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SAMMANDRAG 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur lärare tänker i sina bedömningar av 
elevers behov av särskilt stöd. Utgångspunkter har varit tidigare forskning inom ämnet, samt 
gällande styrdokument. Som undersökningsmetod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. 
Dessa har genomförts med sex lärare som arbetar i grundskolans tidigare år. Utifrån 
underökningen har vi dragit slutsatsen att lärarna arbetar med att individualisera undervisningen 
för att möta alla elever utifrån deras behov och att flera olika faktorer vägs in i bedömningen. 
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FÖRORD 
Vi vill börja med att tacka de lärare som deltagit i vår studie. Vi vill också tacka vår handledare 
Hanna Trotzig för hennes stöd och den konstruktiva kritik som sporrade oss till vidare 
funderingar, formuleringar och upplägg. Ett stort tack vill vi ge till våra korrekturläsare för deras 
noggranna genomgång av vårt arbete och deras ödmjuka respons. Slutligen vill vi tacka våra 
familjer som ställt upp med stöd och uppmuntran. 
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1. INLEDNING  
I dagens skola är tanken på inkludering viktig. Elever som på ett eller annat sätt avviker skall få 
den hjälp och det stöd som eleven behöver i den vanliga undervisningen. Det innebär att det 
läggs ett allt större ansvar på klassläraren som kanske måste bredda sin specialpedagogiska 
kunskap. 
 
Efter flera års studier skall vi nu stå redo att möta vardagen i skolans värld. Då ska vi i vårt arbete 
som lärare möta alla barn, öppna, blyga, stökiga, själviska, ledsna, glada. Barn som passar in i 
skolans värld men även barn som inte gör det. Dessa barn som av någon anledning är i behov av 
särskilt stöd och finns i alla klassrum. De har rätt att bli bemötta på ett för dem bra sätt. Hur kan 
vi se och hjälpa dessa barn att få den undervisning som de har rätt till? Denna fråga väckte vårt 
intresse för att undersöka hur lärare ser på bedömning av elever i behov av särskilt stöd. Som 
blivande lärare känner vi en viss oro för vilka signaler vi skall vara uppmärksamma på i mötet 
med eleverna, för att kunna stödja var och en efter deras förutsättningar. Forskningen visar en 
bild av hur perspektivet på barn i behov av särskilt stöd har flyttats från speciallärare eller 
specialpedagog till klassläraren. Däremot har vi inte hittat någon forskning om hur den ”vanliga” 
läraren upplever det förändrade perspektivet. 
 
Vi har därför valt att i vår undersökning ta reda på vad lärare grundar sin bedömning av behov av 
särskilt stöd på. Vi vill få fram lärarnas tankar angående begreppet dels för att vi ser att det kan 
vara en styrka för oss i vår kommande yrkesutövning, dels så anser vi att det är viktigt att 
diskutera vad vi grundar våra bedömningar på och se att det kan skilja mellan olika personer.  
 
 
 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1. Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur lärare tänker i sina bedömningar av elevers behov av särskilt stöd. 
 

2.2. Frågeställning 
Vad är det som väcker lärares tankar att bedöma elevers behov av särskilt stöd?  
Vilka omständigheter kan tänkas påverka en bedömning av behov av särskilt stöd? 
Hur görs bedömningar av behov av särskilt stöd? 
Vad inkluderar lärare i begreppet behov av särskilt stöd? 
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3. METOD  

3.1. Urval 
Intervjuerna i vår undersökning skedde med lärare, då deras erfarenheter är grunden i vår studie. 
Vi valde att intervjua sex lärare på två olika skolor och som representerar grundskolans tidigare 
år. Anledningen till att vi inriktat oss på de tidigare åren beror på att vi själva utbildar oss till 
lärare för de tidigare åren och därför finner det intressant att undersöka deras tankar om behov 
av särskilt stöd. Att vi valt två skilda skolor beror på att vi tror oss få ett bredare resultat då 
arbetssättet kan skilja sig åt mellan skolorna. Tre av de sex utvalda lärarna tillfrågades om 
deltagande i undersökningen via telefon, de andra tre tillfrågades vid besök på skolan. Alla 
tillfrågade lärare ställde upp på att bli intervjuade för vår undersökning. Lärarna uttryckte en vilja 
att delta i undersökningen och såg det som en möjlighet att reflektera över ämnet. Lärarna 
intervjuades var för sig och vid intervjutillfället deltog respektive lärare och vi som intervjuade. 
 

3.2. Metodval 
I undersökningen valdes kvalitativa intervjuer som metod då denna metod anses ge de 
intervjuade utrymme att diskutera, resonera samt vidareutveckla sina resonemang och 
erfarenheter. Den kvalitativa forskningsintervjun genomförs halvstrukturerad vilket innebär att 
intervjun befinner sig mellan ett öppet samtal och ett strikt frågeformulär. Det innebär att 
intervjun rör sig inom vissa teman där det finns förslag till frågor som för intervjun framåt utan 
att frågorna i sig är låsta för en viss ordning.  Denna metod ger undersökningen underlag för en 
djupare analys av intervjusvaren.1
 
Det empiriska material som samlats in grundar sig på de intervjuades egna erfarenheter om hur 
de gör bedömningen om en elev är i behov av särskilt stöd, vilket ger breda erfarenhetsbaserade 
kunskaper som bygger på det professionella samtalet. Följdfrågor skrevs i förväg för att de 
intervjuade skulle kunna vidareutveckla, förtydliga och precisera sina svar. Genom följdfrågorna 
minskades risken för misstolkningar och/eller risken för att intervjuerna skulle ta olika 
inriktningar. En mp3-spelare användes för att dokumentera intervjusvaren som sedan noggrant 
skrevs ut, bearbetades och reflekterades över. Detta leder enligt Kvale till en forskningsintervju, 
där forskaren ställer genomtänkta och väl formulerade frågor till de intervjuade samt aktivt 
lyssnar på intervjupersonens svar. Forskningsintervjun bygger på samtal mellan likvärdiga parter 
där forskaren preciserar och styr över situationen.2  
  
En likvärdig erfarenhetsbaserad empiri blir svår att uppnå genom någon annan metod eftersom 
samtalet gör det möjligt att nå ett djup i frågeställningarna. I undersökningen valdes, med stöd av 
Patel och Davidsson, därför en kvalitativ forskningsmetod med en låg grad av standardisering, 
det innebär att forskaren själv formulerar och ställer frågorna i passande ordning. Vår 
undersökning har en låg grad av strukturering, vilket innebär att de intervjuade lärarna får yttra 
sig fritt. 3  
 

                                                 
1 Kvale 1997: 32. 
2 Kvale 1997: 13. 
3 Patel och Davidsson 2003: 71ff, fig13. 
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3.3. Etiska överväganden 
De etiska överväganden vi gjorde var att informera intervjupersonerna för att på så sätt 
tydliggöra alla de forskningsetiska principerna som var fastlagda för arbetet4. Brevet med 
information om de etiska principerna delades ut tillsammans med förfrågan om deras medverkan 
i arbetet5. I brevet betonades att de som deltog i studien garanterades anonymitet och att de när 
som helst kunde hoppa av undersökningen utan förklaring. Eventuella omnämnanden om 
speciella elever utelämnas för att motverka att en enskild elev skall kunna kännas igen och pekas 
ut i undersökningen. Deltagarna fick även information om hur det empiriska materialet skulle 
behandlas. Vi tydliggjorde att inspelningarna endast skulle avlyssnas av oss två intervjuare samt 
att utskrifterna av samtalet endast kommer att behandlas av oss två författare, samt eventuellt av 
opponenten på vår uppsats. Vi informerade hur rapporten skall framställas och att den kommer 
att gå att finna i Högskolan Dalarnas söksystem DALEA.  
 

3.4. Genomförande 
Varje intervju pågick i drygt 30 minuter. Genomförandet av intervjuerna skedde på lärarnas 
arbetsplatser i respektive skola. Hälften av intervjuerna genomfördes i ett konferensrum vid den 
ena skolan, den andra hälften av intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum vid den 
andra skolan. Intervjuerna genomfördes i ett öppet samtal där lärarna fick möjlighet att prata 
fritt. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Mp3-spelare.  
 

3.5. Bearbetningsprocessen 
Inspelningen av intervjuerna skrevs ut och omvandlades av oss till ett textmaterial. 
Textmaterialet blev relativt omfattande och krävde mycket bearbetning och analys innan 
alltsammans kunde redovisas i resultatet. Detta stämmer överens med Patel och Davidsson som 
menar att även ett avgränsat antal intervjuer ger ett stort textmaterial att bearbeta.  
I och med valet av den kvalitativa undersökningen fick de intervjuade lärarna möjlighet att 
diskutera och resonera fritt utifrån de ställda frågorna. Detta innebär att bearbetningen av de 
olika lärarnas intervjusvar blir omfattande. Utskrifterna från det inspelade materialet 
kategoriserades utifrån frågeställningarna och intervjufrågorna. Analysen av intervjuresultaten har 
lästs igenom ett flertal gånger för att finna mönster och utifrån dessa mönster utgår vår 
kategorisering. Denna arbetsgång beskrivs av Patel och Davidsson som också menar att ett 
vanligt sätt att redovisa resultat är genom att citera och kommentera. Detta sätt passar vår 
undersökning då vi i undersökningen är intresserade av hur lärare tänker i bedömning av behov 
av särskilt stöd. Genom citaten blir det möjligt att följa lärarnas tankar och det blir tydligt vad vi 
har utgått ifrån i vår diskussion av resultaten. 6

 
 

                                                 
4 http://www.du.se/templates/InfoPage____3100.aspx,  
5 Se bilaga 1, Information om en studie runt barn i behov av särskilt stöd 
6 Patel och Davidsson 2003:119f 
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4. BAKGRUND 

4.1. Ett historiskt perspektiv 
Inga-Lill Vernersson skriver att de samhällsproblem som är vanliga i dag har inverkan på både 
elever och skolans arbete och att beredskapen att möta problem och svårigheter som kan uppstå i 
skolan har skiftat. Tidigare har man hanterat det som varit onormalt på olika sätt. Kvarsittning 
blev en korrigeringsmetod för de elever som inte följt den normala takten i skolan. De 
svagpresterande eleverna fick gå i skolmognadsklass och specialklasser var för de handikappade.  
Det fanns många fler olika varianter för dem som inte föll inom normalitetsbegreppet. I dag har 
specialpedagogisk kompetens hög prioritet då det är önskvärt att utveckla en mer ”inkluderande 
skola” 7. 
 
Specialpedagogiken har genom åren påverkats av olika synsätt. Under 1800-talet så började 
moraliska problem kläs i medicinska och hygieniska benämningar. Men på 1920-talet så menade 
den inflytelserike läkaren Bror Gadelius att det var viktigt för pedagogerna att ha kunskap för att 
kunna diagnostisera elever eftersom det ansågs vara viktigt att ta tillvara på begåvningarna med 
tanke på samhällets behov. Man började därför gallra ut de man ansåg vara obegåvade.8
 
Under 1930-talet så stödde man sig på ett ”utvecklingspsykologiskt synsätt” som innebar att varje 
enskilt barn hade en individuell utveckling men parallellt med det fanns en bestämd normal 
utveckling som var ett sorts medelvärde för alla. De lärare som arbetade med barn som inte 
stämde in med den normala utvecklingen fick några veckors kompetensutveckling efter den redan 
genomförda grundutbildning till småskollärare eller folkskollärare. Dessa elever med särskilda 
behov fick arbeta med ett enklare språk och de fick även mer tid för kunskapsinhämtning.9  
 
Det ”utvecklingspsykologiska synsättet” togs senare över av en ”differentialpsykologisk” 
uppfattning där synen var normativ. Avvek eleven från normen så separerades eleven från de 
övriga i klassen. Undervisningen för dessa skedde utanför klassrummet där de fick träna och 
utveckla det som man bedömt varit svagt hos eleverna.10  
 
Under 1950-talet ersattes de tidigare synsätten av ett ”inlärningspsykologiskt perspektiv”. Detta 
skedde efter att olika forskare pekade på pedagogiska möjligheter, i stället för hinder av medicinsk 
art. Man satte större fokus på pedagogiken istället för på barnet. Brist på bra läromedel och lärare 
gjorde att man konstruerade pedagogiska hjälpmedel som en ersättning samt att 
åtgärdsprogrammen ökade.11  
 
På 1960-talet ökade kraven på lärare som arbetade med specialundervisning och man startade en 
ettårig utbildning som hade tre inriktningar. Den ena var mot grundskolan och särskolan, den 
andra utbildade hörsel- och talpedagoger, och den tredje hade inriktning mot särskolans förskola 
och träningsklasser. Anledningen till dessa specialiseringar var att man ansåg att man behövde 
kunskaper om diagnoser på barn men också kunskap om elever med handikapp. 
Undervisningsmetoder ingick också i utbildningen för att man skulle kunna hjälpa eleverna till 
samhället.12

 
                                                 
7 Vernersson 2000:12ff 
8 Börjesson 2002:87 
9 Vernersson 2000:13ff 
10 Vernersson 2000:13ff 
11 Vernersson 2000:13ff 
12 Vernersson 2000:15f 
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Runt 1970-talet förändrades det hela till ett ”ekologiskt synsätt” där man tog barnets miljö i 
beaktande och inte bara till just barnets defekter. I Lgr69 så ansåg man att elevernas undervisning 
skulle ske i det gemensamma klassrummet. Specialpedagogiken skulle samordnas inne i 
klassrummet vilket ledde till klinikundervisning som exempelvis läsklinik. Det fanns stor 
misstänksamhet hos lärare mot de elever som tidigare inte ansetts klara av den vanliga 
klassrumsundervisningen. Man ansåg att elever som gått i skolmognadsklass eller liknande inte 
skulle klara vanlig undervisning. I stället utnyttjade man den integrerade elevens stöd för de 
”normala” barnen som hade svårigheter i exempelvis matematik.13  
 
Under 1980-talet började specialklasserna att försvinna och man ansåg att specialpedagogik var 
en angeläget för alla lärare då man strävade efter att motverka svårigheter och därför arbeta 
förebyggande. En specialpedagogisk utbildning som kallades ”En skola för alla” startades men 
något totalt genomslag blev det inte och flera kommuner genomförde inte utbildningen. I detta 
skede förändrades också speciallärarens roll från att ha varit en kliniklärare till att ingå i arbetslag 
och då ha en rådgivande, samordnande, roll men också vara en resursperson. 
Åtgärdsprogrammen skulle nu sammanställas tillsammans med elever och föräldrar där det 
handlade om att anpassa förutsättningarna och inte anpassa eleven.14

