dilemmaperspektiv är att fokusera 
komplexiteten i konkreta utbildningssystem avseende hur olika dilemman hanteras, snarare 
än att ge lösningar på hur de ska upplösas (Nilholm 2005, s 135).  

Dilemman i skolan kan enligt Nilholm (2003/2007) relateras till de båda tidigare 

perspektiven, de traditionella och de alternativa perspektiven, då perspektiven tenderar att stå 

mellan brister och olikheter, kompensation och deltagande. Nilholm menar att båda 

perspektiven för ensidigt betonar den ena eller den andra sidan av perspektiven. Nilholm 

(2005) påpekar även att de traditionella och de alternativa perspektiven avser att lösa problem 

som elevers bristande egenskaper med specialpedagogik, genom att kompensera eleven eller 

att ändra skolan. Dilemmaperspektivet syftar istället till att skolväsendet ska arbeta med att 

handskas med elevernas olikheter. Grundläggande för dilemmaperspektivet är att alla 

individer ska kunna få ömsesidiga kunskaper och upplevelser, parallellt med att alla elever 

ska mötas med hänsyn till deras olikheter.  

 



 

    25 

 

3.6 Sammanfattande slutord om de tre perspektiven 

Dilemmaperspektivet syftar både till att alla elever ska få likartade kunskaper samtidigt som 

att alla elever ska mötas med hänsyn till deras olikheter. De traditionella perspektiven bortser 

från omgivningens eventuella påverkan till att eleven är i behov av särskilt stöd och som 

tidigare har nämnts ser de traditionella perspektiven eleven som bristbärare och söker efter att 

”bota” elevens ”brist”, med hjälp av segregerande undervisning och specialpedagogiskt stöd 

för att eleven därefter ska kunna återgå till den ordinära undervisningen. De alternativa 

perspektiven fokuserar däremot på omgivande faktorer kring eleven, där omgivningen ses 

som bristande och kan ligga till grund för att eleven är i behov av särskilt stöd. De alternativa 

perspektiven ser till vikten av att skolan ska anpassa undervisningen efter elevers olikheter 

och skilda förutsättningar, och bortser från möjligheten att bristen är individbunden, samt att 

det individuella stöd som eleven behöver ska ges utifrån inkluderande arbetssätt. Vi anser att 

det ena perspektivet tenderar att endast se till skolsvårigheter som en individbunden brist och 

det andra perspektivet ensidigt fokuserar på omgivande faktorer. Dilemmaperspektivet ser 

både till omgivande faktorer och till den möjliga individuella svårigheten en elev faktiskt har 

och att den svårigheten kräver ett visst bemötande i skolsituationen. Vi tolkar det som att 

dilemmaperspektivet inte söker efter lösningar på problem, utan söker efter tillvägagångssätt 

för att kunna hantera problemen på bästa sätt utifrån de möjligheter som finns tillgodo.   

 

4 Skolans styrdokument 
 

I det följande kapitlet lyfter vi delar av styrdokumenten som berör vilka rättigheter respektive 

skyldigheter elever och lärare har gällande särskilt stöd. Nilholm m.fl. (2007) genomförde en 

enkätundersökning till kommunerna i Sverige om deras arbete med elever i behov av särskilt 

stöd, av landets 290 kommuner besvarade 262 kommuner på enkäten. Nilholm m.fl. menar att 

kommunerna värderade styrdokumenten som viktiga vad gäller arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd och de styrdokument som kommunerna ansåg vara de mest centrala var Lpo 94, 

Grundskoleförordningen och Skollagen. Vi har därför valt att undersöka vad Skollagen, 

Grundskoleförordningen och läroplanen Lpo 94 nämner om elever i behov av särskilt stöd, 

eftersom dessa tre dokument ansågs vara de viktigaste av Sveriges kommuner. Vår 

utgångspunkt när vi läste Skollagen, Grundskoleförordningen och läroplanen var: Vad står det 

om elever och lärares rättigheter och skyldigheter om elever i behov av särskilt stöd?  
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4.1 Skollagen 

I Skollagen kapitel 1 § 2 står det att alla barn och ungdomar ska i det offentliga skolväsendet 

ha lika rätt till utbildning. Vidare beskrivs i kapitel 1 § 2 att ”i utbildningen skall hänsyn tas 

till elever i behov av särskilt stöd” (Lärarhandboken 2008, s 83).  Under kapitel 4 § 1 står det 

att grundskolans utbildning ska ge grundläggande kunskap för vidare utbildning i 

gymnasieskolan. Skollagen uttrycker i kapitel 4 § 1 även att: ”särskilt stöd skall ges till elever 

som har svårigheter i skolarbetet” (Lärarhandboken 2008, s 104).  

 

4.2 Grundskoleförordningen 

I Grundskoleförordningens (1994:1194) kapitel 5 behandlas insatser för särskilt stöd. Det står 

bland annat i kapitel 5 § 1 att rektorn, förutom vid särskilda undantag, ska fatta beslut 

angående särskilt stöd. Om det på ett eller annat vis, har uppdagats av uppgifter från till 

exempel elev, vårdnadshavare, personal på skolan att en elev är i behov av särskilda 

stödåtgärder är det rektorns skyldighet att utreda behovet och se till att ett eventuellt 

åtgärdsprogram skapas. Vidare står det att den berörda eleven och dens vårdnadshavare skall 

få delta vid skapandet av åtgärdsprogrammet om så önskas. Därefter står det i 

Grundskoleförordningens kapitel 5 § 2 delas stödinsatser in i fyra olika kategorier som berör 

elever i behov av särskilt stöd vid olika tillfällen utifrån olika förutsättningar.  

1. studiehandledning på modersmålet 

2. stödundervisning 

3. särskild undervisning 

4. anpassad studiegång (Grundskoleförordningen 1994:1194) 

 

I kapitel 5 § 4 står det att: 

En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål 
som minst ska ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av 
andra skäl behöver stöd (Grundskoleförordningen kap5§4).  

