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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för skolsituationen hos 

elever i behov utav särskilt stöd, de elever som utgör diskussion i 

elevhälsoteam samt de elever som har någon form av diagnos.  

Studien antar en kvalitativ forskningsansats. Skolsituationen hos elever 

i behov utav särskilt stöd undersöks utifrån ett lärarperspektiv. 

Resultaten visar att elevernas identitetsskapande kännetecknas av 

individualitet. Centrala aspekter av elevernas identitetsskapande är 

vilken typ av svårigheter som eleven har och vilket stöd eleven får.  

En eventuell diagnos har stor inverkan på elevens identitetsskapande 

och påverkar även lärares förväntningar och krav. I mötet med elever i 

behov utav särskilt stöd är det viktigt att lärare är medvetna om sin roll 

och hur deras bemötande påverkar eleven.  
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The School Situation of Students with Special Needs - A Study Concerning Identity 

Formation
1
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Abstract 

The purpose of this study is to deepen the understanding of the school 

situation for students with special needs, students who are talked about 

in prereferral teams and students who have some form of diagnosis. 

The study uses a qualitative research approach and the school situation 

for students with special needs is examined through a teacher’s 

perspective. The study shows that the students’ identity formation is 

characterized by individuality. Key aspects of the students’ identity 

formation are the specific difficulties that the student has and what 

type of support the student receives. If the student has a diagnosis, this 

has a major impact on the student’s identity formation and also affects 

teachers’ expectations and demands. It is important for teachers’ to be 

aware of their role and their perceptions of students with special needs 

and how this affects the students. 

 

Keywords: Identity, identity formation, prerefferal team, school 

situation, students with special needs, teacher perspective.   
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Skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd – En studie om identitetsskapande 

I skolan idag blir det allt mer vanligt med stora klasser och självständigt arbete. För många 

elever kan det moderna sättet att arbeta i skolan innebära bekymmer. De elever som inte når 

målen placeras ofta i särskilda undervisningsgrupper och det blir allt vanligare att elevernas 

svårigheter förklaras genom diagnoser som till exempel ADHD och Aspergers syndrom. Det 

har skett en markant ökning av antalet elever med ADHD- och autismdiagnoser i svensk skola 

under de senaste åren. Det är tydligt att det finns en diagnoskultur som fått fäste i skolans 

värld, och fördomar samt låga krav på dessa elever är ett problem på många skolor 

(Skolverket 2011, Wahlgren 2012).  

Anna Wahlgren (2012) skriver om Anna Lundh som är överläkare i barn- och 

ungdomspsykiatri och hennes syn på denna diagnoskultur. Hon anser att en förklaring till 

detta kan vara att ”skolan har förändrats och ställer nya typer av krav på sina elever” (s 26). 

Hon menar även att barn som har lindriga inlärningssvårigheter riskerar att utveckla symptom, 

och att dagens samhälle kräver att barnen ska fungera på alla plan. Det förväntas bland annat 

att barnen ska vara duktiga i idrott, vara socialt utåtriktade och att de skall ha många 

fritidsintressen. Lundh menar att det ”självklart finns … många människor som inte klarar av 

att leva upp till alla krav” (s 26) och att ”vi alla har olika sårbarheter – anlag för till exempel 

sömnlöshet, nedstämdhet, oro – och om man i sin vardag utsätts för överkrav finns [en] risk 

att man utvecklar psykiska symptom” (s 26).  

I Skolverkets artikel ”Oklar bild av undervisning för AD/HD-elever” (2011) skrivs att 

det ofta handlar om att ”lösa ett akut problem med en elev som inte passar in i klassrummet 

och sitter i korridoren och gör andra saker. Då hamnar problemet i elevhälsoteamet, vilket 

resulterar i att man kanske gör en utredning och ställer en diagnos”. Forskaren Eva Hjörne 

säger att ”[v]i vet för lite om hur undervisningen för elever med diagnoser går till konkret, 

vilka hänsyn som tas till elevens individuella förutsättningar och behov när 
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specialpedagogiska lösningar används” (Skolverket 2011). Hjörne menar vidare att ”om man 

inte utredde och ställde diagnoser så skulle skolan vara tvungen att hantera det här inom 

ramen för den vanliga verksamheten” och att det då i många fall skulle vara ”både möjligt och 

önskvärt” (Skolverket 2011). 

Jag har fått ett intryck av att skolsituationen hos de elever som är i behov utav särskilt 

stöd, utgör diskussion i elevhälsoteam eller har någon form utav diagnos, ses och upplevs av 

lärare som problematisk. Detta i relation till deras identitet som elev med diagnos i svensk 

skola samt lärares arbete med dessa elever kan ses som ett komplext sammanhang. Detta 

menar jag behöver undersökas och är för mig intressant och inspirerande eftersom denna 

elevgrupp är och blir en allt större del av den svenska skolan, och jag som blivande lärare 

kommer inom en snar framtid att behöva möta den stora mångfald som finns i svensk skola 

idag. Min utgångspunkt är att alla lärare som arbetar i svensk skola behöver kunskaper om 

och förståelse för dessa elevers skolsituation för att på bästa sätt kunna bemöta och arbeta 

med dessa elever. Jag vill därför undersöka vidare hur skolsituationen ser ut hos de elever 

som är i behov utav särskilt stöd, utgör diskussion i elevhälsoteam eller som har någon form 

utav diagnos. Detta forskningsintresse och min syn på dessa elevers skolsituation som 

komplex och mångfacetterad leder mig fram till en första formulering av mitt syfte. 

En första syftesformulering  

Syftet med detta arbete är att fördjupa förståelsen för skolsituationen hos de elever som är i 

behov utav särskilt stöd, de elever som utgör diskussion i elevhälsoteam samt de elever som 

har någon form av diagnos.  

Elever i behov utav särskilt stöd 

Vilka elever som omfattas av begreppet elever i behov utav särskilt stöd är inte helt enkelt att 

definiera. Elsie Johansson (2011) hänvisar till en undersökning genomförd av Claes Nilholm 

m.fl. (s 13) där 262 av Sveriges 290 kommuner besvarat en enkät angående kommuners 
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arbete med elever i behov utav särskilt stöd, och skriver att ”[d]efinitionen av elever i behov 

utav särskilt stöd är problematisk i sig” (s 13). Undersökningen visade att definitionen av 

elever i behov utav särskilt stöd skiljde sig åt mellan kommuner.  

Den undersökningen som Johansson (2011) hänvisar till (s 13) visade även att inte alla 

elever som är i behov utav särskilt stöd får ”det stöd de har rätt till” samt att ”stöd [inte heller] 

ges i tillräcklig omfattning” (s 13). Dock framhäver Skollagen (2010:800) att ”om en 

utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd”. 

Vilken form detta stöd antar kan variera och definieras inte av skollagen. Det som nämns 

angående detta är följande: 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

(Skollag 2010:800) 

Det är alltså upp till varje enskild skola att utforma det stöd som de anser lämpar sig 

bäst åt de elever på skolan som är i behov utav särskilt stöd. Det kan tolkas som 

eftersträvansvärt att eleven ges stöd i sin egen klass istället för att särskiljas från gruppen och 

få individuell specialundervisning. Skollagen (2010:800) nämner även att utbildningen inom 

skolväsendet skall ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära”, samt att det i utbildningen ska tas hänsyn till ”barns och elevers olika behov”.  

Även Joakim Isaksson (2009) tar upp detta ämne i sin avhandling Spänningen mellan 

normalitet och avvikelse – Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd och skriver 

att det ofta är ett krav att bli ”definierad och kategoriserad som avvikande p.g.a. att man anses 

ha skolsvårigheter” för att få ta del utav stödåtgärder inom skolan (s 10).  

När jag i fortsättningen i denna studie använder mig utav begreppet elever i behov utav 

särskilt stöd så menar jag de elever i svensk skola som inte når upp till de utsatta 

kunskapsmålen, och som behöver hjälp av exempelvis en specialpedagog i sin skolvardag.  
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Skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd – Ett historiskt perspektiv 

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. ”En skola för alla” är sedan länge ett centralt 

begrepp och verkar som en ”riktningsangivare för det skolpolitiska arbetet” (Isaksson 2009, s 

13). Historiskt sett så har skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd sett olika ut. 

