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Sammanfattning 

 

Denna studie beskriver några förstelärares uppfattning om särskilt stöd ut ett inkluderande 

perspektiv. Främst har jag valt att analysera hur lärarna beskriver elever i behov av särskilt 

stöd och hur deras beskrivningar kan relateras till olika teoretiska perspektiv på 

specialpedagogik. Jag har också studerat hur lärarna fördelar ansvaret för elevens lärarande 

och vilka möjligheter och hinder för en inkluderande undervisning som kan utläsas i lärarnas 

tal.  Jag har använt en kvalitativ metod med anknytning till socialkonstruktionism och 

diskursanalys.  

I mina analyser har jag utgått från teoretiska perspektiv på specialpedagogik som utarbetats av 

Skidmore (2004). Jag kan konstatera att lärarna beskriver elever i behov av särskilt stöd 

utifrån olika perspektiv: det psyko- medicinska, det sociala och det organisatoriska. Det 

övervägande vanligaste sättet lärarna talar om eleven och arbetet kring eleven är ur ett psyko-

medicinskt perspektiv där svårigheterna knyts till individen. Jag har också funnit att lärarna 

beskriver eleverna genom att tala om elevernas behov. Behoven kan vara av olika typ, såsom 

tid, relation, organisation, didaktik/metod och miljö, men de flesta kan knytas till individuella 

svårigheter. Lärarens engagemang och ansvar för eleven i skolan lyser igenom i mitt material. 

Lärarna beskriver hur relationen till eleven och deras fysiska närvaro är avgörande för hur 

eleven lyckas i skolan, därav kommer arbetets titel: Hinna med och räcka till. I skollagen 

(2010) kap 3 §7,  finns skrivningen om att eleven ska få det särskilda stödet i den grupp 

eleven tillhör. Lärarna talar om att de ser ett värde i att eleverna är i klassrummet. Avskiljning 

av elever i behov av särskilt stöd visar sig dock vara vanligt förekommande i lärarnas tal. 

Trots att lärarna säger att de vill arbeta för inkludering visar mina analyser att det mesta 

arbetet istället handlar om integrering då lärarnas perspektiv är att en del ska anpassas till en 

helhet istället för att helheten anpassas till delarna.   

 

Nyckelord: inkludering, Skidmore, diskursanalys, ansvar, behov, särskilt stöd,  
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1. Förord 

 

När jag började med detta arbete trodde jag att jag skulle skriva en uppsats, med betoning 

på själva skrivandet. Nu när jag är klar kan jag konstatera att jag läst minst lika mycket 

som jag skrivit. Jag har dessutom fått uppleva hur arbetet funnits med i allt jag tänkt och 

allt arbete jag utfört under denna tid, inte bara i själva uppsatsarbetet. Så istället för att 

skriva en uppsats har jag processat fram en uppsats, vilket var en ny erfarenhet för mig. Ett 

stort tack vill jag rikta till alla förstelärare som ställt upp för intervjuer och till min 

handledare Farzaneh Moinian som alltid tagit sig an mina frågor med stor entusiasm och 

energi. Jag vill dessutom tacka min man Henrik och våra tre söner som gjort detta arbete 

möjligt.   

 

2. Inledning  

 

  

När man var institutionsbarn kunde man vara fyra saker, något annat var inte möjligt. Man kunde vara 

”normalbegåvad”, det var 1:a, eller ”svagt begåvad” det var 2:a, både 1:a och 2:a kunde vara med eller 

utan ”anpassningssvårigheter”. Sedan kunde man vara 3:a som Humlum, det var ”svår att uppfostra 

med neurotiska eller andra sjukliga störningar”. 4:a var debil, under sinnesslögränsen" 

Peter Høeg (1993), sid 34   

 

Utdraget kommer från den skönlitterära boken De kanske lämpade som skildrar ett 

socialpedagogiskt experiment på en privatskola i Danmark i början av 1970-talet. Det 

beskriver hur institutionsbarn kunde testas och grupperas under en period i historien, som inte 

alls ligger särskilt lång tillbaka i tiden. När jag läser hur barn grupperas och stämplats förr och 

nu väcker det något inom mig som vill få mig själv och andra att tänka till kring hur vi talar 

om och kategoriserar barn och unga. Jag har arbetat som lärare i svenska och historia i snart 

femton år och nu senaste året som speciallärare. Under den tiden har jag mött många elever 
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med behov av särskilt stöd, som vi säger idag. Ibland får jag känslan att vi som arbetar i 

skolan idag har svårt att ta ett kliv tillbaka och se vår egen verksamhet med andras ögon. 

Däremot är det lätt att förundras över hur tokigt barn har behandlats genom tiderna, kanske 

har de kallats för idiot, obildbar eller behandlats illa för att de har ett annorlunda ursprung. 

Idag har vi lagar om kränkande behandling och rätt till särskilt stöd, men jag har ändå svårt att 

tro att inte lärare om 50 år kommer betrakta vår tid med ett överseende leende, precis som vi 

gör när vi läser gamla texter om skolklinik och ordblindhet. Jag är övertygad om att vår syn 

på barnet avspeglar sig i vårt bemötande och i vår verksamhet, precis som det alltid gjort. 

Därför vill jag med denna uppsats belysa hur lärare idag talar om och arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd.    

 

2. Bakgrund 

 

Lärarförbundet (2013) presenterade 2013 en rapport, där sex av tio lärare menade att det fanns 

minst en elev i varje klass som inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till. Samma 

studie visade att 76%  procent av de tillfrågade lärarna anser att eleverna skulle få ett stöd som 

var bättre anpassat till deras behov om klass- och ämneslärarna fick bestämma över stödet till 

eleverna.  Resultatet från rapporten levde vidare i media under 2013 och 2014. I slutet av 

december presenterades den i en programserie i Sveriges radios P1 kallad ”Kaosklass” där 

begreppet inkludering målades upp som orsaken till att det särskilda stödet inte fungerar i 

svensk skola. Programmen fick ett stort genomslag och följdes av flera artikelserier och 

ledarsidor i Sveriges största dagstidningar där inkludering kopplas ihop med särskilt stöd på 

ett negativt sätt. Exempelvis skrev Erik Helmerson (2013) på Dagens Nyheters ledarsida om 

hur tanken om inkludering har lett till att det har blivit för många barn i varje grupp och att 

stödet till dem uteblir på grund av att kommunerna inte vill satsa ekonomiskt på skolan.  I en 

intervju med rektor Mikael Levy i Göteborgsposten (Johansson, 2014) beskriver han hur 

honnörsordet inkludering bara blir en fråga om besparingar när antalet vuxna i skolan är för 

få. I Svenska Dagbladet den 31 januari 2014 (Sundén, 2014) intervjuas lärare med anledning 

av att antalet anmälningar till Skolinspektionen angående särskilt stöd ökat kraftigt. 

Förklaringen står, enligt lärarna i artikeln, att finna i att inkluderingen gått för långt och att de 

extra resurserna försvinner. Debatten i media under vintern 2013-2014 pekade alltså på 
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inkluderingens negativa effekter för elever i behov av särskilt stöd. Men vad innebär 

egentligen begreppet?  

 

2.1 Inkludering  
 

Tanken om inkludering formuleras tydligt i Salamancadeklarationen (2006), vilket är en 

internationell överenskommelse från 1994 som berör frågor kring barn i behov av särskilt stöd 

och deras skolgång. I den betonas alla barns rätt till undervisning och det tydliggörs att 

utbildningen ska tillvarata mångfalden av elevernas behov och egenskaper. Begreppet 

inclusion som på svenska översatts till integrering är ett nyckelbegrepp i deklarationen. I 

Sverige har det sedan förekommit en debatt kring begreppen inkludering och integrering. 

Enligt Nilholm & Göransson, (2013) är integrering mer en fråga om fysisk närvaro och en 

anpassning till en särskild individ, medan inkludering är när undervisningen utgår från hela 

gruppens behov, alltså att helheten anpassas till de olika delarna. Under 1990-talet 

introduceras de två begreppen inkludering och individualisering i den svenska skolan. Enligt 

Egelund, Haug & Persson (2006) har tanken om den inkluderande skolan i Sverige 

representerats av begreppet ”en skola för alla”.  Ulla Gadler (2011) har gjort en empirisk 

studie av begreppet ”En skola för alla” i sin avhandling. Hon beskriver begreppet historiskt 

och menar att den första gången det förekom i skrift var i Lgr 69, men det var först i samband 

med införandet av Lgr 80 som begreppet lanserades. Gadler (2011) problematiserar begreppet 

”en skola för alla” och visar på den spridning som finns när det gäller tolkningar, såväl inom 

politiken som inom andra arenor som är kopplade till skolan. Hon använder skollagens 

portalparagraf (Skollagen 2010: 800, kap 1 §4) som tolkningsgrund för begreppet:  

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också 

till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
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Uppdraget att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära, är en mening som representerar tanken om inkludering. Definitionen av den 

inkluderande tanken ”en skola för alla” står alltså att finna i skollagen.  

Om debatten i media nu pekat på att det finns ett negativt samband mellan inkludering och 

särskilt stöd så beskrivs det på ett annat sätt i andra rapporter och forskning. Enligt en OECD-

rapport från 2012, saknar en av fem elever i OECD-länderna de kunskaper som minst krävs 

för att fungera i samhället. Enligt rapporten kan dessa problem härledas till brist på 

inkludering och rättvisa, såtillvida att personliga och sociala faktorer kan sätta hinder för 

elevernas utveckling. Persson & Persson (2012) har studerat framgångsfaktorer i en liten 

svensk kommun gällande måluppfyllelse för alla elever. De menar att ett inkluderande 

arbetssätt där man inte längre arbetar med särskilda undervisningsgrupper eller 

nivågrupperingar har gett fler elever chansen att lyckas i skolan. I studien fann de att lärarna 

som arbetade framgångsrikt med inkludering hade en gemensam tankestil, de kunde beskriva 

att de tänkte på ett liknande sätt. Utifrån intervjuer kunde Persson & Persson vidare dra 

slutsatsen att även elever och skolledare tänkte på ett liknande sätt som lärarna, vilket visade 

sig vara mycket framgångsrikt.  

 

2.2 Den särskiljande tanken ur ett historiskt perspektiv 
 

 Assarson (2007) lyfter i sin avhandling Talet om en skola för alla fram att trots att tanken om 

en sammanhållen skola varit i fokus sedan 1980-talet så är fortfarande avskiljning det 

vanligaste sättet att hantera elever som anses avvikande på något sätt. Bakom beslutet att 

avskilja finns synen på vad som anses vara normalt eller onormalt, menar Emanuelsson m fl 

(2001) och hänvisar till Foucault som beskriver det normala som en social konstruktion.  

Atterström & Persson (2000) beskriver ur ett historiskt perspektiv hur synen på barn i behov 

av särskilt stöd förändrats och samtidigt lever kvar. De menar till exempel att föreställningar 

från tiden före upplysningen, som hänförs till den magiska modellen lever kvar än idag. Då 

förklarades olikheter som att de var Guds straff eller någon annan typ av hemsökelse. Som 

exempel på hur denna modell lever kvar tar författarna exempelvis tanken att brådmogna barn 

anses underliga och fysiskt svaga. Nästa steg stod den moraliska modellen för. Den 

grundläggande tanken är att svårigheter att lära beror på lathet. Även denna modell lever kvar 

från Upplysningstiden, menar författarna.  En modell som fått stor genomslagskraft är den 
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medicinska modellen. Inom denna förklaringsmodell finns svaren till olikheter i medicinsk 

forskning. Förklaringsmodellen bygger på tanken att olikheterna ska kunna botas enligt 

medicinsk tradition. Den sista modellen som Atterström & Persson beskriver är den 

intellektuella modellen, vilken lägger tonvikten på personlighet och intelligens (IQ). 

Prestation i akademiska ämnen blir särskilt viktigt enligt denna modell, och därför blir elever 

med exempelvis läs- och skrivsvårigheter svåra att passa in, då de, bortsett sina svårigheter 

kan ha ett högt IQ. Emanuelsson m fl (2001) beskriver hur olika yrkeskategoriers status i det 

postmoderna samhället lett till att företrädare för yrkesgrupper inom medicin och psykologi 

fått större inflytande över kategorisering, placering och behandling av elever i skolan än 

lärarna själva.  

Alla dessa ovan beskrivna modeller knyter problemet till individen oavsett om förklaringen är 

magisk, medicinsk, moralisk eller intellektuell. Nilholm (2005) beskriver i sin forskning om 

specialpedagogik hur han kan urskilja två olika perspektiv; ett som fokuserar mer på 

individuella svårigheter hos eleven och som kan kopplas till medicinsk och psykologisk 

forskning och ett annat perspektiv som tar sin utgångspunkt i den sociala miljön kring eleven. 

De två traditionella perspektiven benämns ofta, exempelvis av Emanuelsson m fl (2001) som 

kategoriskt och relationellt perspektiv. Det kategoriska perspektivet kopplar svårigheter till 

individen vilket leder till att differentiering och kategorisering blir ett sätt att närma sig 

problemen. Det relationella perspektivet ser svårigheterna som något socialt konstruerat och 

det blir då viktigt vad som sker i relationen mellan olika personer och miljöer.  Dessa 

modeller är verktyg för att kunna förstå och analysera verkligheten, menar Emanuelsson 

(2001). Atterström & Persson beskriver vidare två olika synsätt på specialpedagogik idag; 

bristmodellen och differentieringsmodellen. Den första modellen har varit dominerande för 

det specialpedagogiska arbetet i Sverige. Den beskriver i första hand bristen på olika IQ-

relaterade förmågor, vilket författarna menar kan förstärka problem. Differentieringsmodellen 

däremot utgår istället från alla barns olika behov, färdigheter och egenskaper. 

2.3 Särskilt stöd idag 
 

Assarsson (2007)  konstaterar alltså att ett vanligt sätt att hantera olikheter i skolan fortfarande 

är att avskilja barn från gruppen. Hjörne & Evaldsson (2012) talar till och med om en ny 

särskiljningsepok som har rötterna i den historiska beskrivningen och ersätter två decennier av 

integrationssträvanden. De ser ett ökat antal elever som har svårigheter att anpassa sig till livet 

i skolan. Behovet av att kategorisera elever ökar i samma takt som klassernas storlek ökar och 
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resurserna minskar, menar de. Skolinspektionen (2012) redovisar i en rapport att skolans och 

lärarens attityd har visat sig spela stor roll för om eleven tar till vara sina rättigheter och tar 

emot det stöd som erbjuds.  När det gäller särskilt stöd finner inspektionen att de 

åtgärdsprogram som upprättas ofta framhåller brister hos individen istället för att fokusera på 

hur skolan bäst kan stödja elevens utveckling. Inspektionen menar att ” Elever med 

svårigheter av olika slag behöver fångas upp, men insatserna får inte fungera som ett tidigt 

konstaterande om att eleven kommer att få svårt att lyckas i skolan.” (sid 13). På en och 

samma skola kan skillnaderna vara stora och det är då läraren som är det avgörande faktorn. 

”I slutändan väger lärarnas kompetens lätt om de inte också är övertygade om att deras arbete 

har betydelse, och om de inte förmår se och stärka varje elevs vilja och förmåga oavsett 

familjebakgrund eller diagnos.”, sammanfattar Skolinspektionen.  

 

Skrivningen om särskilt stöd finns i Skollagen kapitel 3§7-12. Om det uppmärksammas att en 

elev inte förväntas nå kunskapsmålen ska eleven i första hand ges stöd i form av anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning. Om det inte ger resultat så ska det anmälas till rektorn 

som ansvarar för att behovet av särskilt stöd utreds och om det framkommer att eleven 

behöver särskilt stöd ska det ges. Det ska även upprättas ett åtgärdsprogram för eleven där 

behovet av särskilt stöd och hur det ska ges ska framgå. I skollagen beskrivs också att särskilt 

stöd får ges istället för den undervisning som eleven annars skulle ha deltagit i, eller som 

komplement till denna. Det betonas dock att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör. Undantag kan göras enligt andra paragrafer och förordningar. I skollagen 

finns ingen definition av vad särskilt stöd är, utan det anges istället i Skolverkets allmänna råd 

(2013) att det är upp till skolan att från fall till fall göra en professionell bedömning av vad 

som avses med särskilt stöd. Det är alltså professionen, det vill säga lärarnas, uppdrag att 

avgöra detta 

  

En stor andel av eleverna i grundskolan anses vara i behov av särskilt stöd. Vad detta är och 

hur det ska utformas definieras endast vagt i rådande styrdokument, istället är det 

professionen som äger frågan. Därför blir det mycket viktigt hur lärare ser på barn i behov av 

särskilt stöd. En historisk tillbakablick visar på olika perspektiv som i stort lägger fokus på att 

svårigheterna är bundna till eleven. Sedan 1994 finns en uttalad inkluderingstanke som 

formuleras i Salamancadeklarationen, vilken har fått genomslag i Sverige i idén ”En skola för 
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alla”. Fortfarande tycker sig flera forskare se hur avskiljning är det vanligaste sättet att hantera 

elevers svårigheter och andra ser en ny särskiljningsepok. I media har inkluderingen lyfts 

fram som ett problem i skolan och ett hot mot särskilt stöd. Samtidigt kommer forskning som 

visar på det motsatta; nämligen att ett arbete för att öka inkluderingen faktiskt kan öka 

måluppfyllelsen. Min uppsats kommer att beröra dessa frågor när jag försöker beskriva de 

diskurser som finns kring begreppet särskilt stöd. En diskursanalys av några lärares 

uppfattning om särskilt stöd kan således bli en del i ett större sammanhang och stora frågor 

som delaktighet, likvärdighet och demokratisering av skolan. 

 

3. Forskningsöversikt 

 

Min forskningsöversikt tar sin utgångspunkt i Skidmore och hans teoretiska paradigm som rör 

olika synsätt på specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. Jag redogör sedan för 

svensk forskning, exempelvis Assarsson (2007), Hjörne & Säljö (2008) och Velasques (2012) 

som skriver om hur olika yrkeskategorier i skolan konstruerar och förstår begrepp som rör 

särskilt stöd och inkludering.  Karlsson (2007) skriver om hur lärarnas tal skapar roller och 

Persson & Persson (2012) och Gerrbo (2012) skriver om möjligheter och hinder för 

inkludering. 