Ytterligare belyser Grundskoleförordningen kapitel 5 § 5 att stödet i första hand skall 

tillämpas inom den klass som eleven tillhör, men om särskilda skäl finns kan undervisningen 

ske i en särskild undervisningsgrupp. 
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4.3 Lpo 94 

I läroplanen Lpo 94 står det att alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar för elever i 

behov av särskilt stöd. ”Utbildningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Lpo 94, s 4). Vidare i Lpo 94 står det: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevers olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen 
(Lpo 94, s 4). 

I Lpo 94 framgår det även att ”alla som arbetar i skolan skall: uppmärksamma och hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd” (s 12). Därefter framgår det att ”Läraren skall – stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lpo 94, s 12). Vidare står det i 

Lpo 94 att rektorn har det övergripande ansvaret gällande elever i behov av särskilt stöd, 

bland annat att fördela resurser och stödåtgärder som individen är i behov av, samt att 

kontakten mellan skola och hem upprättas vid eventuella problem och svårigheter. 

 

4.4 Ser man några tendenser till det traditionella eller till det alternativa 
perspektivet? 

I Skollagen står det att alla barn ska ha lika rätt till utbildning i det offentliga skolväsendet. 

Detta tenderar att gå i samma spår som det alternativa perspektivet, eftersom det alternativa 

perspektivet söker efter att ge individanpassad undervisning inom klassens ram, vilket kan 

tolkas som lika rätt till utbildning för alla. Skollagen använder benämningen ”elever i behov 

av särskilt stöd” vilket är den benämning som de alternativa perspektiven uttrycker. Det 

traditionella perspektivet fokuserar på att ge speciallösningar som passar individen, vilket kan 

handla om särlösningar genom undervisning i mindre grupper, samt att de traditionella 

perspektiven skulle använda benämningen ”elever med behov av särskilt stöd”. 

Grundskoleförordningen använder också termen ”elever i behov av särskilt stöd” samt att det 

tydligt framgår att det särskilda stödet i första hand ska ges inom den klass som eleven tillhör. 

Detta anser vi tydligt uppmanar för en inkluderande undervisningsform, som är starka drag 

från de alternativa perspektiven, se tablå I. Även i Lpo 94 används benämningen ”elever i 

behov av särskilt stöd”. Vidare i Lpo 94 står det att: ”utbildningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov” vilket kan tolkas på olika sätt. Det ena sättet kan tolkas som 

att ”utbildningen skall anpassas”, att läraren skall anpassa undervisningen efter alla elevers 

olika förutsättningar för lärande, så att alla elever kan uppnå kunskapsmålen, vilket torde vara 
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det alternativa perspektivet. Det andra sättet att tolka detta kan vara att läraren anser att 

elevens behov till exempel är att vara i en mindre grupp där eleven får specialundervisning. 

Det senare exemplet är då utifrån ett traditionellt synsätt. Vi anser att Lpo 94 är tolkningsbar 

och ger pedagogen och rektorn på skolan ett stort tolkningsutrymme. Att skolor kan tyda 

läroplanen på olika sätt ger ett dilemma, eftersom det ger möjligheter för skilda uppfattningar 

om hur skolsvårigheter ska hanteras. Lpo 94 vilar dock på demokratiska utgångspunkter. 

 

4.5 Åtgärdsprogram  
Som tidigare har nämnts är åtgärdsprogram en stor del i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd, det är ett verktyg och hjälpmedel som läraren och eleven använder sig utav, ett steg i 

riktning mot att hjälpa eleven att uppnå målen. Begreppet åtgärdsprogram började användas i 

samband med SIA-utredningen, Utredningen om skolans inre arbete, från 1974.  

Utredningens syfte var att göra en allmän granskning ”av skolans arbetsmiljö” bland annat 

för ”situationen för elever med svårigheter” (SOU 1974:53, s 31). Enligt Persson kritiserade 

SIA det tidigare rådande synsättet att eleven kunde ”botas” genom att träna upp sina 

kunskaper och därefter återgå till den ordinära undervisningen. Persson refererar till SIA-

utredningens sätt att se skolmiljön som den bidragande faktorn till elevens skolsvårighet, och 

inte se svårigheten som individbunden och att eleven bör kompenseras eller åtgärdas av 

något (SOU 1974:53, Persson 2008). I SIA-utredningen, vad gäller åtgärdsprogram, betonas 

därmed vikten av att inte ensidigt rikta svårigheten till eleven som en bärare av problemet 

utan att även se interaktionen till vuxna och kompisar i elevens omgivning för att få mer 

information om eleven. SIA- utredningen tar även upp vikten av att eleven är aktiv i 

utförandet av åtgärdsprogram samt att föräldrarna medverkar är en förutsättning för att ett 

åtgärdsprogram ska upprättas.  

År 1995 skrevs ett krav in i Grundskoleförordningen, att åtgärdsprogram ska upprättas för 

elever i behov av särskilt stöd (Persson 2008). Från 2001 innefattar detta alla elever som 

riskerar att inte nå de uppsatta kunskapsmålen och involverar alla skolformer förutom 

förskoleklassen och vuxenutbildningen (Persson 2002, Persson 2008).  I skolan har varje elev 

en egen individuell utvecklingsplan, vilket upprättas i samband med utvecklingssamtalen. 

Denna plan utvecklas och revideras och följer eleven genom hennes skoltid, men för elever i 

behov av särskilt stöd utformas även ett åtgärdsprogram för att ge eleven det särskilda stöd 

den är i behov av. Detta är något som inte avses följa hela skoltiden utan är avgränsad till en 
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viss tid under elevens skolgång. Åtgärdsprogrammen ska enligt Skolverkets text Allmänna 

råd för arbete med åtgärdsprogram (2008b) ses som ett redskap för hur personalen kan 

hantera, planera och utveckla den pedagogiska verksamheten kring eleven. 

Åtgärdsprogrammet är en process där regelmässig uppföljning och utredning görs för att 

målens riktning inte ska förloras. I Skolverkets text (2008b) betonas att det ligger på skolans 

ansvar att kontakten mellan hem och skola främjas i samband med åtgärdsprogrammet samt 

att det är fördelaktigt att elever och vårdnadshavare är delaktiga i arbetet med 

åtgärdsprogrammet. Fortsättningsvis beskriver Skolverket (2008b) fyra steg i utförandet av ett 

åtgärdsprogram: ”Uppmärksamma > Utreda > Utarbeta och genomföra åtgärdsprogram > 

följa upp och utvärdera” (s 7).   Det första är att kartlägga hur problemet uppkommer, därefter 

diskutera dess möjliga orsaker och vari behovet av hjälp ligger. Vid kartläggningen av orsaker 

till svårigheterna läggs vikten vid de pedagogiska förutsättningarna kring eleven. Därefter ska 

en uppföljning ske genom att följa upp och utvärdera elevens åtgärdsprogram genom samtal 

och reflektioner (Skolverket 2008b). 