Redan på 1800-talet särskiljdes barn och ungdomar från den vanliga undervisningen och fick 

istället s.k. ”abnormundervisning” på särskilda specialskolor. Under 1940- och 50-talen ökade 

antalet specialklasser inom det obligatoriska skolväsendet. Runt 1960 kulminerade antalet 

specialklasser i svensk skola. Det fanns då ca 3000 specialklasser som var uppdelade i olika 

kategorier. Det fanns skolmognads-, hjälp-, hörsel-, syn-, observations- och läsklasser samt 

klasser för rörelsehindrade. De s.k. ”obs-klasserna” eller observationsklasserna var till för 

elever med sociala och känslomässiga problem (NE 2012). Enligt Nationalencyklopedin så 

gick ”[i]nrättandet av specialklasser … hand i hand med utvecklingen av olika 

testdiagnostiska metoder” (NE 2012).  

I Sverige infördes grundskolan 1962 och det blev då allt vanligare att 

specialundervisning gavs i olika former av ”skolkliniker” (till exempel läskliniker), dit elever 

med svårigheter fick gå för att få hjälp. Den integrerade eller samordnade 

specialundervisningen utvecklades under 1970-talet och detta innebar att eleven kunde gå 

kvar i sin vanliga klass. En speciallärare fanns till hands och arbetade parallellt med 

klassläraren. Under denna tidsperiod fick även specialundervisningen en annan karaktär och 

fokuserade mer på förebyggande åtgärder. Specialundervisningen fortsatte att öka och 1980 

fanns ungefär en speciallärare på fyra vanliga lärare i svensk skola (NE 2012).  

På senare tid har det blivit allt vanligare att den ordinarie läraren förväntas vara 

kompetent och ta över mer ansvar för det specialpedagogiska arbetet. Särskilda 

specialpedagogiska insatser avses numera främst för elever ”med uttalade fysiska handikapp, 

utvecklingsstörda eller flerhandikappade elever, elever med stora sociala och känslomässiga 
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problem och elever med hjärnskador av olika slag” (NE 2012). Dessa insatser kan även ges 

till elever med ”inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, 

andra språkliga störningar samt matematiksvårigheter” (NE 2012). Om det befaras att en elev 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst skall uppnås så ska eleven få särskilt stöd, och 

som tidigare nämnt så är det upp till den enskilda skolan att bestämma hur detta stöd och det 

specialpedagogiska arbetet ska utformas och organiseras.  

Elevhälsa och elevhälsoteam 

I och med införandet av den nya skollagen (Skollag 2010:800) har begreppen elevvård och 

skolhälsovård ersatts av begreppet elevhälsa. Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för 

hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (NE 2012). 

Elevhälsans roll är att stödja elevers lärande, utveckling och hälsa genom olika medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det som skolan gör för att alla 

elever ska må bra och klara av skolarbetet kan kallas för elevhälsa. ”Elevhälsan arbetar också 

med frågor som handlar om elevernas arbetsmiljö, till exempel mobbning och jämställdhet” 

(NE 2012).  

I skollagen står följande om elevers rätt till elevhälsa:  

För eleverna i [samtliga skolformer] ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 (Skollag 2010:800) 
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Ett elevhälsoteam omfattar oftast fem till sex personer och här finns vanligtvis rektor 

(eller biträdande rektor), skolpsykolog, skolsköterska och en specialpedagog eller 

speciallärare. Det kan i ett elevhälsoteam även finnas fritidspedagoger, förskollärare, lärare, 

skolkuratorer, socialsekreterare, syokonsulenter eller talpedagoger. Detta visar på den bredd 

av kompetens och erfarenhet som kan finnas i ett elevhälsoteam. Dessa team har olika 

sammansättningar på olika skolor beroende på lokala förhållanden som skolans storlek med 

mera (Hjörne & Säljö, 2008).  

Elevhälsa och elevhälsoteam är inte något som är unikt för just svensk skola. I USA 

finns något liknande som kallas för ”problem-solving-teams” och ”prereferral teams” som har 

som sin uppgift att ”… design interventions before referral for special education eligibility” 

(Etscheidt  & Knesting 2007, s 264). Att ingripa tidigare, innan eleven särskiljs och placeras i 

specialundervisning, är en praktik som kallas för ”prereferral intervention”. Många delstater i 

USA har börjat rekommendera denna metod dels för att skapa stöd för de ordinarie 

undervisande lärarna och dels för att minska antalet elever som felaktigt placeras i 

specialundervisning. ”Problem-solving prereferral methods were developed to provide 

effective services to children who are at educational risk … and to resolve successfully 

performance problems, without the need for more intensive special education services” 

(Etscheidt  & Knesting 2007, s 265). 

Tidigare forskning har visat att ”problem-solving prereferral approaches have increased 

services to at-risk students in general education settings and reduced special education referral 

rates” (Etscheidt  & Knesting 2007, s 265). Det finns got om beskrivningar och uppfattningar 

om ”prereferral models” i litteraturen, men det har skrivits väldigt lite om de människor och 

de processer som utgör en effektiv ”prereferral practice” (Etscheidt  & Knesting 2007, s 265). 

Det är därför intressant och viktigt att närmare undersöka lärares och specialpedagogers 
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arbete med elever i behov utav särskilt stöd för att öka förståelsen för detta arbete samt ta reda 

på vad som är viktigt att tänka på i arbetet med elever i behov utav särskilt stöd. 

Identitetsskapande, Elevrollen & Kategorisering av elever 

I Eva Hjörne och Roger Säljös bok Att platsa i en skola för alla (2008) diskuteras och 

granskas arbetet i elevhälsoteam på fem olika skolor. Författarna belyser frågor om hur 

elevhälsoteamet fungerar som institutionell arena för problemlösning, vilka problem som 

diskuteras under elevhälsoteamsmöten och hur man förklarar dessa problem. De diskuterar 

även vilka kategorier som används, hur medlemmarna som ingår i elevhälsoteamen använder 

diagnoser som till exempel ADHD som förklaring för skolsvårigheter och vilka konsekvenser 

som uppstår för individen men även för skolan.  

Skolan som institutionell miljö ställer vissa krav, man kan säga att i skolan så förväntas 

man bete sig och vara på ett visst sätt. Hjörne & Säljö (2008) skriver om elevrollen och vilka 

krav som ställs på en elev i skolan, är det samma sak att kunna lära och att kunna studera?  

Lärande är något som sker i många olika miljöer och sammanhang. Att studera och att passa 

in i skolans miljö är något annat. Författarna menar med detta att vara elev i skolan innebär att 

det ställs vissa krav som inte enbart har med inlärningsförmåga att göra. De barn som inte 

lever upp till dessa förväntningar och krav som ställs är de barn som tas upp och diskuteras 

under möten i ett elevhälsoteam. Här används beteckningar och kategoriseringar, strävan efter 

en diagnos är stor. Det verkar som att det finns ett ”socialt dilemma” (s 20) som dels 

innefattar skolans begränsningar av resurser (ekonomiska, pedagogiska, tidsmässiga med 

mera…), och dels en strävan efter att alla barn skall få tillgång till vilken utbildning de vill 

och få obegränsad hjälp. Författarna beskriver i en fallstudie om Rasmus (s 123 – 140) hur 

skolans strävan efter en diagnos upplevs stå i direkt relation till skolans möjligheter att kräva 

resurser och hjälp som till exempel en assistent. 
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Hjörne & Säljö (2008) skriver om något som Ian Hacking kallar för ”loopingeffekten” 

(s 70) som innebär att man finner det man letar efter, det man förväntar sig att finna. Ett bra 

exempel på detta finns på en utav skolorna som författarna besökt i genomförandet av sin 

studie. På just denna skola har pedagogerna arbetat med något som kallas för ART 

(Aggressive Replacement Training) som är ett arbetssätt för att lära aggressiva och asociala 

barn och ungdomar att kontrollera sin ilska. Det var enbart på denna skola som det pratades 

om arga och aggressiva barn. De menar att ”när väl ett sätt att kategorisera får fäste i en 

verksamhet, så kommer man att hitta människor som dessa kategorier passar in på” (s 96). 

Elevhälsoteamens arbete kretsar till stor del kring att benämna och kategorisera 

problemen som barnen har. För att hantera dessa problem så krävs det ”språkliga kategorier” 

(Hjörne & Säljö 2008, s 21). Dessa kategorier och benämningar fyller en medierande 

funktion, och jag förstår att detta är nödvändigt för att arbetet i skolan och elevhälsoteamen 

skall kunna fungera. I skolan precis som inom många andra institutioner behövs indelningar, 

kategorier och klassificeringar (de kategoriseringar som används inom skolan kan till exempel 

ha att göra med vilken årskurs man går i, hur man presterar eller vilka förutsättningar man 

antas ha). Jag funderar mycket kring i vilken utsträckning detta är nödvändigt, hur dessa 

kategorier används och vilka konsekvenser detta kan få för en elev. Finns det en risk att dessa 

beteckningar och kategoriseringar verkar som självuppfyllande profetior?  