  

 

3.1 Var finns svårigheterna? Olika perspektiv i teori och praktik 

 

Skidmore (2004) beskriver tre olika paradigm som representerar olika sätt att se på elever i 

behov av särskilt stöd. De tre paradigmen har Skidmore (2004) utarbetat genom att studera 

forskning kring elever i behov av särskilt stöd. De tre paradigmen är det psyko-medicinska, 

det sociala och det organisatoriska. Det som skiljer de tre paradigmen är hur elevens 

svårigheter förklaras. Den första, och äldsta, är det psyko-medicinska paradigmet.  Inom det 

förklaras elevens svårigheter som något som är bundet till individen genom neurologiska eller 

psykologiska faktorer, som i sin tur kommer från en sjukdom eller ett medicinskt tillstånd. 

Svårigheterna knyts alltså till individen, det enskilda barnet. Ett exempel som Skidmore 
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(2004) anger är diagnosen MBD, Minimal Brain Dysfunction, som indikerar att svårigheter 

med att lära kommer från en brist i hjärnan. Det sociologiska paradigmet växte fram på 1980-

talet som en reaktion på det psyko-medicinska paradigmet. Istället för att barnet sågs som 

funktionshindrat flyttades perspektivet och fokus blev nu att istället att barnet har särskilda 

behov i undervisningen. Det sociologiska paradigmet gav upphov till ideér om att barn med 

särskilda behov inte skulle särskiljas från andra elever för att få en särskild undervisning, utan 

de skulle delta i undervisning tillsammans med andra. Anledningen sades vara att systemet i 

sig sågs skapa de problem som det sade sig avhjälpa.  Det sociologiska paradigmet har gett 

upphov till en debatt om hur hela skolsystemet har sett ut, med två alternativa vägar; en 

normal och en för särskilda behov. Det sociologiska paradigmet berör inte bara synen på 

svårigheter, utan även politiska frågor och frågor om makt som exempelvis de asymmetriska 

relationerna mellan föräldrar och professionella.  

Även det organisatoriska paradigmet växte fram under 1980-talet. Inom detta paradigm är det 

problem i skolans organisation som är förklaringen till elevers svårigheter. För att åtgärda 

dessa brister måste man alltså hitta sätt att omstrukturera skolor. Ainscow, menar enligt 

Skidmore (2004) , att skolor bör se elevers svårigheter som tecken på att de måste utveckla 

skolan. Förändringarna bör gälla på skol- och klassrumsnivå. Det betonas också att lärare bör 

arbeta tillsammans och inte för sig själva. Skidmore (2004) menar dock att skolans 

verksamhet är alltför komplex för att kunna förklaras med något av de tre paradigmen (psyko-

medicinskt, sociologiskt och organisatoriskt). Han menar att det håller på att växa fram ett 

fjärde perspektiv som är kritiskt och socio-kulturellt.  Skolan påverkas alltså av olika faktorer 

som härrör från olika vetenskapliga traditioner, som Skidmore  (2004) visar.  

 

Hjörne & Säljö (2008) har gjort en mer praxisnära studie då de studerat elevhälsoteam och 

deras samtal. Utgångspunkten för deras studie är samhällsvetenskapligt och utbildnings-

sociologiskt perspektiv, de studerar tillexempel hur ett fenomen som marginalisering och 

social selektion fungerar på ett mikroplan.  Mikroplanet är i detta fall skolan och studien visar 

på hur samtalen i elevvårdsteamen i de flesta fall lägger ansvaret för problemen hos den 

enskilda eleven som beskriv som ”omogen”, ”skoltrött” eller ”lite dum i huvudet”.  Skidmore 

(2004) har även gjort en beskrivning av två olika diskurser, sätt att tala om, pedagogik. Den 

ena benämns som ”Diskursen för avvikande beteende” och den andra som ”Diskursen för 

inkludering”. Det perspektiv Hjörne och Säljö (2008) beskriver att elevhälsoteamen har, kan 



 13 
 

kopplas till Skidmores (2004) första diskurs, den för avvikande beteende, då elevers 

svårigheter enligt denna diskurs förklaras genom brist i förmåga hos eleven. Hjörne & Säljö 

(2008) fann att elevhälsoteamens beskrivningar av eleverna visar på att elevens svårigheter 

kan vara av skilda slag, men att de alltid handlar om bristande förmåga ”[…] att anpassa sig 

till det dagliga livet i klassrummet” (sid 143). De upptäckte också att elevhälsoteamet i hög 

grad använde sig av neuropsykiatriska diagnoser, ex ADHD. Detta kan i hög grad kopplas till 

Skidmores första paradigm, det psyko-medicinska paradigmet. Hjörne & Säljö (2008) menar 

att den diagnostiska kulturen i skolan är mycket stark och deras slutsats är att skillnaden 

mellan det gamla begreppet ”ordblinhet” och det nutida ”dyslexi” inte är så stor. Lindqvist 

(2013) har studerat vilken syn olika yrkesgrupper inom förskola och skola har på elever i 

behov av särskilt stöd. Hon fann då att en majoritet i alla grupper, svarade att en medicinsk 

diagnos bör ligga till grund för stödbehov samt att det är individuella brister som orsakar 

elevens behov av stöd. Väldigt få menade att orsaken till behovet av stöd kunde uppstå till 

följd av grupper som fungerar dåligt eller brister hos läraren.   

Det kan alltså konstateras att Skidmores första paradigm är dominerande i skolans sätt att 

förklara elevers svårigheter. Hjörne & Säljö (2008) fann att deltagarna i elevhälsoteamen fullt 

ut hade accepterat det sätt de arbetade på. Det fanns ingen som ifrågasatte den starka 

diagnostiska kulturen till exempel. Elevhälsoteamet diskuterade sällan elevens hemmiljö, 

vilket kan förklaras med att skolan inte kan göra något åt den, förutom samarbete med 

socialtjänsten. Författarna pekar dock på bristen att placera ett barn som utvecklas i ett socialt 

vakuum, och istället söka problemen hos barnet, vilket de beskriver som ett demokratiskt 

problem.  Att i högre grad ta hänsyn till elevens hemmiljö skulle innebära en tankemässig 

förskjutning mot Skidmores sociala paradigm. Genom att studera specialpedagogens 

arbetsuppgifter kan dock Lindqvists (2013) konstatera att det sker en förskjutning mot 

Skidmores organisatoriska perspektiv. Under den studerade fem-årsperioden har nämligen 

specialpedagogernas arbete direkt med enskilda elever eller mindre grupper minskat till fördel 

för arbete med handledning, dokumentation och utvärdering. Det nya arbetssättet verkar dock 

inte ha fått genomslag, då klass- och ämneslärarna i Lindqvists (2013) studie i högre grad 

ansåg att specialpedagogen bör arbeta med enskilda elever och mindre grupper, medan 

specialpedagogerna själva ansåg att de bör arbeta mer med organisationsutveckling. Det 

organisatoriska paradigmet återfinns dock i forskningen om skolan och särskilt stöd. Gerrbo 

(2012) har till exempel i sin studie valt att använda begreppet situationella skolsvårigheter 

(”elevsituationer-not-played-by-therules”) just för att betona det organisatoriska synsättet på 
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elevers svårigheter.  Velasques (2012) utgår i sin forskning från Skidmores andra perspektiv då 

hon menar att svårigheterna uppstår i sociala händelser där både lärare, elever och kamrater i 

skolan kan vara delaktiga och utgår från att”[…] AD/HD inte bara är ett medicinskt och 

neuropsykiatriskt fenomen, utan också ett socialt fenomen som konstitueras och får betydelse 

i konkreta pedagogiska situationer.” (sid 262) Hon visar i sin studie av elever med ADHD i en 

liten undervisningsgrupp att de metoder och åtgärder som pedagogerna använde för att 

korrigera elevernas beteende fokuserade på brister hos eleverna som individer. Metoderna 

ansågs även vara allmängiltiga och generella. Velasques (2012) menar dock att både lärare 

och elever hela tiden är en del av att skapa de situationer som uppstår, vilket borde påverka 

lärarnas metoder mer.  

Skidmore (2004) menar att skolans verksamhet är alltför komplex för att kunna förklaras med 

något av de tre paradigmen (psyko-medicinskt, sociologiskt och organisatoriskt). Han menar 

att det håller på att växa fram ett fjärde perspektiv som är kritiskt och socio-kulturellt.  Skolan 

påverkas alltså av olika faktorer som härrör från olika vetenskapliga traditioner, som 

Skidmore (2004) visar. Men samtidigt är skolan en del av samhället och det sker en 

växelverkan mellan skola och samhället.  

 

3.2 Begrepp och kategorier i skolans värld 

 

Assarsson (2007) ,Velasquez (2012)  och Hjörne & Säljö (2008)  visar alla på hur ett 

generaliserande och individcentrerat sätt att se på elevens svårigheter påverkar arbetet kring 

eleverna. Assarsson (2007) har studerat hur pedagoger konstruerar mening kring begreppet 

”en skola för alla”, det vill säga hur de tolkar och ger begreppet konkret innebörd utifrån 

styrdokument och deras egna konstruktioner av verkligheten. Den mening de ger begreppet 

påverkar också deras handling, visar Assarsson (2007). Pedagogerna i Assarssons (2007)  

studie beskriver elever i behov av särskilt stöd som ”elever som stör”. Framförallt beskrivs de 

ha koncentrationssvårigheter eller problem med sociala samspelet. Pedagogerna i studien 

menar att det inte är något problem så länge det fungerar i klassrummet. Vad innebär det då 

att ”det fungerar”? Assarsson (2007) problematiserar pedagogernas beskrivning och visar på 

hur ordet kan användas för att beskriva att det blir lugn i klassen, att eleven kan sitta still eller 

så står det för ett effektivt lärande. Just begreppet fungera är centralt för pedagogerna när det 

gäller att organisera arbetet i klassen för att det ska fungera, och då i meningen att det ska bli 
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arbetsro. Ur ett inkluderande perspektiv, där olikheter ska ses som en resurs, blir detta 

”fungerar” något som kan vara ett hinder.  

För att olikheten ska vara en resurs måste således det störande momentet finnas kvar som en 

skapande kraft, vilket får till följd att skolans verksamhet inte kan ha som mål att anpassa sig efter 

elevers olikheter, eftersom de då riskerar att försvinna. Om det störande momentet finns kvar, 

kommer det emellertid i konflikt med pedagogernas konstruktion av begreppet fungera som villkor 

och mål för delaktighet. Utmaningen kan följaktligen inte bli att få alla elever att fungera i skolan 

utan att få skolan att acceptera och se störande moment som positiva för mångfald.  (Assarsson, 

2007, sid 229) 

Velasquez (2012) visar på samma sätt hur lärarna genom att se på elevens svårigheter som 

något medicinskt och individbundet ger en instrumentell förståelse som gör att det som 

efterfrågas är extra resurser för att kompensera elevens brister samt krav på diagnostisering.  

Velasquez (2012:2) menar att läraren genom att enbart betrakta ADHD som ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder och bortse från de sociala aspekterna, inte ger eleven rätt 

metoder eller möjligheter att lyckas. Om fokus hamnar på att ändra och kontrollera en elevs 

beteende leder det lätt till upptrappning istället, menar hon. Hjörne & Säljö (2008) upptäckte 

en avsaknad av konkretion i elevhälsoteamens samtal. Ofta talade man istället utifrån 

generaliserande kategorier. Pedagogisk analys av elevens svårigheter och hur de yttrade sig 

saknades i elevhälsoteamets arbete. Begrepp och kategorier är en stor del av lärares vardag. 

Assarsson (2008) har studerat hur pedagogerna konstruerar begrepp kring elever med 

koncentrationssvårigheter. Deras svårigheter framställs ”[…] som en naturlag och 

pedagogerna funderar inte över om det istället kan vara så att de själva förutsätter och därmed 

skapar dessa problem.” (sid 170) Assarsson (2008) för till och med fram tanken att 

pedagogernas fokusering på de metoder som forskningen rekommenderar för elever med 

ADHD eller autism, kan hindra arbetet med att hitta nya sätt och metoder för att utmana 

elevens lärande.  

 

3.3 Att skapa roller och fördela ansvar 

 

Hjörne & Säljö (2008) beskriver hur barnets identitet formas utifrån kategoriseringar som 

anger avvikelser. Identiteten blir således socialt konstruerad, något som eleven ”får” och som 

sedan påverkar hur eleven beter sig, då det visar sig att eleven ofta försöker leva upp till den 

identitet som kategoriseringen innebär.  Även Karlsson (2007) skriver om hur roller skapas i 

verksamheten. Hon har studerat lärare, föräldrar och elever i en särskilt undervisningsgrupp. 
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Karlsson (2007) fann att lärarna använde beskrivningarna för att definiera elevens problem 

och utifrån det kunna förstå sig på dem. Lärarna hade ett utpräglat skolperspektiv där 

beskrivningarna hela tiden relaterades till skolans uppdrag och olika förväntningar på 

eleverna. Hon fann också att olika grupper (föräldrar, lärare och elever) beskrev eleverna på 

olika sätt utifrån deras roll. Deras beskrivningar innehöll sociala positioneringar som ”en god 

förälder” som söker hjälp för sitt barn eller ”en professionell pedagog” som kan ge rätt stöd. 

Pedagogernas beskrivningar hörde till olika fasta diskurser som medicinsk, psykologisk, 

socialpsykologisk eller moralisk/pedagogisk. Exempelvis beskriver de hur eleverna har 

ADHD, att de är deprimerade eller har Aspbergers syndrom. Det visade sig dock att det fanns 

en stor osäkerhet hur dessa elever kunde beskrivas. Genom att beskriva eleverna på olika sätt 

kan lärarna positionera sig som professionella hjälpare och därmed legitimera sin egen roll 

och den verksamhet de bedriver.  Samtidigt etableras elevernas identitet som elever med 

skolproblem. Föräldrarna gör på samma sätt när de beskriver hur barnens problem är 

individrelaterade: exempelvis hur de har koncentrationssvårigheter, är rörliga och spralliga. 

Genom att göra det så kan de framstå som goda moraliska föräldrar, skriver Karlsson (2007). 

Karlssons (2007) utgångspunkt är etnometodologisk vilket innebär att hon ser 

beskrivningarna som situerade och att de ska förstås i sitt specifika sammanhang. När 

deltagarna beskriver sig själv eller andra så positionerar de sig samtidigt som den roll de har 

exempelvis förälder eller pedagog. Inom etnometodologin är beskrivningar och 

kategoriseringar viktigt och de utgör länken mellan kollektiva och individuella intressen och 

det är de som avgör vilka åtgärder exempelvis en skola gör och hur det i slutändan påverkar 

eleverna och deras identitet. Karlsson (2007) undersöker hur dessa identiteter ser ut genom att 

studera sociala aktiviteter med etnometodologisk ansats, vilket innebär att hon studerat ”[…] 

hur människor skapar mening i relation till samhällets normer, regler och sociala 

konstruktioner” (sid 15).  Karlsson (2007) studerar pedagogernas beskrivningar genom att 

försöka urskilja olika normativa förklaringsmodeller (samhälleliga diskurser).  

 

Karlsson (2007) visar att lärarnas beskrivningar hade både praktiska och sociala syften. Ett 

exempel på ett praktiskt syfte är att fördela ansvar. Genom att beskriva hur eleverna borde 

vara och vad de borde ta ansvar för. Om eleverna tillskrivs det moraliska ansvaret för att lära 

sig överlämnar läraren och skolan ansvaret på eleven.  Assarsson (2007) visar också hur en 

lärare genom att konstruera svårigheter på ett visst sätt kan frånsäga sig själv och eleven 

ansvar för att göra något åt situationen. I ett av Assarssons (2007) exempel som handlar om en 
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elev med dyslexidiagnos”[…] ingår en av pedagogerna ett förbund med eleven för att han ska 

kunna se svårigheten som ett livslångt funktionshinder, som det går utmärkt att leva med. I en 

sådan konstruktion av elevers svårigheter blir båda befriade från kraven att förändra 

situationen” (sid 171).    

 

3.4 Inkludering- möjligheter och hinder 

 

Gerrbo (2012) har studerat särskilt stöd och inkludering på låg- och mellanstadienivå utifrån 

ett organisationsteoretiskt perspektiv. Han har funnit att raster, vikarier, lärarbyten, rutin- eller 

schemabrytande verksamhet, elevaktiva arbetssätt, förflyttningar och stadieövergångar är 

moment i skolvardagen då situationella skolsvårigheter uppstår. Sociala skolsvårigheter är 

alltså den största delen av skolsvårigheterna.  Enligt Gerrbo (2102)  handlar 

”specialpedagogik och inkludering i termer av en-skola-för-alla handlar med andra ord inte i 

första hand om kunskapsutveckling i traditionell mening, snarare om social utveckling och 

delaktighet” (sid 267-268). Lindqvist (2013) intervjuade rektorer och skolchefer om särskilt 

stöd och inkludering. Hon fann då att rektorerna använde begreppet inkludering när de 

egentligen menade integrering, det vill säga att eleven ska integreras i en rådande miljö som 

ska anpassas. Den begreppsförvirring som verkar råda kring begreppen inkludering och 

integrering kan sägas vara ett hinder i sig. Assarsson (2007) har studerat ”en skola för alla” 

och hinder för densamma. Dessa hinder är tids-aspekten, bristande acceptans och krav på 

mätning av kunskaper.  Assarsson (2007) som studerat begreppet ”en skola för alla” pekar på 

hur kontraproduktivt det blir när ordet alla direkt får tankarna att handla om några få, elever 

med svårigheter och hur de ska nå delaktighet. Furberg (2005) skriver om det organisatoriska 

perspektivet. Hon menar att särskilt stöd ur detta perspektiv innebär att lärare utvecklar en 

kollektiv kompetens för att möta olika elevers behov av särskilt stöd. Genom en sådan 

organisation och ett sådant arbete skulle inkludering uppnås.  

Jag vill här knyta an till Persson & Perssons (2012) studie som visar på framgångsfaktorer för 

ett inkluderande arbete och måluppfyllelse. De framgångsfaktorer som forskarna observerat i 

arbetet med eleverna är ett auktoritativt ledarskap ”[…] som präglas av såväl värme som stöd 

som struktur och kontroll”. (sid 118). De fann också att eleverna använde lektionstiden 

effektivt. Läraren beskrevs ha ”järnkoll” på elevernas arbete och såg dessutom till att inga 

praktiska hinder såsom en bortglömd penna var ett störningsmoment i arbetet för eleven. En 
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sak som eleverna lyfte fram i studien var lärarnas engagemang som de uppfattade som mycket 

viktigt. Om en elev mådde dåligt uppmärksammades detta och upplevelsen hos eleverna var 

att de alltid hade någon att tala med på skolan.  