 
Speciallärarutbildningen upphörde 1988 men övertogs av en specialpedagogutbildning som 
startade 1990. För de som utbildade sig till lärare var tanken att de skulle ha med sig 10 poäng 
specialpedagogik när de tog sin examen. Detta genomfördes inte praktiskt vid de svenska 
läroverken för grundskollärarutbildningen. Problem uppstod emellertid under 1990-talet då de 
nyexaminerade lärarna kom ut till klasser där resurserna minskat på grund av ekonomiska skäl. 
De fick inte hjälp från speciallärarna som de hade hoppats på. Specialpedagogen hade nu en 
handledande roll. Lärarna skulle sköta allt på egen hand utan specialpedagogisk kompetens men 
med handledning från specialpedagogen. 2001 startades den nya lärarutbildningen där man fick 
möjlighet att välja så man får en ”fördjupad specialpedagogisk kompetens” där de första lärarna 
blev klara under 2005.15  
 

4.2. Definition av särskilt behov 
Specialpedagogiken har på senare år diskuterats och speciellt frågan hur den skiljer sig från den 
vanliga pedagogiken. Jane Brodin och Peg Lindstrand menar att det är svårt att definiera 
specialpedagogik på grund av att den bygger på åsikter och insikter från flera olika discipliner som 
pedagogik, psykologi, medicin med mera. Det finns många åsikter om vad som skiljer 
specialpedagogik och pedagogik åt. Författarna refererar till Haug som menar att för en 
inkluderande skola kräver att grundläggande insikter i specialpedagogik måste göras tillgänglig för 
alla pedagoger i den svenska skolan. Detta betyder att alla som arbetar med barn skall ha den 
specialpedagogiska kunskapen och inte som idag då det till stor del endast är specialpedagogen 
som innehar den kunskapen. Författarna menar att det står klart att forskningen inom 
specialpedagogik utgår från pedagogiken och de anser att den största skillnaden är att 
specialpedagogiken har en starkare dragning till individualisering. Detta betyder att man till större 
del fokuserar på den enskilda individens möjligheter och hinder och att de åtgärder som man tar 
fram är speciellt framtagna för det enskilda barnet. Givetvis tar man även hänsyn till faktorer i 
elevens miljö för att få ett helhetsperspektiv. Ett annat perspektiv på forskningen är att antalet 
personer som ingår i forskning inom specialpedagogik är mindre än inom den pedagogiska 

                                                 
13 Vernersson 2000:13ff 
14 Vernersson 2000:19f 
15 Vernersson 2000:20ff 
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forskningen, vilket naturligtvis beror på att antalet personer med funktionshinder av olika typer är 
färre än den typiska medborgaren. 16

 
Enligt Brodin & Lindstrand är en förklaring att specialpedagogik är de handlingar som man tar till 
då den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig för att eleven skall kunna tillgodogöra sig 
undervisningen under samma premisser som de övriga eleverna. Det skulle då innebära att 
specialpedagogiken är en mer inträngande behandling av pedagogiken. Det skulle också innebära 
att specialpedagogik endast skulle kunna användas i mycket speciella fall där spjutspetskompetens 
måste användas för att hjälpa eleven. Följden av detta blir att mycket av det som vi idag kallar 
specialpedagogik inte skulle vara något annat än en bra pedagogik som utövas av pedagogerna i 
skolan. Istället bör vi fundera kring vad som är speciellt med specialpedagogik. Författarna 
hänvisar till Cook och Schirmer som pekar på tre kriterier som bör infrias för att 
specialpedagogiken skall kunna anses vara speciell. Kriterierna handlar om att det för det första 
bör finnas verkningsfulla undervisningsmetoder som är anpassade till individer med 
funktionsnedsättningar. Det andra kriteriet är att metoderna skall vara väl beprövade och 
realiserade för att ge resultat. Det sista kriteriet innebär att metoderna skall vara unika för 
specialpedagogiken, vilket innebär att de inte skall vara användbara om inte specialpedagogiken 
finns där. Enligt tradition har specialpedagogik varit definierat som att man erbjuder något 
speciellt på ett annat sätt. Kritiken mot specialpedagogiken menar att risken är markant att i 
stället för att hjälpa eleverna på vägen till livet har de blivit stoppade innan de fått hunnit få stöd. 
Det finns en risk att eleverna blir märkta och hamnar i segregation.17

  
I definitionen av specialpedagogik nämner Brodin och Lindstrand en lärarutbildningsutredning 
som gjordes 1978 där man definierade specialpedagogik på följande sätt  
 

Specialpedagogik är inte längre en annorlunda pedagogik för vissa och relativt få 
elever. Den är en medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska 
teorier i sökande efter det ökande stöd som många elever under längre eller kortare tid 
kan behöva i sin naturliga omgivning. Specialpedagogik blir då något som präglar 
vardagsarbetet för all skolans personal (SOU 1978:86, s. 279).18

 
I texten framgår att specialpedagogiken ses som en utveckling av pedagogiken och att den inte 
syftar på eleven i sig. Att det finns elever med svårigheter kan då ses som en normal variation av 
gruppen och att det är skolan som bär ansvaret och att problemet inte fokuseras på eleven. 
Författarna menar att det i mångt och mycket stämmer att det är skolan och systemet som bär 
ansvaret för svårigheten, men menar vidare att det också handlar om elevens förutsättningar. 
En annan vinkling på specialpedagogiken är att den ges till elever som inte uppnår skolans mål, 
elever som har en otillräcklig förmåga att tillägna sig undervisningen på grund av en nedsatt 
funktion. I detta betraktelsesätt läggs ansvaret över på eleven, vilket kan få till följd att eleven 
tappar självkänsla. I förlängningen kan det leda till skolk och att eleven faller nedåt och hamnar 
vid sidan av samhällets regler och normer. I värsta fall stämplas eleven som avvikande, när det 
enda som skulle ha behövts är god pedagogik för att eleven skulle ha haft möjlighet att ta till sig 
undervisningen. En negativ aspekt på specialundervisningen är att problemet fokuseras i sådan 
grad att man missar att se elevens resurser och möjligheter. Det är dock viktigt att man inte 
bortser från de svårigheter som eleven har och genom det tar ifrån eleven möjligheten till hjälp.19

 

                                                 
16 Brodin och Lindstrand 2004:83f 
17 Brodin och Lindstrand 2004:84f 
18 Brodin och Lindstrand 2004:86 
19 Brodin och Lindstrand 2004:87 
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Det är inte lätt att definiera specialpedagogik påpekar Brodin och Lindstrand. De hänvisar till 
forskning som menar att det kan vara så att tiden är mogen för att sluta använda begrepp som 
behov av särskilt stöd och börja tala om elevernas rättigheter till lämplig undervisning. 
Forskningen har inte lyckats hitta en enhetlig tolkning på definitionen av specialpedagogik eller 
på hur inlärningssvårigheter definieras. Författarna antyder att det kanske inte är skolan eller 
systemet det är fel på. Kanske är det så att pedagogikundervisningen i lärarutbildningen helt 
enkelt inte räcker till för att kunna undervisa alla elever på ett tillfredställande sätt. 
Specialpedagogiken måste kanske bli en del av lärarutbildningen för att kunna anpassas till dagens 
elever.20

 
Vernersson stämmer in med Brodin och Lindstrand att definitionen av specialpedagogisk 
kunskap inte är helt enkel, eftersom det som betraktas som behov i en situation inte behöver vara 
ett behov i en annan situation. Behovet av specialpedagogiska kunskaper kommer alltid att 
behövas men kan förändras och effektiviseras skriver Vernersson vidare. Ett stöd krävs för de 
elever som är i behov av det, om likvärdig utbildning skall uppnås. Specialpedagogik skall inte 
bara handla om enstaka elever. Med stöd av specialpedagogiska kunskaper så kan man arbeta för 
att ”eleverna blir så lite särskilda som möjligt” 21. Den bristande kompetensen och ekonomin 
inom skolan är oroväckande. 22

 
Teveborg anser att de skäl som styr behov av särskilt stöd är den enskilda elevens 
funktionshinder t.ex. syn, hörsel osv., känslomässiga eller sociala störningar, inlärningssvårigheter, 
problem med språket t.ex. på grund av invandring med mera. På grund av de skilda skälen måste 
stödinsatserna utformas efter det enskilda barnets behov och det går alltså inte att göra en 
allmängiltig utformning av stödinsatsen. Det behövs ett väl genomarbetat förhållningssätt till de 
åtgärder man skall sätta in både i den vanliga undervisningssituationen och i den övergripande 
skolsituationen. Teveborg menar också att risken för stadigvarande segregering blir större om 
åtgärderna inte anpassas till den enskilda individen. 23  
 

4.3. En skola för alla 
Dagens samhälle genomgår ständiga förändringar och med det följer även förändringen av skolan 
och de krav som ställs på lärare och elever i skolan. En lyckosam utbildning måste kombinera den 
enskilda individens förmåga, förutsättningar och motivation till att klara en preciserad 
samhällsfunktion. Eller åtminstone ge individen de grunder som behövs för att kunna bli en 
fungerande samhällsmedlem i ett demokratiskt samhälle med de rättigheter och skyldigheter som 
krävs. Skolans verksamhet bygger på de styrdokument som finns dvs. skollag, skolförordning, 
läroplan med mera som alla ställer stora krav på en hög demokratisk medvetenhet. I Lpo 94 
framhålls att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 24  
 
Atterström och Persson pekar på Salamancadeklarationen och dess syn på internationella 
integreringsmål och strävandena mot ”en skola för alla”. Salamancadeklarationen pekar bland 
annat på att alla barn har unika egenskaper som beroende på intressen och fallenhet ger upphov 
till olika inlärningsbehov. Vidare menar man att utbildningen skall utformas så att mångfaldens 
behov och egenskaper tas tillvara. De menar också att elever med behov av särskilt stöd skall ha 
tillgång till vanliga skolor som sätter eleven i centrum och ser till elevernas behov. Deklarationen 
                                                 
20 Brodin och Lindstrand 2004:88 
21 Vernersson 2000:26 
22 Vernersson 2000:22ff 
23 Teveborg  2001:23 
24 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemet 1998:14 
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anser att man genom integreringsinriktningen på ett tydligt sätt motverkar diskriminering och 
skapar en god närmiljö och en god grund för att bygga ett integrerat samhälle med en 
skolundervisning för alla. Genom Salamancadeklarationen ses barns och ungdomars olikheter 
som en tillgång, det är normalt att vara olika. Ett problem som Atterström och Persson 
uppmärksammar är att med en integrationssyn som är öppen för olikheter finns en risk att de 
faktiska problemen inte ges tillräckliga resurser för att tillgodoses. För att få de resurser som 
behövs krävs i många fall diagnosställande på det som är avvikande och därmed så pekas det 
”onormala” ut. Detta innebär att begrepp som normalitet och integration är i behov av ständig 
diskussion för att medvetandegöra attityder och förhållningssätt. Till detta anser författarna ovan 
att det också behövs teoribildning och kunskaper om olika typer av funktionshinder, 
kompetenser och de problem och möjligheter som kan uppstå under en elevs skolgång.25  
 
Atterström och Persson beskriver i sin bok hur samhällsförändringar och ekonomiska 
nedskärningar har betydelse för hur barn i behov av särskilt stöd tas om hand i en pedagogisk 
verksamhet. De menar att de segregerade lösningarna har fått större genomslag under sämre tider 
genom att man tänjer på styrdokumentens tolkningar. Att nivågruppera elever i klasser stämmer 
föga överens med nationella och internationella riktlinjer, därför behöver kunskapen av 
undervisning i olikartade klasser utvecklas. Atterström och Persson hänvisar till forskaren Bengt 
Persson som i sin forskning funnit att det är interaktionen mellan lärare och elev samt mellan 
olika elever i klassrummet som avgör behovet av särskilt stöd i mycket större utsträckning än 
bakgrunden hos den enskilda individen. För att klara detta behövs en utökad kompetens hos den 
enskilda läraren liksom hos arbetslaget. Författarna menar att rörliga elevsammansättningar kan 
ge goda förutsättningar för en pedagogisk uppdelning och legitimera en sammanhållen 
verksamhet. Denna syn ökar insikterna om mångfaldens möjligheter. Genom att flytta fokus från 
individen till gruppen flyttas tyngdpunkten från en diagnos- och individbunden syn på svårigheter 
till att se till samspelet mellan dem som arbetar med problemet. Det är inte bara förändringar hos 
den enskilda individen som behövs utan den största förändringen kan behöva ske hos 
omgivningen som får handla på ett sådant sätt att de individuella förutsättningarna möter skolans 
målsättningar. Förutsättningarna för att detta skall inträffa ligger på de berörda lärarna.26

 
Atterström och Persson uppmärksammar ett utbildningspolitiskt dilemma i en skola som bygger 
på ett jämlikhetstänkande, som vår svenska skola gör. Skolans uppgift är att förlika och 
sammanjämka den enskilda individen med kollektivet. När det gäller forskningen är det vanligt att 
man vill definiera begrepp som normal och avvikande. Fokus ligger alltså på olika saker och 
genom att forskning gärna fokuserar på att definiera det normala blir elever som inte passar i den 
definitionen avvikande.27

 
Börjesson menar att avvikelser hos människan endast sker i relation till kulturella normer, 
önskningar och strukturer och att dessa förändras över tid. Människor går omkring med 
önskemål och moraliska föreskrifter om hur människor skall vara. Avviker man från de 
värderingar så har man aktiverat något som Börjesson kallar för ”korrigeringspolitik”. 
Vetenskapen och myndighetsutövande har gått hand i hand och det har lett till att vår kultur 
blivit besatt av att justera människor för att de skall falla inom det som ses som norm. 
Utvecklingspsykologiska teorier har i dag präglat skolans årskursindelning vilket lett till att de 
elever som ses som eftersläpare eller att inte falla inom årskursnormen blivit ställda inför en sorts 
måttstock. Det normala barnet var det barn som stämde med ålder, kön och sin omgivning. Man 
passar alltså in inom det önskvärda och moraliska. Börjesson påvisar med ett exempel att gränsen 
för exempelvis dyslexi dras efter hur man klarar av läsning och skrivning jämfört med det som 
                                                 
25 Atterström och Persson 2000:10ff 
26 Atterström och Persson 2000:18f 
27 Atterström och Persson 2000:26 
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anses normalt. Det hela är konstruerat helt och hållet på föreställningar om hur individer bör 
vara.28

