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Abstract 

The purpose of this paper is to examine how the term "pupils in need of special support" is 

defined in Swedish central policy documents. The essay is based on a social constructive 

contribute knowledge about the term’s definition and interpretation with support in a range of 

scientific texts. The method for achieving the purpose based on qualitative textual analysis of 

Skollagen 2010:800, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet- Lgr 11, 

Salamancadeklarationen and analysis of the result of three scientific studies. 

Neither Skollagen 2010:800 nor Lgr 11 gives a clear definition of the term “pupils in need of 

special support”. The Salamanca declaration defines the term as necessary due to either a 

disability or some form of learning difficulty. None of the analyzed policy documents provide 

a specific definition of who is considered to be in need of special educational needs. 

In the scientific studies, it is clear that the definition of “pupils in need of special support” in 

central policy documents is unclear. There are no clear guidelines as to which persons are 

considered to be in need of special support. The interpretation of the term is placed on the 

individual school or teacher. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” 

definieras i svenska centrala styr- och policydokument. Uppsatsen ska med utgångspunkt i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv bidra med kunskap om begreppets definition och tolkning i 

dokumenten med stöd i ett urval vetenskapliga texter. Metoden för att uppnå syftet bygger på 

kvalitativ textanalys av Skollagen 2010:800, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11 och Salamancadeklarationen, samt analys av resultatet från tre 

vetenskapliga studier.  

Varken Skollagen 2010:800 eller Lgr 11 ger någon tydlig definition på begreppet ”elever i 

behov av särkilt stöd”. Salamancadeklarationen definierar begreppet som behov som beror på 

antingen ett funktionshinder eller någon form för inlärningssvårighet. Ingen av de analyserade 

styr- och policydokumenten ger någon specifik definition av vilka som anses vara i behov av 

särkilt stöd.  

I de vetenskapliga studierna framgår det att definitionen av begreppet ”elever i behov av 

särkilt stöd” i centrala styr- och policydokumenten är otydlig. Det finns inga tydliga riktlinjer 

för vilka personer som anses vara i behov av särkilt stöd. Tolkningen av begreppet läggs på 

den enskilde, skola eller lärare.  

Nyckelord 

Elever i behov av särskilt stöd, inkludering, särskilt stöd 
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Inledning 

Mitt mål med denna uppsats är att ta reda på hur begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” 

används i centrala styr- och policydokument i grundskolan. Styrdokumenten som beskriver 

skolans uppdrag bygger på ett sociokulturellt perspektiv som förespråkar inkludering 

(Kroksmark, 2003), det betyder att skolmiljö, pedagogik och organisation ska anpassas för att 

passa alla barn. Alla elever ska mötas utifrån sina egna förutsättningar och behov (Skolverket, 

2011). Men hur ska begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” tolkas? För att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv som innebär att innebörden av ett begrepp formas av de 

människor som använder det (Lindqvist 2011, Isaksson 2009, Giddens 2007) anser jag att 

tolkningen av styrdokumentens begrepp är mycket viktiga. Som aktör inom skolan är det 

viktigt att kritisk granska sina egna tolkningar, samt hur olika begrepp används.  Jag vill också 

utveckla en förståelse för vad andra forskare säger om tolkningen och användningen av 

begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” i centrala styr- och policydokument.        

Styrdokumenten beskriver hur eleverna ska bemötas och vad som är skolans uppdrag, men 

tolkningarna som påverkar pedagogers arbete är många. Alla styrdokument kan tolkas på 

olika sätt och som pedagog är det intressant att ta reda på vad annan aktuell forskning anser 

om dokumentens definition och användning av olika begrepp med tanke på kravet på en 

likvärdig utbildning. Det perspektiv och de tolkningar som finns påverkar bemötandet av 

dessa elever.   

 

Jag kommer genom kvalitativ textanalys studera hur centrala styr- och policydokument 

definierar, samt hur vetenskapliga texter av andra forskare definierar och tolkar begreppet 

”elever i behov av särskilt stöds” användning i dokumenten. Uppsatsen vänder sig till 

kommande lärare, samt personal inom grundskolan. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom textanalys undersöka hur begreppet ”elever i behov av 

särskilt stöd” definieras i centrala styr- och policydokument. Uppsatsen ska bidra med 

kunskap om begreppets definition och tolkning i centrala styr- och policydokument med stöd 

av ett urval vetenskapliga texter. 