 

5 Från forskning till skolans verksamhet 
 

Som tidigare har nämnts är syftet med detta arbete att analysera föreställningen hur ”behov av 

särskilt stöd” formuleras genom att spegla relationerna genom vetenskapliga perspektiv, 

styrdokuments direktiv och pedagogers synsätt på skolsvårigheter, samt att de övergripande 

frågorna i detta arbete är: Vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd? Vilka synsätt 

finns på elever i behov av särskilt stöd, enligt ett urval forskare inom specialpedagogiken? 

Vilka rättigheter respektive skyldigheter har elever och lärare enligt skolans styrdokument? 

Vilket synsätt har pedagoger på elever i behov av särskilt stöd? Utifrån syftet och frågorna 

har det framgått att det finns olika perspektiv inom forskningen gällande vad det är att vara en 

elev i behov av särskilt stöd och att de olika perspektiven omtalar elever i behov av särskilt 

stöd på skilda sätt, såsom individbunden brist eller bristande omgivning. Därifrån blev det 

intressant att intervjua pedagoger för att få lärares syn på vad det är att vara en elev i behov av 

särskilt stöd. Intervjufrågor som för oss blev intressanta att ställa till pedagogerna var: 
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Vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd?  

Vad är det som bestämmer vilka elever som ska få särskilt stöd? 

Hur planeras arbetet/skolgången för elever i behov av särskilt stöd? 

 

Nedan redogör vi för de val av metoder vi har använt oss utav i vår intervjuundersökning. Vi 

beskriver bland annat varför vi har valt att använda kvalitativ metod i form av intervju, vårt 

urval av intervjupersonerna samt tillvägagångssätt av intervjuerna.  

 

5.1 Kvalitativ intervju 

Annika Eliasson (2006) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Eliasson 

menar att den kvantitativa metoden lämpar sig till undersökningar som ska förklara något med 

siffror, medan den kvalitativa metoden används för att förklarar något med ord. Jan Trost 

(2005) skriver att om syftet med undersökningen är att ”försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en 

kvalitativ studie rimlig” (s 22), medan en kvantitativ studie besvarar frågor som hur många, 

hur ofta eller hur vanligt. Vårt syfte med intervjuerna är inte på något sätt att generalisera 

pedagogers tillvägagångssätt angående elever i behov av särskilt stöd, utan syftet är att få en 

inblick i ett urval pedagogers synsätt och tankar. Vi anser att en kvalitativ intervju med 

halvstrukturerade frågor lämpar sig bättre än vad exempelvis en enkätundersökning skulle 

göra. Eliasson (2006) menar att den halvstrukturerade intervjun utgörs av ett fåtal frågor som 

kan diskuteras på djupet, medan den strukturerade intervjun består av ett flertal frågor som 

besvaras med kortare svar, möjligheten för att komma in på djupet i ämnet är därför inte lika 

möjlig. Därför används den strukturerade intervjun oftast av kvantitativa undersökningar, 

eftersom kvantitativa metoder mäter på bredden och kvalitativa metoder mäter på djupet 

(Eliasson 2006).  

 

5.2 Urval av intervjupersonerna 

Vi har valt att intervjua fyra pedagoger från fyra olika skolor i en mellanstor stad i Sverige. 

Antalet lärare beslutade vi, eftersom vårt syfte med intervjuerna, som ovan har nämnts, inte på 

något sätt är att generalisera pedagogernas tillvägagångssätt angående elever i behov av 
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särskilt stöd, utan syftet är att få en inblick i ett urval pedagogers synsätt och tankar. Persson 

(2002) menar att under de tidigare skolåren är behovet av specialpedagogiska åtgärder som 

störst. Därför valde vi att intervjua lärare som arbetar med grundskolans tidigare åldrar 

eftersom vi utgick från frågan: vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd? 

Steinar Kvale (1996/2007) ifrågasätter hur många intervjupersoner som är nödvändigt för att 

genomföra en undersökning, och besvarar detta med att man behöver intervjua så många 

personer som är nödvändigt för att ”ta reda på vad du vill veta” (s 97). Vidare menar Kvale att 

undersökningens syfte avgör antalet intervjupersoner. Som ovan har nämnts är vårt syfte med 

intervjun, att få en inblick i lärares synsätt och tankar gällande vad det är att vara en elev i 

behov av särskilt stöd. Intervjupersonerna som har deltagit i vår studie blev av oss strategiskt 

utvalda, då vi resonerade att vi ville få en inblick av ett antal lärare från olika skolor därför att 

de intervjuade lärarna inte skulle vara påverkade av varandra, vilket de kan tänkas vara om de 

arbetar på samma skola. Trost (2005) menar att kvalitativa undersökningar kan använda sig 

utav strategiska urval då intervjuarens mål är att få svar av olika variationer.  

 

5.3 Reliabilitet, validitet och tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Begreppet reliabilitet förklarar Eliasson (2006) är om undersökningen är tillförlitlig, att 

undersökningen går att upprepa och resultera i ett likvärdigt svar, när man under liknande 

förutsättning utför undersökningen under likartade förhållanden. Om en undersökning har hög 

validitet innebär det enligt Eliasson att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. 

Detta innebär för vår undersökning att vi har fått våra frågor i undersökningen besvarade på 

det sätt vi förväntade att de skulle göra.  Genom att den första intervjun som genomfördes var 

en pilotintervju kunde vi ”testa” våra frågor för att kontrollera om de gav de svar de 

förväntades att göra.  