 
Brodin och Lindstrand menar att det normala innebär att vi är olika och det skapar mångfalden i 
samhället. Det är normalt att det i vårt samhälle finns människor från olika delar av världen, som 
har olika kulturer och talar olika språk. Trots det betecknas ofta personer med invandrarbakgrund 
som avvikande trots att de ingår i det globala samhället och är en del av den normala 
befolkningen. Brodin och Lindstrand redogör för en konferens anordnad av det pedagogiska 
institutet där samtliga föreläsare menade att det normala är variationen, olikheter är utvecklande 
och därför viktiga att beskydda. Den viktiga frågan blir hur vi skall göra för att alla elever skall 
bemötas på ett aktningsvärt sätt och vara delaktiga i skolan.29

 
Åsa Bartholdsson har i sin undersökning studerat hur normer formas i skolan. Hon har 
genomfört en fältstudie i några skolor där hon intresserat sig för vilka egenskaper som eleverna 
bör ha enligt skolans institutionella ram. Bartholdsson menar att skolan, genom sina 
styrdokument, inriktar sig på den enskilda elevens trygghet, självkänsla och förutsättning. 
Styrdokumenten betonar även skolans uppdrag att vara ett stöd till föräldrarna i barnens fostran 
och utveckling. Bartholdsson menar att man genom styrdokumentens fokusering på att vara ett 
stöd till föräldrarna gör anspråk på att vara normsättare och till viss del ta över föräldrarnas roll. 
Bartholdsson menar att skolan vill forma eleverna till att bli personer som stämmer överens med 
skolans syn på hur en individ bör vara. Bartholdsson pekar på dilemmat som uppstår då många 
lärare värjer sig emot den fostrande uppgift yrket kommit att innehålla, samtidigt som man i 
skolan producerar olika dokument där man talar om för föräldrar hur de bör agera.30

 

4.4. Orsaker till behov av särskilt stöd 

                                                

Danielsson och Liljeroth menar att man påverkar sin omgivning genom sitt förhållningssätt i 
olika situationer. Detta är viktigt att göra sig medveten om som lärare eftersom lärares 
förhållningssätt vid bedömningar kan både hämma och främja en elevs utveckling. Att göra 
ändringar i något som man känner sig trygg i leder till osäkerhet och risken är att man blir fast i 
de rutiner man känner sig bekväm i. Rutinerna kan leda till minskad kreativitet och till följd av det 
begränsas erfarenheterna. Detta sker ofta på en icke-medveten nivå då man ställs inför något helt 
främmande och som ligger utanför sin kunskapsgräns. Ett exempel på detta kan vara möten med 
människor från andra kulturer. Människans komplexitet behöver ofta mer information för att 
söka bitar som man inte vet något om.  Utveckling som sker hela tiden och består av tre delar, 
historia, nutid och framtid. Det man gör i nuet och planerar i framtiden baseras på historien. I 
nuet gestaltas en individs möjligheter respektive hinder som man förvärvat genom både lyckade, 
misslyckade händelser och besvikelser i livet. Tillskrivelse av diagnoser på elever riskerar att man 
ser diagnosen istället för eleven. Att göra enkla förklarningar är förståeligt men man får inte dra 
slutsatsen att lösningen också skall vara enkel och slagkraftig. Hur något blivit bedömt som 
nonsens av någon säger ingenting om den nyvunna kunskapen. Kunskapens värde bär 
undersökas. Förening och balans mellan förnuft och känsla är en förutsättning för utveckling av 
omdöme, förmåga till empati och etiska överväganden.31

 
Hur lärarens attityd är gentemot elever i behov av stöd är en avgörande faktor för om en 
inkludering av eleven skall fungera. Det som i sin tur påverkar lärarens attityd är tid, tillgång till 

 
28 Börjesson 2002 
29 Brodin och Lindstrand 2004:89 
30 Bartholdsson 2003:121ff 
31 Danielsson och Liljeroth 2005:27ff 
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resurser, bra undervisningsmaterial samt kunskap om olika undervisningsmetoder men också 
tillgång till kompetensutveckling.32

 
Teveborg menar att i centrum för skolans verksamhet står eleven. Skolan skall med hänsyn för 
barnets människovärde och med kunskap om det enskilda barnets särart och förutsättningar 
verka för att eleven utvecklas till en fri och självständig människa. För att detta skall kunna 
uppnås och undervisningen ge goda resultat måste läraren skapa sig en allsidig och rättvis bild av 
varje elev. Denna bild får inte endast bestå av fysiska egenskaper och intelligens. Bilden måste 
även visa elevens intressen, sociala egenskaper, elevens tekniska, manuella och konstnärliga anlag. 
Lärarens kännedom om elevens inställning till skolarbetet, hur eleven fungerar i olika miljöer, hur 
eleven samarbetar, hur gemenskapen med andra elever ser ut, hur eleven klarar av att ta egna 
initiativ och elevens förmåga att fullfölja en uppgift är av stor vikt för elevens studieresultat. 
Denna individualisering ställer höga krav på läraren och dennes intresse för eleverna och dennes 
förmåga till snabba omställningar. Att ha en elev med någon typ av problem i klassen betyder 
ofta större krav på lärarens individuella handledning. Individualiseringen är en förutsättning, 
enligt Teveborg, för att läraren skall kunna ge handledning och färdighetsträning till de elever 
som bäst behöver det. Individualiserad undervisning behöver rutin och arbetsro för att ge gott 
resultat och när eleverna sysselsätts med ett för dem meningsfullt arbete skapas goda 
förutsättningar för en bra ordning. Individualisering är i sina praktiska konsekvenser, menar 
Teveborg, ofta det samma som aktivitet. 33

 
Specialpedagogik är samspelet mellan person och omgivning vilket enligt Fischbein och 
Österberg innebär att problem måste ses ur flera olika teoretiska perspektiv och på olika nivåer. 
Författarna menar att det finns olika riskfaktorer i personers utveckling och lärande. Dessa 
faktorer kan vara ledarskap och grupprocesser som antingen kan leda till inkludering eller 
exkludering i samhällslivet. Att ha någon typ av funktionshinder och handikapp är en faktor som 
påverkar eftersom en funktionsnedsättning betraktas som avvikande. Dessa personer 
marginaliseras eller särbehandlas i större utsträckning. Fischbein och Österberg redogör för en 
undersökning vid Karolinska institutet som där man följde barn med olika riskfaktorer. I 
undersökningen framkom att skillnader i mognadsförlopp hos barnen gör att de som mognar 
sent ofta får större svårigheter. Detta visade sig särskilt i skillnaden mellan pojkar och flickors 
mognad, där pojkarna fick större svårigheter och oftare ställdes inför krav som de inte kunde 
möta än vad flickorna, som ansågs mogna tidigare, gjorde. Därför blir det viktigt att man i 
skolans åtgärdsprogram inte bara tittar på de individens möjligheter och förutsättningar utan även 
tittar på hur skolan hanterar variation. 34  
 
Fischbein och Österberg ser ledarskap och grupprocesser som faktorer som påverkar barnet. De 
menar att pedagogiska situationer kännetecknas av ojämlika relationer. Det är därför oerhört 
viktigt att det finns kunskap om hur grupper fungerar och om hur ledarskapet påverkar. Hur 
läraren som ledare hanterar variation är av betydelse beroende på om man ser variationen som en 
möjlighet eller svårighet. Om man ser det som en svårighet görs ofta grupperna mer homogena 
och det avvikande flyttas ut och eventuellt bildas en liten grupp av ”avvikare” som 
specialpedagogen får ansvar för. Om man däremot betraktar det avvikande som en möjlighet blir 
det viktiga att göra gruppen samspelt och utnyttja olikheterna i lärandet och skapa spänning och 
stimulans.35  
 

                                                 
32 Vernersson 2000:23ff 
33 Teveborg 2001:36 
34 Fischbein och Österberg 2003:22 
35 Fischbein och Österberg 2003:23 
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Danielsson och Liljeroth skriver att reflektion innebär återupplevande. Återupplevelser kan i sin 
tur behöva spegling som då kräver en dialog. Reflektionerna bör bygga på öppna frågor om hur 
man upplevde händelsen. Vad fanns med tidigare, vilka tankar och idéer har de berörda om hur 
varje person har bidragit till skeendet. Med hjälp av detta kan man sedan kritiskt granska 
situationen och se om något negativt färgat samspelet. Det förutsätter att det finns något dolt 
som behöver synliggöras. 36

 
Stora klasser ger mindre tid för läraren att möta de elever som har ett särskilt behov. I stora 
undervisningsgrupper är det lätt att bli både försummad och osynlig om man är ett riskbarn, 
menar Vernersson. De som inte drabbas lika hårt är just de som har synliga handikapp eller 
färdigställda diagnoser. Det är en fråga om resurser fortsätter Vernersson. Om det finns pengar 
går det lätt att utöka resurserna med fler lärare, fler specialpedagoger, mindre klasser med mera. 37  
 

4.5. Diagnoser 
Det blir allt vanligare att man förklarar ett annorlunda eller dysfunktionellt beteende med en 
biologisk orsak och med det föds hoppet om ett botemedel. Detta påverkar specialpedagogiken 
enligt Atterström och Persson. Att få en diagnos på ett problem kan upplevas som en lättnad för 
både elev, lärare och föräldrar. Man får en förklaring på barnets annorlunda beteende. Diagnosen 
kan dock bli problematisk då det är lätt att man från att se barnet går över till att se diagnosen. 
Diagnosen kan medföra att lärare och föräldrar blir så fångade av diagnosen och dess beskrivning 
av vad barnet inte kan göra att man glömmer bort att det faktiskt finns massor av saker som 
barnet kan och klarar av att göra. Författarna menar att eleven blir en diagnos som beskriver 
funktionsfelet och hur det bäst skall åtgärdas. De anser att diagnosen, förutom att den leder till 
eventuella resurser också ändrar omgivningens inställning och beteende mot det diagnostiserade 
barnet.38

 
Brodin och Lindstrand skriver att tidigare placerades elever, som av olika anledningar inte kunde 
ta till sig undervisningen, i särskilda hjälpklasser eller observationsklasser. Behovet av 
diagnostisering var inte så väl utvecklat och elever som upplevdes som avvikande i något 
avseende kunde placeras i dessa klasser. Dessa elever kallade man för elever med särskilda behov. 
Eleverna hänvisades till klasser med barn med liknande problem eller ibland till klasser där elever 
med mycket olika svårigheter möttes.  Uttrycket särskilt behov användes tidigare för elever med 
funktionshinder. Termen används inte längre då man nu anser att dessa elever har samma behov 
som alla andra. Däremot kan de ha behov av särskilt stöd under kortare eller längre perioder och i 
olika stor utsträckning. Med stödets hjälp kan dessa elevers svårigheter avlägsnas eller i varje fall 
reduceras.39  
 
Brodin och Lindstrand anser att det finns ett ökat behov när det gäller diagnostisering av elever. 
Författarna menar att detta är en resursfråga, att diagnosen kan leda till att eleven får de resurser 
som behövs. Risken med diagnoser är att barnen tidigt får en stämpel på sig och att det senare i 
livet kan vara svårt att frigöra sig från stämpeln. Författarna anser det självklart att de som är i 
behov av särskilt stöd skall få detta, men att det skall ses som en rättighet för alla elever antingen 
de har en diagnos eller inte. Alla elever skall ha rätt till det stöd som behövs för att kunna ta till 
sig undervisningen. Om detta skedde skulle diagnostiseringen inte bli det primära. Brodin och 
Lindstrand beklagar att det idag ofta är genom diagnosen som pengarna frigörs till de resurser 

                                                 
36 Danielsson och Liljeroth 2005:39 
37 Vernersson 2000:33ff 
38 Atterström och Persson 2000:30 
39 Brodin och Lindstrand 2004:61 
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som krävs. Med detta ser de också en fara i att man diagnostiserar i onödan och att elever anses 
ha funktionsnedsättningar för att få tillgång till stöd.40

 
Att få en diagnos kan innebära att ordning skapas i ett kaos, och att få ordning i kaoset är ofta 
mycket angeläget menar Wrangsjö. Författaren anser att diagnosen ofta har avgörande betydelse 
för föräldrarna som får bekräftat att deras barn lider av en åkomma. Det kan ofta frigöra 
föräldrarna från skuldkänslor. Diagnosens betydelse varierar mellan individer. Den kan förklara 
varför man gör och känner på ett visst sätt. Diagnosen kan också bli ett rättfärdigande av ett 
beteende, man gömmer sig i diagnosen och utnyttjar den till att få göra som man vill utan hänsyn 
till andra.41

 

4.6. Styrdokument 
Grundläggande för lärares yrkesutövning är styrdokumenten. Skolans verksamhet skall utgå från 
skollag och läroplaner. I skollagen anges målen för utbildningen, där ges också överordnade 
riktlinjer för skolans verksamhet och hur den skall vara konstruerad. I läroplanerna beskrivs 
skolverksamhetens värdegrund och dess uppdrag, samt ges mål och riktlinjer för verksamheten. 
 

4.6.1. Skollagen  
Förutom att lagen anger övergripande mål för utbildningen, innehåller den bestämmelser om de 
grundläggande krav som ställs på kommunerna. Skollagen innehåller även bestämmelser som är 
riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning. I de 
allmänna föreskrifterna i skollagen kap1 2§ beskrivs de uppgifter som verksamheten har och de 
grundläggande krav som bland annat ställs på gruppstorlekar, personalens kompetens och lokaler.  

 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 
den anordnas i landet. 