Frågeställningar 

- Hur definieras och används begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” i centrala styr- 

och policydokument? 

- Hur tolkar och definierar ett urval nyare vetenskapliga texter begreppet ”elever i behov 

av särskilt stöd” så som det används i centrala styr- och policydokument? 

 

Disposition 

I kommande kapitel presenteras en bakgrund om ämnet för att ge läsaren en övergripande 

inblick i ämnet. Sedan kommer en metodbeskrivning som beskriver metoden undersökningen 

bygger på, där presenteras också en beskrivning hur undersökningen utförts rent praktiskt och 

vilka val som är gjorda med tanke på genomförandet. I kapitlet som heter textanalys 

presenteras analys av styr- och policydokument, samt annan forskning.  I kapitlet med resultat 

redovisas resultatet av textanalysen av styr- och policydokument och annan relevant 

forskning. I diskussion kapitlet återkopplar jag till frågeställningarna som undersökningen 

bygger på, samt redovisar om metodansatsen och resultatet besvarar syfte och 

frågeställningar. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs det särskilda stödet, vad det betyder och vilka barn/elever som anses 

vara i behov av det. Det ges en beskrivning av hur det särskilda stödet rent praktiskt kan se ut, 

samt en inblick i begreppet inkludering. Efter det följer en kort redogörelse för vilken syn det 

finns på elever i behov av särskilt stöd och åtgärder som vidtas, samt vem eller vad som 

ansvarar för det.  

Vad betyder särskilt stöd och vilka barn anses vara i behov av 

det? 

Alla elever är i behov av stöd i skolan, men några elever är i behov av mer stöd än andra. Det 

betyder inte att eleven är i behov av mer stöd hela tiden. Eleven kan vara i behov av särskilt 

stöd i ett särskilt ämne eller enbart i en särskild miljö. Orsaken till behovet av särskilt stöd kan 

vara tillfällig i form av tillexempel kris i hemmet eller i mer varaktigt form som till exempel 

en funktionsnedsättning. Eleven kommer alltså inte klara sin skolgång så som det är förväntat 

(Skolverket, 2002). Nilholm (2012) beskriver att orsaken till behovet av särskilt stöd ser 

väldigt olika ut. Det kan handla om elever som inte hänger med i undervisningen och som 

därmed hamnar efter. Det kan också vara barn med försenad språkutveckling, barn som inte 

trivs i skolan, barn som inte passar in i miljön och upplevs störande, samt barn med olika 
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funktionsnedsättningar. Hans forskning visar att de orsaker som framkommit efter samtal med 

pedagoger ofta hänger ihop med och är knutna till eleven själv eller hemmet.   

Ahlberg (2009) definierar särskilt stöd som insatser och åtgärder av olika slag som skolan 

använder för att stödja elever i att nå målen både socialt och kunskapsmässigt. Det särskilda 

stödet kan ses som en del i ett socialt välfärdsprogram. Den juridiska aspekten av särskilt stöd 

är enligt skollagen att elever har rätt till stöd om de behöver det, men att detta måste det 

ansökas om. Det vanligaste i skolan är att klassläraren anmäler behovet till Elevhälsoteamet 

som tolkar och hittar åtgärder till behoven. Det är hos Elevhälsoteamet behovet förvandlas 

från ett kvalitativt behov till ett kvantitativt eftersom stödet har en kostnad. Skolverket (2002) 

säger att särskilt stöd ska ses som en del av den likvärdiga utbildningen som lyfts fram som en 

del av skolans uppdrag enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011). Stödet ska ges till elever som av olika anledningar inte når 

kunskapsmålen.  

Om en elev är i behov av särskilt stöd ska det enligt skollagen finnas ett åtgärdsprogram 

kopplat till eleven. Det framgår i de allmänna råden för åtgärdsprogram att lärare och annan 

skolpersonal tidigt borde uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd. En elev är 

i behov av särskilt stöd när eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskraven, nu eller längre 

fram i skolgången. Det kan också handla om andra svårigheter i skolan, det kan vara sociala 

svårigheter, någon form av funktionsnedsättning, psykosociala svårigheter, 

koncentrationssvårigheter eller upprepad frånvaro (Skolverket, 2013). 

Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” som ändrades från ”barn med särskilda behov” till 

”barn i behov av särskilt stöd” år 2000 skulle flytta problemet bort från eleven och istället 

ställa krav på det pedagogiska, organisatoriska och miljörelaterade. Detta har visat sig vara 

svårt att tillämpa i praktiken (Persson 2008, skolverket 2002). Nilholm (2012) anser att 

begreppet antyder att barnet eller eleven redan har svårigheter i skolan, något som kan tolkas 

som att problemet fortfarande läggs på individen. Istället skulle skolorna kunna arbeta mer 

förebyggande för att ingen elev ska hamna i behov av särskilt stöd. Detta beror lite på vilken 

syn skolan har på problemet och hos vem eller var det ligger. 

Hur kan det särskilda stödet rent praktiskt se ut?  

 I skollagen står det att ”Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle 

ha deltagit i eller som ett komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning” (SFS 

2010:800, s 28). Nilhom (2012) säger att det kan tolkas som att särskilt stöd är en extra insats 

som ges i den elevgrupp som eleven tillhör. Det kan vara i form av resurs eller ökad 

lärartäthet som uppmärksammar elevens behov extra. Asmervik (2001) håller med Nilholm 

om att det finns en tradition i dagens skola att individualisera elevers svårigheter och 

specialpedagogiska undervisningsformer i form av särskilt stöd oftast är utformat ganska lika. 

Individualisering praktiseras ofta mer konsekvent här än annars. Ljusberg (2009) säger att det 

finns ofta en ledande homogen undervisning för den stora undervisningsgruppen, och de 

elever som inte kan anpassa sig efter detta flyttas till ”lilla gruppen” eller till enskild 

undervisning. Ljusberg utrycker också i sin avhandling att det inte är något nytt fenomen, men 

är ett sätt att lösa en svår klassrumssituation med att flytta enskilda elever.  

Nilholm (2012) säger att i skollagen står det att om det föreligger särskilda skäl ska det 

särskilda stödet ges segregerad från undervisningsgruppen antingen enskilt eller i mindre 

grupper, det framgår dock inte av texten i vilka särskilda fall detta gäller. Begreppet särskilt 
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stöd är inte definierat i skollagen. Enligt skolverket (2013) beror det på att det inte är möjligt 

att ge några konkreta orsaker till varför en elev är i behov av särskilt stöd. Det går inte att dra 

några generella gränser mellan vilka som är i behov och vilka som inte är i behov av särskilt 

stöd. Tolkningen av vilka elever som är i behov av särskilt stöd är därför upp till den enskilde 

skolan att avgöra, det kräver en professionell bedömning från fall till fall. 

Ljusberg (2009) uttrycker att det är viktigt att inte glömma för vem man i så fall segregerar 

individer från dess naturliga undervisningsgrupp. Fokuset ska ligga på barnets bästa och inte 

göras för att underlätta för miljön i klassrummet. Ljusberg lyfter fram två orsaker som ofta 

används som argument för att särskilt stöd ges segregerat från undervisningsgruppen. Hon 

säger att det ena är att beskydda eleven i behov av särskilt stöd och det andra är att beskydda 

klassen, en elev i behov av särskilt stöd behöver anpassat stöd och att detta tar resurser från de 

andra eleverna. Skolverket (2002) säger att för elever som har det mycket svårt hemma där 

det mesta av uppmärksamheten riktas enbart mot detta, kan behovet av uppmärksamhet vara 

så stort att särskild undervisningsgrupp är ett måste. Det är avgörande att få komma till en 

verksamhet som genomsyras av lugn och ro, samt trygghet och mycket vuxenstöd. Detta för 

att främst stärka deras självkänsla och självförtroende.  

Elever som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas detta stöd säger Asmervik (2001). Det 

som kan vara negativt med specialpedagogiken är att det ofta är det avvikande som blir 

synligt på bekostnad av elevens resurser. Det är viktigt att se elevens resurser men samtidigt 

inte bortse från problemen, eleven måste få det stöd den behöver. Det handlar om att 

balansera mellan elevens resurser och behovet för stöd, inget på bekostnad av det andra. 

Ljusberg (2009) anser att när en elev får särskilt stöd påverkar detta hur eleven blir bemött. 