 

Lärares tal om elever i behov av särskilt stöd kan enligt Skidmore (2004) hänvisas till fyra 

olika paradigm. Dessa varierar mellan att fokusera på individen eller att mer se till det sociala 

eller organisatoriska runt omkring eleven. Hjörne & Säljö (2008) har studerat elevhälsoteam 

och deras samtal och deras slutsats är att elevvårdsteamen till största del lägger ansvaret för 

skolsvårigheter hos den enskilda eleven. De använder sig i hög grad av neuropsykologiska 

diagoser. Lindqvist (2013) har även funnit att alla de yrkesgrupper hon studerade inom skolan 

menade att en medicinsk diagnos är bör ligga till grund för stödbehov samt att det är 

individuella behov som orsakar elevens behov av stöd. Hjörne & Säljö (2008) visar även hur 

elevhälsoteamen gärna talade i generaliserande termer och att den pedagogiska analysen av 

elevens svårigheter saknades. När det gäller specialpedagogens uppgifter kan dock Lindqvist 

(2013) se en förskjutning mot det organisatoriska perspektivet då arbetsuppgifterna går mer 

mot handledning, dokumentation och utvärdering.  Assarsson (2007) har funnit att den 

mening pedagogerna ger ett begrepp påverkar hur de sedan agerar. Genom att lärarna 

konstruerar begreppet ”fungera”, utifrån det faktum att det är arbetsro i klassrummet kan 

exempelvis det inkluderande arbetet hindras då olikheter ska ses som en resurs ur ett 

inkluderande perspektiv.  Lindqvist (2013) skriver även om hur begreppet inkludering blandas 

ihop med begreppet integrering. Assarsson (2007) menar att en begreppskonstruktion där 

inkludering för tankarna till några få elever i slutändan blir kontraproduktiv.   
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4. Syfte och frågeställning 

 

Mycket av arbetet kring särskilt stöd i grundskolan är professionsstyrt. Det gäller såväl 

definition av svårigheterna som insatser för att möta elever i behov av särskilt stöd. Därför är 

det angeläget att ge en bild av hur lärare definierar elever i behov av särskilt stöd och hur 

detta tar sig uttryck i det konkreta arbetet. Tanken om inkludering och en skola för alla är en 

grundläggande idé som genomsyrat utbildningspolitiken i Sverige och därför har jag valt att 

relatera min studie till den. Sammanfattningsvis är syftet med detta arbete är att beskriva 

några förstelärares uppfattning om elever i behov av särskilt stöd ur ett inkluderande 

perspektiv.   

 

 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärarna elever i behov av särskilt stöd? 

2. Vilka teoretiska perspektiv kan urskiljas i lärarnas beskrivningar? 

3. Hur fördelas ansvaret för elevens lärande enligt lärarnas utsagor?  

4. Vilka möjligheter respektive hinder kan utläsa i lärarnas utsagor utifrån tanken om 

en inkluderande?  

 

 

5. Teoretisk ansats  

 

Min uppsats studerar hur förstelärare talar om särskilt stöd och utifrån det drar jag slutsatser 

om hur de ser på elever i behov av särskilt stöd utifrån olika teoretiska perspektiv. Fokus i 

min uppsats är det talade språket och de ord och begrepp som lärarna använder för att 
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konstruera deras föreställning om elever i behov av särskilt stöd och inkludering.  Detta 

synsätt på språk och begrepp kommer från Socialkonstruktionismen som utgår från att 

begrepp skapas i samspelet mellan människor och att begreppen är unika för en viss tid, kultur 

eller vetenskap. socialkonstruktionismen är nära förbunden med diskursanalysen, vilken jag 

har som utgångspunkt för min studie.  

 

5.1 Diskursanalys 
 

Inledningsvis kan konstateras att diskursanalys omfattar många olika typer av forskning. Det 

finns en stor bredd på den forskning som bedrivs under diskursanalysens flagg. 

Diskursanalysen kan ge upphov till många olika sätt att olika sätt att analysera ett material. 

Vissa använder sig av ett perspektiv som utgår från Foucaults makt- och 

governmentalityteorier andra använder sig tydligare av diskursteoretiska begrepp när de utför 

sin analys. Winther Jørgensen & Phillips (1999) beskriver en diskurs som ” […] en bestemt måde 

at tale om og forstå verden (eller et udsnit av verden) på.” (sid 9) Men, skriver de, diskursanalys 

är på samma gång ett paket som innehåller filosofiska antaganden om språket, teoretiska 

modeller, metodologiska riktningslinjer och tekniker för språkanalys. Alla dessa delar utgör en 

odelbar helhet vilket gör diskursanalys till mer än bara en metod.  Winther Jørgensen & Phillips 

(1999) beskriver tre olika utvecklingslinjer inom diskursanalysen; den mest renodlade 

poststrukturalistiska varianten som representeras av Laclau och Mouffes, den kritiska 

diskursanalysen som ofta representeras av Faircloughs teorier samt diskurspsykologin. Winther 

Jørgensen & Phillips (1999) menar att diskursanalysen har sin utgångspunkt i såväl 

socialkonstruktivismen som i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi.  

 

Denscombe (2009) beskriver diskursanalys som ett tillvägagångssätt som fokuserar på det 

outtalade och icke-sagda istället för det explicita innehållet.  Språket betraktas inte bara som 

ett sätt att beskriva verkligheten, utan också en aktiv handling, ett sätt att skapa och 

upprätthålla densamma. Diskursanalys används därför ofta inom områden som 

socialpsykologi, sociologi och lingvistik. Wreder (2007) menar att diskursanalys passar om 

forskaren vill beskriva ”[…] vår kunskap om det som är, görs eller konstrueras språkligt”. (sid 

50) Winther Jørgensen & Phillips (1999) betonar dock Foucaults resonemang att det inte är en 

bakomliggande ideologi som ska avslöjas, utan det är själva diskursen som utgör den sanna 

sanningen. Enligt Denscombe (2009) är diskursanalysens mål att få grepp om vad som ligger 
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bakom tal, text eller bild och vad människor försöker göra genom detta. I den postmoderna 

riktningen av diskursanalys, utvecklad av bland annat Foucault och Derrida, bör forskaren 

utgå från att inget ska tas för vad det är, utan det är det dolda som ska finnas i en 

dekonstruktion och analys.  Börjesson och Palmblad (2007) utgår från att språket är en 

handling och en aktivitet. En diskursanalys, menar de, bygger på antagandet att historien, 

kulturen och genren sätter ramarna för berättelser och tolkningar, till skillnad från 

kognitivismen som menar att det är sådant som rör sig inuti varje människa som avgör hur 

han eller hon handlar. Diskursanalys inom psykologin och andra beteendevetenskaper blir 

således en kritik mot kognitivismen.  

 

Det är inte möjligt att skriva om diskursanalys utan att nämna den franske filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault. Han intresserade sig i början av sin karriär för det han kallar 

”Vetandets arkeologi”, vilket är hans beskrivning av hur forskaren ska arbeta för att hitta 

diskurserna.  Foucault (2002) utgår i sina teorier från begreppen utsaga och diskurs. Utsagan 

är diskursens kärna. Utsagan och diskursen förhåller sig till varandra som en sats ingår i en 

text och deras existens är beroende av varandra. En analys gör tydligt vad som är en utsaga 

och vad som är en diskurs. Utsagorna behöver i sig inte bilda någon typ av enhet, såsom en 

formell eller retorisk sådan. Däremot består en diskurs av ett begränsat antal utsagor. 

Diskursiv praktik, menar Foucault (2002) är inte en persons formuleringar kring ett ämne, 

utan det är funktionen för utsagorna som är starkt kopplad till tid och rum. Subjektet är ett 

annat viktigt begrepp inom diskursanalys. Enligt Kvale (1992) menar Foucault att subjektet inte 

är den autonoma och suveräna enhet som vi vanligen uppfattar det som. Istället menar han att 

subjektet är ett medium för kulturen och dess språk eftersom det är språket som talar genom 

personen och inte längre subjektet som använder som använder språket för att uttrycka sig själv. 

Foucault förknippas även med begreppen makt och kunskap, något som han utvecklade i sina 

senare verk exempelvis ”Diskursernas kamp”.  

Börjesson & Palmblad (2007) talar om små och stora diskurser. De stora diskurserna handlar 

om övergripande begrepp som finns i många sammanhang, på många platser och över tid. 

Exempel på ett sådant begrepp är ”hälsa”. De små diskurserna återfinns exempelvis inom 

samtalsanalys och psykologi. Intresset riktas då mot deltagarna och de diskurser som finns i 

deras värld och hur dessa diskurser byggs upp.   
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Genom att välja diskursanalys som ett teoretiskt perspektiv i min studie vill jag studera hur 

olika perspektiv på specialpedagogik förmedlas genom lärarnas tal. I min analys har jag från 

några utgångspunkter som Denscombe (2009) lyfter fram som utmärkande för diskursanays: 

 Finns det belägg för att en bredare ideologi kommuniceras genom talet, texten och bilderna?  

 Återspeglar data vissa sociala, politiska eller historiska förhållanden under vilka de producerades? 

 På vilket sätt härstammar talet, texten eller bilden från andra källor ”intertextualitet”? 

 På vilket sätt utövas makt genom talet, texten eller bilden? 

 Vems version av verkligheten skildras genom talet, texten eller bilden? 

 Hur definieras och kategoriseras människor, objekt eller skeenden genom talet, texten eller bilden? 

 Finns det människor, objekt eller skeenden som på ett påfallande sätt är frånvarande eller exkluderade?  

 Finns det motsägelser i talet, texten eller bilden? Hur hanteras dessa? 

 Vad saknas i talet, texten eller bilden?  

 Finns det åsikter som tycks vara undertryckta? 

 Finns det saker som inte sägs, men som man kunde förvänta sig vara uttryckta? 

 Vilka retoriska eller lingvistiska knep används för att argumentera för saken? 

 Vilken version av saker och ting framställs som normalt/ avvikande, legitimt/ illegitimt, moraliskt/ 

omoraliskt, naturligt/ onaturligt etc.? 

 Skulle alternativa tolkningar av talet, texten eller bilden vara möjliga eller sannolika beroende på den 

särskilda publiken?  

(sid 398) 

 

Jag återkommer till detta i avsnittet metod och analys.  

6. Metod 

 

Min uppsats bygger på kvalitativa analyser av transkriberade intervjuer.  Alvehus (2013) 

beskriver kvalitativ metod som ett antal metoder som har det gemensamt att de studerar 

mening, innebörd samt komplexa och ibland paradoxala orsakssamband. ”Att försöka 

reducera verklighetens komplexitet till (alltför) enkla samband är inte den kvalitativa 

metodens uppgift. Snarare handlar det om att visa på komplexitet och nyansrikedom.” (sid 21) 

En kvalitativ metod passar därför min frågeställning som rör beskrivningar av lärares 

uppfattning. 
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6.1 Urval  
 

 Jag har intervjuat fem förstelärare i kommunen. Jag har valt dessa för att de anses vara goda 

pedagoger som är vana att uttrycka sig kring pedagogiska frågor och jag kan tänka mig att jag 

kan få in stort material. Förstelärarna i kommunen representerar olika stadier och ämnen, 

vilket jag tycker gynnar min studie då den är inriktad mot hela grundskolan och inte beskriva 

den diskurs som gäller för alla lärare, utan istället ingående studera några lärares 

uppfattningar. I diskursteorin studerar man enligt Wreder (2007) heller inte den som säger 

något ”[…] utan det är utsagan i sig, som utgör studieobjektet”. Jag har intervjuat fem 

förstelärare i en Mellansvensk kommun. Alla är kvinnor och arbetar i grundskolan. De är 

mellan 34 och 53 år och har arbetat som lärare mellan tio och sexton år. Alla har 

grundskollärarutbildning, två för skolår 1-7 och tre för skolår 4-9. De två första arbetar med 

barn i åldern 9-10 och 7-12 och de senare med barn i åldern 13-16 år. Två av lärarna arbetar 

på samma skola, så totalt har jag kommit i kontakt med fyra grundskolor.  

 

6.2 Intervju  

 

Intervju är en metod som enligt Alvehus (2013) passar bra för kvalitativa studier då det är 

möjligt att få reda på hur informanten upplever, tänker och känner inför olika fenomen. Jag 

har genomfört fem intervjuer med förstelärare. Alla mina intervjuer har skett enskilt på 

informantens arbetsplats. Det var ett medvetet val från min sida då jag ville att den jag 

intervjuade skulle känna sig trygg och dessutom vara i sin arbetsmiljö, kring vilken intervjun 

kretsade. Alla intervjuer spelades in med programmet Vocie-recorder på en Ipad. Tiden för 

intervjun var förutbestämd till mellan 30 och 60 minuter, vilket också kunde följas. Lärarna 

som arbetade med äldre elever talade längre, vilket kan bero på att de kände en samhörighet 

med mig som också arbetar med äldre elever. Lärarna hade inte tillgång till frågorna innan, 

men de var medvetna om ämnet för intervjun.  

Utifrån Trost (2010) kan jag konstatera att mina intervjuer har en relativt hög standardisering 

då jag har använt samma frågor till alla informanter, men då jag har använt mig av 

uppföljande frågor för att klargöra påverkar så minskar standardiseringen. Mina frågor var 



 24 
 

öppna, det vill säga det fanns inga färdiga svar eller alternativ. Alvehus (2013) kallar en sådan 

intervju semistrukturerad.  

 

6.3 Analysmetod 

 

Som jag skrev i teoriavsnittet finns min utgångspunkt för studien i socialkonstruktivismen så 

till vida att jag anser att lärarnas tal utgörs av socialt konstruerade begrepp som utgör deras 

verklighetsuppfattning. Jag har också en utgångspunkt i diskursanalysen, även om jag inte 

använder mig av någon färdig analysmetod som Assarssons (2007) eller Faircloughs 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Min analys rör sig alltså inte på lingvistiskt 

grammatiska nivåer utan istället på innehållsorienterad analysnivå. Min utgångspunkt finns i de 

punkter som Denscombe (2009) redovisar och jag redogjorde för under teoriavsnittet. Framförallt 

har jag lagt fokus på följande i mina analyser (denna lista är anpassad efter min studie och inte en 

kopia av Denscombes, även om de är i stort lika);  

 Finns det belägg för att ett särskilt specialpedagogiskt perspektiv kommuniceras genom talet?  

 Återspeglar data vissa historiska förhållanden? 

 Hur definieras och kategoriseras människor, objekt eller skeenden genom talet? 

 Finns det människor, objekt eller skeenden som på ett påfallande sätt är frånvarande eller exkluderade?  

 Finns det motsägelser i talet, texten eller bilden? Hur hanteras dessa? 

 Vad saknas i talet, texten eller bilden?  

 Finns det åsikter som tycks vara undertryckta? 

 Finns det saker som inte sägs, men som man kunde förvänta sig vara uttryckta? 

 Vilken version av saker och ting framställs som normalt/ avvikande, legitimt/ illegitimt, moraliskt/ 

omoraliskt, naturligt/ onaturligt etc.? 

 

En kvalitativ analys följer enligt Denscombe (2009) fem steg: förberedelse av data, förtrogenhet 

med data, tolkning av data, verifiering av data samt presentation av data. Arbetet fungerar så att 

det inte följer stegen från 1-5, utan arbetet är mer en process där de fem stegen kan finnas 

samtidigt eller i olika variationer. Förberedelse av data sker genom transkribering av intervjuerna. 

Under transkriberingen uppstår en förtrogenhet med materialet genom omlyssnande av 

intervjuerna. Tolkning av data sker genom sökande efter gemensamma kategorier för lärarnas 

utsagor. Detta arbete sker hela tiden parallellt med arbete med verifiering och presentation. 

Om verifieringen av en tolkning inte går att göra måste en ny tolkning göras för att sedan 

verifieras.  Vd beslut om en utsaga är positiv eller negativt laddad (ex hur barnen är)  har jag 

gått på känsla och de utsagor som jag inte tyckte var tillräckligt tydligt negativa eller positiva 
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har jag inte räknat med.  Tolkning, verifiering och presentation var de tre steg som jag 

arbetade med parallellt under detta arbete. Min analys har även ett kvantitativt inslag, då jag 

jämför hur frekvent olika kategorier förekommer i lärarnas tal. Jag tycker att det finns ett 

intresse i detta då en hög frekvens av exempelvis olika diagnoser i talet visar på att Skidmores 

första perspektiv skulle vara dominerande. I analysen av teoretiska perspektiv valde jag att 

utgå från Skidmores tre paradigm. När kategorierna var identifierade bestod nästa del av att 

analysera materialet utifrån centrala intervjufrågor och tre nivåer; individ, grupp och 

organisation, vilket är ett vedertaget arbetssätt inom specialpedagogiken. Återigen utgör de 

presenterade punkterna ovan grunden för analysen.  

För att ytterligare belysa det organisatoriska paradigmet valde jag att göra en utvikning utifrån 

Gerrbos (2012) definition för att få ytterligare en dimension och verifiera min analys.  Kring 

frågan om inkluderings möjligheter och hinder valde jag att utgå från Persson & Persson 

(2012) eftersom det är aktuell studie då den är ny och dessutom berör konkreta 

undervisningssituationer, vilket var lätt att applicera på mitt material. Jag har även relaterat 

resultat till Gerrbo (2012) och Assarsson (2007).   

Jag vill förtydliga att jag i min text inte använder ordet förstelärare utan lärare, dels av en 

praktisk anledning då ordet förstelärare blir otympligt att handskas med rent språkligt, dels för 

att det är förstelärarens roll som lärare som intervjuerna utgår från. Förstelärare är en typ av 

karriärstjänst som infördes i den svenska skolan under 2013. Läraren som innehar en sådan 

tjänst ska läraren enligt Skolverket (SFS 2013:70) visa god förmåga att förbättra elevernas 

resultat samt arbeta för att utveckla undervisingen. Den huvudsakliga uppgiften är 

undervisning. Försteläraren får ett lönetillägg om 5000 kronor per månad.  