Intervjufrågorna vi valde uppkom utav att vi var intresserade av att få pedagogers syn på vad 

det är att vara en elev i behov av särskilt stöd. Därför blev första frågan just: Vad är det att 

vara en elev i behov av särskilt stöd? Utifrån denna fråga inser vi att svaren kan bli olika, 

eftersom pedagogerna får tillfälle att fritt uttala sig om vad just de anser gällande den frågan. I 

forskningen som vi har belyst betonas att det finns många olika orsaker till att en elev är i 

behov av särskilt stöd. Vi är därmed medvetna om att svaren från pedagogerna kan skilja sig 

åt. Den andra frågan vi ställde var: Vad är det som bestämmer vilka elever som ska få särskilt 

stöd? Denna fråga uppkom för att se om pedagogerna prioriterade vissa elever före andra. 
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Vidare var den tredje frågan: Hur planeras arbetet/skolgången för elever i behov av särskilt 

stöd? Denna fråga ställdes eftersom vi ville se om pedagogerna själva skulle beskriva några 

tillvägagångssätt eller metoder som de använder sig utav, till exempel om eleverna får stöd på 

ett inkluderande eller exkluderande sätt.  

Genom ett telefonsamtal med de i intervjuerna medverkande pedagogerna bestämdes tid och 

plats för intervjuerna, vilket pedagogerna själva fick avgöra. Detta för att skapa en avslappnad 

intervjumiljö för pedagogerna. Repstad (1987/2007) påpekar att det är viktigt att den 

intervjuade personen känner sig trygg på den plats där den blir intervjuad. Vidare 

argumenterar Repstad kring antalet intervjuare. Han menar att det kan vara till fördel att vara 

två intervjupersoner, eftersom man då kan diskutera sina tolkningar av intervjusvaren. 

Repstad påpekar vidare att det kan vara en nackdel med att vara två intervjupersoner om 

frågorna är av känslig karaktär. Den intervjuade personen kan då känna sig i underläge. Men 

eftersom vi inte anser att våra frågor på något sätt är av känslig karaktär valde vi att båda delta 

under intervjuerna.  

Intervjuerna tog cirka 20-25 minuter vardera. Eftersom vi endast hade tre intervjufrågor blev 

det långa och ibland djupa samtal kring varje fråga. När vi behandlade intervjumaterialet 

transkriberades till att börja med hela intervjuerna, för att sedan sålla bort delar som inte 

berörde våra intervjufrågor på ett relevant sätt, de delar av intervjusvaren som inte knyter an 

till syftet och frågeställningarna. Detta tillvägagångssätt belyser Repstad (1987/2007) då han 

skriver att när inspelade intervjuer skall skrivas ut bör man få med allting för att inte misstyda 

eller tappa innehållets mening. Sedan menar Repstad att man kan med det utskrivna materialet 

börja analysera och välja bort delar. Fortsättningsvis skriver Repstad om analys och tolkning 

gällande kvalitativa studier. Repstad menar att analys av det insamlade materialet är den 

process där man söker efter en viss struktur av materialet så att man lättare kan tolka det. 

Vidare skriver Repstad att tolkningen av materialet är en värdering av informationen utifrån 

de frågeställningar som undersökningen behandlar, samt att man också sätter den insamlade 

informationen i samband till teorin. Som tidigare har nämnts sållade vi bort de delar av den 

insamlade informationen som inte var relevant för uppsatsens syfte. Även Kvale (1997/2006) 

skriver att analysera innebär att skilja något i mindre bitar eller i element. 
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5.4 Forskningsetiska principer 

För att på ett rättsligt och respektabelt sätt kunna bedriva forskning används inom forskningen 

fyra grundkrav vilka är; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Den första principen, informationskrav innebär i vår intervju att vi informerade 

lärarna om vad syftet med vår uppsats var och att det var frivilligt för läraren att medverka, 

samt lärarens rätt till att när som helst under studiens gång avsluta sitt deltagande. Den andra 

principen samtyckeskrav är att deltagarna i undersökningen har givit sitt samtycke till sin 

medverkan i vår undersökning. Detta var något vi muntligt via ett telefonsamtal kom överens 

om vid den första kontakten med våra intervjupersoner. Konfidentialitetskravet som är den 

tredje principen innebär att lärarnas personuppgifter bevaras under tystnadsplikt och sekretess. 

I vår studie har vi inte namngett vare sig lärare eller lärarens skola, därav har de intervjuades 

anonymitet bevarats. Den fjärde principen är nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade 

materialet endast brukas för forskningens avsikt. Vi klargjorde även för intervjupersonerna att 

vi efter avslutat arbete raderar det inspelade och transkriberade materialet. Genom att vi 

förhållit oss till de vetenskapliga etiska principerna anser vi att vi har uppfyllt de krav som har 

ställts på oss som intervjuare. 

 

6 Lärares syn på vad det är att vara en elev i behov av särskilt stöd 
 

I denna del av arbetet sammanställer vi de intervjusvar vi har fått utifrån de intervjuer vi har 

genomfört.  Vi har intervjuat fyra lärare som samtliga är utbildade pedagoger och är i en ålder 

mellan 28 – 45 år och samt att lärarnas erfarenhet som verksam pedagog är mellan tre till sju 

år. När vi talar om pedagogerna nämner vi dem som ”hon” för att inte avslöja deras kön, då 

detta inte är av stor betydelse i detta arbete. I arbetet fokuserar vi inte på huruvida det finns 

skillnad mellan män och kvinnors syn på vad det är att vara en elev i behov av särskilt stöd, 

då detta inte belyses i den forskning vi har tagit del av. Vidare nämner vi pedagogerna som 

lärare 1-4 för att kunna särskilja på deras svar. 

 

6.1 Vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd? 

På frågan vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd betonar samtliga intervjuade 

pedagoger att det kan bero på många olika saker. Lärare 1 uttrycker: ”Det finns så många 

olika sorter av behov” och menar att man skulle kunna skriva en lång lista på olika orsaker till 
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att en elev är i behov av särskilt stöd, samt att det kan yttra sig på flera skilda sätt. Lärare 2 

uttryckte att det beror på vad man menar med särskilt stöd. Vidare nämnde hon två olika 

alternativ då hon menar att antingen är eleven i behov av att träna på vissa individanpassade 

saker eller så har eleven ett åtgärdsprogram. Läraren uttryckte: 

... måste en elev som behöver särskilt stöd extra stöd utav en specialpedagog, eller kan den 
eleven får stöd i form av material till exempel datorprogram, hörövning… alltså var greppar 
vi problemet så att säga … vad ÄR en elev i behov av särskilt stöd... liksom? 