Hjörne & Säljö (2008) skriver att ”[a]lla dessa sociala identiteter avgör … hur vi bemöts 

och hur våra problem förstås” (s 70). De förväntningar och krav som ställs på en elev som 

kategoriserats som en svag elev, eller en elev som fått diagnosen ADHD är inte de samma 

som ställs på en elev som inte tillhör denna kategori. Författarna tydliggör även skolans 

individperspektiv när det gäller barns skolproblem. Det antas att det är eleven som har ett 

problem, men hur är det med undervisningen, läraren och andra omständigheter? Det 
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förekommer tysta antaganden om att allt annat fungerar som det ska. Detta bidrar även till 

identitetsskapandet, det är eleven, individen som är problemet. 

Den svenska skolan är en institution i vårt samhälle, och ”[e]n viktig aspekt av 

institutioners verksamheter är att de är med och skapar identiteter” (Hjörne & Säljö 2008, s 

70).  

Dessa identiteter blir en del av hur människor uppfattar en person och hans/hennes 

förutsättningar och hur man bemöter honom eller henne. I skolan är detta uppenbart i många 

avseenden. Redan identiteten elev innebär … vissa förväntningar på hur man skall agera.  

De som avviker från förväntningarna får också en identitet som avvikare i något avseende: man 

blir hjälpklasselev, studieobegåvad, dyslektiker, ADHD-elev eller får någon annan identitet. 

Denna identitet bekräftas i en mängd möten kanske också utanför skolans värld och bidrar till 

att man bemöts på speciella sätt. … Den tillskrivna identiteten bidrar också till att forma en 

människas uppfattning om sig själv och skapar förväntningar på vad man klarar av. 

(Hjörne & Säljö 2008, s 70) 

Hjörne & Säljö (2008) citerar Johannisson som skriver att ”[v]äl diagnosticerad som 

epileptiker, cancerpatient, aids-sjuk, bordeline-fall eller DAMP-barn blir individen den 

diagnosen” (s 70). Identitetsformeringen som sker i institutionella sammanhang har att göra 

med den tidigare nämnda ”loopingeffekten” (här hänvisar författarna till Ian Hacking, se 

bland annat sidan 70). Hjörne & Säljö (2008) citerar Hacking som menar att själva kategorin 

”when known by people or by those around them, and put to work in institutions, change the 

ways in which individuals experience themselves” (s 70).  

Det är tydligt att elevers stödbehov och de kategoriseringar och benämningar som följer 

med detta stödbehov har en inverkan på hur de ser på sig själva och hur de skapar sin identitet 

som elev i svensk skola.  
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Metod 

För att söka fördjupa förståelsen för skolsituationen hos de elever som är i behov utav särskilt 

stöd, de elever som utgör diskussion i elevhälsoteam samt de elever som har någon form av 

diagnos har jag i arbetet med denna studie genomfört intervjuer med lärare och 

specialpedagoger. Det är dessa intervjuer som legat till grund för det empiriska material som 

jag analyserar i denna studie.  

Procedur 

Jag var intresserad av att intervjua specialpedagoger, kuratorer, rektorer, lärare som arbetar 

med elever i behov utav särskilt stöd och övrig personal som ingår i ett elevhälsoteam. För att 

komma i kontakt med möjliga informanter vände jag mig i första hand till de kontakter jag har 

på skolor i mitt närområde. Dessa kontakter har jag fått främst genom tidigare genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom min lärarutbildning samt genom kontakt med 

skolor där jag tidigare studerat.  

 Jag har i arbetet med denna studie strävat efter att genomföra kvalitativa intervjuer med 

hjälp utav min intervjuguide, (för att ta del utav intervjuguiden i sin helhet, se bilaga 1). Det 

finns många olika typer av intervjuer och jag har valt att låta mina intervjuer anta en tematisk 

öppen form. Detta innebär att intervjun kan liknas vid ett samtal där fokus kretsar kring en 

specifik tematik (Aspers 2007/2011). I mitt fall så har denna tematik och fokus i intervjuerna 

kretsat kring intervjuguiden och dess huvudsakliga intresseområden. Jag har valt denna metod 

eftersom jag i arbetet med denna studie har strävat efter att förhålla mig öppen till fältet. Jag 

har därför inte skapat ett fast batteri med frågor som ”avlossas mot ’intervjuoffret’ i en rak 

följd … [Då] … [d]etta angreppssätt innebär att man har en förutfattad mening om vad 

personer kommer att svara…” (Aspers 2007/2011, s 140).   

 Jag har träffat och samtalat med flertalet informanter. Samtalen har kretsat kring de 

frågor och intresseområden som finns i intervjuguiden. Samtalen har spelats in och senare 
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transkriberats. Dock skall nämnas att inte alla informanter intervjuats muntligt, utan kontakt 

har även skett via e-post och telefon.  

Informanter 

Informant 1 är en specialpedagog som arbetar på en gymnasieskola inom de nationella 

programmen. Hon har arbetat som specialpedagog i 10 år och tog examen från det 

specialpedagogiska programmet år 2001. Från början är hon karaktärsämneslärare inom 

naturbruksgymnasiet och är lantmästare.  

 Informant 2 är barnavårdslärare och arbetar inom barn och fritidsprogrammet. Hon tog 

specialpedagogexamen år 1999 och har sedan dess arbetat som specialpedagog inom 

gymnasieskolan.  

 Informant 3 tog förskollärarexamen år 1983 och även specialpedagogexamen år 2000. 

Hon arbetar som klasslärare och specialpedagog inom särskolan och har tidigare arbetat som 

förskollärare på en specialavdelning med barn i behov utav särskilt stöd.  

 Informant 4 är fritids- och specialpedagog och arbetar som specialpedagog inom 

grundskolan. Hon har arbetat med elever i behov utav särskilt stöd i 20 år och har arbetat 

inom förskolan, fritidshem, grundskolan samt grundsärskolan.  

 Informant 5 är ämneslärare i svenska och idrott mot grundskolans senare år och 

gymnasiet. Han arbetar som lärare och studievägledare inom gymnasieskolan. Han har arbetat 

med elever i behov utav särskilt stöd i 14 år, som ämnes- och speciallärare inom grundskolan 

(åk 7-9) samt som lärare och studievägledare på gymnasiet.  

 Informant 6 arbetar som specialpedagog inom en specialenhet på en grund- och 

grundsärskola (åk 1-9). Hon är fritidspedagog som senare vidareutbildat sig till 

specialpedagog. Hon har arbetat med elever i behov utav särskilt stöd i 34 år.  

 När jag i fortsättningen i denna text hänvisar till informanterna kommer jag att använda 

mig utav förkortningar. Informant 1 skrivs som I1, informant 2 skrivs som I2 och så vidare.  
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Lärares perspektiv 

Jag har valt att undersöka skolsituationen hos de elever som är i behov utav särskilt stöd 

utifrån ett lärarperspektiv. Detta kan motiveras eftersom jag genom lärares perspektiv erbjuds 

en mer samlad, övergripande bild av elevernas skolsituation då mina informanter kommer i 

kontakt med många elever. Lärare har förmågan att se och sätta ord på elevernas upplevelser 

på ett annat sätt än eleverna själva. Informanterna har även mycket erfarenhet och jag som 

blivande lärare är mycket intresserad av att få ta del utav andra lärares erfarenheter och 

kunskaper.  

Kvalitativ forskning & Min roll som forskare 

I arbetet med denna studie har jag använt mig utav en kvalitativ forskningsansats. 

Anledningen till detta är att en kvalitativ forskningsansats bäst lämpar sig för mitt 

forskningsintresse och syfte.  

Inom kvalitativa studier framträder människan som subjekt. Studieobjektet och 

forskaren samverkar tillsammans och det är därför viktigt och nödvändigt att man som 

forskare reflekterar över och är medveten om sin roll. Forskaren definierar sitt studiemål och 

närmar sig det med syftet att skapa en förståelse (Aspers 2007/2011).  

I förhållandet mellan forskaren och aktörerna finns en närhet, detta är oundvikligt då 

forskaren måste försöka förstå och engagera sig i aktörernas situation för att kunna förstå 

deras perspektiv (Repstad 2007, Aspers 2007/2011, Holme & Solvang 1997, Tellgren 2004). 