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Jag menar att jag har gjort en diskursanalys trots att jag inte följt någon utarbetad konkret 

metod. Min utgångspunkt har istället varit diskursanalysen som ett förhållningssätt och metod 

för att analysera och dekonstruera diskurserna.  Alla analyser genomfördes analogt, det vill 

säga utan dataprogram för kvalitativ analys. Anledningen var att jag ansåg att mitt material 

inte var så omfattande samt att jag fick en god förtrogenhet när jag själv arbetade så nära 

materialet. 
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Jag försökte minska det som Denscombe (2009) kallar intervjuareffekten, det vill säga att den 

intervjuades uppfattning om personen som intervjuar påverkar resultatet. Detta gjorde jag 

genom att vara medveten om min roll som intervjuare i förhållande till läraren. Jag har 

identifierat en risk i mitt arbete och det är att de så kallade förstelärarna som jag intervjuade 

kan uppleva att de måste vara duktiga och kunna inför mig som bara är en vanlig lärare.  

7. Tillförlitlighet och validitet 

 

Alvehus (2013) beskriver hur man för att studera hur tillförlitlig en studie är kan utgå från 

begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet beskriver hur studien är upprepningsbar, det 

vill säga om det skulle gå att upprepa studien och få samma resultat. Validitet handlar om hur 

man har lyckats mäta det man ville mäta. För kvalitativ forskning hänvisar Alvehus (2013) till 

Kvale som betonar hur studiens giltighet, validitet, kan underbyggas enligt tre kategorier; 

hantverksvaliditet, kommunikativ validitet och pragmatisk validitet. Hantverksvaliditet 

genomsyrar alla delar av en uppsats genom att handlar om hur datainsamling och analys skett 

på ett metodiskt sätt, att metodologiskt kunna bygga upp en argumentation och sedan 

teoretiskt belysa det forskaren kommit fram till. Kommunikativ validitet beskriver hur 

resultatet bör kommuniceras för att undersöka hur resultatets bärighet och relevans 

undersökts. Pragmatisk validitet handlar om hur forskningen blir relevant när den används för 

att påverka samhället. Hur förhåller sig min studie till dessa begrepp? När det gäller 

reliabiliteten är det svårt att upprepa och få exakt samma resultat, exempelvis är det inte 

troligt att mina informanter skulle svara exakt likadant om någon annan gjorde intervjuerna. 

De är dessutom semistrukturerade vilket innebär att jag i stort följde en frågemall, men även 

kunde gå utanför den genom uppföljande frågor, vilket såklart kan vara svårt att upprepa 

exakt. Jag försökte vara medveten om min roll som intervjuare och minska den så kallade 

intervjuareffekten, vilket borde öka reliabiliteten. När det gäller validiteten utgår jag från 

Kvales tre definitioner. Hantverksvaliditeten avser hela arbetet och jag har hela tiden varit 

medveten om att försöka få mina resultat att ha en teoretisk koppling samt en utarbetad metod 

för analys. Det som kan påverka validiteten negativt är att jag inte har använt någon färdig 

mall för diskursanalys. Den kommunikativ kvalitén provas i samtal med min handledare och 

vid ventileringen. Den pragmatiska kvalitén ökar genom att jag intervjuat förstelärare som har 

ett uppdrag att sprida kunskap om pedagogiska frågor.  Studiens pragmatiska kvalité är dock 

svår att bedöma innan uppsatsen är klar.  
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Begreppen reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ forskning, vilket Alvenhus 

(2013) menar gör dem svåra att applicera på kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning 

brukar man därför istället tala om trovärdighet, menar Bryman (2008). Trovärdigheten 

definieras utifrån fyra faktorer; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 

styrka och konfirmera. Tillförlitlighet innebär att studien utförts enligt de regler som finns 

samt att informanterna har möjlighet att bekräfta att den som gör studien har uppfattat rätt. 

Överförbarhet kan vara svårt i kvalitativ forskning, just eftersom det man studerar gäller något 

specifikt som personers uppfattningar om något, men genom att utföra studien så noga som 

möjligt så kan det ändå bedömas att det kan överföras på andra sammanhang. Pålitlighet 

innebär att forskaren gör en fullständig redogörelse för forskningsprocessen, exempelvis 

problemformulering, deltagarurval, observations-anteckningar och intervjuutskrifter så att 

processen kan granskas av andra. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren 

ska kunna styrka sina resultat och det ska också vara klart att forskaren är medveten om sina 

egna personliga värderingar som kan påverka studiens resultat. 

Pålitligheten i min studie är hög då jag utförligt redogjort för forskningsprocessen. Jag valde 

dock att inte beskriva varje informant så noga eftersom jag tycker att det blev för avslöjande 

och står emot de etiska principerna. Jag har själv ett dilemma-perspektiv på specialpedagogik 

som kan lysa igenom. I mitt arbete som lärare och speciallärare har jag också erfarenheter 

som kan avspegla sig i mina analyser och tolkningar utan att jag är medveten om dem. Ett 

misstag som jag insett nu i efterhand är att jag inte låtit mina informanter läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna. Överförbarheten gäller hur genrealiserbar min studie är för alla 

förstelärarare eller alla skolor i Sverige. Jag vill hävda att den inte gäller alla förstelärares 

uppfattning, men det är en bild av just denna grupps uppfattning. I kombination med andra. 

liknande studier kan den ändå utgöra en del av bilden av lärares uppfattning i Sverige. 

Överförbarheten ökar eftersom jag intervjuat lärare på fyra olika skolor.  

 

När jag transkriberade mina intervjuer upptäckte jag att jag ibland sammanfattade 

informantens svar som ett sätt att gå vidare i intervjun. Trost (2010) menar att en 

sammanfattning är en preliminär tolkning av materialet och att intervjuaren därför aldrig bör 

sammanfatta under intervjun. Sammanfattningarna kan påverka resultatet och därmed 

reliabiliteten.  Assarsson (2007) upplever att hennes informanter vill svara som det förväntas 

av dem. Jag upplevde något liknande under mina intervjuer som kan påverka resultaten. Min 
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tolkning är att de i sin roll som förstelärare måste läraren leva upp till rollen som lite duktigare 

än andra lärare, vilket gör att de gärna vill visa att de känner till många svårigheter och 

diagnoser exempelvis. Detta kan även påverka resultaten i studien.  

 

8. Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007) ska fyra huvudprinciper vara 

uppfyllda för att undersökningen ska anses uppfylla individskyddskravet. Dessa fyra är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla det första kravet delar jag ut en skriftlig information till deltagande lärare där jag 

informerar om studiens syfte. Jag talar också om att de uppgifter som samlas in inte kommer 

att användas till något annat än denna studie samt att deltagandet sker på frivillig grund. För 

att uppfylla det andra huvudkravet får lärarna då ge sitt samtycke till att delta genom att skriva 

under på informationsbladet. Lärarna informeras även om sin rätt att avbryta sitt deltagande 

under studiens gång, enligt huvudkrav tre. Det fjärde huvudkravet är att det inte får föreligga 

något beroendeförhållande mellan forskaren och de tilltänkta undersökningsdeltagarna. 

Eftersom jag inte är rektor eller på något annat sätt chef över lärarna ser jag inget problem 

med detta.  

Vetenskapsrådet (2007) för fram ytterligare två aspekter på etik i forskning, nämligen att 

obehöriga inte ska ta del av känsliga uppgifter samt att enskilda personer ska avidentifieras så 

att de inte kan kännas igen av utomstående. Jag kommer att förvara allt insamlat material 

inlåst på min arbetsplats. Jag kommer även att tillgodose kravet om avidentifiering genom att 

använda fingerade namn. Uppgifterna som jag samlat in kommer endast att användas för 

denna uppsats och inte får något annat. På så sätt uppfyller jag Vetenskapsrådets (2007) regler 

om nyttjandekrav. Vetenskapsrådet (2007) rekommenderar dessutom att forskaren bör ge 

deltagarna möjlighet att ta del av rapporten, och det kommer jag att göra genom att både 

erbjuda lärarna möjlighet att läsa vad jag skrivit genom att de får tillgång till det färdiga 

arbetet.  
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9. Resultat och analys 
 

9.1 Hur beskriver lärarna elever i behov av särskilt stöd?  
 

-Vilka elever är i behov av särskilt stöd på din skola, frågade jag mina informanter. Svaren 

dominerades av en uppräkning av olika diagnoser som ADHD, Aspebergers syndrom, 

koncentrationssvårigheter, dyslexi, ADD, Tourettes syndrom samt läs- och skrivsvårigheter. 

Efter att lärarna redogjort för olika diagnoser så börjar flera av dem beskriva vilka behov 

eleverna har. Detta skulle kunna vara ett enkelt svar på min fråga: Lärarna beskriver eleverna 

utifrån diagnoser och ett antal behov. För att få en djupare förståelse för diskursen kring 

elever i behov av särskilt stöd valde jag sedan att göra en djupare kvalitativ analys utifrån 

enskilda frågor. Analysen utgår från vilka perspektiv lärarnas beskrivningar berör; individ- 

grupp- och organisationsnivå. Som komplement till detta har jag även ett kvantitativt inslag 

där jag redovisar hur lärarnas utsagor fördelar sig kring olika kategorier som rör elever i 

behov av särskilt stöd. Den delen beaktar hela intervjuerna och blir därför en viktig del i min 

analys.  

 

9.1.1 Analys av lärarnas beskrivningar av arbetet kring särskilt stöd 

 

Genom att analysera hur lärarna arbetar med eleverna kan jag se vilken syn de har på eleverna 

och deras svårigheter. Synen på eleven är grunden för hur arbetet i den vardagliga 

skolverkligheten utformas och bedrivs. Jag kommer här att redogöra för en sammanfattning 

av lärarnas svar kring sju centrala frågor i intervjuerna. Varje fråga inleds med ett exempel 

från intervjuerna, men sedan förs ett resonemang utifrån fler informanters svar. Svaren 

redovisas då på individ- grupp och organisations-nivå.  

 

a. Vilka arbetar med särskilt stöd på skolan?  

 

Ja, vi har ju specialpedagogen och sen speciallärare också. Sen har vi assistentet och 

så också som finns i vardagen om man säger. Och elevhälsoteamet hjälper också till… 

och där finns ju specialpedagogen också, kuratorer, psykolog. (Intervju 1)  
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När lärarna beskriver vilka som arbetar med särskilt stöd på skolan skiljer de på det som sker 

direkt i klassrummet, ”i vardagen” och det som sker utanför som samarbete med 

elevhälsoteamet. Lärarna talar om det som sker på individnivå i klassrummet genom 

assistenter, studiopersonal och hjälplärare som fungerar som resurs till elever i eller utanför 

klassrummet. Det framkommer i intervjuerna att denna personal i de flesta fall inte har 

lärarutbildning, utan har annan bakgrund. Sett till hela intervjuerna ligger fokus på detta 

vardagliga arbete.  På organisationsnivå beskriver alla lärare att det finns ett elevhälsoteam på 

skolan med olika yrkesgrupper, såsom kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.   

Sen sker det ju basutredningar och det också. Det är också ett sätt. Samarbete med 

särskilda i elevhälsoteamet. (Intervju 2)  

Utredningar av olika slag är ett vanligt förekommande begrepp när lärarna talar om samarbete 

med elevhälsoteamet. Tolkningen av detta blir att samarbetet med elevhälsoteamet ofta rör 

enskilda individer och utredning av dessa utifrån ett medicinskt perspektiv. Gruppnivå saknas 

i stort sett i lärarnas tal om vilka som arbetar med särskilt stöd, det nämns bara en gång hur en 

assistent kan fungera som resurs till en hel grupp.  

 

b. Hur upptäcks det vilka elever som är i behov av särskilt stöd?  

 

Genom att göra läs- och skrivtest. Men också när jag ser hur de jobbar och vad de 

förstår och hur de skriver. Och hur de pratar om det de till exempel läser eller hur de 

uttrycker sig skriftligt. Genom erfarenhet, erfarenhet och kunskap.(Intervju 5)  

Lärarna beskriver elever i behov av särskilt stöd utifrån ett skolperspektiv där målen står i 

centrum, när de upptäcker vilka elever som behöver särskilt stöd. Fokus ligger på individnivå 

då det handlar om att titta på resultat från diagnoser, basutredningar och observationer av 

eleven i klassrummet. En lärare nämner det som sker på gruppnivå när hon talar om raster 

utifrån perspektivet social interaktion och svårigheter för elever som uppstår där: 

 Det är väl läraren som upptäcker det i klassrummet så. Om det inte är på raster och 

så, om man ser att det är sociala bekymmer, då kan det vara vem som helst ute som 

ser barnen liksom. Fritids och ja, även dagis här ute utanför. (Intervju 1)  
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 Lärarna som arbetar med äldre elever lyfter fram överlämnandekonferenser som ett sätt att få 

information om behov av särskilt stöd. Överlämnandekonferensen i sig är en 

organisationsfråga, men informationen kan likväl vara individcentrerad då det ofta 

överlämnas information om enskilda elever.  

Till viss del genom övergång, vad heter det, överlämnandekonferenser mellan år 6 och 

9, eller 6 och 7. Den informationen får man ganska tydligt, vilka som är i behov av 

särskilt stöd, men sen överensstämmer det inte alltid med våra erfarenheter när de 

kommer upp på högstadiet. Så kan jag ju tycka att det är så i vissa fall, man tycker ju 

att alla som kommer upp på högstadiet ska vara diagnostiserade och att det ska finnas 

tydliga liksom, en tydlig struktur kring vad de här eleverna behöver och så, men det är 

inte alltid så. Utan ibland så kan det vara att man tror att det ordnar till sig, och så 

ordnar det inte till sig. Och då blir det vi som får ta itu med att diagnostisera. 

(Intervju 5) 

Informationen som lämnas rör alltså diagnoser och läraren menar att för få elever har en 

diagnos i förhållanden till hur många som behöver stöd. Det visar inte bara på ett fokus på 

diagnoser utan också på ett synsätt att det går att göra något bara man vet hur man ska angripa 

elevens problem. Det särskilda stödet blir då ett recept som utgår från en diagnos.   

 

c. Hur skiljer sig elever i behov av särskilt stöd från andra? 

 Frågan var formulerad så att informanten kunde svara nej, de skiljer sig inte från andra 

elever. De flesta lärarna svarade i viss mån nej, men samtidigt ja eftersom de menar att de 

skiljer sig från andra, men ändå är en del av normalgruppen. Här följer några utdrag från mina 

intervjuer: 

Åh, det är svårt att svara på för de är ju en del av normalgruppen ändå. Man tänker 

inte på hur de skiljer sig. Jag står ju där med mina 29 elever framför mig i matte. 

Också vet jag att jag måste titta till honom lite extra och den där killen behöver ha 

lurar för att koncentrera sig. (Intervju 4)  

Nej, jag tycker inte det. De har styrkor som andra i klassen inte har. Skillnaden är att 

de, om de inte får det som krävs så har de inte alls samma möjligheter som de andra 

att visa sin kapacitet helt enkelt. (Intervju 3)  



 32 
 

Jaha, alltså de har ju andra behov, så kan jag ju säga att det är, så på så sätt skiljer 

de sig kanske. De behöver en anpassning i undervisningen eller så. Eh, sen är de ofta 

som vanliga barn också i sina lekar och i sitt samspel med kompisarna. Så att ibland 

så skiljer de sig och ibland inte. Det beror på situationen och vad det är som händer. 

Och hur vi tänker kanske kring dem. (Intervju 2)  

 

Här blir det tydligt att lärarna i första hand ser att eleverna skiljer sig från andra genom behov 

som är knutna till individnivå, någon behöver lurar för att koncentrera sig eller anpassning i 

undervisningen. Samtidigt lyfter lärarna fram hur dessa elever är en del av normalgruppen, de 

är som vanliga barn. Att lärarna ser dem som en del av normalgruppen skulle i förlängingen  

innebära att lärarna förväntar sig att det ska finnas några i gruppen som har dessa behov. 

Läraren i intervju två talar om att eleven har andra behov och lärare i intervju tre om att 

eleverna måste få det som krävs. Både dessa svar knyter svårigheten till individen. Den är 

nästan naturbunden då det krävs att eleven får just det den behöver.  Behoven är normala, men 

ändå så krävs en viss anpassning eller tillrättaläggning. I detta finns en motsättning. 

Individnivån dominerar i lärarnas tal om elever i behov av särskilt stöd, men en lärare lämnar 

det individbundna perspektivet när hon talar om situationens betydelse och hur lärarna tänker 

kring eleverna. I det sista utdraget från intervju två berör läraren grupp- och 

organisationsnivån. Genom att tala om att det handlar om vilka situationer eleven utsätts för 

och på vilket sätt skolan eller kollegiet väljer att se på eleverna flyttas fokus från individen till 

organisation och gruppnivå.   

 

d. Hur märks det att ni arbetar med särskilt stöd på skolan?  

 

Ja, jamen till exempel så är det ju anpassat material, med texter och överstrykningar 

och sånt, man förklarar ord och begrepp, alltså jag har genomgångar om det först. 

Elever har antingen egna datorer med program så att de kan lyssna. Jag försöker 

alltmer nu bygga upp en hemsida där jag har föreläsningar, som de här eleverna kan 

gå in och titta på eller repetera. […] (Intervju 3) 

Lärarna beskriver hur det märks i klassrummet att de arbetar med särskilt stöd. Det mesta de 

beskriver sker på individnivå som anpassningar av material och hjälpmedel som exempelvis 
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datorer med program. Lärarna fokuserar på att hitta lösningen för varje individ, eller att hitta 

rätt metod eller ”nyckeln” till varje elev. En lärare beskriver hur det gäller att  

[…] hitta varje elevs starka och svaga sida och sedan möta den eleven mot deras 

starka och svaga sidor och hitta en slalombana ner så att de kan ta sig fram, ta sig i 

mål. (intervju 5)  

 

Lärarna beskriver alltså att det märks i klassrummet att de arbetar med särskilt stöd genom 

olika typer av anpassningar för eleverna. Samtidigt som lärarna vill att eleverna ska vara i 

klassrummet, så använder de avskiljning som ett sätt att hantera elevernas behov:  

 Åh, det ser du direkt i klassrummet. Det sker jättemycket anpassningar för att 

tillrättalägga så långt det går i klassrummet för det är ju där vi vill ha dem. Annars 

kan man se det också att vi har en liten grupp som heter Gruvan som vi har här och 

där barnen kan gå under en viss tid av skoldagen. […] (Intervju 2)  

 

 Ingen av lärarna nämner gruppnivå när det talar om särskilt stöd.  På organisationsnivå är det 

struktur och förberedelser som lärarna tar upp.  