Lärare 3 gav exempel på hur hon har upptäckt elever i behov av särskilt stöd: ”man ser att ett 

barn far illa, de klarar inte av den klass den går i, de är utåtagerande, blir ledsna och 

inåtvända, sluter sig själva och sådana saker, de kan inte jobba, de kan inte klara av att leka 

med andra barn”. Läraren menar också att det ofta handlar om okoncentration, elever kan ha 

svårt att uttrycka sig och kontrollera sin ilska för att de inte kan formulera sig, eller prestera 

som ”ja man ska ju inte säga normalfall… men som de andra eleverna kanske kan i 

skolarbetet”.   

Lärare 4 menar att ”behovet kan vara att eleven behöver extra tid och hjälp för att ta till sig ett 

visst ämne, exempelvis extra stöd i sin läsning”. Vidare lyfter samma lärare en helt annan 

synvinkel på vad en elev i behov av särskilt stöd kan vara, än vad de andra lärarna har nämnt: 

läraren berättade att ibland anser sig eleven själv ha en svårighet i ett visst ämne, men att 

läraren inte tycker att eleven har någon svårighet. Läraren betonar att det då är lärarens 

uppgift att ta reda på vad eleven anser sig ha en svårighet i och hjälpa eleven för att lösa 

problemet.  

Samtliga lärare menar att de vanligaste förekommande orsakerna till att elever behöver extra 

stöd är läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter, medan två av lärarna ansåg att 

koncentrationssvårigheter är övervägande. Vidare menar samtliga lärare att dessa svårigheter 

grundar sig antingen i omgivningen, i en individuell svårighet eller i en relation mellan eleven 

och omgivningen. Som exempel nämnde lärare 1 att eleven kan ha en problematisk hemmiljö 

och att detta kan leda till svårigheter i skolan. Samma lärare ger även ett exempel på 

koncentrationssvårighet, då läraren menade att:  

Det kan vara ett jättelitet surr som det måste bli när det sitter 23 andra personer, det går inte 
att få helt tyst då kan man vara jättestörd av det. Det kanske inte betyder man egentligen är i 
behov av särskilt stöd. 

Lärare 2 menar att hon inte ser mycket sociala problem på skolan där hon arbetar och att de 

omgivande faktorerna inte ligger lika mycket till grund för skolsvårigheter. Läraren menar att 
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om hon har gjort allt hon kan, ”fixat och trixat”, och att detta inte hjälper anser hon att 

svårigheten: ”tror jag beror ganska exakt på deras egna förmågor och att de är bristande”. 

Vidare menar samma lärare att koncentrationssvårigheter ofta har att göra med omognad, det 

behöver inte vara någon brist, men eftersom ”det ena leder till det andra” kan detta leda till att 

eleven missar saker i undervisningen och därför behöver man lyfta denna 

koncentrationssvårighet i ett åtgärdsprogram. Läraren 4 betonar att de yttre omständigheterna 

är övervägande: ”Vissa har ju diagnoser, men personligen tror jag att det är yttre 

omständigheter som gör, som skapar de här diagnoserna”.  

Samtliga lärare menar att man redan i förskoleklass kan upptäcka om en elev kommer att 

behöva särskilt stöd, exempelvis genom att barnet visar koncentrationssvårigheter eller att 

barnet visar hyperaktivitet.  Lärare 4 uttryckte att ”tidigare åtgärder gör att de blir lugnare och 

problemet går att vända, ju senare problemet upptäcks desto svårare att vända…”, men hon 

betonade också att: ”man måste vara försiktig så att man inte stämplar barnen i sådan tidig 

ålder”. Läraren menar att den känslan man har fått om en elev kan komma att hamna i behov 

av särskilt stöd oftast stämmer till 80 procent, men läraren betonar att man inte ska forma 

eleven efter den synen som läraren har skapat sig gällande elevens svårighet. Man måste ge 

eleven en chans, eftersom eleven kanske inte alls kommer att hamna i behov av särskilt stöd.  

 

6.2 Vad är det som bestämmer vilka elever som ska få särskilt stöd?  

Fortsättningsvis kom samtliga pedagoger in på begreppet diagnostisering när frågan vad är 

det som bestämmer vilka elever som ska få särskilt stöd ställdes.  Tre av fyra lärare ansåg att 

en diagnos inte har någon betydelse för om en elev ska få särskilt stöd medan en av lärarna 

betonade att det i första hand är eleverna med en diagnos som får särskilt stöd. Vidare 

uttryckte Lärare 1 att ”diagnosen kan väl vara en betydelse, det kan ju göra det lättare, då har 

man det svart på vitt att det här är ett problem”, men hon påpekade också om eleven har en 

diagnos är det inte säkert att eleven får den hjälp eleven behöver utan att läraren menar att det 

bland annat handlar om en ekonomi och resursfråga. Läraren påpekar också att ”starka” 

föräldrar även kan vara en bidragande faktor till att eleven faktiskt får hjälp. Läraren menar då 

att föräldrarna är pådrivande vad gäller elevens skolgång. 

Lärare 2 belyser att vem som ska få resurs är en prioriteringsfråga, det är många bitar som 

måste gås igenom . Vidare menar läraren att: 
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det är hårda ord, men det är alltså så att de som syns och hörs, de får mest hjälp, de stör 
oftast andra.  

Precis som lärare 2 betonar även lärare 3 att de elever som är utåtagerande och om detta går ut 

över andra elever och personal blir dessa elever verkligen prioriterade. Lärare 3 belyser även 

att vissa elever behöver gå i en mindre grupp på grund av uppförandestörningar och sociala 

problem och därför behöver dessa elever lugn och ro. Ytterligare menade två av lärarna att 

prioriteringen gällande elever i behov av särskilt stöd, vart stödet skall sättas in, avgörs från 

fall till fall och att det överlag är problemens art som avgör. En av lärarna betonar också att 

elever som klassläraren känner sig otillräcklig att ge stöd åt prioriteras till specialpedagogen. 