Kvalitativ forskning kännetecknas av flexibilitet, till exempel kan detta innebära att 

forskarens utgångspunkter och/eller problemformulering kan komma att modifieras, 

alternativt uppstå för första gången under forskningens gång (Repstad 2007). Det är viktigt att 

låta texten tala så att nya frågor och formuleringar får en chans att bildas (Larsson 2005).  

Empirin som används i denna studie består utav den text som skapats av mig utifrån de 

genomförda intervjuerna. Det är denna text som ligger till grund för min analys och mina 
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reslutat. Jag har genom arbetets gång försökt att förhålla mig öppen och låtit den process som 

det innebär att genomföra en kvalitativ studie ha sin gång. Jag har strävat efter att tillåta denna 

text att anta den form som bäst belyser och framhäver de centrala aspekter av skolsituationen 

hos de elever som är i behov utav särskilt stöd samt bidrar till en ökad förståelse för denna. 

Dock skall medges att detta bitvis har varit svårt då den fasta ram som jag har varit tvungen 

att förhålla mig till i arbetet med denna studie förefaller mer lämpad för kvantitativa studier.  

Syfte och intresseområden 

Som tidigare nämnt är syftet med detta arbete att fördjupa förståelsen för skolsituationen hos 

de elever som är i behov utav särskilt stöd, de elever som utgör diskussion i elevhälsoteam 

samt de elever som har någon form av diagnos. 

Jag har valt att undersöka denna problematik utifrån ett lärarperspektiv och jag har 

fokuserat min intervjuguide kring följande tre intresseområden: 

- Identitetsskapande 

- Lärares förväntningar och krav 

- Lärares bemötande och uppfattningar om  

Resultat 

Eftersom intervjuguiden och således de genomförda intervjuerna som legat till grund för det 

empiriska materialet kretsar kring tre huvudsakliga intresseområden, har jag även valt att 

strukturera detta avsnitt utifrån dessa. Efter att ha analyserat det empiriska materialet har 

följande framträtt: 

Identitetsskapande 

Elever i behov utav särskilt stöd är inte en homogen grupp. Ingen elev är den andre lik. Därför 

ser även dessa elevers identitetsskapande väldigt olika ut och är väldigt individuellt. Det som 
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är centralt för en elevs identitetsskapande är vilken typ av svårigheter som eleven har och 

vilket stöd eleven får. Hur lärare ser på eleven och dennes svårigheter har stor inverkan på hur 

eleven skapar sin identitet som elev i skolan. Det är vanligt att elever i behov utav särskilt 

stöd söker sig till de vuxna på skolan och anförtror sig till dem eftersom många elever kan ha 

svårt att skapa sociala kontakter med jämnåriga klasskamrater.  

 Om en elev i behov utav särskilt stöd har en fastställd diagnos spelar diagnosen stor roll 

för elevens identitetsskapande. Detta kan vara både positivt och negativt. Många gånger kan 

kunskap om sin diagnos bidra till att eleven får en ökad förståelse för sig själv och som I5 

menar kan eleven ”lär[a] känna sig själv och sina behov bättre genom diagnosen”. Får 

eleven inte det stöd som den behöver finns dock en risk för att elevens diagnos bidrar till en 

negativ identitetsbild som påverkas i stort utav hur eleven blir bemött. I4 menar att ”det finns 

elever som känner stödet och som därmed kan klara många situationer bättre, likväl som det 

finns elever som kan uppleva att de självständigt inte kan klara situationer som 

klasskamraterna klarar”. Flera informanter uttrycker att det kan finnas en risk för att eleven 

underpresterar om eleven identifierar sig starkt med sin diagnos. Det kan till exempel 

upplevas som att eleven ibland ”skyller” på sin diagnos som en förklaring till eller ursäkt för 

låga resultat.  

 Inte alla elever är medvetna om att de har en diagnos. Vårdnadshavaren berättar inte 

alltid för barnen att de har en diagnos. I6 berättar att de flesta barn är medvetna om att en 

utredning sätts igång, men att de inte alltid är fullt medvetna om exakt vad det är som utreds. 

I6: ”… Att många elever inte riktigt vet varför dom har fått vissa diagnoser som dom har fått. 

Det är nog ganska vanligt”.  

 Den klass som eleven går i har även stor betydelse för elevens identitetsskapande. 

Klassens storlek och mängden elever i behov utav särskilt stöd är faktorer som spelar in.  
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I6: ”Så det har ju jättestor betydelse om du kommer från en stor klass … vad har du för 

identitet då? Du kanske inte är nån. Du är ingen … i den gruppen du kommer från, du kanske 

är en bråkmakare, du kanske var nån som är tyst, du kanske inte förstår nånting vad läraren 

har sagt … du har perceptionssvårigheter som gör att du blir störd av minsta ljud, ljus, lukter 

… alltså sånna saker. Och omgivningen kanske absolut inte förstår dig, du har svårt med 

sociala interaktioner, kontakter med andra elever, kan inte leka. Det blir fel, du blir ledsen. 

Alltså då blir det ju ingen speciellt bra … identitet, ingen bra bild av dig själv”. 

Det kan finnas fördelar med att som elev i behov utav särskilt stöd få vara i en liten grupp. Då 

ser eleven att det finns andra med samma typ av svårigheter och I6: ”… du är inte ensam 

längre”. En liten grupp innebär också att det finns fler vuxna tillgängliga som arbetar kring 

eleven, vilket kan vara positivt för många elever i behov utav särskilt stöd. Det kan även 

finnas nackdelar med att komma till en liten grupp menar I6:  

”Det finns inte så många andra elever som du kan identifiera dig med… Som beter sig vanligt. 

Som du kan härma och titta på och se upp till och så. För här kanske alla beter sig lite så… ja, 

som man inte ska göra”. 

För elever i behov utav särskilt stöd blir den identitetsskapande processen tydligare ju äldre 

eleven blir. Mellan 10 och 12 års ålder blir det allt tydligare för eleverna vem de är. Det är då 

de börjar fundera över sin identitet och de jämför sig med andra.  

I6: ”Det som sker är ju att det fungerar väldigt bra på förskolan, det fungerar oftast bra i 

förskoleklass, kanske ettan, tvåan, trean. Man kommer upp i fyran så börjar man å jämföra sig 

mer med kamraterna och det här med hur killkompisarna är hur tjejkompisen är …  

Man börjar inse mer och mer vem jag själv är … Man börjar liksom märka att det är nånting 

kanske … som inte är ’jag är inte som andra’, vad är det för… man börjar liksom å fundera på 

vad det skulle kunna vara”. 

Ofta kan elever med ganska stora behov utav särskilt stöd gå i en vanlig skola i vanlig klass 

upp till årskurs 6. När eleven sedan ska börja i årskurs 7, blir det oftast svårt menar I6. Elever 
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med autism, till exempel elever som har Aspergers och som går i grundskolan får ofta svårt att 

gå kvar i en vanlig klass i årskurs 7.  

I6: ”Då kan det bli jättestora skillnader och svårigheter, därför man har mycket längre 

inlärningstakt, man har alltså svårigheter med vissa saker som man behöver mycket mycket 

längre tid på sig. Och den tiden har man ju inte i en vanlig klass. Så då märks ju skillnaderna, 

dom kommer ju bara öka, skillnaderna alltså. Kunskapsmässigt.” 

Elever i behov utav särskilt stöd och deras identitetsskapande i gymnasieskolan kännetecknas 

av en strävan efter en yrkesidentitet. Många elever som är i behov utav särskilt stöd når ej 

akademisk framgång inom grundskolan och identifierar sig därför inte som elever som når 

toppbetyg och strävar ej heller efter att studera vidare på högskola eller universitet. Istället blir 

yrkesidentiteten stark när dessa elever når gymnasieskolan.  

I1: ”Många elever just på vårat program, och även när jag jobbade ute på XX [namn på annan 

gymnasieskola] så ser jag liksom samma sak, alltså att det är yrkesidentiteten man vill komma 

åt. Alltså, skolan i sig är ingen arena där de här eleverna har lyckats. Alltså dom har aldrig … 

haft höga betyg och lärarna har [inte] gillat dom och [haft] höga förväntningar i skolan. Nu får 

dom en chans att bryta ett mönster, nu är det yrkesidentiteten och det är den som blir så stark. 

Och den ska vi jobba nu med, extra mycket med att lyfta…” … ”Dom är såhär liksom 

jättetydliga alltså många när dom kommer hit i första samtalet så säger dom att ’jag ska bli 

stjärnkock’, ’jag ska ha sånhär TV-program’, ’Jag ska åka utomlands!’. 