 

[…] Eh, väldigt tydlig struktur som är bra för alla, vi har kommit överens om det 

tidigare och håller jättestrikt på det; start av lektionen, att läraren verkligen håller i 

en start. Där vi skriver på tavlan vad som kommer att hända; jag tar närvaro, jag 

kommer att gå igenom det där, jag kommer att samla in läxan, då kan alla se 

strukturen, det är verkligen för deras skull, de här svaga eller vad ska jag säga, de 

som har svårt med strukturen, men det är jättebra för alla. Eh, och sen också knyta 

ihop lektioner. Så en lektionsstruktur är verkligen till stöd.  (Intervju 4)  

De behöver veta, förberedelser, det är extremt viktigt i den här klassen. (Intervju 1)  

Men om det kommer in en vikarie och jag har varit borta utan att förbereda dem. Då 

blir det inte alls samma kvalitet på arbetet. Då tar de chansen att slarva. (Intervju 1)  
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Strukturen och förberedelsen kopplas alltså till den enskilda läraren. Även resultatet påverkas 

av elevens relation till läraren; när läraren är borta och inte har förberett eleven så blir inte 

resultatet lika bra utan eleverna gör inte sitt bästa utan ”slarvar”. Samtidigt upplever lärarna 

att klassen eller ”alla” gynnas av en tydlig struktur. Här lyfter lärarna problemen från den 

enskilda eleven och ser att behoven av struktur inte bara hör till en viss grupp.  

 

e. Hur är det när särskilt stöd fungerar bra?  

Då har vi en glad, harmonisk, eh… elev. Som får rätt förutsättningar för sin 

kunskapsinlärning.  (intervju 2) 

Två lärare betonar att när särskilt stöd fungerar bra så mår eleverna bra och är trygga. Lärarna 

ser inte bara elevens kunskapsutveckling, utan ett mål är att eleven ska må bra och vara glad. 

Att eleven är glad kopplas dock till kunskapsutvecklingen; eleven mår bra när 

förutsättningarna är rätt för eleven.  

Då, eh, ges elever med särskilda behov den hjälp de behöver, alltså att de har mer tid, 

att de kan få hjälp i lite mindre grupp. Ibland när det behövs att de kan få mer 

koncentration, att de kan få det uppläst för sig, men sen också att alla, alltså att alla 

verktyg fungerar och att alla datorer fungerar och att de använder datorerna på rätt 

sätt. Att det blir som ett verktyg att förbättra sig. Då tycker jag att det är som bäst. 

(Intervju 5)   

 

Det de flesta lärare tar upp är att när särskilt stöd fungerar bra så fungerar alla hjälpmedel och 

anpassningar och eleven får den hjälp de behöver eller att läraren har hittat rätt metod för just 

den eleven. Detta visar på ett utpräglat individperspektiv på elevens svårigheter då stödet ges 

genom hjälpmedel och anpassningar till just den individen. I citatet ovan talar läraren också 

om den mindre gruppen som ett medel för gott särskilt stöd.   

 […] så att det finns en arbetsro. När det särskilda stödet fungerar så blir det en 

arbetsro i klassrummet. Ja. (Intervju 4)  

 På gruppnivå är det arbetsro och eleverna vet vad de ska göra när särskilt stöd fungerar bra. 

Att de vet vad de ska göra säger att de kan ta eget ansvar för att utföra en viss uppgift, men 
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det säger inget om hur de utvecklas eller lär sig. Jämför med Assarssons (2007) resonemang 

kring begreppet ”fungera”. Ingen av lärarna nämner organisationsnivån kring denna fråga.  

 

f. Hur är det när särskilt stöd inte fungerar bra?  

 

Då fungerar inte datorerna och programmen. Jag tycker att nästan att det är mycket 

så, att det är saker runt omkring som strular eller att man inte har hittat den rätta 

vägen fram till eleven. […] (Intervju 5)  

Särskilt stöd handlar enligt lärarnas utsagor om anpassningar och tillrättaläggningar och när 

det inte fungerar så är det dessa hjälpmedel eller alternativa verktyg som inte fungerar. Synen 

på elevens svårigheter är att det är individbundna eftersom de kan anhjälpas med datorer och 

program. Anledningen till det icke-fungerande stödet är ”saker runt omkring som strular” eller 

att läraren inte hittat rätt väg till eleven. Dessa två utsagor handlar om att hitta en metod för 

varje elev, som läraren är ansvarig för. Men samtidigt är det saker som står utanför lärarens 

kontroll som gör att det särskilda stödet inte fungerar bra. Ett annat skäl till ett sämre särskilt 

stöd är att läraren inte hinner med:  

Ja, då. Då räcker vi ju liksom inte till. Då fallerar arbetsron. Eh, det finns elever i så 

fall som sitter och väntar liksom på sin tur på något sätt. Inte väntar på att läraren 

ska, utan de kommer i ett glapp, när läraren är upptagen med någonting och hinner 

inte se mig, att jag gör något annat och jag har kanske ingen egen motor […] 

(Intervju 4) 

Läraren måste räcka till och finnas där för elever som behöver särskilt stöd. Denna utsaga 

bygger på tanken att om läraren bara ”räcker till” så skulle det särskilda stödet vara bra.  

Elever i behov av särskilt stöd beskrivs indirekt som elever som inte klarar att själva ta ansvar 

för det som krävs i skolan idag. I detta fall saknar eleven ”egen motor” och behöver därför 

lärarens hjälp. Återigen förklaras svårigheterna med en brist hos eleven då ”motorn saknas”. 

Det intressanta med denna utsaga är att läraren identifierar sig så starkt med eleven och dess 

svårigheter att hon till och med byter perspektiv och talar om eleven i jag-form vilket jag 

tolkar som att läraren tar över elevens ansvar för lärandet.  Arbetsro är det som beskriver ett 

fungerande stöd på gruppnivå och motsvarade en störd arbetsro utmärker ett bristande särskilt 

stöd.  Arbetsro säger dock inget om lärandet i sig.  
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Då har vi ett barn som kanske inte är på rätt ställe. Eh…som har det alldeles för svårt. 

Det är inte en miljö, en yttre miljö som fungerar. Det kanske saknas vuxna som 

överhuvudtaget är intresserade av att tillrättalägga. Eh, undervisningen, man kanske 

bara ser felet hos barnet och inte på att vi behöver anpassa. Det tar lång tid att få till 

resurser som behövs för barn med särskilt stöd för det har de rätt till enligt skollagen. 

Eh, kan vi inte samarbeta vi vuxna så fungerar det inte alls. […] (Intervju 2)  

Här fokuserar läraren på yttre faktorer och miljö, vilket hör till organisation. Miljön är inte rätt 

för eleven, vilket kan flyttar elevens svårigheter till organisationen. Men läraren säger också 

att det är eleven som inte är på rätt ställe, vilket placerar problemet hos eleven. Läraren är 

dock motsägelsefull i sitt svar då hon samtidigt pekar på att det är brister i organisationen 

genom dåligt samarbete, ointresse hos personalen eller bristande resurser som skapar elevens 

svårigheter. Läraren beskriver inte att personalen har bristande utbildning eller kunskap om 

eleven utan faktiskt ett rent ointresse, vilket lyfter frågan från att vara ett professionellt yrke 

där en viss kunskap kan ge andra resultat, till en personlig sfär där ett intresse hos personen 

ger ett visst utfall. Läraren använder även ordet ”vuxna” istället för ”lärare” eller ”pedagog”, 

vilket även det avprofessionaliserar yrket.  I motsats till detta står ett synsätt som är mer 

professionellt nämligen att synen på barnen ger ett dåligt särskilt stöd. Det finns dock ingen 

sådan koppling i lärarens svar. Bristande resurser nämns som en anledning till icke-

fungerande särskilt stöd. Även denna förklaring hör till organisationsnivån. Totalt sett kan jag 

konstatera att organisationsnivån nämns mest kring just bristande särskilt stöd, vilket delvis 

frånsäger lärarna ansvar genom att de förklarar problemen med faktorer som de själva inte 

kan påverka.   

 

g. Vad finns det för hinder för att särskilt stöd ska fungera bra?  

Ja, det kan vara saker som jag inte har kontroll över, saker som hänt hemma eller på 

vägen hit som inte jag kan få reda på eller inte de vill berätta. Då vet jag ju inte vad 

som ligger bakom och då kan jag inte påverka heller. […] Då är det ju svårt också 

kommer man inte så långt överhuvudtaget. Och sen är det om de använder 

hjälpmedlen på fel sätt. […] (Intervju 1)  

De hinder som lärarna beskriver för ett gott särskilt stöd är på individnivå saker som har hänt 

hemma eller på vägen till skolan. Problemen beskrivs då som mer sociala, något har hänt 
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kring eleven som gör att svårigheter uppstår, men det ligger utanför lärarens kontroll att 

påverka. Återigen beskriver en lärare hur problem med hjälpmedelen utgör ett hinder för 

bristande särskilt stöd. Problemet kan också finnas hos eleven som inte förstår att han eller 

hon behöver stöd. Genom en god relation kan dock läraren hitta nyckeln för att förstå och 

hjälpa eleven:  

Jag kan tycka att ett hinder kan vara att eleven själv inte ser att det har behov av 

särskilt stöd. Och där måste man lägga ner jättemycket och det är den viktigaste 

nyckeln om man nu ska prata om nycklar. […] (Intervju 5)  

På organisationsnivå kan stödet hindras av fördelning av resurser som sker så att utåtagerande 

barn prioriteras och bristande resurser, vilket framkommer i detta citat:  

[…] där spelar resurserna roll. För då vissa elever behöver få uppläst för sig och det 

räcker inte med en dator där man själv sätter sig […] (Intervju 4).   

Andra hinder på organisationsnivå kan vara schemamässiga svårigheter, olika syn på 

specialpedagogik på skolan, för stor grupp och elevens behov av mer lärartid.   

[…] generellt spelar klasstorlekarna ingen roll, eller gruppstorleken. Okej, generellt 

gör det inte det. Men när det faktiskt fysiskt handlar om att räcka till och hinna med 

och så, då spelar det roll.  (Intervju 4)  

Läraren säger att gruppstorleken spelar roll i det vardagliga arbetet. ”Generellt” spelar det 

ingen roll, säger hon, vilket står för något hon fått lära sig är rätt, men som inte stämmer med 

hennes uppfattning av arbetet med eleverna. 

Ja, men det kan ju vara rent organisatoriska hinder också. Att det schemamässigt inte 

funkar och att man inte får den hjälp man behöver. Sen kan det ibland, då kan jag 

tycka att vi ser på specialpedagogiken på olika sätt. […] (Intervju 5) 

 

När jag studerat alla frågor om hur man arbetar med elever i behov av särskilt stöd så 

dominerar svaren på individnivå då alla frågor innehåller svar på denna nivå. Den nivå som 

nämns allra minst i intervjuerna är gruppnivå. Organisationsnivån däremot blir synlig i vissa 

frågor, särskilt i frågorna om hinder för ett gott särskilt stöd och vad som utmärker ett icke-

fungerande särskilt stöd.  Sammantaget visar min analys att lärarnas åtgärder och tankar kring 
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särskilt stöd i mycket hög grad rör sig på individnivå. En lärares arena är i första hand individ- 

och gruppnivå och det kan verka lite förvånande att lärarna inte nämner fler insatser på 

gruppnivå. I organisationen, som de har liten möjlighet att påverka, kan de däremot se hinder 

för ett gott särskilt stöd.   

 

9.1.2 Kategorier och centrala begrepp i lärarnas tal 

 

 

Genom att analysera utsagorna i intervjuerna fristående från deras kontext har jag hittat ett 

antal kategorier och centrala begrepp kring vilka utsagorna rör sig. Dessa kategorier är; 

diagnoser, behov, hur eleverna är och vad de gör. En kvantitativ analys av fördelningen av 

antalet utsagor i varje kategori gav följande resultat:  

 

 

 

Jag kommer här nedan att visa resultatet av min analys av utsagorna i kategorierna Diagnos, 

Vad de gör och Hur de är. Jag har av utrymmesskäl bara valt att redogöra för kategorin Behov 

på ett ställe i texten, nämligen där jag redogör närmare för diskursen kring behov.  

Jag kommer efter texten om elevens behov göra en närmare analys av det som framkommer i 

tabellen nedan:  

 

 

Elevdiskursen 

Diagnos

Behov

Vad de gör

Hur de är
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Diagnoser (antal utsagor) Vad barnet gör   Hur barnet är 

ADHD VII 
Barn med koncentrations- 
Svårigheter VII 
Läs- och skrivsvårigheter 
VI 
Svagbegåvade II 
Funktionshinder 
Tourette 
Autistiska spektrumet II 
Motoriska svårigheter 
Handikapp II 
Synskadad 
Hörselnedsättning 
Dyslektiska barn 
ADHD-barn 
Autism 
Asperger III 
Autistiska 
Diagnoser II 
Dyslexi 
ADD 
Språkstörning 
Diagnostiserade 
Diagnostisera 
Diagnos 
Läs- och skrivtest 
Kategorier av elever 
Inlärnings-svårigheter II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmärka sig 
Tar mer plats 
Hörs och syns 
Stökar 
Visar upp sig 
Skiter i allt 
Vägrar jobba 
Ballar ur 
Testar III 
Leker istället 
Förstör för sig själva 
misslyckas 
slarva 
kontrollera 
mår bra 
gör ett bra jobb 
lugna ner sig 
inte misslyckas 
Vänder på bokstäver 
Något som andra inte gör  
Inte lyckas 
Vågar II 
Mår dåligt 
Busar 
Dricker vatten 
Låtsas att jag inte gör 
något 
Sitter och väntar 
Kommer i ett glapp 
Klara av  
Lämnar klassrummet 
Passa in 
Passade bra in 
Såg sig som jobbig 
Svårt att sitta still 
Gå ut och ha sönder 
Gå ut och dricker 
Rör sig 
(gör) inga dumheter 
Känna att man inte kan 
Hur de jobbar 
Hur de pratar 
Hur de förstår 
Hur de uttrycker sig 
Formulerar egna tankar 

Våldsam III 
Stökig 
Bråkig 
Dålig 
Dumma killen 
Oroliga  
frustrerade 
bra humör 
duktig 
snälla  
gulliga 
superbra 
skitungar 
Maktbehov 
Behöver kontrollera 
(i en) Jobbig period 
Lässvag 
Svaga V  
Utåtagerat barn II 
Svåra barn 
Som vanliga barn 
Inte på rätt ställe 
En elev som kan  
En elev som har jättesvårt 
Glad 
Harmonisk 

Osäkra IV 
Stark 
Duktig 
Utpekad 
Annorlunda 
(barn med) 

prestationsångest 
Trygg 
Nyfikna 
(i en) Känslig ålder 
Inlärningsstil III 
Tidskrävande  
Långsamma 
Svaga 
Har ingen motor 
Inte har motor 
Snälla barn II 
Dumma 
destruktivt 
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Elevers behov är, som cirkeldiagrammet Elevdiskursen ovan visar, lärarnas dominerande sätt 

att tala om elever i behov av särskilt stöd. Det är inte så förvånande, då det enligt Skollagens 

portalparagraf (skollagen kap 1 §4) är skolans skyldighet att ta hänsyn till elevers olika behov. 

Vilka behov formulerar då lärarna? När jag analyserade dem närmare fann jag att de kunde 

grupperas i fem kategorier; tid, relation, organisation, didaktik/metod och miljö. Vid en 

kvantitativ analys fann jag att de sett till antal fördelade sig på följande sätt:  

 

 

 

 

Miljö Tid Relation organisation Didaktik/metod  

Komma ut en 

stund 

Jobba utanför 

Sitta utanför 

Studion IV 

Gruvan 

Liten grupp IV 

Går ut 

Grupprum 

Små stunder med 

dem 

Mer tid IX 

Morgonen II 

Eftermiddagar  

Hel dag II 

Del av dagen 

Åtgärder tidigt 

Längre tid 

Social kontakt 

Vuxenbehov 

Missat honom 

Förväntningar IX  

Närhet 

Beröring 

Kontakt 

Prata II 

”Du kan” IIII 

Struktur XI 

Grundstruktur 

Schema 

Regler 

Samarbete med 

föräldrar 

Föräldrar 

Samarbete med EHT 

Samarbete mellan 

 Förberedelser III 

Anpassad 

undervisning 

AnpassningIII 

Tillrättaläggning II 

Tillrättalagd 

undervisning 

Andra modeller 

Rätt förutsättningar 

Elevers behov 

tid

relation

organisation

didaktik/metod

miljö

Sätta ord på vad de tänker 
och känner 

Utåtagerande II 
Har svårigheter 
Frånvarande  
Trygga 
Luckor i matte 
Har luckor 

Inte så säkra på att läsa 
Inte har någon egen motor 
Saknar stöttning hemifrån 
Svårt med ordförståelsen 
Förmåga att uttrycka sig muntligt  
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Sitta ute II 

Mindre grupp III 

Lämna 

klassrummet 

Liten grupp III 

 

Anpassad miljö 

Lugn miljö 

Stor grupp 

Placering i klassen 

Ett eget hörn 

Placeringar 

Gruppstorlek II 

Klasstorlek 

Bestämmer platser 

Tryggare miljö 

möblerar 

Arbetsro V 

Klassrummet 

Helklass 

Mognad 

Tidskrävande 

(annat) Tempo 

Längre pass 

Situationen 

Tidsramar 

Ett annat tillfälle 

Längre tid 

Mognad 

”Jag tycker om dig” 

Självbild 

Jobbig period 

Samma vuxna 

Omsorg II 

Vuxna som bryr sig 

Höga förväntningar 

Tro på 

Sedd av  

Respekt II 

Självförtroende  

Självkänsla 

Trygghet 

”jag kan ” 

”ni kan”  

Trygghetsteam 

Studiomänniskan 

Speciallärare 

Titta till honom 

Checkar till 

Stötta 

Fångar upp 

Vuxenstöd 

Hjälplärare 

Specialpedagog 

Inte tillstå att den 

behöver stöd 

Trygghet 

Våga be om hjälp 

III 

Nå fram  

Elevens förtroende 

Extra puff 

Uppbackning 

vuxna 

Samverkan (mellan 

vuxna) 

Samhörighet 

Klasstillhörighet 

Resurser V 

samspel 

Förväntas kunna 

Lektionsstruktur 

Skolform 

Särskola IV 

Särskoleintegrering 

specialundervisning 

Kompetens 

SET IV 

Resurser  

Olika syn på 

specialpedagogik 

Assistent III 

studiopersonal 

Övning 

Träning 

Avkodningsträning 

Utvecklingszonen II 

Arbeta på ett annat 

sätt 

Ett sätt för alla 

Vilken form det tar 

sig  

Anpassat material 

Sätt att arbeta 

Egen dator 

Lyssna 

Visuellt III 

Auditivt 

muntligt 

Titta 

Olika metoder 

Muntliga prov 

Överträna 

Instuderingsfrågor 

Komplettera 

Datorer 

Diskussionsform 

Kompensera 

kompensatoriskt 

Lära sig av varandra 

Formen 

Andra sätt 

Hur jag presenterar 

Verktyg 

Uppläst dator 

Stöd med läsningen 

Hjälp att starta 

Hjälp att avsluta 

Instruktionen en 

gång till 

Stöd i språket 

Studiestöd på 

modersmål 

Kamrater hjälper 

(Bristande) träning 

II 

Bryter ner och 

hjälper till 

Struktur 

Hjälpmedel IV 

Dynamik 

Samtal 

Nycklarna till 

Inlärningssituation 

som är lämpad för 

deras behov 

Stöttning i det 

dagliga arbetet 

Hitta elevens starka 

och svaga sida 

”Slalombana” 

Reparera II 

Hitta det som funkar 
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Bättre metoder 

 Lästräning 

Extra koncentration 

Diskutera texter 

tillsammans 

Uppläst  

Datorer III 

program 

verktyg 

hittar den rätta 

vägen 

rätta metoden II 

olika metoder 

att vi hittar nyckeln 

eleven vet vad som 

gäller  

Tydlighet 

 

 

9.1.2.1 Elevers behov 

 

De flesta behov som lärarna tillskriver elever i behov av särskilt stöd rör didaktik och metod. 