En av lärarna påpekade att det slutligen är rektorn som tar beslutet om var stödet ska sättas in. 

Vidare uttryckte läraren: ”du som lärare kan ju inte säga – Nu ska Kalle få hjälp här! utan 

lärare får skriva åtgärdsprogram om vad som behöver göras och det är här man måste börja”. 

 

6.3 Hur planeras arbetet för elever i behov av särskilt stöd? 

Vid den sista intervjufrågan hur planeras arbetet för elever i behov av särskilt stöd lyfte 

samtliga lärare åtgärdsprogram som en del av arbetet med en elev i behov av särskilt stöd. 

Gällande åtgärdsprogram menade två av lärarna att de ska upprättas så fort som möjligt när en 

skolsvårighet hos en elev har uppdagats. En av lärarna menade att ett åtgärdsprogram skrivs 

när man som klasslärare inte kan hantera svårigheten inom den vanliga undervisningen, 

medan en annan lärare betonade att det är meningen att alla elever i behov av särskilt stöd ska 

få ett åtgärdsprogram.  

En av lärarna påpekade att flera av eleverna med åtgärdsprogram får delar av sin undervisning 

i mindre grupper av bland annat en specialpedagog för att få riktade insatser för sin 

skolsvårighet. Två av lärarna betonade att det är viktigt att undervisa så mycket som möjligt i 

helklass för att inte ”peka ut” den elev som är i behov av särskilt stöd. Den ena läraren 

beskrev hur de på skolan går tillväga med arbetet för elever i behov av särskilt stöd när hon 

förklarade att de övriga eleverna i klassen fick turas om att följa med till den ”mindre 

gruppen” och därmed blev elever i behov av särskilt stöd inte utpekade. Den andra läraren 

menar att det är viktigt att så mycket som möjligt försöka jobba inkluderande för att eleverna 

inte ska känna sig utpekade. Hon beskriver att resursen då kommer in i klassen och arbetar 

med eleven och därmed kan klassläraren släppa lite av ansvaret för just den eleven.  
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En av lärarna betonar att i vissa fall behöver eleven gå till en mindre grupp, bland annat för att 

de inte hänger med och därmed inte känner sig duktig i den stora klassen. Känslan av att vara 

duktig kan eleven få i den mindre gruppen eftersom eleven där får individanpassade uppgifter 

och mer tid av pedagogen. Den känslan bär eleven med sig när eleven kommer tillbaka till 

klassen. Läraren belyser dock att i några fall behöver vissa elever vara mer i den mindre 

gruppen eftersom de här eleverna inte hanterar att vara i helklass.  

 

7 Speglas forskningen i skolans verksamhet? 
 

Syftet med arbetet var att undersöka vad det är att vara en elev i behov av särskilt stöd utifrån 

att ha studerat forskning, offentliga utredningar samt att granska de intervjuer vi har gjort. 

Synen på elever i skolsvårigheter har över tid förskjutits från att se en elev med behov till att 

se en elev i behov av särskilt stöd. Denna förskjutning innebär att synen på eleven har 

förändrats från att se eleven som bristbärare, till att se omgivningen som den bristande 

faktorn. Dessa skilda sätt att se på elever i behov av särskilt stöd har av forskare 

problematiserats och benämnts med olika perspektiv, vilket ledde oss till att närmre studera de 

olika perspektiven. Intervjuerna gjorde att vi fick en inblick i skolans verksamhet och hur 

lärarna utifrån dessa perspektiv ser på och arbetar med elever i skolsvårigheter. Perspektiven 

som överlag ser på eleven som bristbärare eller till bristande omgivning har av forskare 

kallats med ett flertal olika namn, och eftersom de har kallats med olika namn kan man anta 

att de till viss del kan ha olika innebörder men vi har fokuserat på att se efter perspektivens 

mening gällande elev som bristbärare eller en bristande omgivning, och därav anser vi att 

dessa olika perspektiv går att dela in i två centrala perspektiv, de av forskare så kallade 

traditionella och alternativa perspektiven. 

Nedan för vi en diskussion utifrån de frågor som vi ställde inför arbetet. Det är svårt att 

särskilja frågorna och därav har vi valt att diskutera arbetets frågor i ordningen: Vad det är att 

vara en elev i behov av särskilt stöd? samt vilket synsätt har pedagoger på elever i behov av 

särskilt stöd? Därefter diskuteras frågorna Vilka synsätt finns på elever i behov av särskilt 

stöd, enligt ett urval forskare inom specialpedagogiken? samt vilka rättigheter respektive 

skyldigheter har elever och lärare enligt skolans styrdokument? 
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7.1 Eleven i behov av särskilt stöd 

Nedan diskuteras frågorna: Vad det är att vara en elev i behov av särskilt stöd? samt vilket 

synsätt har pedagoger på elever i behov av särskilt stöd?  

Som vi tidigare i arbetet har nämnt är elever i behov av särskilt stöd en stor och blandad grupp 

där forskning bland annat nämner koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter som 

två centrala orsaker till att elever har behov av extra stöd i sin undervisning. Detta 

tydliggjordes genom att samtliga intervjuade lärarna ansåg att de vanligaste orsakerna till att 

elever behöver extra stöd är just läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Det 

framgick också utifrån forskningen att det råder delade meningar kring vilken av dessa 

svårigheter som är den mest förekommande. Detta såg vi en tendens till från de intervjuer vi 

har genomfört, då samtliga intervjuade lärare nämnde dessa svårigheter som de mest 

vanligaste orsakerna till att elever är i behov av särskilt stöd men två av lärarna betonade att 

koncentrationssvårigheter är övervägande. Vi vill dock återigen betona att vi inte kan dra 

några generella slutsatser då vi endast har gjort en mindre intervjuundersökning.  

Frågan vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd problematiserades utav två av de 

intervjuade pedagogerna. En lärare talade om koncentrationssvårigheter och uttryckte: 

Det kan vara ett jättelitet surr som det måste bli när det sitter 23 andra personer, det går inte 
att få helt tyst, då kan man vara jättestörd av det. Det kanske inte betyder att man egentligen 
är i behov av särskilt stöd. 