Det som I1 nämner i citatet ovan visar även på den ambition och målmedvetenhet som dessa 

elever ofta visar upp. Det händer dock att lärare och annan personal som arbetar inom skolan 

inte uppmuntrar denna målmedvetenhet och ambition som elever i behov utav särskilt stöd 

uppvisar:  

I1: ”Ibland så märker jag att vi tyvärr släcker den här glöden va. Alltså … vi har inte hjälpt 

dom tillräckligt bra tycker jag, att nå dom här målen. Det är lite såhär ibland att ’jajaja det är 

en lång väg dit’ va… Förstår du va?”. 
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Det förefaller enklare för elever i behov utav särskilt stöd att skapa sin identitet inom ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram jämfört med studieförberedande och mer akademiska 

gymnasieprogram. Elever i behov utav särskilt stöd väljer ofta ett gymnasieprogram utifrån 

något specifikt intresse som de har, till exempel om eleven är intresserad av fotografering så 

väljer de kanske att söka sig till medieprogrammet. Om då eleven tappar intresset för eller av 

någon annan anledning inte kan hänge sig till den aktivitet som programmet inriktar sig mot, 

återstår enbart den akademiska delen. Detta medför en risk för att eleven förlorar sin identitet 

i skolan. 

I2: ”… Det är lättare på ett yrkesprogram. Om du tänker idrottsprogrammet som, det är ju 

samhällsprogrammet … Där blir det ju då idrotten som skapar identiteten, och då måste man ju 

ligga på en viss nivå, men tänk om man då blir skadad? Som vi har… Man tappar kanske 

intresset?” … ”Och då blir man ingen kanske tillslut på nåt sätt då va…”.   

Det är viktigt att pedagoger och andra som kommer i kontakt med elever i behov utav särskilt 

stöd fortbildas och får kontinuerlig handledning av exempelvis specialpedagog, kurator eller 

psykolog för att på bästa sätt kunna bidra till och främja utvecklingen av en positiv 

identitetsbild hos elever i behov utav särskilt stöd.  

Förväntningar och krav 

Ibland ställer lärare orimliga eller felaktiga krav på elever i behov utav särskilt stöd. I1 

belyser detta i citatet nedan där hon talar om elever med läs- och skrivsvårigheter: 

I1: ”Det är ju först nu på något sätt som att man börjar förstå alltså att har man läs- och 

skrivsvårigheter så kan man inte läsa samma bok på samma tid som alla andra och det har 

ingenting med intelligens att göra. Utan man måste kanske ges möjlighet att göra muntliga prov 

i större utsträckning”. 

I1 uttrycker här en viss frustration över att många lärare ibland inte ser elevernas behov i den 

utsträckning som är önskvärt, vilket kan resultera i att läraren ställer för höga krav på eleven.  
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 Det är viktigt att man som lärare anstränger sig och strävar efter att se eleven som en 

individ och att man inte fokuserar på I4: ”… de svårigheter som eleven har enligt 

diagnoskriterierna”. I6 uttrycker sig på följande sätt, (i citatet nedan används diagnosen 

ADHD som ett exempel):  

”Det som är viktigt är ju att man inte tror att det är på ett visst sätt bara för att den här eleven 

… kanske har den här diagnosen. … Och så förutsätter man att den eleven gör si och gör så 

och är utåtagerande och gör allt det här som man tror att en elev med ADHD ska göra. … och 

så har man kanske för låga förväntningar, eller … så har man alldeles för höga förväntningar 

… och så blir det alldeles förfärligt för den här eleven.” 

 Detta synsätt medför att lärarens förväntningar och krav påverkas av elevens diagnos. Fokus 

bör inte ligga på diagnosen i sig. I6: ”Vi pratar om elevens förmågor. Vi pratar ju inte om 

dom har diagnos eller inte diagnos”.  

Det är viktigt att man som lärare sätter sig in i elevens situation för att få en förståelse 

för elevens beteende. Det finns en risk för att det ställs orimliga krav, både för höga och för 

låga, på elever i behov utav särskilt stöd om läraren inte är väl förberedd och införstådd i 

elevens behov och situation.  

I4: ”Det är självklart så att det ska vara skillnad i krav [och] förväntningar i de områden som 

eleven behöver extra stöd i. Den pedagogiska utmaningen är att veta vilka krav som är 

övermäktiga och vilka som är adekvata. Det kan ju också vara så att med rätt pedagogik, rätt 

hjälpmedel, rätt struktur av miljön och så vidare, så kan kraven vara samma som till övriga 

elever”.  

Det är viktigt att tro på eleven, och visa det. Det skall hela tiden vara tydligt för eleven vilka 

krav som ställs och vilka mål man strävar mot. Vissa elever i behov utav särskilt stöd är inte 

studiemotiverade, och flera informanter menar att denna elevgrupp utgör en speciellt en stor 

utmaning för lärare. De kan vara osäkra och vet inte riktigt vad de ska välja när det till 

exempel gäller att välja ett gymnasieprogram att söka till. Det händer att elever i behov utav 



SKOLSITUATIONEN HOS ELEVER I BEHOV UTAV SÄRSKILT STÖD  22 

 

särskilt stöd väljer ett gymnasieprogram enbart för att det var det program som de kom in på. 

Elever i behov utav särskilt stöd har sällan höga betyg med sig från grundskolan och kommer 

inte alltid in på det program som de helst skulle vilja gå på. 

I1: ”… och där har vi ju då många av våra ungdomar, på yrkesförberedande program. Alltså, 

dom är lågpoängare, skolan har inte varit deras grej, dom kanske liksom… en del har inte ens 

gått i skolan och så då helt plötsligt ska man in… på ett nationellt program. Och lärare har, 

generellt kan man väl säga, väldigt liten beredskap att möta de där eleverna. Alltså man förstår 

inte… Det blir snabbt ofta konflikter, mellan lärare och elev. Och man har väldigt svårt att 

förstå att man som elev är omotiverad. Det får jag ofta höra ’ja om dom åtminstone var 

intresserade!’”. 

Lärare borde i vissa fall inte lägga fullt så stort fokus på att väcka ett intresse för ämnet hos 

eleven menar flera informanter. För vissa elever handlar det om att överhuvudtaget komma 

till skolan. I1 menar att vi i första hand måste sträva efter att ”få dom att tro på att vi vill att 

dom ska vara här”.  

  Det ses som eftersträvansvärt att i så stor utsträckning som möjligt ställa samma krav 

och ha samma förväntningar på elever i behov utav särskilt stöd som på vilken elev som helst. 

Det bör vara elevens individuella förmågor och prestationer som styr vilka krav som ställs och 

vad man som lärare kan förvänta sig av eleven.     

Bemötande och uppfattningar om 

Det är otroligt viktigt att som lärare vara medveten om hur man bemöter elever i behov utav 

särskilt stöd. Lärares förhållningssätt är grundläggande för att en bra relation med eleven skall 

kunna upprättas, vilket krävs för att läraren och eleven ska kunna arbeta tillsammans. Ett 

intresse som eleven har kan ofta vara en ingång till att börja bygga en relation.  I6: ”[Du som 

lärare måste] … även skaffa dig en relation, ganska så snabbt, med den här eleven. … Sedan 

brukar det ofta gå väldigt bra, när man väl har skaffat sig den här relationen…”. 
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Det bemötande och stöd som bäst lämpar sig för en elev i behov utav särskilt stöd är 

ytterst individuellt. Viktiga egenskaper hos lärare som ska möta elever i behov utav särskilt 

stöd är nyfikenhet och lyhördhet. Detta krävs för att man ska kunna uppfatta elevens behov. 

Många informanter framhäver vikten av att som lärare vara väl förberedd.  

I6: ”… Du måste läsa på, du måste få överlämnanden från vårdnadshavarna, du måste få 

överlämnanden från tidigare klasslärare, dom som har jobbat med den här eleven. För att veta 

vad du ska möta. Så det är viktigt med kunskapsförberedelse”. 

 Vissa elevers möte med skolan kännetecknas tyvärr av brist på förståelse och respekt. En 

informant uttrycker sig på följande sätt om elever med läs- och skrivsvårigheter: 

I1: ”… Jag kan ju tycka att det är en grupp som har blivit väldigt misshandlad igenom 

skolgången va alltså…” … ”Då har det blivit så att då kanske man ska gå någonstans och 

träna stavning (!?), jag menar vaddå träna stavning? Dom ska ha tillgång till datorer … dom 

ska ju klara samma mängd … men dom ska kunna lyssna in eller kunna göra muntligt eller få 

skriva, alltså vi måste ju hitta sådana vägar!” 