                                                

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den 
som verkar inom skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 
rasistiska beteenden. 42 
 

Och för förskoleklassen gäller 
 

Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den 
skall ligga till grund för fortsatt skolgång… Särskilt stöd skall ges till barn som behöver 
det. 43  

 
40 Brodin och Lindstrand 2004:62 
41 Wrangsjö 1998:21ff 
42 Skollag (1985:1100) 
43 Skollag (1985:1100) 
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4.6.2. Lpo 94 
Skolans grundläggande värden handlar om att förmedla och förankra det som skall ligga som 
grund för vårt samhällsliv och det som bildar den gemensamma referensram som alla i vårt 
samhälle är i behov av. Viktigt är frihet, integritet och alla människors lika värde och solidaritet 
mot de utsatta och svaga. Att låta varje elev hitta sin personlighet och därefter kunna delta i 
samhället på det sätt som passar eleven bäst. Skolan skall präglas av tillfredställelse och utveckling 
hos eleven och alla föräldrar skall känna sig tillfreds med skolan och dess ansvar för barnen. 44

 
Efter varje elevs förutsättningar och behov skall undervisningen anpassas där tidigare 
erfarenheter, bakgrund med mera skall främja fortsatt lärande.  
 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.45

I lärarens roll att främja lärandet har diskussionen en viktig plats, genom att man samtalar om vad 
som är betydelsefull kunskap i dag och i framtiden. Det är också viktigt att diskutera på vilket sätt 
kunskapsutvecklingen sker. Det handlar om att stimulera elevernas harmoniska utveckling. 
Utifrån det skall läraren stimulera, handleda och ge särskilt stöd för dem som behöver på grund 
av svårigheter. Läraren skall utgå från varje individ när det handlar om behov, förutsättningar och 
tänkande. Läraren har också ansvar för att informera och samverka med föräldrar om barns 
utveckling, trivsel och skolsituation. Att aktivt hålla sig ajour med sina elevers situation med 
respekt för elevens integritet. 46

  
Skolans roll är att möta eleven med respekt både som person och i elevens arbete då varje elev 
har rätt att utvecklas, känna tillfredsställelse och kunna övervinna svårigheter. Alla på skolan skall 
även simulera till utveckling av elevers samhörighetskänsla men också samverka med föräldrar för 
utveckling av skolans verksamhet. Skolans personal skall stödja och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd. Skolan ansvarar även för att eleven lyckas med utveckling och inlärning som är 
nödvändig för varje samhällsmedborgare. 47

 
 

                                                 
44 Lpo 94  
45 Lpo 94 2001:6 
 
46 Lpo 94  
47 Lpo 94  
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5. RESULTAT 

5.1. Vad väcker lärarens tanke att bedöma elevers behov av 
särskilt stöd 

Behov av särskilt stöd innebär mycket tankearbete för lärare. Under denna rubrik har vi bett 
lärarna beskriva vad det är för signaler som väcker deras tanke på att en elev bedöms vara i behov 
av särskilt stöd.  

5.1.1. Hur lärare tänker kring behov av särskilt stöd 
Hur lärarna resonerar kring behov av särskilt stöd kretsar bland annat kring kunskapsnivåer. 
Lärarna anser att ett tecken på att något inte stämmer är när eleven inte hänger med, att de inte 
tar till sig kunskapen, eller att de inte når upp till målen. Detta beskrivs av lärarna bland annat i 
nedanstående citat: 
 

Jag har några som arbetar mycket fortare naturligtvis och som hinner med mera. Sen 
har jag de som behöver mer stöd eller kanske lite enklare uppgifter än just den nivå 
som jag lagt undervisningen på. Och det är så jag tänker att de som inte riktigt hänger 
med då, men det kan variera och det behöver inte alltid vara samma elever som hela 
tiden har svårt att hänga med. Rent spontant är det väl att de inte riktigt hänger med i 
den vanliga undervisningen. Så försöker jag även om man skall individualisera, så blir 
det ju att man tänker att det här skall vi klara av. (L1) 
 
Jag kan ha en elev som jag inte riktigt förstår. (L2) 

 
Om man ser att det inte faller på plats lika snabbt som man kanske tycker att det 
borde, man får repetera mycket och det är ändå luckor. Kunskapsmässigt tycker jag 
det är lite svårt. Om man tänker på ettor, när ska man dra gränsen för vad eleverna ska 
kunna. Läsningen t.ex. när ska man bli orolig. Det tycker jag är lite svårt. 
Vi har målen i ettan och tvåan och om man inte har kommit så långt som man bör kan 
man titta på de målen. Då får man ta sig en funderare, Varför har inte det här barnet 
kommit dit man tycker att de ska komma när man går i ettan eller tvåan eller trean. 
(L4) 
 
Alltså man har en sorts tanke på vad man skall kunna i olika årskurser och olika åldrar 
och så. Om det finns någon elev som inte klarar av det här då så börjar man fundera 
på vad det beror på. Den som inte når målen för ett visst år behöver stöd för att 
kunna nå upp till målen. (L5) 
 
Det gäller för mig att läsa av signaler och veta att för den här eleven så är det här som 
gäller liksom. Sen får man se för det kan också vara någon som för dagen är i en 
svacka. Om de visar de här tendenserna är det väl oftast att det har skett under en lite 
längre period. Det är då man förstår att nu är det något med den här eleven som inte 
riktigt stämmer. Ofta ser man när man pratar med eleven, eller eleven skall skriva 
någonting. Att man frågar och pratar om det, om det är något som eleven inte förstår, 
om det är trögt och den lär sig inte. (L6) 

 
Sammanfattningsvis pekar lärarnas svar på att de ser att eleverna inte riktigt klarar av det som 
majoriteten i klassen klarar, att det tar längre tid för eleven att få bitarna på rätt plats. 

5.1.2. Brister i förståelse av information 
Ett annat tecken som får lärarna att börja fundera på om någon elev är i behov särskilt stöd är 
hur eleverna tar till sig information. Att en elev har problem med att ta till sig instruktioner både 
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muntligt och skriftligt väcker tanken på att eleverna kan vara i behov av särskilt stöd. Det 
beskrivs av lärarna på följande sätt: 
 

Om det inte finns något språk, eleven förstår inte vad jag säger utan jag får tänka hur 
jag ska göra då. Sedan finns det elever som inte kommer ihåg. Man har gått igenom 
och de har förstått dag ett, men nästa dag så säger de att de aldrig har hört det. Vanligt 
hos dyslektiker har jag märkt, speciellt i språk.(L2) 
 
Hur de tar till sig information och det kan vara både skriftligt och muntligt. Och det är 
väl det man tänker på först när informationen inte går fram och då undrar man varför. 
Om det handlar om skriftlig information så får man titta lite noggrannare på det, se 
om man kan hitta ett mönster eller om det är ett ordförråd som inte är riktigt klart. 
Det behöver inte betyda läs- och skrivsvårigheter för det, utan det kan vara vanan att 
hantera ord. Men visar det sig att det trots mina försök att hantera informationen på 
olika sätt fortfarande är problem, då måste man fundera på om det är något annat 
också. (L3) 

 
Lärarnas svar visar att när någon elev inte riktigt har språket, skriftligt eller muntligt eller 
om läraren märker att eleven inte förstår och inte kommer ihåg vad som sagts är det en 
signal som väcker tanken på att bedöma ett eventuellt behov av särskilt stöd. 

5.1.3. Tankar av social karaktär om behov av särskilt stöd. 
Lärarna pekar också på problem av mer social karaktär som väcker tanken på att bedöma att en 
elev kan behöva särskilt stöd. Det innebär att eleven kan ha koncentrationsproblem, eller att 
eleverna har problem i sitt sociala umgänge med andra. Detta uttrycks av lärarna som följer: 
 

Särskilt stöd för mig behöver inte innebära att de bara är svaga. Det kan vara 
koncentrationssvårigheter, disciplinära grejor som tar över på något sätt. (L2) 
 
Det finns ett sunt förnuft tycker jag, socialt. Hänsyn, empati, kontakter med andra barn 
tycker jag är viktigt. Om inte samvaron med andra fungerar blir jag fundersam. Jag 
tycker att det är jätteviktigt i deras sociala liv för att de ska må bra och kunna ge och ta 
och visa hänsyn och vara en bra medmänniska i slutänden. Det jag grundar, vad jag 
tycker de borde klara av, är väl min värdegrund. Den finns med i vad jag tycker är viktigt 
i basen. Sedan för väl jag över det då att man tycker att det här inte är riktigt i min värld. 
(L4) 
 
Det kan vara stöd socialt, eller stöd bland kompisar som behövs och sådant där. Att man 
inte fungerar i gruppen eller så. Ja, et finns olika så. (L5) 

 
Beteendeproblematik anges vara en orsak till ett behov av särskilt stöd. Detta illustreras med 
följande citat. 
 

Det kan vara beteendet som är problemet. Eleven kanske inte skulle ha varit svag om 
det inte vore för de disciplinära grejerna. (L2) 
 
Beteendet inte är som man skulle önska. (L4) 

 
Sammanfattningsvis konstaterar lärarna att elever kan ha problem i sin sociala kontakt när de 
uppvisar några av följande problem. När eleverna uppvisar koncentrationssvårigheter, när man 
tycker att eleverna saknar empati eller att de har ett beteende som inte är önskvärda. 
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5.2. Faktorer som vägs in i bedömning av elever i behov av 
särskilt stöd 

Behov av särskilt stöd är ett begrepp som kan innehålla många faktorer och lärare väger in olika 
faktorer när de gör en bedömning av elevens behov av särskilt stöd. I detta avsnitt redogör vi för 
de olika faktorer som kom fram i intervjuer med lärare. 

5.2.1. Kunskapsfaktorer  
En av faktorerna som kan påverka om en elev är i behov av särskilt stöd är hur eleven uppnår 
målen. I vår intervju kommer det till uttryck i bl.a. följande citat: 
 

Dels tittar man på de faktiska kunskapsmålen, om någon elev inte uppnått olika mål. 
Jag kan väga in en oro, en känsla, en magkänsla har man ofta att här är det något man 
bör titta lite mer på. (L4) 
 
Det finns elever som man ser inte kommer att nå målen för år fem. Eleven kommer 
inte heller att kunna nå målen i år nio. (L6) 

 
Några lärare anger faktorer av kunskapskaraktär som viktiga att väga in i en bedömning av behov 
av särskilt stöd. Detta visar sig genom att man ser att eleverna inte kommer att uppnå målen i 
läroplanen. 

5.2.2. Inlärningsfaktorer  
Några av lärarna anser att inlärnings- och undervisningssituationens utformning och anpassning 
har betydelse för hur behovet av särskilt stöd bedöms. Detta kommer till uttryck genom citaten 
som följer: 
 

En del lär sig auditivt, visuellt eller kinestetiskt. Det kan vara att man får läsa in glosor 
på band eller liknande. Det är viktigt att veta vad det är för barn man har när det är 
nya och svåra saker som skall läras. (L2) 
 
Det man tänker på först är när informationen inte går fram och då undrar man varför 
och då måste man kolla på olika sätt då. (L3) 
 
Olika lärstilar passar olika elever och det måste man tänka på, men det gäller inte bara 
barn i behov av stöd utan alla elever. (L6) 

 
Viktiga faktorer att ta hänsyn till i bedömningen är enligt lärarna att titta på 
undervisningssituationen och hur elevernas inlärning ser ut.  

5.2.3. Språkliga faktorer  
I denna grupp av faktorer ger lärarna exempel på signaler som på olika sätt har sin utgångspunkt i 
hur eleverna kan bearbeta språket, det skrivna och förståelsen. Det kan även vara svaga läsare 
som inte hänger med på grund av det. Följande citat visar på några av de faktorer som lärarna 
anser har med det språkliga att göra: 
 

Invandrarelever är en sak, där är det ofta det språkliga som ställer till problem. Jag 
kanske har texter som eleverna skall arbeta med och då kanske någon inte har språket 
tillräckligt, både det skrivna men även det att förstå och därför inte kan följa med. (L1) 
 
Om man har svenska och så ska man kunna en viss text när man går i fyran. Så märker 
man att det här inte går alls. Den här eleven förstår inte de här orden, eleven kanske 
inte ens kan läsa ut vissa ord. Då tänker man att man måste göra någonting. (L5) 
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Det görs en del tester också i svenska och lite i matte i början av årskurs 1 och där kan 
man få hjälp av specialpedagogen också. Så man kan fånga upp elever redan där och 
se att de har lite svårigheter. Har de svårt fortfarande i fyran med att t.ex. skriva kan 
man börja misstänka att det är dyslexi eller något sådant eller någon annan 
problematik om det hänger kvar och inte går bort så att säga. (L6) 

 
Språket är en faktor som lärarna tar hänsyn till när de gör bedömning av behov av särskilt stöd. I 
svaren kan utläsas att språkliga faktorer kan bero på att eleven har ett annat modersmål, att eleven 
har svårt med läsförståelse och att man då kan börja misstänka att eleven är i behov av stöd. 

5.2.4. Miljöfaktorer  
En viktig faktor som kommer fram i intervjuerna är hur lärandemiljön ser ut. Nedan följer citat 
på lärarnas tankar angående miljöfaktorer. 
 

Det är bra att veta vilken miljö barnen vill ha, om det ska vara mörkt, ljust, kallt, varmt 
och så vidare. Det kan vara att någon behöver göra något med händerna för att lättare 
lära sig, någon annan behöver musik i öronen för att lära sig. Vad är viktigast, moralen 
att man inte får lyssna på musik eller att barnen lär sig att räkna. (L2) 

 
Samma lärare menade också att 
 

Storleken på klassen och om det är en bra eller stökig klass, är en viktig faktor. (L2) 
 
Om vi tittar på hur det fungerar runt omkring i klassen då. Det kan vara elever som 
måste ha absolut knäpptyst omkring sig, och om det då är pratigt i klassen kanske man 
måste hitta andra ställen. Man kanske kan sitta utanför klassrummet och läsa. (L5) 
 
Är det så att barnet inte ser ordentligt eller är det något annat som kanske kan åtgärdas 
lite enkelt. Eleven kanske inte hör ordentligt och så.  Man måste bocka av de yttre 
faktorerna också som att man ätit och sovit ordentligt eller att man behöver glasögon 
osv. Man kanske behöver sitta på ett speciellt ställe för att man hör bättre på ena örat. 
Det kan vara sådana yttre faktorer också som påverkar elevens förståelse och lärande. 
(L6) 

 
Olika barn lär på olika sätt och det innebär att hur det ser ut runt eleven kan ha stor betydelse. 
Lärarna anser att det har betydelse hur man utformar dels den fysiska, dels den psykiska miljön. 
Hur klassammansättningen ser ut påverkar också behovet av särskilt stöd, i en ”bra” klass finns 
det möjlighet att stötta svaga elever utan hjälp utifrån. 

5.2.5. Mognadsfaktorer  
I intervjuerna framkommer det några olika faktorer som kan kopplas till elevens mognad och 
som vägs in i bedömningen av ett eventuellt behov av särskilt stöd. Nedan följer några sådana 
citat: 
 

Det kan vara lite olika saker som påverkar, men till stor del kan det vara en 
mognadssak också tror jag. Det kan vara lite tufft i början, men sen så kommer de in i 
det hela och sådär. (L1) 
 
Killarna har inte samma uthållighet som tjejer så egentligen skulle man ha sexåriga 
flickor tillsammans med sjuåriga killar och då kanske man fick mindre barn med 
särskilda behov. Det är en teori. (L2) 
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Det kanske är ett barn som är fött väldigt sent på året och kanske inte har hunnit lika 
långt i utvecklingen, och det är speciellt i första klass när de kommer från 
förskoleklassen som de märks tydligast, de är mer barnsliga helt enkelt och behöver 
lite tid att växa till sig helt enkelt. Så det finns inte bara ett sätt att titta på bara utan det 
gäller att hitta den där helheten av barnet. (L6) 

 
Elever i en klass kan befinna sig på väldigt olika mognadsnivå, vilket har betydelse i bedömningen 
av elevernas behov. Om man är född sent på året eller helt enkelt bara lite senare i sin mognad 
kan det innebära att eleverna har svårt att hänga med i skolan. 