Läraren ifrågasätter vad det är att vara en elev i behov av särskilt stöd, och menar att vissa 

elever kanske har svårt att koncentrera sig när det finns liv och rörelse runt omkring eleven 

och att detta inte behöver vara koncentrationssvårigheter i sig utan att det finns ljud i 

klassrummet som är störande. En av de andra intervjuade pedagogerna menade att en elev i 

behov av särskilt stöd inte alltid behöver specialpedagogisk hjälp utan att det kan räcka med 

stöd i form av material. Björck-Åkesson (2008) skriver just om detta att gruppen barn i behov 

av särskilt stöd är blandad och att eleverna har behov av olika former av stöd. En annan lärare 

ifrågasatte ”vad ÄR en elev i behov av särskilt stöd?” Detta tyder vi som att även lärarna har 

svårt att ”sätta fingret på” vad det egentligen innebär att vara en elev i behov av särskilt stöd. 

Kan eleverna få det stöd de verkligen behöver när lärarna själva har svårt att definiera vad det 

faktiskt är att vara en elev i behov av särskilt stöd? Haug (1998) betonar att läraren behöver ha 

en bred kompetens för att kunna möta alla elevers olikheter. Därmed menar Haug att 

segregerande undervisning bland annat ges till elever för att skolan inte är anpassad för att 

kunna möta alla elevers olikheter. 
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Samtliga lärare betonade att en elev i behov av särskilt stöd kan bero på många olika orsaker 

samt att en lärare uttryckte att det finns så många olika sorter av behov. En lärare gav exempel 

på hur elever som är i behov av särskilt stöd kan utmärka sig, genom att eleven är ledsen och 

inåtvänd, utåtagerande och har svårt med det sociala samspelet i vissa situationer. Dessa 

beteendemönster beskrivs i texten Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) som tecken 

på en elevs problem och att eleven inte mår bra. Vidare i Skolverkets text (2008a) står det att 

beteendesvårigheter kan ligga till grund för att elever är i behov av särskilt stöd. Detta kan 

tolkas som att de mönster som läraren gav exempel på, och som även står i texten Från 

dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19), kan vara till grund för beteendesvårigheter. 

Eftersom Skolverket menar att beteendesvårigheter kan vara en orsak till att en elev är i behov 

av särskilt stöd, kan detta återspeglas till elevens mönster som den intervjuade läraren 

påpekade faktiskt ligger till grund för att eleven är i behov av särskilt stöd.  Som von Wright 

(2002) betonade är det svårt för läraren att helt hjälpa eleven att ”bota bristen”, då det kan 

finnas många bidragande faktorer utanför skolan som ligger till grund för elevens 

skolsvårighet.  

Två av de intervjuade lärarna betonade att de utåtagerande eleverna ofta stör de andra 

eleverna och då prioriteras dessa utåtagerande elever före andra elever. Detta finner vi i 

Perssons (2008) text, då han skriver att den specialpedagogiska verksamheten kan ses som en 

avlastning för den vanliga läraren, där specialpedagogen exempelvis får lösa konflikter när 

”stökiga elever” hindrar den ordinarie undervisningen. En av lärarna uttryckte: ”det är hårda 

ord, men det är alltså så att de som syns och hörs, de får mest hjälp, de stör oftast andra”. 

Detta är en av flera åtskillnader vi har sett i skolans verksamhet mellan den vanliga 

pedagogiken och specialpedagogiken. Ytterligare en skillnad mellan den vanliga pedagogiken 

och specialpedagogiken synliggjordes då en lärare beskrev att när klassläraren är otillräcklig 

för att ge det stöd som en elev behöver, får den eleven hjälp av specialpedagogen.  Just detta 

betonas av ett flertal forskare (Björck-Åkesson 2008, Brodin & Lindstrand 2004, Helldin 

2002, Nilholm 2003/2007, Persson 2008) att pedagogik är till för alla barn medan 

specialpedagogiken är nödvändig när den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig.  

Gällande vilka elever som får extra stöd menade samtliga lärare att en diagnos inte är av 

avgörande betydelse, men en lärare uttryckte att om man har en diagnos så ”har man det svart 

på vitt att det här är ett problem”. Samma lärare menade samtidigt att det inte är säkert att den 

eleven får hjälp i alla fall, eftersom det även är en ekonomi och resursfråga. Utifrån detta kan 

man ifrågasätta hur teori och praktik utövas, eftersom i Lpo 94 står det att rektorn har det 
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övergripande ansvaret när det gäller elever i behov av särskilt stöd, samt att rektorn ska 

fördela resurser och stödåtgärder som eleven behöver. Vidare står det i 

Grundskoleförordningen (kap. 5 § 4) att eleven har rätt till att få det stöd eleven behöver för 

att kunna nå kunskapsmålen. Samtliga intervjuade pedagoger nämnde åtgärdsprogram 

gällande arbetet med elever i behov av särskilt stöd och nämnde skolans skyldighet att 

upprätta ett åtgärdsprogram när en elev är i behov av särskilt stöd. De intervjuade 

pedagogerna gav dock skilda svar vad gäller när ett åtgärdsprogram ska upprättas. Detta tyder 

på, som tidigare har nämnts i arbetet, att Lpo 94 är tolkningsbar samt att lärarna har olika 

uppfattningar om när en skolsvårighet blir ett ”problem”. Detta är ett intressant ämne att 

diskutera vidare, men det är inte en utav våra frågeställningar i detta arbete.  

 

7.2 Synsätt på eleven i behov av särskilt stöd 

I följande stycke diskuteras frågorna: Vilka synsätt finns på elever i behov av särskilt stöd, 

enligt ett urval forskare inom specialpedagogiken? samt vilka rättigheter respektive 

skyldigheter har elever och lärare enligt skolans styrdokument?  

Som det ovan har nämnts har vi tagit del av forskningens skilda synsätt på elever i behov av 

särskilt stöd. Det har framgått att man talar om elever i behov av särskilt stöd på två skilda 

sätt, där det ena synsättet ser eleven som bristbärare och det andra synsättet ser till faktorer 

som omger eleven. Forskare har kallat dessa två synsätt för perspektiv med olika namn men vi 

håller oss till att benämna perspektiven som de traditionella och de alternativa perspektiven. 