Det handlar då om att eleverna har behov av en anpassning efter sina behov. Lärarna talar om 

att undervisningen ska anpassas och tillrättaläggas exempelvis genom att man provar olika 

metoder: 

[…] då måste man ju prova andra sätt. För det finns ju sätt som fungerar för alla, det 

är jag helt övertygad om, och kanske fungerar det här sättet. (Intervju 3)  

 Lärarna beskriver även hur eleven behöver träna och lära sig att kompensera sina svårigheter 

bland annat genom att använda hjälpmedel. Alla dessa behov hör till individnivån. Eleverna 

kan också behöva extra stöttning av läraren, något som kan kopplas både till 

individperspektivet, men även till organisation då fördelning av personalresurser hör till 

organisation. Lärarna talar ofta om att eleven har behov av förberedelser, något som mer hör 

till organisation av undervisningen.   

Den näst största delen av behoven lärarna beskriver är kopplade till relation. En del av dessa 

handlar om en mycket nära relation mellan lärare och elev. Läraren beskriver hur eleven 

behöver närhet, omsorg, beröring, kontakt och trygghet. En annan dimension av behoven av 

relation handlar om en ytligare dimension av relation som formuleras som behov av 

vuxenstöd, vuxna som bryr sig och att bli sedd.  
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Den där tjejen, hon, alltså är jag ute så står hon bredvid mig hela tiden… Så att hon 

har ju väldigt mycket vuxenbehov om man säger så… behöver pratat mycket.  

(intervju 1)  

Den ytligaste dimensionen handlar om respekt, att läraren ”fångar upp” eleven och att eleven 

vågar be om hjälp. Dessa behov av relation formuleras så att det är elevernas individuella 

behov som lärarna kan bekräfta. Eftersom lärarna lägger så stor vikt vid relationen är det 

intressant att stanna upp och fundera över vad de inte säger. En mycket liten del av lärarnas 

beskrivningar handlar exempelvis om elevens behov av goda relationer med klasskamraterna 

och delaktighet i skolan. Genom elevens behov skapas en lärarroll där läraren får en 

omvårdande funktion och därmed blir en väldigt viktig person för eleven, även utanför det 

som bara rör skolarbetet.  

De behov som är kopplade till organisation handlar om tre olika typer: struktur av 

undervisningen, samarbete och vilka som arbetar med eleverna. Att ha en viss gemensam 

struktur kan vara något man kommit överens om i arbetslaget, såsom denna lärare beskriver:  

Eh, väldigt tydlig struktur, som är bra för alla. Vi har kommit överens om det tidigare 

och håller jättestrikt på det; start av lektionen, att läraren verkligen håller i en start. 

Där vi skriver på tavlan vad som kommer att hända; jag tar närvaro jag kommer att 

gå igenom det här jag kommer att samla in läxan. Då kan alla se strukturen. (intervju 

4)    

När lärarna talar om behov kopplade till kategorin miljö så handlar de flesta utsagorna om att 

eleven har behov av att ”komma ut en stund”, ”jobba utanför”, ”sitta utanför”, ”liten grupp”, 

”gå ut”, ”grupprum”, ”sitta ute”, ”ett eget hörn”, ”lämna klassrummet”, ”mindre grupper” och 

”studio”.  De allra flesta utsagorna berör alltså en avskiljning av eleven. Bara ett fåtal utsagor 

handlar om miljön i klassrummet och då handlar det framförallt om placering av elever i 

klassrummet såsom, ”placering i klassen” och ”bestämda platser”. En lärare talar om behov av 

en viss klasstorlek. De flesta utsagorna om miljö rör alltså avskiljning på individnivå, eleven 

behöver exempelvis ”jobba utanför”. På frågan vad det kan finnas för skäl att avskilja en elev 

svarar tre av informanterna genom att nämna olika diagnoser: 

Ja, om man säger då det autistiska spektrumet där är det ibland jobbigt att vara i en 

stor grupp en hel dag (Intervju 2)  
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Ja, om en elev själv i sådan fall väljer att vara avskild från gruppen under vissa tider, 

i vissa situationer där det är extra svårt. Vi vet ju att elever med ADHD till exempel 

kan ha det jättesvårt med praktiskt- estetiska ämnen där det är mycket buller och 

rörelse […] (Intervju 5)  

 

Och lika tänker jag på en annan som inte är särskola, eh…språkstörning kan ju också 

vara ett sådant, vad ska jag säga handikapp, jag menar om man har en så grav 

språkstörning att vi här inte har kompetensen att hjälpa och stödja. (Intervju 4)  

  

 De diagnoser eller medicinskt definierade begrepp som lärarna använder här är ADHD, 

autism och språkstörning. Genom att argumentera utifrån dessa begrepp blir diagnosen och de 

behov den leder till ett legitimt skäl till avskiljning. Ett medicinskt och individbundet synsätt 

ger effekten att det är eleven som ska avskiljas, eftersom diagnosen är knuten till individen. 

Behov som är kopplade till tid skulle kunna höra till organisation, men det är inte så de 

formuleras i intervjuerna. Istället är det behov av ”mer tid”, ”längre tid”, ”mognad” och ”del 

av dagen”.  Alla dessa behov formuleras i lärarnas tal som att det är eleven, individen, som 

har visas brister och behov, exempelvis är den inte tillräckligt mogen eller inte orkar vara med 

hela dagen i klassen utan behöver komma ut en stund:  

[…] det finns ju även barn i det autistiska spektrumet de behöver ju mer tid i en liten, 

mera lugn miljö med samma vuxna. (intervju 2) 

  

Sammantaget är de flesta behov som lärarna beskriver knutna till individen. De behöver mer 

tid, en lugnare miljö, goda relationer, anpassning och tillrättaläggning. Flera av dessa faktorer 

kan dock sägas vara organisatoriska som miljö, tid och relation, men jag upplever inte att det 

är så de formuleras i intervjuerna.   
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9.1.2.2 Diagnostiska begrepp 

 

Vi har barn med olika funktionshinder som ADHD eller Tourettes eller åt det 

autistiska spektrumet. Vi har elever med läs- och skrivsvårigheter, vi har motoriska 

svårigheter, vi har en del med handikapp alltså rent kroppsligt. Eeh…jag tror inte vi 

har någon synskadad just nu. (Intervju 2)  

 

De diagnostiska begreppen utgör en av de tre ganska jämnstora delarna av lärarnas 

beskrivningar som inte berör elevers behov. Diagnoser är alltså inte det vanligaste sättet att 

beskriva eleverna, men heller inte särskilt ovanligt i förhållande till andra sätt. Totalt 51 

utsagor rör diagnoser, men det är faktiskt bara en diagnos som nämns av alla lärare och det är 

ADHD. De neuropsykiatriska diagnoserna dominerar totalt sett utsagorna. Mest frekvent är 

olika typer av koncentrationssvårigheter, men även diagnoserna Aspergers syndrom, autism 

och Tourettes syndrom är högfrekventa. En annan vanlig grupp är de diagnoser som hör till 

språkområdet såsom dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning.  Diskursanalys 

innebär att även leta efter det icke sagda. Vad är det så som lärarna inte säger? Lärarna talar 

ofta om neuropsykiatriska diagnoser samt läs- och skrivsvårigheter, medan endast en lärare 

nämner någon typ av matematiksvårigheter, trots att matematikämnet är ett av skolans 

kärnämnen. Endast en lärare nämner fysiska funktionsnedsättningar såsom syn- och 

hörselnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning nämns bara en gång av en lärare, när hon 

tala om svagbegåvade.  

 

9.1.2.3 Vad elever i behov av särskilt stöd gör 

 

Lärarna beskriver att elever i behov av särskilt stöd agerar på ett sätt som inte passar in i 

skolans värld. De tar mer plats, utmärker sig, hörs och syns, ballar ur, testar, stökar, busar, går 

ut och ha sönder och rör sig.  

Ja, men det ser jag ju, det är en kille som ibland blir väldigt våldsam. Kastar stolar 

och välter bord och så. (intervju 1) 

 Det handlar också om hur eleverna mår och deras upplevelse av sig själva. Lärarna beskriver 

hur eleverna inte lyckas, mår dåligt, förstör för sig själva, misslyckas och ”såg sig som 

jobbig”. I hög grad är det eleverna gör exempel på beteenden som uppfattas negativt av 

lärarna, men det finns även några få positiva exempel. Det lärarna då säger är att eleven 
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passade bra in, (gör) inga dumheter, mår bra och gör ett bra jobb. Utsagorna visar på hur 

dessa elever skiljer sig från andra. Assarsson (2007) skriver att lärarna beskriver barn i behov 

av särskilt stöd som elever som stör. Min studie visar att eleverna beskrivs på ett liknande sätt. 

Framförallt är det de negativa omdömen som får stort utrymme i lärarnas tal, även den 

positiva utsagan ”gör inga dumheter” innehåller det negativa ordet ”dumheter”. Alla lärare i 

min studie tar dock på sig en typ av omvårdande roll i förhållande till eleven genom att vara 

den som tror på eleven. Det tycker jag kommer fram i detta citat:  

Det finns inte någon unge som vill misslyckas. Eller vill vara bråkig. Det bara blir så 

när det blir fel. (intervju 1) 

 Det är intressant vad begreppet ”fel” innebär här. Är det på individnivå, gruppnivå eller 

organisationsnivå som felet ligger?  

9.1.2.4  Hur elever i behov av särskilt stöd är 

 

Lärarna beskriver hur elever i behov av särskilt stöd är genom att tala om hur de beter sig, de 

beskrivs som våldsam, stökig, bråkig och utåtagerande.  Här finns en tydlig koppling till vad 

eleverna gör. Lärarna beskriver också hur eleverna är i förhållande till skolämnen, exempelvis 

lässvag, långsamma och svaga. En tredje grupp av beskrivningar handlar om en moralisk och 

särskiljande bedömning av barnen då de beskrivs med ord som svåra barn, osäkra, 

annorlunda, tidskrävande och destruktiv. När eleverna beskriver hur eleverna är finns dock 

betydligt fler positiva ord än när de ska beskriva vad de gör.  Av 73 utsagor kunde 58 placeras 

som klart positiva eller negativa. 41 av dessa 58, alltså 71 % var negativa medan 29 % var 

positiva. Lärarna vet dock att relationen till eleven är viktig och de tar på sig den omvårdande 

rollen som innebär att de även lyfter fram de positiva sidorna hos eleven.  

 

9. 2 Vilka teoretiska perspektiv kan urskiljas i lärarnas beskrivningar? 
 

Det är lätt att hitta exempel på hur lärarna i min studie beskriver eleverna utifrån det som 

Skidmore kallar det psyko-medicinska perspektivet. Lärarna beskriver eleverna utifrån deras 

diagnoser såsom ADHD och Asperberges syndrom exempelvis. Diagnosen visar sig även vara 

ett legitimt skäl till avskiljning av olika slag. Lärarna lägger också stor vikt vid att använda 

diagnostiskt material och andra test för att urskilja vilka elever som behöver särskilt stöd. 
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Lärarna betonar även hur viktigt det är att eleverna genomgår så kallade basutredningar och 

hur viktigt det är att eleven utreds.  

[…] man tycker ju att alla som kommer upp till högstadiet redan ska vara 

diagnostiserade och det ska finnas liksom, det är en tydlig struktur kring vad den här 

eleven behöver och så[…] (intervju 5) 

Jag har också i min tidigare analys visat att fokus i intervjuerna är ligger på individnivå, något 

som jag tycker hör till det psyko-medicinska paradigmet. 

Skidmores andra paradigm, det sociologiska, kännetecknas av att eleven inte bara definierades 

utifrån ett psyko-medicinskt perspektiv genom diagnos utan istället ser man barnets behov 

som utmärkande. Alltså borde alla beskrivningar om elevens behov direkt kunna kategoriseras 

som Skidmores andra paradigm. Men då många av behoven så tydligt kan kopplas till hur 

diagnoser beskrivs, så vill jag analysera och problematisera mina resultat närmare. En lärare 

beskriver  

Skillnaden är att de, om de inte får det som krävs, så har de inte alls samma 

möjligheter som de andra har att visa sin kapacitet helt enkelt. Ungefär som att ta bort 

glasögonen för en som inte ser. (Intervju 2)  

Detta citat tyder på att hon ser behoven som individbundna och som något biologiskt och 

naturbundet.  När lärarna beskriver elevens behov av en viss didaktik/ metodik så utgår de 

oftast från att svårigheten finns hos eleven. Andra behov som kan föras till det psyko-

medicinska perspektivet är exempelvis att lärarna talar mycket om att eleverna behöver mer 

tid i förhållande till andra klasskamrater. Det normala blir alltså att behöva en viss mängd tid, 

medan elever i behov av särskilt stöd har ett behov av en avvikande mängd tid.   Eleverna 

beskrivs också som att de har en avvikande mognad eller behöver göra något annan en viss tid 

i förhållande till sina klasskamrater. Därför vill jag argumentera för att dessa behov istället 

kan kopplas till Skidmores första paradigm. 

Elevernas behov av goda relationer med sina lärare och förståelsen hos lärarna att eleven inte 

är busig eller dum av naturen ”utan det bara blir så”, tycker jag hör till det sociologiska 

paradigmet. Dessa behov visar på hur elevens svårigheter uppstår i olika situationer som 

eleven inte kan hantera. Det sociologiska paradigmet har givit upphov till en diskussion kring 

specialpedagogikens inneboende problematik. En särskiljande pedagogik ger upphov till ett 

system där vissa elever exempelvis tilldelas lägre status genom att de sorteras som 
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annorlunda. I mina intervjuer ger lärarna uttryck för dessa funderingar, exempelvis talar en 

lärare om överlämningar.   

Det finns en fara att man får en stämpel på dig att den här eleven vill inte, nu vill jag 

inte tro att vi dömer en elev osedd, men det är nog säkert jättesvårt att inte göra 

det.(intervju 5)  

och i motsatt riktning:  

[…] jag tycker att det känns tillfredsställande att vi i allt högre utsträckning lyckas 

med elever som på pappret egentligen skulle ha stora svårigheter att klara skolan.  

(intervju 5)  

Skidmores tredje perspektiv, det organisatoriska, utgår från att roten till svårigheterna inte står 

att söka hos individen utan i organisationen. Men handlar utsagorna om organisationen om att 

anpassa efter en elevs behov eller handlar det om att hitta en organisation som passar alla? 

Alla lärare nämner exempelvis medlemmar ur elevhälsoteamet som några som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd. Bara en lärare nämner rektorn som en person som arbetar med 

särskilt stöd trots att rektorn är ansvarig för att särskilt stöd ges.  Men när de sedan svarar på 

frågor kring hur de arbetar mer konkret så är det endast asisstenten, hjälpläraren och 

studiopersonalen som nämns. Det är den personal som arbetar direkt med elever.  En lärare 

lyfter upp svårigheter som kan finnas i organisationen, men kopplar det direkt till diagnoser:  

Och det här med att de har olika lärare, det är olika platser, de ska förväntas ha 15 

ämnen i huvudet samtidigt inte jobba kanske under längre pass, så då tänker jag ju på 

de elever med ja, autism eller ADHD eller, så […] (Intervju 3) 

 En analys som jag gjorde under den första rubriken där jag analyserade lärarnas svar på 

intervjufrågor, är att lärarna lyfter fram organisatoriska faktorer som hinder för ett gott särskilt 

stöd.  

För att fördjupa mig inom det organisatoriska perspektivet. Gerrbo (2012) skriver att raster, 

vikarier, lärarbyten, rutin- eller schemabrytande verksamhet, elevaktiva arbetssätt, 

förflyttningar och stadieövergångar är moment i skolvardagen då situationella skolsvårigheter 

uppstår. Allt dessa hör till organisation och Gerrbo (2012) själv gör anspråk på att ha ett 

organisatoriskt perspektiv. Av nyfikenhet vill jag göra en analys av mitt material utifrån 
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Gerrbos (2012) kritiska moment för att se om jag kunde tillföra något till min studie. Det 

visade sig då att mitt material var fattigt på så kallade situationella skolsvårigheter:  

Raster 

 

 En utsaga 

Vikarier 

 

Två utsagor 

Lärarbyten 

 

En utsaga 

Rutin- eller  

Schemabrytande  

Aktiviteter 

 

En utsaga 

Elevaktiva arbetssätt 

 

Nämns ej 

Förflyttningar 

 

En utsaga 

Stadieövergångar 

 

Nämns ej som en  

Skolsvårighet 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns kopplingar i mina intervjuer till alla tre 

paradigm som Skidmore beskriver. Det mest frekventa är det första, det medicinska. Jag kan 

också konstatera att det precis som i tidigare studier Lindqvist (2013), Assarsson (2007), 

Karlsson (2007) och Hjörne & Säljö (2007) är det individuella perspektivet som dominerar 

när lärarna beskriver elever i behov av särskilt stöd. Det innebär att de dominerande 

förklaringarna till elevernas svårigheter går att knyta till individen och problem hos barnet. 