5.2.6. Övriga faktorer  
Förutom de ovan nämnda faktorerna framkom ytterligare några aspekter på vad som kan vara 
viktigt att titta på i bedömningen av särskilt stöd. Dessa redovisas i följande citat: 
 

Hemförhållanden kan påverka. Ibland kan det kännas som, om eleven fick lite mer 
stöd och hjälp hemma så skulle eleven klara sig bättre rent generellt. (L1) 
 
Föräldrars stöd är en faktor. (L2) 
 
Prata med föräldrarna och se vad de har för bild, om de har några funderingar om de 
har sett samma sak eller sett andra saker så kanske man gemensamt kanske komma 
vidare. (L4) 
 
Det är så olika för elever visar det på så olika sätt. Några blir att de inte gör någonting, 
bara sitter still utan att göra något. Andra kan bli utåtagerande och sitter inte still, utan 
flyger snarare runt i klassrummet. Och några uttrycker att det här tycker jag är riktigt 
tråkigt och det här vill jag inte göra det är inte roligt. Och det kan ofta vara ett tecken 
på att man inte hänger med eller inte har förstått. Eller att de visar mig att de inte kan. 
För det är klart att det inte alltid är de här sakerna som betyder att en elev är i behov 
av särskilt stöd. (L6) 

 
Det framkommer att elevernas situation hemma spelar in i bedömningen, vilket stöd de har från 
föräldrarna. Hur eleverna beter sig i klassrummet spelar också in och det är viktigt att titta på och 
tyda barnets agerande. Även hur barnen klarar sig socialt och hur deras självkänsla ser ut har 
betydelse. 
 

5.3. Lärarens tillvägagångssätt vid bedömning av behov av 
särskilt stöd 

När lärarna har kommit fram till att en bedömning av behov av särskilt stöd skall göras börjar 
arbetet med att se hur man bäst kan hjälpa eleven. Lärarnas tankar om hur detta kan se ut kan 
delas in i fyra olika rubriker. 
  

5.3.1. Det självständiga arbetet  
Nedan speglas det verkliga arbetet som sker självständigt. Lärare bollar på egen hand med frågor 
som kan vara betydelsefulla i sin bedömning. 
 

Ja alltså först och främst sätter man sig ner och funderar lite själv. Om man ser att det 
är något moment t.ex. matte det finns något som inte riktigt stämmer och man sitter 
ner och funderar lite på vad man kan förbättra och diskuterar och pratar med eleven. 
Vi diskuterar att det här är svårt och hur kan vi göra för att det ska gå bättre. Har du 
några egna tankar? Det utgår jag ifrån och vi försöker ändra vissa saker då, eller lägga 
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till vissa saker som vi tycker att vi behöver jobba mer med t ex. det språkliga eller vad 
det nu kan vara för något. (L1) 
 

Dokumentation av bedömningar kan ske på ett kortfattat sätt för alla elever. Några lärare 
beskriver hur de arbetar med en screening. Screening är en lista på alla barn. Listan består av 
spalter angående kunskapsutveckling och social utveckling som man bedömer med plus och 
minus. Om det är någon som inte kommit igång med läsningen, är dålig på att prata osv. skriver 
man dit det så att det finns på papper. De åtgärder man tänker arbeta med noteras. 

 
Vi gör en screening där vi skriver lite om varje barn och bedömer man att man inte 
fixar det tar man det vidare till EVK. (L2) 
 
Vi har en screening varje termin där man går igenom alla barn, social utveckling och 
kunskapsutveckling. Man funderar om det är något avvikande från vad man borde, 
vad man tycker då. (L4) 

 
När lärarna bedömt att det finns ett behov av särskilt stöd startar de med att på egen hand funder 
på vad de behöver göra eller ändra på för att stödja eleven. Lärarna samtalar också med eleven 
för att skapa sig en bra utgångspunkt. Två lärare beskriver hur de utgår från den dokumentation 
som finns på eleven för att se vad som bör göras. 

5.3.2. Kolleger och arbetslag  
Kollegerna och arbetslaget har en viktig roll för bedömningen av behov av särskilt stöd. Hur 
samarbetet mellan lärare ser ut beskrivs i följande uttalanden:  
 

När jag känner att jag inte kan göra mer själv vänder jag mig naturligtvis till mina 
kolleger och vi kan diskutera. Hur ska vi göra? Vad tycker du? Jag förstår inte riktigt 
hur jag ska göra, har du några tips? Men mycket är att man pratar med kollegerna. De 
kan också komma in och observera i klassen och se om de ser samma saker som jag 
och det är en väldig trygghet. Man får mer erfarenhet, men det är en trygghet att 
kunna luta sig mot kollegerna och specialpedagogerna. Det är framförallt kolleger och 
specialpedagoger man diskuterar med.(L1) 
 
Vi hjälps åt och planerar allt tillsammans. (L2)  
 
När vi har tid pratar vi ofta om saker och lyssnar och frågar hur gjorde du och så och 
det är en väldigt värdefull tillgång. Då får man mycket tips och råd hur man skall lösa 
det rent praktiskt i klassrummet och så. Man sitter på en massa erfarenheter men 
ibland är man helt nollställd och varje fall är unikt. Så tycker man att det här har jag 
aldrig stött på. (L3) 
 
Det är jätteskönt att ha kollegerna att bolla med. Fritidspersonalen ser barnen på 
fritids mer än vad jag gör. Det är mera styrt när jag är med. Det kan vara andra saker 
som kommer upp som fritidspersonalen ser när det är mera frihet. Så att 
planeringstiden går åt att prata barn. Vad har du sett?  – Så här har jag fått höra?  – 
Vad tycker du om det? – Vad ska vi göra åt det här?  Då är arbetslaget ett stöd. Vi har 
planering en gång i veckan och ofta blir det en stund med sådana saker. När man ser 
ett barn som ändrat beteende eller inte mår bra. Då har vi den stunden. Sen inför 
utvecklingssamtal går vi igenom tillsammans även om det är jag som träffar föräldrar 
och barn så träffar jag arbetslaget för att få deras åsikter också. (L4) 

 
Jag kan prata till exempel med fritids om de är inblandade. Då kan jag först prata med 
dem om det gäller exempelvis utvecklingen och höra med fritids om de också upplevt 
det som jag gjort. Sen har vi elevvårdsteamet på vår skola. Det kan vara ett mer fysiskt 
problem och då kan man ställa frågan till skolsyster. Det finns ett nätverk på skolan 
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som man kan vända sig till och det gäller att man känner till vart man ska gå, eller vart 
man skall vända sig och var nätverket finns och när de träffas och så. Då kan jag 
beskriva för dem. Så här känner jag inför det här barnet och de här sakerna har jag sett 
och då kan jag få bra hjälp där. Vi har en stående punkt är vi diskuterar klasser i 
arbetslaget och diskuterar om det finns någon som är i behov. Vi diskuterar hur vi gör 
och hur man handlat med det barnet. Om vi har sett saker som hänt på skolgården 
och med elever i andra klasser och så. Så det kan vi ta upp och prata om då. (L6) 
 

Kollegerna och arbetslaget har en viktig roll i arbetet med bedömning av behov av särskilt stöd. 
Det finns dock viss kritik. 
 

Tanken med arbetslaget är att vi skall kunna diskutera elever, men det gör vi inte. Jag 
tycker inte vi får till det riktigt. Vi har haft det som en punkt på våra möten, men vi 
kommer sällan dit. Det blir ofta prat om praktiska saker istället, men det är klart att 
man kan diskutera. Jag pratar mycket med läraren som har parallellklassen. Vi är inne i 
varandras klasser och därför träffar vi varandras elever. Så vi kan prata och stötta 
varandra och det är jättebra så. (L5) 

 
Det är till sina kolleger man ofta vänder sig för att få råd och stöd i arbetet med elever i behov av 
stöd. Hos kollegerna och arbetslaget utbyter man erfarenheter och tankar. Läraren kan få hjälp av 
kolleger att observera eleven för att se om man upplever samma problem och så vidare. Man tar 
också hjälp av annan personal som eleven har kontakt med. Lärarna anger också att man har 
möjlighet att diskutera på sina möten. Viss kritik finns dock mot att man sällan når till denna 
diskussion på mötena. 

5.3.3. Samarbete med specialpedagog/speciallärare 
I intervjuerna pratar lärarna mycket om stödet som man får från specialpedagoger och 
speciallärare. Detta beskrivs av lärarna enligt följande: 

 
Jag tar hjälp av vår specialpedagog. Först funderar jag själv naturligtvis och försöker 
och sådär, men sen tar jag hjälp av dem. Det är framför allt till specialpedagogerna jag 
vänder mig för att få hjälp och råd. (L1) 

  
Jag tycker att det känns tryggt att vara i nära samarbete med specialpedagog eller 
speciallärare. Man vill gärna ha någon annans syn på det hela också och där får man 
många tips och råd på saker att göra för att ytterligare bekräfta eller utesluta 
problemområden. Sen om man dessutom hade mera tid så skulle man kunna följa upp 
det på bättre sätt men det handlar om att ringa in problemet så att man åtminstone 
kan sätta in så mycket hjälp som man mäktar med när man är ensam i klassen och där 
tycker jag att man har bra stöd av specialpedagogen. Visar det sig att problemet är 
mera komplext än så då man har träffats en tid och man upptäcker att det här räckte 
inte. Då får man gå vidare med en EVK och då kommer åtminstone specialpedagogen 
in. Men oftast har jag informell kontakt med henne och pratar med henne för att få 
lite tips och råd utan att det skrivs ner och så. (L3) 
 
Om det jag gör inte ger önskat resultat eller man vill gå vidare ännu längre går man 
vidare med nästa steg och då får man ofta hjälp av specialpedagog och kuratorn 
kanske. Beroende på vad det är. (L4) 
 
Om jag känner att någon är i behov av särskilt stöd får jag som klasslärare slå larm. Då 
måste jag säga till att nu är det något speciellt här. Då pratar man med 
specialpedagogerna. De kan komma ut och observera, de kan ge råd och man kan 
diskutera speciella elever. De kommer in och är med och arbetar i klassen, eller att jag 
skickar iväg elever till dem. Jag pratar med specialpedagogen, och om vi tycker att det 
behövs en speciell åtgärd så skriver vi ett åtgärdsprogram.  (L5) 
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Sen har vi här på skolan specialpedagoger och känner jag att det här behöver jag hjälp 
och stöd med och att det här kan jag inte stötta upp barnet i själv så kan jag vända mig 
till dem och vi får göra en anmälan eller vad man ska kalla det till specialpedagogen. 
(L6) 
 

Trots att specialpedagogen eller specialläraren i mångt och mycket är ett stöd för lärarna kan de i 
vissa fall upplevas på ett negativt sätt. Deras hjälp känns ibland svår att få tillgång till. Det kan 
också upplevas som en belastning då man som lärare blir ålagd ännu mera arbete för att ta del av 
specialpedagogens arbetssätt.  

 
Vi är vi nog dålig på att anmäla bara svaga barn, för vi vet att det inte finns tillräckligt 
med speciallärare. Vi har pratat om hur vi skall få någon som är duktig på dyslexi så att 
eleverna har någonstans att gå någon gång eller att någon kan göra i ordning material 
för specifik träning. (L2) 
 

Samma lärare fortsatte: 
 
Vårt arbete är oändligt men vår arbetstid är ändlig. Av specialpedagogen så har vi i 
stort sett ingen hjälp. Specialpedagogen har varit här förut och sedan var vi utan 
ganska länge. Vi fattade tidigare ett beslut, för att få mindre grupper så tog vi bort en 
speciallärare. Har man mindre grupper så gör jag mycket bättre nytta, jag är utbildad 
pedagog så jag kan vara en bra speciallärare själv om jag får tid till det. Eftersom 
erfarenhet betalar sig. Men sen skulle man behöva en specialpedagog, men den här 
specialpedagogutbildningen har fått för sig att bara vara rådgivande och när man har 
häcken full ska man dessutom få en lunta till som förklarar hur jag skall jobba med 
den här eleven så drar man sig för att ta hjälp av specialpedagogen. Vi vill ha en 
pedagog som tar ut den här gruppen ex dyslektiker, och jobbar med sin expertis, att de 
ska jobba med eleverna och inte tala om för oss vad vi ska göra. Därför utnyttjar vi 
specialpedagogen dåligt. (L2) 

 
När vi inte har tillräckligt med speciallärare så kan man inte få stödet därifrån heller 
och inte få den här kontinuiteten som behövs. (L3) 

 
Lärarnas svar visar att specialpedagog och speciallärare har viktiga funktioner när man skall göra 
bedömning av vilket stöd eleven behöver. Av dessa funktioner kan man få professionell hjälp 
med observationer och råd och tips om hur man kan arbeta. Kritiken som kommer fram visar att 
man som lärare upplever att pedagogen talar om hur man skall göra men att man saknar hjälp 
med själva genomförandet. 