Ingen av de intervjuade lärarna nämnde dessa perspektiv vid namn, men samtliga lärare 

uttryckte att elevers skolsvårigheter grundar sig antingen i omgivningen, i en individuell 

svårighet eller i en relation mellan eleven och omgivningen. Detta tyder på att dessa synsätt 

som forskarna nämner vid olika perspektivnamn återspeglas i lärarnas sätt att se på elever i 

behov av särskilt stöd utan att lärarna verkar känna till perspektiven. En av lärarna beskrev att 

när läraren har gjort allt den kan för en elev som har skolsvårigheter och att dessa åtgärder 

inte hjälper eleven, menar läraren att det är individuella bristande egenskaper hos eleven som 

utgör skolproblemen. Läraren menade också att när klassläraren inte räcker till för att 

tillmötesgå elevens behov, skapas ett åtgärdsprogram för eleven, samt att eleven då får 

specialpedagogisk hjälp i mindre grupp.  Detta tolkar vi som att läraren ser eleven utifrån ett 

traditionellt perspektiv, där man ser på bristen som individbunden och att man arbetar med 
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speciallösningar, och därmed ser inte läraren skolans möjliga brister i att kunna möta denna 

elev.  

Att man i hög grad fokuserar på bristen som individbunden riskerar att leda till att man inte 

ser eventuella andra orsaker till bristen, såsom att omgivningen kan vara den bristande faktorn 

till att eleven är i behov av särskilt stöd. Detta ser Nilholm m.fl (2007) som en stark kritik mot 

det traditionella perspektivet. Denna kritik har utmynnats i ett kritiskt perspektiv, som 

Nilholm tidigare benämnt som de alternativa perspektiven. De alternativa perspektiven 

frångår att se bristen som individbunden till att se efter omgivande faktorer och att se till hela 

undervisningssituationen. Några av de intervjuade lärarna uttryckte att det är viktigt att 

undervisa så mycket som möjligt i helklass så att inte elever i behov av särskilt stöd ska bli 

utpekade. Lärarna betonade att de försöker ge alla elever det stöd de behöver inom ramen för 

klassen i den mån det går. Ibland behöver eleverna gå till en mindre grupp, men ofta kommer 

en resurs in till klassen för att ge extra stöd till de elever som är i behov av det.  Detta 

relateras till de alternativa synsätten då man i de alternativa perspektiven ska ge stöd till 

elever genom inkluderande arbetssätt, och att man accepterar olikheter i skolan, där olikheter 

istället ses som en förutsättning för skolan.  

Haug (1998) skriver att det kompensatoriska perspektivet (det som av oss har kallats för de 

traditionella perspektiven) länge hade, och delvis fortfarande har, en dominerande position i 

skolan. Vidare skriver Haug att det kompensatoriska perspektivet kräver en diagnos för att 

eleven i behov av särskilt stöd ska få extra stöd. Om det kompensatoriska perspektivet kräver 

en diagnos för att insätta extra stöd av något slag är vår uppfattning att det kompensatoriska 

perspektivet inte kan vara det gällande synsättet i dagens grundskola, eftersom de intervjuade 

pedagogerna menade att en diagnos inte är nödvändigt för att få stödinsatser insatta, men att 

det till viss del kan underlätta i en del fall. Men om man ska se till exkludering, som är ett 

verktyg inom det kompensatoriska perspektivet och som faktiskt förekommer i dagens 

skolundervisning, finns det drag från det kompensatoriska perspektivet. En diagnos kan dock 

inte vara ett måste för att en elev i behov av särskilt stöd ska få det stöd den behöver eftersom 

det i skolans styrdokument står att alla elever har rätt till att få det stöd som de behöver för att 

nå kunskapsmålen i skolan. Det står också att extra stöd ska ges, så långt som möjligt, inom 

den klass som eleven går i. Även detta motsäger att det kompensatoriska perspektivet skulle 

vara den gällande synen i skolan.  
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7.3 Slutsats och vidare forskning 

Det har blivit tydligt för oss att de båda synsätten, de traditionella och de alternativa 

perspektiven, på elever i behov av särskilt stöd finns inom skolans verksamhet. Det vi har 

uppdagat utav intervjuerna är att pedagogerna ser utifrån ett slags dilemmaperspektiv utan att 

de har namngett perspektiven. Detta anser vi på grund av att lärarna problematiserar när och 

om en elev är i behov av särskilt stöd, samt att de intervjuade lärarna diskuterade kring var 

”bristen” finns, om det är i omgivningen eller om det är en individbunden svårighet. Vidare 

diskuterade lärarna kring när stödet som en elev behöver ska sättas in. Lärarna påpekade att 

det är en prioriterings- och resursfråga, gällande vad och vilka elever som blir prioriterade. 

Det som framkom utav intervjuerna var att de elever som först prioriterades är elever som har 

ett utåtagerande sätt och ”stör” de andra eleverna i klassen. Detta tolkar vi som att 

prioriterings- och resursfrågan har den största betydelsen om eleven ska få extra stöd, även 

om eleven har rätt till att få det stöd som den behöver. Vilka elever som får extra stöd bestäms 

därmed utifrån prioriteringar, det som blir det bästa för hela klassrumssituationen. 

Det vi har funnit utifrån vår uppsats är att de val som pedagoger gör gällande vilka elever som 

ska få extra stöd är tillsynes inte knutna till de traditionella eller de alternativa synsätten, utan 

man söker efter tillvägagångssätt för att på bästa sätt kunna hantera elevers skolsvårigheter 

utifrån de möjligheter som finns att tillgå. Detta liknar mer ett dilemmaperspektiv, samt att det 

kan tolkas som att varje situation är utifrån en prioriterings- och resursfråga ett dilemma. 

Genom att pedagogerna söker efter det mest lämpliga tillvägagångssätt för att på bästa sätt 

hantera hela klassrumsmiljön kan vi dra slutsatsen att även om elever har rätt till det stöd de 

behöver, inte alltid får det. Det är därmed intressant att djupare undersöka hur skolan faktiskt 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd utifrån de prioriteringar som skolan måste göra 

utifrån de resurser och ekonomiska tillgångar som skolan har att tillgå. 
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