Här ger I1 uttryck för att elever med läs- och skrivsvårigheter borde få en mer anpassad 

undervisning för att de skall ges samma möjligheter som andra elever. Hon upplever att denna 

grupp elever har blivit som hon uttrycker det ”väldigt misshandlad” i skolan och menar då att 

dessa elever inte alltid får sina behov mötta i skolan samt att de särskiljs från övriga elever i 

stor utsträckning. Många informanter är överens om att man i arbetet med elever i behov utav 

särskilt stöd skall sträva efter inkludering.  

Det är dock viktigt att fundera kring vad som egentligen är inkluderande eller 

exkluderande för en elev. Det förekommer att elever i behov utav särskilt stöd särskiljs inom 

sin klass. Till exempel kan en elev få en mer lättläst bok och får sitta ensam i ett hörn 

tillsammans med en assistent, medan övriga elever i klassen läser en annan bok. Detta menar 

I6 är ”mer förfärligt” än att eleven hamnar i en liten undervisningsgrupp.   
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 Många lärare som möts av en klass med stor mångfald klarar inte alltid av att hantera 

situationen. I1 uttrycker sig på följande sätt: ”Dom är lite tagna på sängen för dom har ingen 

erfarenhet alltså”. Klassen kanske innehåller flera elever som är i behov utav särskilt stöd 

samt elever som inte är studiemotiverade. Det finns en uppfattning hos vissa lärare att som I2 

uttrycker det: ”dom eleverna får gärna vara någon annan stans…”. Vissa lärare ger uttryck 

för att de helst vill ha en homogen elevgrupp med så lite spridning som möjligt eftersom det 

ses som enklare och smidigare att arbeta med en sådan grupp. De elever i klassen som är i 

behov utav särskilt stöd ses ofta som elever som stör, drar ner nivån på undervisningen och 

som kräver mer arbete och energi. Lärare är generellt sett inte intresserade av dessa elever och 

vill helst inte arbeta med elever i behov utav särskilt stöd. Flera informanter upplever att detta 

är en inställning som finns hos vissa lärare och I2 uttrycker sig på följande sätt: ”Det finns en 

mångfald bland lärare också…”.  

 När det handlar om elevernas grupperingar i klassrummet och gruppdynamik så menar 

informanterna att lärare inte ska vara rädda för att dela in eleverna i fasta arbetsgrupper. Detta 

för att undvika att elever blir ensamma och tvingas arbeta på egen hand. Den generella 

uppfattningen bland lärare verkar dock vara att ”det där är något som eleverna är vuxna nog 

att fixa själva”.  

I1: ”… och jag kan tycka att det här är inte sjyst mot våra elever, därför att vi har elever precis 

… en mångfald precis som på alla andra arbetsplatser och vi har hög- och lågrang, vi har 

diagnoser vi har alltihop va. Utan istället, men alltså, det är ju väldigt få lärare som läser 

psykologi, och det är väldigt få lärare som är intresserade av att hålla på med 

konflikthantering… och skulle man jobba såhär skulle ju ett helt arbetslag behöva enas – ’ok vi 

kör det här’. … Så fort det handlar om gruppen så är det gruppen [som gäller]”.    

Ett bra sätt att möta en klass som innehåller många elever i behov utav särskilt stöd kan vara 

att skapa arbetsgrupper. Informanterna menar att man som lärare kan hålla lite koll, och till 

exempel om det finns flera elever med läs- och skrivsvårigheter i samma klass, dela upp dessa 
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elever i olika grupper. Finns det flera elever som är högpresterande och är väldigt ambitiösa 

bör även dessa fördelas mellan de olika grupperna. Detta för att skapa jämna arbetsgrupper 

och få en spridning bland eleverna i klassen. Många lärare arbetar för lite med och är inte 

heller särskilt intresserade utav gruppen och gruppens dynamik menar flera informanter som 

anser att arbetet med att skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet borde ges större 

uppmärksamhet. 

Elever i behov utav särkilt stöd är elever som provocerar. Ungdomarna (här pratar I1 

om ungdomar och elever i behov utav särskilt stöd inom gymnasieskolan), spelar ett spel med 

lärarna menar I1: ”[Spelet] går ut på att få igång kärringarna och gubbarna va… och jag 

skiter väl ändå i skolan och så vidare va. Det finns så mycket av det här”. Lärare bör inte låta 

det negativa ta energi. Fokus bör istället läggas på det positiva som eleven uppvisar.  

I1: ”Gör klart för vad som gäller, beröm dom när det sker och ignorera resten. Så. Det är 

ganska enkelt. … För då kan du också vila lite i liksom att…”  

I2: ”Man måste välja sina krig”.  

Det är viktigt att lärare drivs av utmaningen i att arbeta med elever i behov utav särskilt 

stöd samt att de inte enbart ser på dessa elever som ett problem, vilket är en vanlig 

uppfattning om elever i behov utav särskilt stöd menar flera informanter. I1: ”Är det då inte 

en utmaning, utan bara ett problem – då har den eleven ingen chans”.  

I6: ”För vad du får är ju oftast en elev som är väldigt kreativ, som handlar väldigt fort och som 

är snabb… och som är duktig på massor med olika saker. Så att det gäller ju för [lärare]… att 

försöka plocka fram det som är positivt och gott hos de här eleverna och se dom här elevernas 

styrkor. För sen har de ju givetvis svårigheter med vissa saker och dom saknar vissa förmågor, 

att sätta sig in i andra och hur dom tänker och känner och så vidare men då måste du som 

lärare vara den vuxne som tar ansvar för den relationen och för det … som du ska göra. Det är 

inte elevens ansvar. Utan det är alltid den vuxnes ansvar… att se till att det blir bra för dom här 

eleverna”. 
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Lärares bemötande av elever i behov utav särskilt stöd har en stor inverkan på hur elevens 

fortsatta liv kan komma att se ut menar några informanter. De menar att utbildningens roll i 

samhället ständigt förändras, och att bara för 10-15 år sedan kunde en elev hoppa av 

gymnasieskolan och få ett jobb, behålla det jobbet och senare avancera, få en god inkomst och 

ett bra liv. Men så ser det inte ut idag menar I1:  

”… den chansen finns inte. … Det innebär ju att vårt uppdrag är ju mera av ett … en 

förlängning av högstadiet – Vi ska klara alla elever, för dom elever som vi inte klarar alltså, 

vad är det vi försätter dom i? Var kommer nästa chans? … Vi måste allstå ha klart för oss att 

dom ungar som har kommit in, dom ska vi också klara… och när dom går härifrån så ska dom 

känna att det var ganska ok att gå här, och jag har fått någonting med mig, så. Det behöver ju 

liksom inte vara det här, det här är det bästa jag någonsin gjort, men alltså att det har varit ok 

år”. 

Eleverna skall bemötas på ett bra sätt och känna att gymnasietiden har varit värdefull för dem, 

det viktiga är inte att alla elever ska gå ut med toppbetyg. Informanterna menar att det är 

otroligt viktigt att lärare som arbetar inom gymnasieskolan måste tycka att det är roligt och 

intressant att möta de här unga människorna I1: ”… och det är inte alltid bekvämt”.  

 I mötet med elever i behov utav särskilt stöd är det viktigt att först och främst vara 

professionell. Det är viktigt att eleverna möts med respekt. 

I1: ”… Alltså gör vi inte det alltså vi … man kan bara titta i förlängningen, vi har en gammal 

arbetskamrat som jobbar i XX [namn på stad] på anstalten, på fängelset… vad är det för 

människor hon möter? Hur ser deras skolgång ut? Vilka lärare mötte dom? Och så vidare va. 

Vi måste kolla på hela biten va. Alltså om vi inte kan möta dom, och klara dom här… vem ska 

möta dom då?”    

Ser inte lärare det här mötet som utmanande, roligt och intressant och istället enbart brinner 

för sitt ämne, då bör man fundera på om man har valt rätt yrke menar några informanter. Dock 

framhävs även att en passion för sitt ämne är något som är positivt och något som kan verka 
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inspirerande för eleverna. I6 menar att en passion för sitt ämne är en bra grund, men att man 

som lärare behöver mer än enbart det intresset om man ska lyckas i arbetet med elever i behov 

utav särskilt stöd.  

Ett sätt att tänka kring arbetet med elever i behov utav särskilt stöd är att det som är bra 

för de här eleverna, det är bra för alla. Lärare kan i sin undervisning utgå ifrån de elever som 

behöver mest stöd istället för att utgå ifrån de elever som är mest ambitiösa och som behöver 

minst stöd.  