5.3.4. Föräldrar och utvecklingssamtal  
Nedan följer lärarnas resonemang om hur de ser på föräldrarnas medverkan: 

 
Jag hör av mig till föräldrarna eller också hör de av sig när de funderar på något. Man 
sätter sig ner och pratar och ser hur man skall kunna lösa uppkomna problem. Man 
kan se på hur de har det hemma och hur det skiljer sig mot skolmiljön. (L1) 
 
Man har kontakt med föräldrarna och har ett utvecklingssamtal och gör ett 
åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna. Bra att man har starkt stöd av 
föräldrarna för har man inte det så är det väldigt svårt tycker jag, i och med att man 
har det svårt att lämna övriga och bara fokusera på en elev. Man skulle vilja ha mera 
sådan tid att kunna följa upp enskilt men dessvärre fungerar inte skolan så i dag tycker 
jag. (L3) 
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Vi pratar med föräldrar och pratar med eleven så att vi är överens om hur det ser ut 
och hur vi ska jobba då. Så sätter vi upp mål i det åtgärdsprogrammet och sen så 
jobbar vi enligt åtgärdsprogrammet. Sen följer vi upp det. (L5) 
 
Vissa problem, som dyslexi, kan inte utredas hur tidigt som helst. Om man har bra 
kontakt med föräldrarna och de själva berättar att de har haft svårigheter, då kan man 
ana att det hänger ihop med elevens problematik. Men då behöver man få veta det 
från föräldrarna. (L6) 

 
Samma lärare resonerar vidare: 

 
Man pratar ofta med föräldrarna på utvecklingssamtalen eller om man kallar in dem 
särskilt när man känner att här har vi stora svårigheter. Det får man avgöra lite i 
situationen och vilken elev det är och hur tidigt i åldern det är och så. Man får tänka 
på hur man lägger fram det, hur man uttrycker sig. Det är beroende på av vilka 
föräldrar man har att göra med. Andra vet jag att det behöver jag inte vara för de 
känner redan till det här problemet. De kanske blir upprörda eller ledsna när de får 
höra så mycket negativt och där gäller det att plocka fram positiva saker, så att man 
faktiskt talar om de goda sidorna och sedan att de här behöver vi kämpa på med. Att 
det här har vi upptäckt och här vill vi hjälpa din son eller dotter extra mycket. För 
några är det väldigt negativt men för andra är det vad man behöver höra för att förstå 
att OK nu behöver mitt barn hjälp.(L6) 

 
Kontakten med föräldrarna anser lärarna vara en viktig del i samband med bedömningar av barns 
behov av särskilt stöd. Utvecklingssamtalen har en viktig roll, men även att kunna kontakta 
föräldrarna och tillsammans se vad man kan göra för att barnet skall ha det bra och få det stöd 
som det behöver är viktigt. Ett bra föräldrasamarbete är viktigt i arbetet med åtgärdsprogram och 
bedömningen av behov av särskilt stöd. 
 

5.4. Lärares tankar kring behov av särskilt stöd 
Behov av särskilt stöd väcker många funderingar och tankar hos lärarna. Uppfattningen om vad 
begreppet behov av särskilt stöd egentligen innebär är inte densamma hos alla lärare. Istället så 
skiljer sig lärarnas definitioner av begreppet åt på olika sätt. En del menar att man behöver en 
diagnos för att vara i behov av särskilt stöd, andra att det är diagnosen som ger resurserna att 
stödja eleven. 

5.4.1. Definition av begreppet behov av särskilt stöd 
Vad som ligger i begreppet behov av särskilt stöd är inte helt tydligt. Lärarna i undersökningen 
fick därför förklara hur de tänker angående innebörden i termen behov av särskilt stöd, vad den 
enskilda läraren lägger i begreppet. Svaren visar på en mångfald av tankar som redovisas genom 
citat av lärarnas tankar. 
 

Rent spontant ser jag att det är någon mer än bara jag själv. Att jag får in någon som 
kan hjälpa mig med det. Att jag ändrar några uppgifter till någon elev ser jag inte som 
ett behov av särskilt stöd. Det ser jag mer som individen, en slags individualisering. 
Utan det är mer att jag ser att jag kan få in en vuxen till. Sen behöver det inte vara en 
assistent eller så, men att det kan vara någon som kommer in och som hjälper mig. Ja 
för det är mer individualisering det som man anpassar efter varje elev. Om jag känner 
att jag inte direkt kan hjälpa utan att en elev behöver mer hjälp än min hjälp. Jag 
kanske inte klarar mer dels på grund av att jag har hela klassen, dels att jag inte riktigt 
har tiden, möjligheten att det faktiskt inte riktigt funkar. (L1) 
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Behov av särskilt stöd är för mig det är dyslektiker, dyskalkyli som man misstänker. 
Då måste man ha någon form av specialpedagog som är duktigare på sådant än vad en 
annan är. (L2) 
 
Det är när det finns någon typ av störning, och sedan naturligtvis de som har svårt att 
läsa skriva, dyslektiker, de behöver också. Det är när väl när man ser att läsning och 
skrivning inte fungerar, de har behov av särskilt stöd, ja över huvud taget så egentligen 
skulle man ha bläckfiskkapacitet för att räcka till och hantera allt som finns i en grupp. 
Dessvärre så är det så att det är många som hamnar i den här så kallade gråzonen som 
man skulle kunna sparka igång med inte så stor insats heller men där det inte finns 
tiden och lugnet att göra den här insatsen och göra den kontinuerlig då för att ibland 
behöver man avsätta en tid varje dag i ett par veckor för att nöta på något, räta ut 
frågetecken eller titta närmare på något. Så kanske den här grejen vore löst istället 
försöker man bredda så man tar det för allihop och det är egentligen inte bra. (L3) 
 
Där åtgärdsprogram är framställt då man menar att här är det ett behov av ett extra 
stöd. Även när arbetslaget behöver göra en insats. Men egentligen så tycker jag att alla 
barn är i behov av särskilt stöd. Att alla ska bli sedda och få det de behöver, men det 
är en utopi. Även individuella utvecklingsplaner är en form av särskilt stöd. Sedan 
beror det på hur man lägger in hur särskilt det här stödet skall vara. (L4) 
 
Ja det är elever som man behöver tänka till runt omkring. Man har någonting som 
majoriteten klarar av, men den här eleven klarar inte det utan man kanske måste ha 
andra arbetsuppgifter. Ja, någon typ av förändring måste till. Det behöver inte vara att 
den eleven får extra stöd av en annan person så, utan det kan vara att jag måste tänka 
till och ändra någonting i klassen. Eller att jag ändrar rutiner eller någonting sådant. 
Man har ofta några sådana i varje klass där man tänker att det här går inte, här måste 
jag göra något. Att uppgiften är alldeles för svår honom eller henne. (L5) 
 
Individualisering! Alla elever behöver individualisering, det spelar ingen roll. Man 
jobbar och man tänker på individen så kopplar jag ihop det. Man får tillsammans 
jobba mot att nå målen och alla ska dit, men vi har olika vägar för att nå dem. Vi är 
olika individer och i princip så är faktiskt alla mer eller mindre i behov av särskilt stöd. 
Egentligen skulle kanske termen behov av särskilt stöd kunna tas bort. Jag tror att den 
hänger kvar sen längre tid tillbaka, när det fanns obs-klasser och eleverna gick dit och 
det var det inte tillåtet att vara annorlunda, alla skulle på något vis ha kommit till 
samma utvecklingsnivå. Så är det inte idag. Vi vet att vi skall möta barnen där de står 
och det har hänt så mycket. Men jag tror termen hänger kvar sen dess, långt tillbaka. 
(L6) 

 
Sammanfattningsvis kan lärarnas tankar om behov av särskilt stöd sammanfattas i tre olika 
tankar. Några lärare anser att alla elever är i mer eller mindre behov av särskilt stöd. Några anser 
att termen betyder att eleven behöver mer stöd än vad den ”vanliga” läraren klarar av att ge. Till 
sist så menar vissa att behov av särskilt stöd innebär att eleven bör utredas eller redan har en 
diagnos. 

5.4.2. Diagnosens betydelse  
Diagnostisering av elever med behov av särskilt stöd diskuteras emellanåt och lärarna i 
undersökningen gav oss sin syn och sina tankar kring att diagnostisera elever. Nedan citeras 
lärarnas svar: 
 

 Det kan vara bra att få en diagnos på en elev av olika orsaker. En del säger att då 
kanske du har chans att få extra hjälp eller någonting sådant. Men ibland kan det vara 
bra att få för att sätta kläm på vad det är för någonting och vetskap om var jag ska 
sätta in mina resurser. (L1) 
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Vi har sett det som bra för då får vi hjälp. Det är lite hemskt att man måste ha en 
diagnos för att få hjälp. Utredning handlar för mig om att få hjälp i så fall av 
specialister. Det är de speciella, psykologiska grejerna som är det jobbigaste och när 
man har andra barn att ta hänsyn till. (L2) 
 
Jag tycker inte att man skall sträva efter en diagnos i första hand utan att man ska 
försöka komma på något, inte lösning på problemet, men att man kan hjälpa till att 
hantera problemet. Ge eleven några verktyg att hantera vardagen. Diagnosen skall inte 
vara det primära utan jag tycker att man kan göra tester för att ringa in problemet men 
diagnoser tycker jag att man skall vara lite sparsam om det nu inte behövs för att få 
resurser. Dessvärre är det så, att många gånger behövs den där diagnosen för den 
skull, men också kan det vara föräldrarna som tycker så att det kan vara en lättnad för 
att få förståelse för varför det har varit jobbigt. Då kan det kännas befriande att veta 
att barnet har exempelvis ADHD för att kunna förklara beteendet för andra och sig 
själv. (L3)  
 
Jag kan tycka att själva diagnosen inte är det viktiga för mig, utan det är vad man gör 
av den som är det viktiga. Vilken hjälp jag får utifrån den diagnosen. För jag är inte 
hjälpt av att få en ADHD-diagnos och sen inte få någon hjälp med vad jag skall göra. 
Jag måste få den vidare hjälpen. Det kanske blir lättare att sprida vidare och kämpa för 
hjälpen om man har en diagnos. Framför allt behöver jag handledning, någon att bolla 
med för jag har inte den erfarenheten så att jag känner att jag skulle kunna klara det 
själv. Förut har man kunnat få assistenter utan diagnos men det dras in på det. (L4)  
 
Jag känner att jag inte har så mycket kunskap om det här med diagnoser, det är något 
som speciallärarna sköter om. Det är väl bra tycker jag att man får en diagnos på 
behovet. (L5) 
 
Diagnosen är viktig så att eleven säkert får rätt hjälp och för att få sina egna mål att 
arbeta mot. Och i de fallen är det bra att få en diagnos, det tjänar eleverna. Här på 
skolan, eftersom vi har specialpedagogerna, är oftast arbetet igångsatt redan. Vi 
arbetar redan med och hjälper elever som har svårigheter att läsa eller skriva och sådär. 
De finns redan med och får den hjälpen de behöver medan man på andra skolor 
måste ha en diagnos för att få hjälp. Det är lite beroende på var man hamnar och vad 
som är viktigt. Men det viktigaste är inte diagnosen i sig utan att eleven får hjälp och 
att man ser till att eleven får det stöd som behövs för att ta sig upp. (L6) 

 
När lärarna ger sin syn på diagnostisering kommer de också in på tankar om vilka negativa 
effekter en diagnos kan innebära. Dessa tankar beskrevs av lärarna på följande sätt: 
 

Får du en diagnos så bärs den med hela tiden, den kan även bli ett hinder för eleven. 
Det beror alldeles på hur man hanterar det tror jag. Men vi måste också tillåtas att vara 
olika och därför måste vi se behoven och sätta in stöd när det behövs enkelt. Men 
man måste ändå, tycker jag, sätta fokus på vad problemet är och hur kan vi lösa det 
här. Men jag tror att det beror på hur man som vuxen, som lärare och vi inom skolan 
hanterar det. (L1) 
 
Enda nackdelen som jag ser är att jag inte orkar med att en specialpedagog kommer 
med en lunta och det gör att det blir en massa extra jobb. Mer möten med många 
olika personer och det tar väldigt mycket tid, tid som tas från din planering. Då kan 
man fråga sig om det verkligen blir bättre. Jag är rädd för de här luntorna så att säga, 
jag tycker jag gör ganska stor nytta själv men ibland måste man. (L2) 
 
Det finns även de som är lätt störda och har stökigt beteende utan att det behöver 
fattas något. Skolsituationen kanske inte är rätt och det är inte riktigt deras grej liksom 
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att vara i skolmiljö, de får myror i brallan ändå. Och det är där jag är så tveksam. Ska 
man utsätta dem för en utredning och misstänkliggöra dem? De är i en känslig ålder 
mellan 10-13 år. De är väldigt känsliga för att vara avvikande. Att då bli utsatt för en 
undersökning, diagnostisering kan kännas frustrerande, man vill inte vara den som 
avviker och så visar det sig att det var helt normalt men att det är en sprattligare unge. 
(L3) 
 
Diagnosen kan bli en stämpel för barnet i fråga. Jag tror också att många föräldrar är 
rädd hur det kan bli längre fram … och hur det kommer att påverka barnet om de har 
den här diagnosen. (L4)  
 
Man kanske kan få en stämpel på sig. Kanske finns det förutfattade meningar om hur 
personer med diagnoser är. (L5) 
 
Eleven själv kan känna när den får en diagnos att den inte är lika duktig som andra på 
det här. Att det är något fel på mig, eller vad den känner. Så där kan självkänslan gå 
ner för en del elever och det är en bieffekt. För andra så stärks självkänslan och de 
känner att nu vet jag, det beror på och de får lättare att hantera sina problem medan 
det för andra då blir tvärtom vad jobbigt jag är korkad kan de känna. Jag är inte som 
alla andra. (L6) 

 
Sammanfattat så menar lärarna att diagnosen i sig inte är eller borde vara viktig för en elevs 
möjlighet till behov av särskilt stöd. Diagnosen kan ses som en bekräftelse på att man har varit 
rätt ute i sina tankar och förklarar elevens beteende. Den ger också lärarna möjlighet att skaffa sig 
kunskap för att hjälpa eleven. Diagnosen kan vara positiv för eleven och föräldrarna, som en 
förklaring till elevens svårigheter. De negativa sidor som diagnosen kan föra med sig menar 
lärarna är att eleven får en stämpel som avvikande, och att diagnosen alltid följer med eleven. En 
lärare menar också att med diagnosen följer en massa extra möten och arbete som måste göras 
trots att läraren tycker hon kan hantera problemet med sin erfarenhet. 