Spåren från de historiska modellerna att se på barnet lever kvar, precis som Atterström & 

Persson (2000) beskiver, genom den medicinska modellen och det faktum att svårigheterna 

knyts till individen. Det finns dock inslag av andra tankar exempelvis kring organisation och 

relationen mellan elev och lärare. Det kan då verka avvikande från den tidigare forskningen 

att lärarna i min studie inte använder sig av diagnoser i så hög grad då de ska beskriva elever i 

behov av särskilt stöd.  Men när jag analyserar lärarnas beskrivning av de behov de 

identifierar så framkommer tydliga kopplingar till diagnoser och det som Velasques (2012) 
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beskriver som ett instrumentellt sätt att bemöta elevens svårigheter genom att kompensera för 

olika brister hos eleven.  

 

 

9.3 Hur fördelas ansvaret för elevernas lärande enligt lärarnas utsagor?  
  

Under mina intervjuer och i analysarbetet har jag flera gånger uppmärksammat att lärarna 

betonar sitt eget ansvar för elevens lärande. I Skolagen 1 kap §8 står att elever som befaras 

inte nå målen har rätt till anpassningar för att de ska nå målen. Dessa utdrag ur mina 

intervjuer berör lärarens ansvar för elevens lärande:  

Det är mer att, det är mer att vi har skyldigheter att se till att eleverna får verktyg än 

att vi förväntar oss att de borde kunna. (Intervju 4)  

Har jag missat honom lite eller behövt ta tid till någon annan och inte sett det han har 

gjort då, då skiter han i allting och går ut. Då vägrar han att jobba.  (Intervju 1)  

Någon skriver på en dator men leker istället. Men då kanske det är min uppgift, alltså 

min uppgift som har brustit i tydlighet istället.  (Intervju 1) 

[…]i det dagliga arbetet hela tiden att lotsa, alltså att hitta strukturer för, som passar 

för olika individer. För vi kan ju inte säga att vi har så här en mall som alla elever 

följer utifrån att nu har vi en plan och då gör vi så här utan vi, det gäller ju att hitta 

elevens starka och svaga sida och hitta en slalombana ner så att de kan ta sig fram, ta 

sig i mål.  (Intervju 5) 

Det kanske saknas vuxna som överhuvudtaget är intresserade av att tillrättalägga 

(Intervju 2) 

 

Intervjuare: Man ser ju klart skillnaden när du beskriver särskilt stöd som fungerar 

och särskilt stöd som inte fungerar.  

Lärare: Mm. Så är det och det beror ju ofta på oss vuxna. Alltså vi som är runt barnen 

att, att vi inte ger barnen rätt förutsättningar…sammantaget. (skratt)  (Intervju 2) 
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Ja, när särskilt stöd fungerar bra då (skratt) ja, nu kommer jag tillbaka till det. Då 

räcker man till. Då räcker jag och studiopersonalen till och hinner med. (intervju 4) 

 

Ur mina informanters svar kan jag utläsa att en stor del av ansvaret för elevens skolgång 

ligger hos läraren som ska tillrättalägga, kompensera, hitta rätt lärstil, ge rätt förutsättningar, 

ge verktyg, lotsa och vara tydliga. Läraren skapar i talet sin roll som professionell hjälpare. 

De visar genom sitt sätt att formulera sig att läraren är en förutsättning för att det ska fungera 

för elever i behov av särskilt stöd genom att beskriva hur elever i behov av särskilt stöd 

behöver ständig vägledning av läraren. 

På den direkta frågan om förväntningar är viktiga så är alla lärare överens om att det är 

mycket viktigt.  

Att ha rätt förväntningar, höga förväntningar på barnen. Ligger strax ovanför 

utvecklingszonen. Eh, då får man en väldig fart på utvecklingen. (Intervju 2)   

Jag tror att förväntningarna är jätteviktiga och att de får höra att du är duktig och jag 

tycker om dig och du kan det här och matte det är du superbra på. (intervju 1)  

Det finns en stark medvetenhet hos lärarna att förväntningarna styr elevens beteende och att 

de själva har en viktig del i elevens beteende. Samtidigt formulerar lärarna att de har svårt att 

”räcka till och hinna med” för att kompensera för alla elevernas skilda behov. Lärarna 

beskriver även hur de är ansvariga för relationen med eleven, vilket är rimligt då den handlar 

om en professionell relation där det råder en ojämn maktbalans. Läraren talar om relationen 

med eleven:  

Och den (relationen, min anmärkning) måste jag underhålla hela tiden. Gör jag inte 

det så ballar han ur. Det är mycket så jag jobba också; kontakt och prata och försöka 

få de här små stunderna med dem ute också, eller i korridoren bara för att prata lite. 

Då kommer man längre tycker jag. När de, när de vet var de har en. Sen så vet de 

också, de testar också, de vill ju ha reglerna tycker jag. De är ganska beroende av att 

de vet exakt var jag står någonstans. (Intervju 1)  

Mina resultat visar alltså på lärare som talar om ett stort ansvar för elever i behov av särskilt 

stöd. En kombination av en syn på svårigheterna som medicinska och naturbundna i 

kombination med lärarens ansvar för lärandet skapar en situation där lärare tar på sig en stor 
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del av ansvaret för elevens lärande. Läraren förväntas då kompensera för elevens problematik 

istället för att ge förutsättningar där eleven själv kan ta ansvar.  

 

9.5 Vilka möjligheter respektive hinder kan utläsas utifrån tanken om en 

inkluderande undervisning?  
 

Så har de en klasstillhörighet och den är viktig och man försöker vara med så mycket 

som möjligt i den samhörigheten, i en grupp, sen så behöver de vara på andra ställen. 

(Intervju 2)  

Alla lärare ger uttryck för en önskan att arbeta inkluderande. Det talar om att de vill att 

eleverna ska ha en klasstillhörighet, vara med i en grupp och känna samhörighet.  Därför ska 

de vara så mycket som möjligt i klassrummet.  I citat ovan finns dock en motsättning som är 

genomgående för intervjuerna: eleverna ska vara i klassrummet så mycket som möjligt 

samtidigt som det finns ett behov av avskiljning. Genom att lärarna uttycker ett behov av 

avskiljning så visar de att inkludering inte är uppnått. Hur kan då avskiljningen legitimeras? 

Två av informanterna betonar att eleven ska samtycka till en avskiljning:  

Nej, exkludering låter så negativt. Det ska i så fall vara att man har kommit överens 

tillsammans, att det har varit ett önskemål från en elev att till exempel att jag skulle 

vilja jobba enskilt i ett grupprum, då är det utifrån elevens och förälderns, alltså att 

man har diskuterat det. (Intervju 3) 

Läraren tycker att exkludering låter negativt men hon kan tänka sig att avskilja elever efter att 

först ha diskuterat det med förälder och elev. Det ska vara elevens önskemål. Genom att säga 

att det är elevens eget önskemål och att föräldrarna är delaktiga i beslutet så flyttar läraren 

ansvaret från sig själv till elev och förälder. I sin roll som lärare har läraren alltid en 

maktposition som måste vägas in när sådana beslut analyseras. Lärarna lyfter även fram 

moraliska argument för att elever kan behöva avskiljas. Läraren vill inte att eleven ska 

misslyckas inför klasskompisarna eller utsätta andra för fara: 

För de ska ju inte misslyckas inför de andra heller. Jag tycker, är de inte på bra 

humör, då ska de få sitta utanför och jobba och komma in sen. […] det är en kille som 
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blir väldigt våldsam. Kastar stolar och välter bord och så. Det är inte bra att ha en 

sån bland andra barn. (Intervju 1)  

Ett annat skäl till att elever avskiljs kan vara att läraren inte räcker till för alla elever i klassen:  

Vi har ju studio då som är ett starkt stöd att man kan fördela då, att man kan ha en 

mindre grupp som får genomgångar som särskilt stöd för man räcker inte riktigt till. 

(Intervju 4).  

Genom att eleven avskiljs kan den få sina behov tillgodosedda, menar läraren. De får en 

särskild genomgång i en mindre grupp. Eleven har behov av lärarens kunskap och att få den 

förmedlad till sig i en mindre grupp. Det är alltså ett didaktiskt skäl till att avskilja. Två andra 

lärare tar istället ställning för att eleven i de flesta fall inte ska lämna klassrummet av andra 

didaktiska skäl, nämligen att eleverna lär sig av varandra:  

Utan man ska i skolan lära sig av varandra och samspelet och ja, helst brukar jag ju 

ta samhällskunskap som ett exempel, att vi är ett samhälle, du kan aldrig välja, fullt ut 

vilka du kommer ha omkring dig på en arbetsplats, men du ska samarbeta och så. 

(Intervju 3) 

 Jag har ju alltid nästan alla elever i klassrummet med mig i svenska. Det kan vara 

ibland att alltså att de behöver lite mer koncentration och puff och uppbackning när 

de ska skriva en text, men de ska inte läsa eller alltså diskutera texter ska de göra 

tillsammans med sina kamrater och inte i liten grupp. […] Och i vissa lägen kan det 

vara väldigt lätt att säga att ”den där eleven borde inte vara i helklass”, men sen när 

man tar ett steg tillbaks och ser vilka fördelar det ändå kan ge. Jag tror inte på att 

svaga jobbar med de svaga. I vissa avseenden kan de det. Men svaga kan inte bara 

bollas med svaga, det behövs liksom den där dynamiken. (Intervju 5)  

Skälet till den inkluderande tanken är alltså att läraren anser att eleven stimuleras och lär sig 

bättre tillsammans. Olika sätt att tänka kring lärande ger alltså olika resultat i detta fall. 

Persson & Persson (2012) menar att avskaffandet av särskilda undervisningsgrupper var en av 

framgångsfaktorerna i deras studie om måluppfyllelse och därför borde ett arbete för att skapa 

bättre miljöer för alla vara ett angeläget arbete. Den inkluderande tanken att eleven ska få sin 

undervisning i den elevgrupp man tillhör formuleras dessutom tydligt i Skollagen kapitel 3.  
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Samarbete mellan lärare nämner Furberg (2005) som en framgångsfaktor för att nå en 

inkluderande miljö och det är också något som mina informanter lyfter fram. I en av 

intervjuera pekar informanten på brist på samarbete som ett hinder för bra särskilt stöd. 

 Eh, vi kan inte samarbeta vi vuxna, då fungerar det inte alls. (Intervju 2)  

Persson & Persson (2012) förordar att flera vuxna ska arbeta tillsammans i klassrummet. Det 

är inte någon av mina informanter som nämner en sådan organisation utan när det gäller 

samarbete mellan lärare är det något som sker utanför klassrummet. Som Persson & Persson 

(2012) visar så har lärarens engagemang och stöttning en mycket viktig funktion för elevens 

måluppfyllelse och organisationens mål för inkludering. Lärarna i min studie beskriver också 

hur de försöker se och uppmärksamma den enskilda eleven. En lärare hur viktig hon själv och 

hennes engagemang för eleverna är genom att visa hur det blir om hon inte är där.  

Men är jag hemma med sjuka barn till exempel helt apropå då blir det mera kaos. 

(intervju 1)  

Lärarna i min studie fokuserar mycket på ordet ”struktur”, något som även Persson & Persson 

(2012) lyfter fram som en framgångsfaktor. Lärarna talar om hur eleverna har behov av en 

tydlig struktur.  

”[…] struktur är ju jätteviktigt. Så jag börjar alltid mina lektioner på samma sätt. Det 

kan kännas lite repetition, repetition och jag skriver till och med på tavlan; närvaro. 

De vet 1, närvaro, vi börjar med det. 2,3 och så vidare”. (intervju 3).  

Just detta med att inleda på samma sätt och att ha en tydlig struktur för lektionen beskrivs på 

exakt samma sätt i Persson & Persson (2012).  Behoven som rör didaktik/metodik är annars 

tydligt kopplade till individen, exempelvis i detta citat:  

[…] det finns ju barn i det autistiska spektrumet de behöver ju mer tid i en liten, mera 

lugn miljö med samma vuxna.” (Intervju 2)  

Undervisningen ska anpassas och tillrättaläggas efter den elev som har behov av särskilt stöd. 

Återigen kan jag se sambandet med Assarssons (2007) resonemang om hur ett fokus på en 

några få inte skapar ett inkluderande tankesätt. Ett exempel är hur eleverna beskrivs ha behov 

av mer tid till uppgifter. Tidsaspekten är intressant eftersom det är en av de tre faktorer som 

Assarsson (2007) lyfter fram som hinder för inkludering.  
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Ett annat hinder för inkludering kan vara att miljön blir för svårt att hantera för eleven:  

Vi vet ju till exempel att elever med ADHD har jättesvårt med praktisk-estetiska 

ämnen där det är mycket buller och rörelse och eh, alltså den miljön påverkar så att 

det blir negativt för eleven.  (Intervju 5)  

Persson & Persson talar om att lärarna i deras studie hade en gemensam tankestil, något som 

de såg som en framgångsfaktor. Lärarna i min studie nämner också sättet att tänka kring 

eleven:  

För som lärare tror jag att du kan hjälpa dem väldigt mycket om man har rätt 

inställning. (Intervju 1) 

 En annan lärare visar att problem med inkludering kan uppstå  

[…] om man ser särskilt stöd som något som man själv inte ska ta itu med […] 

(Intervju 5)  

 Lärarna lyfter även fram ett stort behov av utbildning och en lärare beskriver hur lärare kan 

känna sig inkompetenta i förhållande till de behov de ser hos eleverna.    

[…] jag menar har man en så grav språkstörning att vi inte här har kompetensen att 

hjälpa och stödja.  (Intervju 4) 

 

Sammanfattningsvis så är en av de möjligheter till en inkluderande undervisning som jag 

funnit i mina intervjuer en uttalad vilja att arbeta för en inkluderande verksamhet. Flera lärare 

lyfter även upp det didaktiska perspektivet och elevens möjligheter att utvecklas tillsammans 

med andra. Samarbete mellan lärare är också något som lärarna i min studie tar upp som 

gynnar inkludering. Lärarna visar även på ett starkt engagemang, något som visat sig vara en 

framgångsfaktor. Att ha en gemensam struktur har också visat sig framgångsrikt och det är 

något som mina informanter lyfter fram. De hinder för inkludering som jag kan utläsa i mitt 

material är en organisation där avskiljningen redan är inbyggd från början eftersom 

personalen i studion i de flesta fall inte har lärarutbildning och därför inte kan användas som 

en extra lärare i klassrummet. Lärarna pekar också på att det inte finns ett gemensamt 

förhållningssätt i kollegiet kring dessa frågor. Trots en vilja att eleverna ska vara i 

klassrummet upplever lärarna att det av olika skäl är nödvändigt med avskiljning. Gerrbo 
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(2012) beskriver att specialpedagogik och inkludering ska fokusera på social utveckling och 

delaktighet och det är heller inte något som lärarna i min studie lyfter fram. En fråga som jag 

har funderat över i mina analyser är vad lärarna menar med ordet inkludering?  Utifrån 

Lindqvists (2013) forskning vill jag kort lyfta frågan om inkludering kontra integrering och 

hur lärarna tolkar dessa begrepp. Lärarna talar mer om anpassning och tillrättaläggning. Det 

utgår då från att eleven i behov av särskilt stöd kan delta om verksamheten anpassas utifrån 

den enskilda elevens behov. Utifrån Nilholm & Göransson (2013) handlar det om just 

integrering- En inkluderande verksamhet skulle istället utgå från alla elevers olika behov och 

utifrån det skapa en fungerande miljö för hela gruppen.  

10. Diskussion  
 

Min studie visar, liksom tidigare forskning, att fokus på det individuella perspektivet är starkt 

i skolan och precis som Emanuelsson m fl (2001) beskriver har företrädare för medicin och 

psykologi fått ett stort inflytande över skolans verksamhet. Detta perspektiv har också fått 

stort genomslag för skolans verksamhet vilket visar sig genom att undervisningen ska 

anpassas så att eleven får det stöd och de hjälpmedel som han eller hon behöver. Under den 

tid som jag slutförde detta arbete förändrades skrivningen kring särskilt stöd i Skollagen 

(2010). Från den 1 juli 2014 lyder lagtexten enligt följande:  

 8 §/Träder i kraft I:2014-07-01/ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet 

på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det 

finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se 

till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas 

om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. (Skollagen, 2010, kap 3) 

 

Förändringen från tidigare är att följande två satser lagts till: ”trots att stöd har getts i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen” samt ” Detsamma gäller om 

det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga”. Tidigare 

fanns ingen skrivning om anpassningar, men nu visar tillägget att läraren är skyldig att 

anpassa undervisningen efter elevens behov. Min analys visar på att lärarna ofta beskriver 

eleverna utefter deras behov och att arbetet anpassas och tillrättaläggs efter dessa individuella 

behov. Den nya formuleringen i skollagen överensstämmer alltså med sättet lärarna i min 
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studie arbetar och tänker kring elever i behov av särskilt stöd. Hjörne & Säljö (2008) 

beskriver hur skolans kategoriseringar fungerar normerande i samhället. I mina analyser kan 

jag tydligt se ett växelspel mellan samhället utanför skolan och världen i skolan. Just de 

diagnoser som förkommer ofta i mina material, såsom ADHD, koncentrationssvårigheter och 

diagnoser inom autismspektrumet, förekommer ofta i media, i debatt och i vardagliga 

sammanhang när man talar om skolan. Det finns alltså en stor acceptans i samhället för att 

beskriva barn utifrån deras diagnoser, samtidigt som lärarnas diskurser skapar normerna. 