Lärare bör samarbeta mer och samverka ämnesintegrerat. Detta gör att lärare kan 

underlätta för varandra. Till exempel kan man läsa en text i svenskan som eleverna senare 

skall arbeta med i naturkunskapen. I1: ”Ska man vara smart, så måste man ta hjälp av 

varann. Det är alldeles för mycket eget och självarbete och dom sliter och dom blir arga och 

sura och utbrända och förtvivlade…”. Informanterna menar att man bör dela på arbetsbördan 

och inte alltid ta på sig allt själv. I1 har uppmärksammat ett lyckat arbetssätt som innebär att 

två till tre lärare går ihop och arbetar tillsammans. De kan då planera, genomföra och 

utvärdera sin undervisning tillsammans.  

Informanterna menar att i årskurs 7-9 och på gymnasiet, där eleverna inte längre har en 

klasslärare utan istället har en mentor och därutöver möter många olika ämneslärare, bör det i 

första hand vara mentorn som har en mer personlig relation med eleven. Ämneslärare bör 

försöka vidhålla en mer professionell lärarroll. Detta är hela tiden en balansgång, all personal 

på skolan kan inte gå in och ta på sig en föräldraroll gentemot eleverna. Det kan ej heller 

enbart vara mentorn som har en bra relation med eleven. En elev i behov utav särskilt stöd 

behöver ha mer än en vuxen person på skolan som hon eller han kan anförtro sig till och söka 

stöd hos.  

Informanterna upplever att det är vanligt förekommande att Lärare tar på sig för mycket, 

för stort ansvar och för stor arbetsbörda när det gäller elever i behov utav särskilt stöd. Ofta 
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kontaktas elevhälsan alldeles för sent. De menar att det många gånger gått alldeles för långt, 

och att problemen vuxit sig alltför stora när de väl blir kontaktade. Både I1 och I2 upplever att 

lärare generellt sett är dåliga på att kontakta elevhälsan i tid. De betonar vikten av att 

problemen uppmärksammas tidigt. I1 uttrycker sig på följande sätt: ”Lek inte kurator!” och 

varnar för att lärare kommer alldeles för nära vissa elever och påpekar att ”… många utav de 

här eleverna är väldigt manipulativa”. Informanternas tips är att lärare bör behålla sin 

lärarroll i så stor utsträckning som möjligt och att man inte ska vara rädd för att ta kontakt 

med elevhälsan. Lärare bör se och vara uppmärksamma och signalera tidigt. Informanterna 

tror att detta kan bero på en stolthet som finns hos läraren, att de vill klara av problemen på 

egen hand. I1 menar att:  

”Det är då också man går under va, för utmaningarna är så stora. Ska vi göra det på ett 

professionellt sätt, då ska vi jobba med det vi är professionella på. Sen ska vi samarbeta om 

resten. För hela… för då först börjar vi också på och kunna ge en elev det man behöver, om 

man säger eleven är liksom, alltid utgå ifrån eleven, eleven är kunskapscentrum och alltihopa… 

ja men blir det verkligen det om bara jag ska hålla på och nöta ut den här stackars eleven tills 

den ligger, sen får ni andra komma och rädda?”. 

En möjlig förklaring till varför vissa lärare inte söker kontakt med elevhälsan i ett tidigt skede 

kan vara en känsla av att de inte vill vara till besvär och inte vill besvära elevhälsan. I2: ”Man 

har ju pressen på sig att man ska klara alla elever, ja och gör jag inte det då är det ju fel på 

mig.” Att våga be om hjälp kan ibland vara I1: ”… det modigaste man kan göra”. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att i mötet med elever i behov utav särskilt stöd är det 

mycket som en lärare bör tänka på och vara medveten om. Det krävs i många situationer att 

läraren är empatisk, lyhörd, uppmärksam, respektfull samt att läraren skaffar sig kunskaper 

om sina elever för att klara av att bemöta eleven på ett bra sätt. Kontinuerlig utbildning och 

utvärdering bland lärare, att förbereda sig tillsammans i arbetslaget och att ha ett nära 
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samarbete med andra lärare är grundläggande för att lyckas i arbetet med elever i behov utav 

särskilt stöd.  

Diskussion 

Jag närmade mig denna studie med ett intryck av att skolsituationen hos de elever som är i 

behov utav särskilt stöd, de elever som utgör diskussion i elevhälsoteam samt de elever som 

har någon form av diagnos, ses och upplevs av lärare som problematisk. Detta i relation till 

deras identiteter som elever i svensk skola samt lärares arbete med dessa elever kan ses som 

ett komplext sammanhang. Jag kommer snart att bli verksam lärare och kommer i mitt arbete 

att möta den stora mångfald som finns i svensk skola idag. Detta har för mig varit 

inspirerande.  

Jag har i arbetet med denna studie sökt fördjupa förståelsen för skolsituationen hos de 

elever som är i behov utav särskilt stöd, de elever som utgör diskussion i elevhälsoteam samt 

de elever som har någon form av diagnos. Min utgångspunkt har varit att alla lärare som 

arbetar i svensk skola behöver kunskaper om och förståelse för dessa elevers skolsituation för 

att på bästa sätt kunna bemöta och arbeta med dessa elever. Jag har undersökt denna 

problematik utifrån ett lärarperspektiv och arbetet har huvudsakligen kretsat kring tre 

intresseområden:  

- Identitetsskapande 

- Lärares förväntningar och krav 

- Lärares bemötande och uppfattningar om  

Jag har intervjuat lärare och specialpedagoger och utifrån dessa intervjuer skapat det 

empiriska material som analyserats för att söka fördjupa förståelsen för elevernas 

skolsituation.  
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 Elevernas identitetsskapande kännetecknas av individualitet. Elever i behov utav särskilt 

stöd är inte en homogen grupp och ingen elev är den andre lik. Centrala aspekter av elevernas 

identitetsskapande är vilken typ av svårigheter som eleven har och vilket stöd eleven får. Har 

en elev i behov utav särskilt stöd en fastställd diagnos spelar diagnosen och elevens 

medvetenhet och kunskaper om diagnosen stor roll för elevens identitetsskapande. Hur lärare 

ser på eleven och dennes svårigheter har stor inverkan på hur eleven skapar sin identitet som 

elev i skolan. Inom gymnasieskolan fokuseras en stor del av elevernas identitet kring deras 

intressen och identitetsskapandet kännetecknas av en strävan efter en yrkesidentitet.  

 Lärarens förväntningar och krav på elever i behov utav särskilt stöd påverkas av en 

elevs diagnos. I vissa fall ställer lärare orimliga eller felaktiga krav på elever i behov utav 

särskilt stöd. Det ses som eftersträvansvärt att i så stor utsträckning som möjligt ställa samma 

krav och ha samma förväntningar på elever i behov utav särskilt stöd som på andra elever. Det 

bör vara elevernas individuella förmågor och prestationer som ligger till grund för de krav 

som ställs och de förväntningar som lärare har på eleverna.  

 I mötet med elever i behov utav särskilt stöd är det viktigt att lärare är medvetna om sin 

roll och hur deras bemötande påverkar eleven. Lärare måste vara väl förberedda och ha 

kunskaper om varje individ som de skall möta för att en god relation skall kunna upprättas 

med eleven och att arbetet med eleven skall bli lyckat. Det framkommer att lärare ofta är 

oförberedda på mötet med elever i behov utav särskilt stöd och att de inte alltid klarar av att 

hantera situationen. Elever i behov utav särskilt stöd ses ofta som elever som stör och som 

drar ner nivån på undervisningen. Den generella uppfattningen är att dessa elever kräver 

mycket arbete och energi och många lärare är inte intresserade av att arbeta med elever i 

behov utav särskilt stöd. Det är viktigt att lärare brinner för sitt ämne, men att de även finner 

mötet med eleverna intressant och utmanande. Samarbete inom arbetslagen och med andra 

lärare ses som en förutsättning för att arbetet med elever i behov utav särskilt stöd skall vara 



SKOLSITUATIONEN HOS ELEVER I BEHOV UTAV SÄRSKILT STÖD  31 

 

lyckat. Det är även viktigt att lärare uppmärksammar elevernas behov och att elevhälsan 

kontaktas i ett tidigt skede.  

 Detta är det som sammanfattningsvis framträtt i analysen av det empiriska materialet. 

De slutsatser som dragits grundar sig på informanternas utsagor som tillsammans skapar en 

bild av skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd.  