5.4.3. Vinster med diagnoser  
Lärarna tar upp många tankar om både för- och nackdelar med diagnoser. Vad vinner man då 
som lärare på att få en diagnos på en elev som man upplever behöver särskilt stöd? På detta 
svarar lärarna: 
 

Om jag har en diagnos på en elev så kan jag lättare visa att jag behöver extra hjälp, det 
är en vinst. Jag upplever att det kan vara en ren kostnadsfråga, en ekonomisk fråga att 
få hjälp. (L1) 
 
Man får en förklaring varför. Det tycker jag är väldigt viktigt. (L2) 
 
Resurser är den största vinst man gör med en diagnos. Man får även handledning och 
hjälp, får inringat de problemområden där man kan stötta och göra lite annorlunda 
kring eleven. Man får många tips på hur man kan göra, hur man kan avleda till ex barn 
med hysteriska utbrott och det är väldigt svårt att få tillbaka den eleven i en 
arbetssituation igen. (L3) 
 
Med en diagnos kan jag få hjälp från habiliteringen om eleven är inskriven där. Man 
får hjälp både med läromedel och de kan tipsa och man kan få komma upp dit för att 
få lite kött på benen för att kunna hjälpa det barnet. (L4)  
 
Det blir inte mer hjälp för att jag får en diagnos, det blir det inte. Att få en diagnos kan 
möjligen göra det lättare att hitta litteratur som beskriver problemet för att öka min 
förståelse. (L5) 
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Jaa, vad vinner man? Det beror lite på vad diagnosen säger. Säger den att du alltid har 
rätt att ha en assistent, då är det naturligtvis jätteskönt att veta att den här eleven får 
hjälp nu. Sedan får man försöka hävda sig mot andra att jag behöver lite mer 
specialpedagogik, eller finns det något annat hjälpmedel som den här eleven behöver. 
Att man får lättare att köpa in sådana saker. Jag upplever att det är svårare att få en 
assistent till en elev som inte har en diagnos än till en som blivit diagnostiserad. Så på 
så sätt är det bra med diagnos. Om jag får en assistent är det inte så att jag får sluta att 
planera för den eleven utan nästan tvärtom. Det blir nästan mer jobb. (L6) 

 
Sammanfattande så anser lärarna att den största vinsten med en diagnos är att det gör det lättare 
att få resurser t.ex. i form av assistenter. Diagnosen gör också att man kan få hjälp av habilitering 
och att man får läromedel anpassade för den enskilda eleven. Diagnosen kan förklara elevens 
beteende och då ökar förståelsen för eleven och dess behov.   
 
 

6. ANALYS/DISKUSSION  

6.1. Tankar om särskilt behov 
I undersökningen framgår att begreppet behov av särskilt stöd väcker många tankar hos lärare 
och att definiera vad det innebär är inte helt enkelt. De lärare som deltagit i intervjuerna har olika 
syn på vad som ingår, samtidigt som det finns många angreppspunkter som vidrör varandra i 
svaren. Vi tycker oss se tre olika sätt som lärarna representerar.  
 
Det första är att man anser att termen i sig är förlegad, och man ser att alla elever egentligen har 
behov av särskilt stöd. Denna tanke anser vi får stort stöd i skolans styrdokument. I skollagen 
står om alla elevers rätt till lika utbildning och att utbildningen ska ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att de skall kunna bli aktiva deltagare i samhället. Även i läroplanen, 
Lpo 94, beskriver man elevernas rätt till en utbildning anpassad till den enskilda eleven. I 
läroplanen uttrycks också vikten av att undervisningen anpassas till varje enskild individs 
förutsättningar och behov för att främja elevens lärande. En likvärdig undervisning innebär inte 
att alla skall nå målen på samma sätt, utan att eleverna måste presenteras olika vägar som endast 
har det gemensamt att de alla leder till de uppsatta målen. Undervisningen kan därför inte 
utformas lika för alla och det är det som lärarna i undersökningen menar. Dessa lärare menar att 
genom individualiseringen som görs, av varje elevs undervisning, blir alla på ett sätt i behov av 
särskilt stöd i mer eller mindre utsträckning. 
 
Det andra sättet som lärarna i undersökningen anger är att behov av särskilt stöd innebär att 
någon elev behöver mer än vad läraren själv kan ge. Det kan bero på att lärarna saknar kunskap 
om det specifika problemet, inte känner igen det eller inte riktigt förstår hur man skall kunna 
stödja eleven i svårigheten. Att man anpassar undervisningen ser man inte som behov av särskilt 
stöd. Det är när man behöver hjälp av någon annan vuxen i skolan som kan komma och 
observera enskilda elever och ge stöd till både elev och lärare. Detta synsätt får stöd av Brodin 
och Lindstrand som anser att specialpedagogik och behov av särskilt stöd är något som man tar 
till när den vanliga pedagogiken inte riktigt räcker till för att eleven skall kunna ta till sig 
undervisningen på samma grunder som andra elever klarar. Denna tanke innebär att behov av 
särskilt stöd är när man kallar in experter för att hjälpa till. Det skulle vidare betyda att 
specialpedagogiken endast skulle användas i mycket speciella fall och ge en ny innebörd åt 
specialpedagogiken som i dagens form istället skulle beskrivas som en bra pedagogik som utövas 
av alla pedagoger i skolan.  
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Det tredje sättet att se på behov av särskilt stöd, som framkommer i vår undersökning, är att man 
tittar på diagnoser. Behovet av särskilt stöd infinner sig när eleven blir diagnostiserad, eller när 
man startar en utredning för eventuell diagnostisering. I svaren framkommer dyslexi och 
dyskalkyli som exempel på behov av särskilt stöd och man ser att behovet av en specialpedagog 
är nödvändigt. De lärare som menar att diagnosen innebär att eleven är i behov av särskilt stöd 
anser att det är då hjälpen behövs utifrån. Andra problem tycker lärarna att de till stor del klarar 
av att lösa själva eller ihop med arbetslaget genom att anpassa lärsituationen till eleven. I detta får 
lärarna stöd av Brodin och Lindstrand som menar att diagnostiseringen ökar som en följd av att 
resurstillgången styrs av diagnosen. Författarna anser att eleverna skall ha rätt till särskilt stöd i 
den omfattning de behöver, oavsett om de har en diagnos eller inte. Det är så lärarna arbetar. De 
menar att de gör mycket själva och det är när kompetensen inte räcker till som diagnosen och 
behov av särskilt stöd behövs 
 
Just diagnostisering är ett begrepp som lärarna i undersökningen tar upp till diskussion. De flesta 
lärarna menar att diagnosen i sig inte är nödvändig. Eleverna skall få den hjälp de behöver oavsett 
om det finns en diagnos fastställd eller inte. Innan utredning har bekräftat misstanken så har 
arbetet med att stödja eleven redan börjat. Det som framkommer som positivt med en 
diagnostisering är att det ger en förklaring, det kan kännas som en lättnad, en bekräftelse på 
varför man upplever svårigheter. I studien anser några att diagnosen ökar lärarens förståelse och 
möjlighet att hjälpa på rätt sätt. Man framhåller också det kan vara skönt för eleven att få 
förklarat vad det är som inte stämmer riktigt och man pekar också på att föräldrar kan uppleva 
det som positivt att få en diagnos på barnets beteende som man innan inte riktigt kunnat förklara. 
Denna förklaring stämmer överens, med tidigare nämnda, Atterström och Persson som anser att 
diagnosen kan upplevas som en lättnad för både lärare, elev och föräldrar. Problemet som 
författarna ser med diagnosen är att det finns risk för att eleven blir diagnosen, att man inte ser 
barnets möjligheter, utan att fokus istället läggs på diagnosen och de problem som den innebär. 
Denna tanke ges också av de intervjuade lärarna som menar att diagnosen kan bli ett hinder för 
eleven, något att gömma sig bakom. En åsikt som delas av Wrangsjö som menar att diagnosen 
dels kan skapa struktur i en annars kaotisk tillvaro, men att den också kan försvara ett beteende 
där man utnyttjar diagnosen till sina egna syften. Man ser en risk att eleven blir stämplad, och att 
självkänslan blir sämre när man känner att man avviker. Det framkommer att elever som kanske 
är i en känslig ålder i stort kan känna sig utpekade och misstänkliggjorda när de utsätts för en 
utredning och som en lärare påpekar: Man får inte glömma bort att det finns sprattliga ungar utan 
att det är något som fattas.  
 
Lärarnas tankar om behov av särskilt stöd kan alltså se väldigt olika ut vid en första anblick, men 
vid en närmare analys menar vi att de egentligen inte skiljer sig så mycket åt. Lärarna är medvetna 
om elever som behöver få stöd i sitt lärande. De arbetar alla med individualisering, för att alla 
elever skall få en undervisning som baserar sig på den enskilda elevens förutsättningar och 
egenskaper. På grund av att begreppet behov av särskilt stöd inte är tillräckligt väl definierat kan 
det uppstå klyftor som antyder en stor skillnad i bedömningen, men vid en närmare titt så är 
lärarna relativt eniga i hur man behandlar och hjälper eleverna i deras lärande. Att det finns ett 
problem med definieringen av begreppet framgår i tidigare forskning. Brodin och Lindstrand 
skriver att svårigheterna beror på att det är många olika discipliner som är inblandade och 
svårigheten ligger i att jämka samman idéer och insikter från dessa. Författarna hänvisar även till 
den utredning angående lärarutbildningen som gjordes 1978 där man kom fram till att 
specialpedagogiken inte längre är specifik för att fånga upp några få elever utan istället är en 
självklar pedagogik som många elever behöver som stöd under längre och kortare perioder. Det 
stämmer med våra lärare som anser att alla elever är i behov av särskilt stöd. Brodin och 
Lindstrand stödjer tanken när de talar om att det kan vara dags att sluta prata om behov av 
särskilt stöd och istället inrikta sig på elevernas rättighet till lämplig undervisning. Kanske är det 
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utpekande att prata om att utreda en diagnos istället kanske man skulle samtala om problem och 
diagnoser för att komma ifrån det stora fokus som ligger på det avvikande, det icke normala 
beteendet och på så sätt komma ifrån den negativa understrykning som läggs på utredning. Vi får 
då ett fokus på eleven som subjekt istället för att bli ett objekt för utredningen.  
 
En tydlig tendens i undersökningen är att de vinster som lärarna ser på att en elev diagnostiseras 
är att det är lättare att få resurser. Resurserna kan vara i form av arbetsmaterial, handledning, 
möjlighet att hitta litteratur om problemet. Men det man framförallt vinner är stöd i form av fler 
vuxna i klassrummet eller via specialpedagog som övertar visst arbete med eleven. Lärarnas svar 
visar att de genom diagnosen får ett medel i diskussionen och kan visa att det här problemet finns 
och den här hjälpen behövs. Att det behövs en diagnos för att få resurser är något som lärarna 
beklagar. De anser att diagnosen i sig inte alltid behövs för att en elev med behov av särskilt stöd 
ska kunna få den hjälp den behöver. Diagnosen blir istället det påtryckningsmedel som gör att 
resurser kan frigöras. Även Brodin och Lindstrand pekar på att kopplingen mellan diagnos och 
resurs är stark. Författarna påpekar att det är självklart att elever i behov av särskilt stöd skall få 
det, men det skall vara en rättighet som ska gälla alla elever oavsett om de har diagnos eller inte. 
Risken med att knyta resurserna till diagnosen blir en ökad risk för över diagnostisering, vilket 
kan få till följd att elever diagnostiseras i onödan. Om man bara hade resurserna så skulle man 
klara av att möta eleven på elevens egen erfarenhetsnivå och lösa svårigheterna genom att 
individualisera den vanliga undervisningen.  
 

6.2. Normalisering – på gott eller ont? 
För att utveckla den specialpedagogiska kunskapen inne i klassrummen pekar resultatet i 
intervjuerna på en mängd faktorer som ligger i nära relation till tankar om behov av särskilt stöd. 
Vernersson pekar på vikten att som lärare ha en medvetenhet om olika orsaker till att ett behov 
av särskilt stöd kan uppstå och att det är en nödvändighet för att kunna utveckla undervisningen 
och för att möta den mångfald av barn som finns i ett klassrum. Det som man själv inte stött på 
tidigare upplevs som onormalt, medan en kollega som bär med sig just den kunskapen och 
erfarenheten ser det som något fullt normalt. Det framkommer från lärarna att ledarskap har 
betydelse eftersom ledarstilen påverkar eleverna. Att ledarskap påverkar barn är ett faktum som 
även Fischbein och Österberg framhåller. Därför är det viktigt att vara medveten om hur barn 
påverkas av lärsituationen. Hur man hanterar variation har med ledarskapet att göra men också 
synen på normalisering kontra individualisering. På så sätt är samspelet mellan barn och vuxna 
avgörande för behov av särskilt stöd. 
 
Intervjuerna av lärarna visar att det är många olika saker som väcker tanken på att bedöma ett 
behov av särskilt stöd, och vi anser att det inte är så konstigt. Vernersson menar att ur ett 
historiskt perspektiv så har specialpedagogiken förändrats och lärarna har kastats mellan olika 
teorier och vetenskaper. Detta på grund av att samhället varit, eller kanske till och med 
fortfarande är, på jakt efter det normala. En intressant fråga är vad det är för skillnad på den 
normala pedagogiken och specialpedagogiken. Vad är det som specialpedagogen kan och 
klassläraren eller de andra inte kan? Det vi ser i vår studie är att lärarna är bra pedagoger själva, 
och även om man inte kallar det man arbetar med för specialpedagogik så försöker man arbeta 
med en pedagogik anpassad utifrån elevens behov. Vi ser det som att specialpedagogik bör vara 
den normala pedagogiken just för att göra det särskilda så lite särskilt som möjligt. Det stämmer 
också överens med Brodin och Lindstrand som anser att alla lärare borde ha den 
specialpedagogiska kunskapen. Atterström och Pettersson menar även de att genom ett sådant 
arbetssätt kan vi också minimera riskerna för att elever skall bli segregerade på grund av att de blir 
allt för utmärkande. Då skulle också bristen på specialpedagoger och möjligheten att välja bort 
specialpedagoger för att få mindre klasser inte ses som problem i sig. Kanske kan det då vara rätt, 
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som en lärare menade, att ha mindre klassammansättningar och genom det få möjlighet att vara 
varandras specialpedagoger. Detta skulle enligt Vernersson kunna ge mer tid att möta eleverna 
och ge varje elev möjlighet att synas.  
 
I Lpo 94 kan vi utläsa att skolans personal skall möta barnen där de står för att stödja deras 
lärande utifrån deras förutsättningar och behov. Danielsson och Liljeroth menar att detta kan 
tolkas på olika sätt eftersom man antingen kan lägga fokus på det utmärkande barnet eller lägga 
fokus på alla barnen i gruppen. Varje elev har unika egenskaper och med utvecklad pedagogik lär 
vi inte bara barnen, utan även oss själva. Vi ser det som ett steg mot en individualisering av 
undervisningen där man inte bara uppfyller Salamancadeklarationen, som Atterström och 
Persson beskriver, utan också stärker oss själva som pedagoger. I intervjuerna framgår det att det 
inte alltid är samma elever som har behov av stöd i alla ämnen utan det skiljer sig från ämne till 
ämne. Det visar att vi är olika individer. Specialpedagogiken kan definieras, vilket bland annat 
Brodin och Lindstrand gör, som att man undervisar samma saker på speciella sätt. 
Individualisering innebär att man i dag ska lyfta in det speciella i klassrummet för att minska 
segregationen mellan eleverna, vilket inte är helt lätt för lärarna. Man gör det särskilda mindre 
särskilt genom att man gör det särskilda till något normalt som alla elever kan ta del av. Det finns 
ingen som förlorar på det i längden och specialpedagogik behöver inte vara annorlunda.  
 