Denna tendens är så stark att en lärare som idag inte skulle använder sig av dessa begrepp 

eller verkar för diagnostisering av elever skulle anses som en mindre lyckad lärare. Även när 

jag studerar vilka diagnoser lärarna inte använder så ser jag sambandet mellan den 

samhälleliga diskursen och skolans diskurs.  Diskussionen om läs- och skrivsvårigheter har 

helt enkelt fått ett enormt genomslag det senaste årtiondet medan matematiksvårigheterna 

fortfarande står i skymundan även i forskningen, enligt Ljungblad (1999).  Inte heller de 

fysiska funktionshindren får något stort utrymme i lärarnas beskrivningar. Karlsson (2007) 

redogör för hur lärarnas beskrivningar av elevernas problem i hög grad utgår från skolans 

uppdrag och förväntningar, och kanske har de fysiska funktionsnedsättningarna inte så stor 

betydelse för lärarna, då de inte påverkar lärande i så hög grad. Något som borde påverka 

lärandet i högsta grad är dock diagnoser som hör till området intellektuell 

funktionsnedsättning.  Begreppet förekommer inte alls i mina intervjuer, och ordet 

svagbegåvande nämns bara av en lärare. En annan lärare talar dock allmänt om 

inlärningssvårighet, vilket möjligen kan tänkas höra till detta område. Adolfsson & Carlsson 

Kendall (2000) beskriver i rapporten Svagbegåvade barn – en stor osynlig grupp, hur barn 

som har ett IQ mellan 70-85 ofta skickas på utredning för dyslexi eller ADHD när 

problematiken i själva verket består av en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Lärarna i min studie beskriver hur elever i behov av särskilt stöd är i behov av en hög grad av 

vuxenstöd och vägledning av lärare. Jag har valt att ge mitt examensarbete titeln ”Att hinna 

med och räcka till”. Ganska tidigt i mitt analsyarbete började jag se hur lärarna gång på gång 

indirekt lyfter fram sig själva som en av de viktigaste faktorerna för att elever i behov av 

särskilt stöd.  Det lärarna beskriver är hur deras engagemang, intresse och vilja att hinna med 

och räcka till ger eleverna förutsättningar att lyckas i skolan. Det tycker jag är utmärkande för 

hur lärarna konstruerar sin egen roll. När de beskriver elever handlar det istället om hur elever 

i behov av särskilt stöd har olika behov som eleven behöver få tillgodosedda. Behoven är 
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knutna till individen exempelvis behöver någon mer tid, mer vuxenbehov, anpassning och 

tillrättaläggning. Min studie visar även att det är viktigt att läraren finns där för eleven- 

Exempelvis beskriver en lärare att när den ordinarie läraren inte är i skolan så blir det kaos, 

eller om läraren inte hinner titta till en elev så skiter han i att jobba. Om läraren ser elevens 

svårigheter som en rad behov som han eller hon ska tillfredsställa blir resultatet en lärare som 

kämpar för att hinna med och räcka till för varje enskild elev.  Fokus hamnar då på enskilda 

elever och deras svårigheter, både i konstruktionen av svårigheterna och även vidare i arbetet 

med särskilt stöd. Ett sådant synsätt har fokus på individen medan fokus på gruppen och 

organisationen får stå tillbaka. Det gynnar inte inkluderingen. Assarsson (2008) efterfrågar 

”[…] en samundervisningens didaktik, en didaktik för gemenskap som samtidigt tillvaratar 

olikheten”.  En sådan didaktik skulle flytta fokus från individnivå till gruppnivå. Lärarna ser 

hindren i organisationen och ett tydligare arbete med organisationsfrågor ur ett inkluderande 

perspektiv skulle kunna förändra synen på elever i behov av särskilt stöd.  

En annan aspekt på hur ansvaret fördelas är lärarens ansvar i relation till elevens. Eftersom 

läraren lägger så stort del av ansvaret på sig själv som professionell hjälpare blir elevens 

ansvar mindre. Några formuleringar från lärarnas uttalande är ”Har jag missat honom lite 

eller behövt ta tid till någon annan. Då skiter han i allting och går ut. Då vägrar han jobba. ” 

”Vi kan inte förvänta oss att de borde kunna”. Lärarna beskriver även att om eleven leker 

istället för att arbeta är det läraren som inte förklarat tillräckligt tydligt. Det är läraren som 

inte ger eleven rätt förutsättningar eller inte hittat vägen till eleven. Genom att lägga ansvaret 

helt på de vuxna i skolan så tar lärarna även ansvaret från eleven som på sätt och vis 

passiviseras. I sin önskan att ”räcka till och hinna med” och samtidigt ta ansvar för allt som 

sker i klassrummet är det lätt att läraryrket blir ett extremt krävande yrke. Jag menar inte att 

läraren ska avsäga sig ansvaret för eleven eller lärandet i skolan såsom Karlsson (2007) visar 

hur lärares konstruktion av svårigheter istället kan lägga över ansvaret helt på eleven. Läraren 

ska vara ansvarig för relationen till eleven, eftersom det är en relation som utmärks av ojämn 

maktbalans. Läraren alltid är ansvarig- även om eleven är otrevlig, störig eller stökig på något 

sätt.  Lärarens uppgift är alltså att skapa en struktur och organisation där eleven själv kan ta 

ett lagom stort ansvar för sitt lärande.  

Min studie visar på att talet om miljö och elevers behov av en viss miljö ofta handlar om 

avskiljning av olika slag. Några lärare talade om att eleven själv ska godkänna avskiljningen. 

Detta leder till frågan om hur eleven upplever avskiljningen och klasstillhörigheten. Både 

Karlsson (2007) och Velasques (2012) studier visar hur elevernas identiteter skapas utifrån 
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bemötande och handlingar i skolan. I min studie av möjligheter för inkludering fann jag att 

några lärare lyfte fram det didaktiska perspektivet och då främst elever lärarande som ett skäl 

till inkludering. I motsats till detta står elevers behov av avskiljning som ofta handlar om att 

de behöver lugn och ro. Men lugn och ro säger inget om själva arbetet eller måluppfyllelse. 

Hur fungerar arbetet i den mindre gruppen, finns där samma möjligheter till ämnesmässig 

kompetens och utveckling för eleven? Under intervjuerna framkommer att de som arbetar 

med elever i behov av särskilt stöd ofta är assistenter, studiopersonalen eller hjälplärare som i 

de flesta fall är förskollärare eller har annan bakgrund. Det är ovanligt att de som arbetar 

enskilt med eleven har lärarutbildning. Det kan tolkas som att elever i behov av särskilt stöd i 

lägre grad än andra behöver ämnesmässig utmaning. Trots det talar flera lärare i min studie 

om behov av att reparera det som saknas eller som eleven inte uppfattat rätt: ”[…] också tror 

man att bara för att man sitter i en studio så tror man att man arbetar med specialpedagogik.  

Och det tycker jag är ett hinder att vi har olika syn på vad vi ska göra. ” (intervju 5) Persson 

& Persson (2012) pekar på avskaffandet av de små undervisningsgrupper som en 

framgångsfaktor. Det förkom ändå i deras studie så kallade extra träningspass, där eleverna 

fick möjlighet att träna på sådant som de tidigare missat eller inte behärskade tillräckligt bra. I 

min studie förekommer avskiljning av flera skäl, men extra träning är ett.  

 

Min studie visar att lärarna har minst fokus på gruppnivå, vilket förvånade mig. Gruppnivån 

nämns nästan bara som att det är arbetsro när särskilt stöd fungerar bra. Lärarna beskriver att 

när särskilt stöd fungerar får eleven sina behov tillgodosedda och det är arbetsro i klassen. 

Begreppet ”arbetsro” kan jämföras med Assarsson (2007) som skriver om hur begreppet 

”fungera” kan relateras till ”meningsfullhet” utifrån elevens diagnos och inte utifrån målen. 

Arbetsro handlar om att det är tyst och lugnt, men säger ingenting om varken inlärning eller 

inkludering. Lärarens arena är klassrummet som domineras av gruppen. Velasques (2012) 

menar att svårigheterna uppstår i sociala händelser där både lärare, elever och kamrater i 

skolan kan vara delaktiga. Om man ser på svårigheterna på detta sätt så kommer det att ge 

upphov till andra åtgärder än de som lärarna främst förordar och som utgår från att 

svårigheterna är individbundna och medicinska. Mer analys krävs alltså av situationen kring 

eleven. Vad är det som händer när eleven ballar ur, stökar eller testar? Organisationsnivån, 

som lärarna har minst inflytande över berörs mest när det gäller hinder för särskilt stöd. Det 

stämmer bra med den undersökning från Lärarförbundet som jag beskrev i bakgrunden. 

Karlsson (2007) redogör för hur fokuserade lärarna är vid målen när de beskriver eleverna och 
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det visar sig stämma bra med analysen av mitt material. Det finns dock två brasklappar som 

jag vill visa på. Det enda gäller en lärare som beskriver hur miljön i de praktiskt- estetiska 

ämnena kan göra att eleverna får svårt att nå målen, eftersom det är stökigt och bullrigt 

(intervju 5). Det andra gäller en lärare som beskriver att när särskilt stöd inte fungerar då är 

det en yttre miljö som inte fungerar. (intervju 2).  

Inkludering är när undervisningen utgår från hela gruppens behov, alltså att helheten anpassas 

till de olika delarna menar Nilholm & Göransson (2013). I de beskrivningar som finns i mina 

analyser handlar det mer om integrering än inkludering, även om lärarna talar positivt om 

inkludering så visar mina analyser att de ännu inte är där. Kanske är det mer fortbildning och 

diskussion kring vad inkludering och integrering är som behövs för att starta en process hos 

lärarna som kan leda till ett förändrat arbetssätt. Arbetet för en inkluderande skola är 

angeläget, inte minst utifrån de anmälningar som görs till skolinspektionen (2012) där det kan 

konstateras att elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever ett socialt 

utanförskap i skolan i högre grad än andra 

 

11. Konklusion 
 

Min studie syftade till att beskriva förstelärares uppfattning om elever i behov av särskilt stöd 

ur ett inkluderande perspektiv. Resultatet visade att lärarna har ett starkt fokus på individnivå 

och det som Skidmore beskriver som det psyko-medicinska perspektivet. Det gäller såväl i 

beskrivningar av eleven som i analys av konkreta frågor kring arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Det finns dock inslag från alla tre av Skidmores perspektiv i lärarnas tal. 

Exempelvis lägger de stor vikt vid relationen till eleven och ser elevens behov, vilket enkelt 

beskrivet hör till Skidmores andra perspektiv. Det tredje perspektivet, organisationen, berörs 

mest när det gäller hinder för särskilt stöd. Lärarna skapar sin egen roll som professionell 

hjälpare genom att lägga stort ansvar på sin egen roll och samtidigt lägga ansvaret för att 

särskilt stöd inte fungerar utanför sitt eget ansvarsområde, nämligen inom organisationen. Jag 

har även funnit att det finns en uttalat vilja att uppnå inkludering, men att det lärarna beskriver 

mer kan räknas som integrering. I lärarnas tal blir det tydligt hur de arbetar med sådant som 

gynnar ett inkluderande arbete som exempelvis tydlig struktur och goda relationer mellan elev 

och lärare.  
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Min forskningsfråga berör begreppet inkludering. I programmet Kaosklass i Sveriges radios 

P1 framställdes inkluderingen som boven till de stökiga klassrummen och att det saknas 

arbetsro. Persson & Persson visade i sin studie att inkludering kan fungera och till och med 

öka måluppfyllelse om den sker under rätt premisser. Utifrån min studie drar jag slutsatsen att 

så länge skolans verksamhet ska anpassas och tillrättaläggas efter vissa barns behov så är det 

omöjligt att uppnå inkludering, men möjligen nå integrering. För att en verksamhet ska kallas 

inkluderande ska den istället rymma alla elever och deras behov. Verksamheten ska vara så 

strukturerad och organiserad exempelvis med rätt lokaler, personal med rätt utbildning och 

miljö som ljud- och intrycksmässigt även kan passa dem som behöver lugn för att arbeta. Min 

studie visar inte på ”En skola för alla”, utan en skola för de flesta där en del elever är helt 

utlämnade till lärarens goda vilja och engagemang för att lyckas.  Jag vill förtydliga att jag 

inte menar att relationen till lärararen ska underskattas, det är en av de viktigaste faktorerna 

för ett framgångsrikt arbete.  

 

Vidare forskning bör studera hur eleverna uppfattar särskilt stöd och hur de beskriver sina 

egna svårigheter. Detta skulle vara ett bidrag till forskningen om inkludering eftersom det 

egentligen inte finns något facit på när inkludering är uppnått annat än upplevelsen hos dem 

som är inblandade. Ett annat område för vidare forskning är att studera frågan ur ett 

dilemmaperspektiv på specialpedagogik för att identifiera specialpedagogiska dilemman i 

skolvardagen ur ett inkluderande perspektiv. Ett tredje ämne skulle kunna vara att vidare 

studera hur lärare fördelar ansvaret för lärande och hur det påverkar elevrollen.  

  



 62 
 

 

12. Referensförteckning 
 

Adolfsson Ingrid & Carlsson Kendall Gunilla (2000). Svagbegåvade barn – en stor osynlig 

grupp. Rapport. Huddinge: Huddinge Universitetssjukhus. 

Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. 

Asker, Anna (20121015). De svagbegåvande är tabu i skolan. Svenska dagbladet. 

Assarsson, Inger (2007). Talet om en skola för alla. Malmö studies in educational sciences 

No. 28. Malmö: Holmbergs.   

Assarsson, Inger (2009). Att skapa mening i en skola för alla: Ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt. Lärarutbildningen: Malmö högskola.  

Atterström, Hans & Persson, Roland S. (2000). Brister eller olikheter? Specialpedagogik på 

alternativa grundvalar. Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.  

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva, red. (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber.  

Denscombe, Martyn ( 2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur.  

Egelund, Nils & Haug, Peder & Persson, Bengt (2006). Inkluderande pedagogik i 

skandinaviskt perspektiv. Stockholm: Liber.  

 

Emanuelsson, Ingemar, Persson, Bengt & Rosenqvist, Jerry (2001). Forskning inom det 

special-pedagogiska området – en kunskapsöversikt. Stockholm: Liber. 

Fairclough, Norman & Cortese, Giuseppina & Ardizzone, Patrizia (2007). Linguistic Insights, Volume 

54 : Discurse and contemporary social change. Bern: Peter Lang AG.  

Furberg, Kierstin (2005) Elever med särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd – 

spelar det någon roll hur vi säger. I: Alerby, Eva (red.) (2005) Skola för alla – vad innebär 

det? En belysning av några specialpedagogiska perspektiv s. 9-32. Högskolan för lärande och 

kommunikation: Jönköping 



 63 
 

Gadler, Ulla (2011). En skola för alla- gäller det alla? Linnaeus University Dissertations Nr 51/2011.  

Gerrbo, Ingemar. (2012). Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 

praktiken. Göteborg: University of Gothenburg. 

 

Helmerson, Erik (20131212). Kaosklasser: En skola som försvann. Dagens Nyheter.   

 

Hjörne, Ewa & Evaldsson, Ann-Charita (2012). Om motstånd och kategoriseringsarbete i 

specialpedagogisk praktik i Sverige. Utbildning & demokrati 2012 vol 21 nr 3, sid 5-12.: 

Tema: att normalisera de marginaliserade. Department of Education and Special Education: 

Göteborg.  

 

Hjörne, Eva & Roger, Säljö. (2008) . Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan - med samtalsguide. Stockholm: Nordstedts.  

 

Høeg, Peter (1993). De kanske lämpade. Stockholm: Nordstedts.  

 

Johansson, Anne (20140217).  Rektorer beredda spräcka budgeten "Märkligast är att 

politikerna struntar i vad forskarna säger". Göteborgs Posten.  

 

Karlsson, Yvonne. (2007).  Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering 

av elever i en särskild undervisningsgrupp. Linköping: Linköpings universitet.  

 

Lindqvist, Gunilla. (2013). Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on 

Special Need. Jönköping:  School of Education and Communication Jönköping University 

 

Ljungblad, Ann-Louise (1999). Att räkna med barn: Med specifika matematiksvårigheter. 

Varberg: Argument Förlag AB. 

 

Nilholm, Claes (2005).  Specialpedagogik. Vilka är de grundläggande perspektiven? 

Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 2 s 124–138.  

 

Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin (2013). Inkluderande undervisnign-Vad kan man lära 

av forskningen? Stockholm:Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00459_tillganglig.pdf 

http://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=172711
http://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=172711
http://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=180226
http://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=180226


 64 
 

Lgr11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes.  

Lärarförbundet (201303). Lyssna på lärarna så kan alla elever nå målen. Rapport. Stockholm: 

Lärarförbundet.  

OECD (2012). Equity and Quality in Education. Supporting disadvantaged students and 

schools. OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en 

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse.  Malmö:Liber.  

Salamancadeklarationen och Salamanca + 10 (2006). Svenska Unescorådets skriftserie 

2/2006. Stockholm: Svenska Unescorådet.  

 

Skidmore, David (2004). Inclusion: The dynamic of school development. Buckingham: Open 

University Press Maidenhead. 

 

SFS 2010:800.  Skollag. Utbildningsdepartementet.  

 

SFS 2013:70. Skollag. Utbildningsdepartementet.  

 

Skolverket (2013). Särskilt stöd i grundskolan. Utbildningsstatistikenheten 2013-10-08 

1 (9)Dnr 71-2013:28 

 

Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd. Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov 

av särskilt stöd. Stockholm: Fritzes.  

Skolinspektionen (2012) ”En skola med tilltro lyfter alla elever. Skolinspektionens 

erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011”. Regeringsrapport. 

 

Sundén, Maria (20140131). Otryggt för elever när stöd dras in. Svenska dagbladet. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Velasques, Adriana (2012). AD/HD i skolans praktik – En studie om normativitet och mot-

stånd i en särskild undervisningsgrupp. Uppsala: Uppsala universitet.  



 65 
 

Velasques, Adriana (2012:2). ADHD: pedagogiken motverkar sitt syfte. Forskning om 

funktionshinder pågår,  4/2012. Uppsala: Uppsala universitet.  

Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. 

Fredriksberg: Roskilde universitetsforlag/ Samfundslitteratur. 

Wreder, Malin (2007). Ovanliga analyser av vanligt material. I Börjesson, Mats & Palmblad, 

Eva, red. (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