Hjörne och Säljö (2008) menar att våra ”… sociala identiteter avgör … hur vi bemöts 

och hur våra problem förstås” (s 70) och att de förväntningar och krav som ställs på en elev 

som kategoriserats som en svag elev, eller en elev som fått diagnosen ADHD är inte de 

samma som ställs på en elev som inte tillhör denna kategori. Detta är även något som 

framkommit i denna studie och jag håller med informanterna om att de krav som ställs och de 

förväntningar lärare har på sina elever borde utgå ifrån elevernas individuella förmågor och 

prestationer, inte ifrån elevens diagnos.  

 Hjörne & Säljö (2008) skriver även om det problemfokuserade individperspektiv som 

de funnit i sin granskning av elevhälsoteamens arbete. Det antas att det är hos eleven som 

problemet ligger och diskussionerna fokuseras i väldigt stor utsträckning kring individens 

problem medan det antas att undervisningen, lärarna och andra omständigheter runtomkring 

fungerar bra. Detta förhållningssätt eller denna föreställning är inte något som jag upplever att 

mina informanter har. Tvärtom upplever jag mina informanter som väl medvetna om sin roll 

och sitt bemötande gentemot eleverna som de kommer i kontakt med. Det framkommer 

tydligt att inte någon utav dem ser på elever i behov utav särskilt stöd som ”problem”.  

Jag har i arbetet med denna studie valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats 

eftersom det är denna ansats som bäst lämpar sig för mitt forskningsintresse och syfte. Jag 

anser att det inte vore lämpligt att genomföra en kvantitativ studie utifrån samma syfte. 

Därmed inte sagt att en kvantitativ studie som berör elever i behov utav särskilt stöd inte 
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skulle vara intressant eller kunna genomföras. Dock skulle ett annat syfte och en annan 

frågeställning behöva tillämpas.  

Jag har tagit mig an mitt forskningsintresse och undersökt skolsituationen hos elever i 

behov utav särskilt stöd utifrån ett lärarperspektiv. Motivet till detta är att detta perspektiv ger 

mig tillgång till den övergripande, mer samlade bild av elevernas skolsituation som jag menar 

att lärare har, då de har mycket erfarenhet samt kommer i kontakt med många elever. Att få ta 

del utav lärarnas erfarenheter och kunskaper kring elevernas skolsituation har i arbetet med 

denna studie för mig varit mycket intressant och lärorikt. 

Hade jag istället valt att undersöka skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd 

utifrån ett elevperspektiv och då genomfört intervjuer med elever hade arbetet blivit mer 

centrerat kring just den eleven/de eleverna och dennes upplevelser. Detta hade medfört att 

studien istället blivit något mer likt en fallstudie, vilket inte var mitt huvudsakliga intresse och 

ambition inför arbetet med denna studie.  

Det framkommer tydligt att elever i behov utav särskilt stöd inte är en enhetlig och 

homogen grupp. Varje elev är en unik individ, och därför kan även elevernas skolsituation 

och identitetsskapande se väldigt olika ut. Det har därför varit svårt att uttala sig generellt om 

skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd.  

Den intervjuguide som skapades under förberedelserna inför datainsamlingen har för 

mig varit ett betydelsefullt verktyg. De intervjuer som genomförts muntligt har alla varit 

givande och fokuserade samtal, vilket intervjuguiden i stort bidragit till. Intervjuguiden 

utformades på ett sätt som även tillåtit datainsamlingen att anta andra former. Detta har 

medfört att data även kunde inhämtas via e-post och telefon. Detta har för mig varit otroligt 

värdefullt då inte alla informanter haft tid att möta och samtala med mig personligen. Jag 

inser att det under april och maj månad finns ont om tid till övers hos den grupp av 

informanter som jag var intresserad av att komma i kontakt med. Det är oftast på vårkanten, 
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inför det stundande sommarlovet, som lärare och övrig personal inom skolan har som allra 

störst arbetsbelastning. Detta har bidragit till att många potentiella informanter tyvärr inte haft 

möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i min studie. Trots detta anser jag att 

antalet informanter som bidragit till studien är tillfredsställande med tanke på den begränsade 

tidsåtgång som arbetet med en uppsats på denna nivå innebär.  

De informanter vars utsagor ligger till grund för det empiriska materialet har alla haft 

mycket att erbjuda och betydelsefulla erfarenheter att delge, framför allt vad gäller arbetet 

med elever i behov utav särskilt stöd. Detta har bidragit till en ökad förståelse för 

skolsituationen hos elever i behov utav särskilt stöd.  

Genom denna studie ges läsaren en inblick i hur skolsituationen hos elever i behov utav 

särskilt stöd kan se ut i svensk skola idag samt hur skolsituationen hos dessa elever tidigare 

har sett ut. Studien bidrar till en ökad medvetenhet om vilka faktorer som har betydelse för 

elevernas identitetsskapande. Studien bidrar även till en ökad förståelse för arbetet med elever 

i behov utav särskilt stöd. Detta kunskapsbidrag kan även verka för en ökad medvetenhet och 

förberedelse hos blivande och verksamma lärare.  

Det vore intressant att i framtida studier som även fokuserar elever i behov utav särskilt 

stöd i svensk skola, rikta in sig på och närmare undersöka undergrupper till denna mycket 

stora, heterogena grupp. Exempelvis elever med autism, elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller elever med funktionsnedsättningar och så vidare. Det vore intressant att genomföra en 

vidare studie som innefattar fler informanter och även deltagande observation för att komma 

närmare lärare som lyckas i arbetet med elever i behov utav särskilt stöd så att andra lärare 

och blivande lärare kan få ta del utav detta. Detta är något som jag anser vore mycket 

värdefullt då många lärarstudenter och verksamma lärare är alltför oförberedda på att möta 

elever i behov utav särskilt stöd och den stora mångfald som finns i svensk skola idag.  
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Bilagor 

Bilaga 1: INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor 

- Vilken utbildning har du genomfört? 

- Vilken är din arbetsroll/titel? 

- Hur länge har du arbetat med elever i behov utav särskilt stöd och inom vilka/en 

verksamhet? 

 

1) Identitetsskapande 

 

 Hur upplever du att dessa elever skapar sin identitet som elev i skolan? 

Vilka faktorer spelar in? 

 Tror du att en elevs diagnos eller stödbehov påverkar elevens 

identitetsskapande i skolan? Och i sådana fall, på vilket sätt? 

 Hur tror du/ upplever du att en elev med diagnos eller stödbehov uppfattar 

sig själv och ser på sig själv som elev i skolan?  

 Hur tror du/upplever du att en elevs diagnos eller stödbehov i relation till 

elevens identitetsskapande påverkar elevens skolgång i det långa loppet? 

(Exempelvis elevernas måluppfyllelse, förväntningar och krav som eleven 

ställer på sig själv.)  

 Tror du att det finns en risk att specifika benämningar/kategoriseringar av 

elever kan komma att verka som självuppfyllande profetior? (Exempelvis, 

om en elev ser på sig själv som en ”G-elev” eller en ”ADHD-elev” så 

strävar eleven exempelvis inte efter att få ett högre betyg.) 

 I vilken utsträckning tror du/upplever du att skolan (lärare, personal) bidrar 

till elevernas identitetsskapande? 

 Hur tror du/anser du att vi kan/borde arbeta i skolan för att främja 

utvecklingen av en positiv identitetsbild hos en individ?  

 



SKOLSITUATIONEN HOS ELEVER I BEHOV UTAV SÄRSKILT STÖD  37 

 

2) Förväntningar och krav 

 

 Vilka förväntningar och krav tror du/upplever du ställs på elever som har 

en diagnos eller som är i behov utav särkilt stöd jämfört med övriga elever? 

 Tror du/upplever du att en elevs diagnos påverkar de förväntningar och 

krav som ställs på eleven? Och i sådana fall, hur/på vilket sätt?  

 Vilka förväntningar och krav anser du att en lärare bör ha/ställa på elever 

med diagnos eller stödbehov jämfört med övriga elever? Bör det vara 

någon skillnad?  

 

3) Bemötande och uppfattningar om 

 

 Tror du/upplever du att lärares uppfattningar om elever med diagnos 

eller stödbehov skiljer sig från deras uppfattningar om andra elever? 

 Tror du/upplever du att lärares bemötande utav elever med diagnos 

eller stödbehov skiljer sig från deras bemötande utav andra elever? 

 Vad anser du/upplever du är viktigt att tänka på i arbetet med elever 

med diagnos eller stödbehov? 

  

Avslutande fråga 

- Är det något du vill tillägga eller understryka? 

 