Enligt Brodin och Lindstand så skall svårigheter ses som en normal variation där skolan har ett 
stort ansvar att inte fokusera problemet på den enskilde eleven. Interaktion mellan barnet och den 
närmaste omgivning ger utveckling. När lärarna individualiserar undervisningen upplever de sig 
behöva ha bläckfiskskapacitet för att klara av situationen. De känner att de ska kunna allt och fixa 
allt. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna med individualiseringstanken. Hur ser det 
ut med resurserna och får vi verkligen de resurser som krävs för att individualisera? Är det då inte 
lättare att söka det onormala och genom en diagnostisering få de resurser som man inte får vid 
individualisering. Vernersson menar att resurstillgångar styrs av samhällets ekonomi. Detta anser 
även Atterström och Persson som pekar på att forskningen har visat att vid god ekonomi är det 
enklare att lösgöra resurser och då är stödet för en integrerad skola, där elevers olikheter ses som 
normalt, starkare. Medan den segregerade skolan präglas av sämre ekonomiska tider. Det man 
måste fråga sig är hur lärare och eleverna hanterar dessa svängningar, när personal och 
hjälpmedel minskar vid sämre tider.  
 
I intervjuerna framkommer synen på att alla tillsammans bör hitta arbetsformer och arbetssätt 
som främjar och stöttar eleverna. Till det krävs att vi pratar med varandra och tar tillvara på de 
kunskaper och perspektiv som finns inom hem och skola. Individualisering kan vara att låta 
eleverna få sitta och hålla på med något medan man lyssnar, eller att få ha musik i öronen för att 
koncentrera sig bättre. Vi ser att det finns stöd för dessa argument både i lärarnas tankar och i 
styrdokumenten. I Lpo94 står att läsa att undervisningen inte skall behöva utformas helt lika och 
att skolans resurser inte behöver fördelas lika hos alla elever. Läraren skall se till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Då kan det också vara motiverat för vissa elever att få använda 
exempelvis en mp3-spelare. Det viktiga blir för lärarna att sätta sig in i hur de olika eleverna 
fungerar i olika miljöer och vid olika tillfällen. I intervjuerna menar en lärare att det viktigaste för 
eleverna är att få de bästa möjligheterna att lära sig, och att vägen till kunskap är individuell. 
Genom individualisering kan läraren lättare ge sina elever handledning och de kunskaper som 
eleverna bäst behöver. Därför är individualisering en förutsättning menar Teveborg. Författaren 
menar att individualisering, för att ge resultat, behöver rutin och arbetsro. Detta når man om 
eleverna arbetar med något för dem meningsfullt, på ett sätt som är anpassat efter den enskilda 
eleven. Vi menar att detta är viktigt att diskutera och att lyfta frågan för att tillsammans hitta ett 
synsätt som gynnar så många som möjligt.  
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Det som väcker tanken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd, hos lärarna, är inte endast 
läroplanens nationella mål. Även de kunskapsmål som skolor ofta själva har tagit fram för varje 
årskurs har stor betydelse i vad det normala barnet ska kunna. Kunskapsmålen ökar tanken på det 
normala vilket står i konflikt med individualiseringen. Börjesson menar att de 
utvecklingspsykologiska teorierna är det som skolans årskursindelning bygger på, och att man bör 
fråga sig vilket barn som är det normala. Den som är född första januari eller första december 
samma år. Lärarna anser att mognaden spelar roll vilket också forskningen visar. Man skulle 
kunna se det som att det inte går att undervisa det normala barnet, eftersom det normala barnet 
inte finns. En intressant teori framfördes i intervjuerna och den handlade om att man kanske 
skulle minska behov av särskilt stöd hos barn om man lät sexåriga flickor gå i skolan tillsammans 
med sjuåriga pojkar. Teorin stöds av Fischbein och Österberg som hänvisar till forskning där 
resultatet visat att pojkar oftare ansågs ha svårigheter än flickor. De menar därför att det är av 
stor vikt att man i åtgärdsprogrammen inte bara ser till elevens möjligheter och förutsättningar 
utan också väger in hur skolan hanterar variationer. 
 
Vernersson anser att det vi har med oss i bagaget av tidigare kunskaper och kulturella aspekter 
väger tungt. Den mångfald av synsätt som präglat den specialpedagogiska utvecklingen gör inte 
situationen enkel. Synsätten har gått från att ha handlat om att gallra ut de obegåvade helt från 
skolan, vidare mot att skilja de onormala från de normala genom till exempel specialklasser, till att 
se till barnens helhet där både familj och skola har stor roll i dag. Stora och många förändringar 
på kort tid gör att det som människan bär med sig kulturellt inte riktigt hinner med i samma takt 
som specialpedagogiken förändrats. Börjesson påpekar att hur det ser ut i framtiden är säkerligen 
annorlunda mot idag. Att bedöma ett särskilt behov innebär, enligt Danielsson & Liljeroth, att 
man slits mellan sunt förnuft och de olika vetenskaper som styr forskningen inom den 
specialpedagogiska vetenskapen. Detta upplever lärarna i undersökningen när de utifrån sina 
kunskaper och erfarenheter försöker anpassa undervisningen till varje elev. Lärarna beskriver hur 
man med sunt förnuft och magkänsla arbetar med att ge alla elever det de behöver. Alla vill dra 
sitt strå till stacken. Vi tror att man genom att problematisera begrepp som individualisering, 
avvikande, målstyrning, känsla och tillfälliga behov kan hitta alternativa vägar för att stödja 
eleverna i klassrummet.  
 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 
I vår rapport har vi som beskrivits undersökt hur lärare ser på behov av särskilt stöd. Vi har 
endast utgått från lärarnas beskrivningar av elever i behov av särskilt stöd. Utifrån vår 
undersökning ser vi ett behov av att i fortsatt forskning gå ett steg längre, och även titta på hur 
skolledning och kommun resonerar i detta ämne. Att helt enkelt titta på hur samsynen mellan 
lärare, skolledning och kommun ser ut. 
 
Vi ser också i vår undersökning att bristen på resurser är en avgörande faktor för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna möta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån det föreslår vi att man i 
kommande forskning undersöker hur fördelningen av resurser ser ut dels inom den enskilda 
skolan, dels ur kommunens perspektiv. 
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6.4. Metodreflektion 
Vår studie har genomförts som ett examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
Ämnet har varit en otrolig sporre för oss då vi också haft ett egenintresse av specialpedagogik, 
vilket har varit en väldigt bra drivkraft för arbetets genomförande i sin helhet. De perioder då 
uppgivenheten har varit påkommen så har vi verkligen sett vinsten med att vara två. Vi har varit 
ett väldigt bra team som kompletterat varandra, där skrattet har haft stort utrymme i behövande 
stunder. Vi har även haft många spontana träffar för reflektion och diskussioner om upplägg via 
telefon och genom de utmärkta fördelar som Internet ger med chattprogram och liknande.  
 
Vi har delat ansvaret av både läsning och skrivande mellan oss båda, vilket gjort att vi kunnat 
reflektera runt ämnet lite extra. Under skrivandet och i samband med intervjuerna så har många 
nya tankar väckts, och det ser vi som en utveckling av oss själva. 
 

6.5. Sammanfattning 
Genom undersökningen har vi fått ta del av många intressanta tankar om hur lärare ser på 
bedömning av behov av särskilt stöd. Det har gett oss en bra bild över vad det är som man bör 
titta på för att kunna anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov och på så vis utgå 
ifrån och ta vara på elevens vardagserfarenheter och skapa en inspirerande lärmiljö. 
 
Undersökningen visar på en mångfald av situationer och faktorer som väcker lärarnas tankar på 
att bedöma ett eventuellt behov av särskilt stöd hos en elev. Att eleven inte hänger med på det 
som majoriteten gör, när språket inte räcker till och när den sociala kontakten inte fungerar anser 
lärarna är tecken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Vi kan också utläsa av svaren att 
lärarna tittar på olika faktorer som kan påverka elevens lärande. Svaren visar hur lärarna utifrån 
faktorerna försöker hitta nya vägar för att anpassa undervisningen så att den skall passa eleven. 
Man tittar på hur miljön runt eleven ser ut och fungerar för att försöka hitta vägar som passar 
eleven. I lärarutbildningsutredningen 1978, som Brodin och Lindstrand refererar till, menar man 
att specialpedagogik bör vara det som präglar vardagsarbetet för all personal på skolan. Vi anser 
att det är något som lärarna i undersökningen är väl förtrogna med och som de försöker anpassa 
sin undervisning efter.  
 
I arbetet med att bedöma ett behov av särskilt stöd är kollegor, arbetslag, speciallärare och 
specialpedagoger ett viktigt stöd. Lärarnas svar visar också att kontakten med föräldrarna är 
mycket viktig och att man tar med dem i diskussionen om eleven. Lärarna framhåller också 
vikten av att ha en bra och tydlig kontakt med eleven för att göra honom eller henne delaktig i de 
beslut som tas, och därmed få ett inkluderande arbetsklimat. Det som ibland upplevs som 
problematiskt av lärarna är bristen på tid att diskutera kring vilka insatser som bör göras när man 
ser att behovet finns. Lärarnas resonemang får stöd av Fischbein och Österberg som menar att 
det är i samspelet mellan person och omgivning som specialpedagogiken befinner sig. Författarna 
menar vidare att det är viktigt att lärare är medvetna om hur de hanterar variation och om de ser 
variation som en möjlighet eller svårighet. Vernersson stämmer in i resonemanget och menar att 
lärarnas förhållningssätt gentemot eleven är av stor betydelse för hur en inkludering av eleven 
kommer att fungera. Vernersson menar vidare att om lärarna ska kunna uppnå en inkludering 
behövs även tid, resurser, lämpligt undervisningsmaterial, förtrogenhet med olika 
undervisningsmetoder samt kompetensutveckling. Detta stämmer väl med lärarnas åsikter, då de 
framhåller bland annat resursfrågan och avsaknaden av tillräcklig specialpedagogisk kunskap som 
ett problem i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
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Undersökningen visar på en mångfald av tankar som lärarna inkluderar i begreppet behov av 
särskilt stöd. Det visar på hur komplext begreppet är och vi menar att det är av vikt att man 
försöker definiera de olika beståndsdelarna som ryms inom begreppet, inte bara mellan lärare och 
inom varje skola utan även på kommunal och regional nivå. Lärarna är medvetna om det ansvar 
som åligger dem angående elevernas möjligheter att klara av skolan. Börjesson menar kritiskt att 
vetenskap och myndighetsutövande har följts åt och att det inneburit att vi försökt anpassa 
eleverna så att de skall falla inom det som anses vara det normala. Hur vi bedömer eleverna har 
till stor del, enligt Börjesson, utgått från föreställningen vad som är normalt. Brodin och 
Lindstrand framhåller att det normala är våra olikheter och det är det som skapar mångfalden i 
samhället.  
 
Slutligen vill vi konstatera att lärarnas syn på behov av särskilt stöd innebär att man sätter eleven i 
centrum och arbetar för att få en inkluderande skola där alla elever får den undervisning och det 
stöd som de har rätt till. Och för att uppnå en skola för alla efterfrågas olika typer av resurser.  
 
Vi vill avsluta med ett tänkvärt citat av Tor Nørretranders som Danielsson och Liljeroth har med 
i sin bok och som vi anser sammanfattar vår undersökning: 
 

”Det handlar om att se det vi ser, inte det vi tror att vi ser” 
- Tor Nørretranders - 
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8. BILAGOR 

8.1. Bilaga1 
Information om en undersökning kring barn i behov av särskilt stöd 
 
Vi är två studenter som går vår sista termin på Lärarprogrammet med inriktning mot de tidigare 
åren vid Högskolan Dalarna. Vi har båda under våra VFU-perioder kommit i kontakt med barn i 
behov av särskilt stöd och detta har gjort att vi har funderat mycket kring just begreppet behov 
av särskilt stöd. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Vårt syfte är att undersöka hur lärare tänker när man gör bedömningar kring elevers behov av 
särskilt stöd. 
 
Vi vill genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer av lärare som arbetar med elever i de 
tidigare åren. Vi har som önskemål att du kan avvara oss ca 60 minuter av din värdefulla tid där vi 
båda deltar.  
 
Fördelar med att delta i denna studie är att vi tillsammans kan ge underlag för ett pedagogiskt 
samtal just för att utveckla lärares tankar och bedömningar. Vi ser en fördel att alla får del av 
uppsatsen och att den senare kommer till användning i utvecklande samtal 
 
Uppgifterna som samlas in genom intervjuer kommer att spelas in och den informationen 
kommer att endast användas för forskningsändamålet och vara helt anonyma. Intervjun är 
konfidentiell vilket innebär att det är bara vi två studenter som vet hur du har svarat. Vi kommer 
heller inte att presentera skolans namn och ort. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Undersökn ngen kommer att p esenteras i form av ett examensarbete vid 
Högskolan Dalarna.  

i r

 Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Maria Halvarsson Agneta Hjelm 
Student; Student; 
Tallmostigen 20                                                       Hälsingevägen 28                              
842 33 Sveg   722 44 Västerås 
Tfn; 0680-132 53 Tfn; 021-332 084 
marhal@telia.com agneta.hjelm@spray.se
 
Hanna Trotzig - Handledare 
Högskolan Dalarna, Campus Falun 
Selma Lagerlöfsplatsen 
791 88 Falun  
Tfn; 023 – 778 343 
htr@du.se  
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8.2. Bilaga 2 
 
Frågor till lärare 
 
Vad är det som väcker tanken att någon elev är i behov av särskilt stöd? (mångfaldsfråga) 
Vilka faktorer väger du in i bedömning av ett särskilt behov? 
 
 
Hur går du vidare i din bedömning av elever i behov av särskilt stöd? 
Hur ser arbetsgången ut när du värderar ett särskilt behov hos någon elev?(ensam, i arbetslaget, 
specialpedagoger etc.) 
Vad avgör bedömningen av behov av särskilt stöd? 
 
 
Vad avgör bedömningen av behov av särskilt stöd? 
Hur ser du på att diagnostisera elever i behov av särskilt stöd?  
Vad vinner man som lärare på att få en elev diagnostiserad? 
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