Ljusberg uttrycker att lärarens förväntningar sjunker och förändras sällan, eleven får ofta en 

stämpel som hänger kvar hela skoltiden. Asmervik (2001), Nilholm (2007) och Ljusberg 

(2009) är överens om att det finns både positiva och negativa sidor med särskilt stöd och hur 

det ges. Det är hur stödet ges och hur eleven bemöts som måste vara i fokus. Elever i behov 

av särskilt stöd har krav på att få stöd och ett inkluderande arbetssätt är att föredra.  

 Att vara i behov av något 

Enligt Bergquist (2003) är det i dag ett större intresse för barns behov mot vad det varit 

tidigare. Det beror på större fokus på barnkonventionen och barns rättigheter. Barns hälsa i 

Sverige är i dag mycket bra jämfört med tidigare, spädbarnsdödligheten har gått ner och 

generellt ser uppväxtvillkoren mycket bättre ut. Detta har medfört att fokuset har flyttats från 

barns fysiska hälsa till barns behov av gemenskap, trygghet, kontakt med andra människor 

och delaktighet. Jakobsson och Lundgren (2013) säger att i FN:s barnkonvention beskrivs 

barnets behov och barnets rätt att behovet tillgodoses som en rättighet. Barnets bästa ska alltid 

sättas först och detta är staten ansvarig för.  

Ahlberg (2009) definierar behov i detta sammanhang som något människor måste få 

tillfredsställt för att kunna fortsätta utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt. Skolverket 

(2002) säger att behovet av särskilt stöd kan förändras det kan vara både tillfälligt och mer 

långsiktigt. Behovet av särskilt stöd förändras ständigt i takt med elevens utveckling. Det som 

kan vara utmanande är att veta vart gränsen går mellan vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd och vilka som inte har det behovet. Assarson (2007) beskriver det så här:  

          Var gränsen går mellan barn som anses ha särskilda behov och barn som inte har sådana behov 

är avhängigt den sociala konstruktionen av det behövande barnet i förhållande till andra barn, 
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till kraven i den speciella situationen och till den personal, som finns runt barnet. Behov 

konstrueras i relation till konstruerade krav (Assarson, 2007, s 41). 

Inkludering 

Kroksmark (2003) säger att den svenska läroplanen för grundskolan Lgr 11 bygger på Lev 

Vygotskijs teorier och det sociokulturella perspektivet på lärande. Enligt Kroksmark (2003) 

menade Vygotskij på att undervisningen har stor betydelse och är en förutsättning för barns 

utveckling. Den pedagogik och de bedömningsunderlag som utförs i skolan ska bidra till en 

utveckling mot en högre nivå för eleven. Det sociokulturella perspektivet fokuserar också 

mycket på samspelet mellan människa och olika verktyg. Det betyder att verktyget ses som en 

resurs för människan utveckling. Språket är ett sådant verktyg, samspelet med andra är därför 

mycket viktigt. Skolan fungerar som en viktig plattform för det sociala som är med på att 

forma och omforma människors tänkande. Hans teori proximala utvecklingszon påverkar det 

pedagogiska arbetet och genom interaktion mellan lärare och elev blir elevens 

utvecklingsmöjligheter till nästa zon synlig. Det leder ofta till att undervisningen behöver gå 

från lärarledd undervisning till mer självständigt arbete. ”Skolans huvudsakliga uppgift blir 

därför, enligt Vygotskij, att skapa eller arrangera en social kontext som driver handling och 

medvetande genom de kulturella verktygen” (Kroksmark, 2003, s 454).  

Nilholm (2007) lyfter fram det kritiska perspektivet som en del forskare till exempel 

Lindqvist (2011) drar paralleller till det sociokulturella perspektivet. Nilholm (2007) anser att 

det kritiska perspektivet har bidragit till att inkluderingsdiskussionen har drivits framåt. I det 

kritiska perspektivet har inkludering ett positivt värde och många anser att inkludering är 

svaret på demokrati i skolan. Inkludering förespråkar elevers delaktighet i skolan och att det 

är skolans uppgift att anpassa sig till elevernas olikheter. Ett sätt att definiera inkludering är 

med begreppet en skola för alla som har varit och fortfarande är bärande inom svensk 

utbildning. Dagens styrdokument har en intension om en skola för alla, en inkluderande skola.       

En viktig faktor för att uppnå detta enligt Vernersson (2007) är lärarens förhållningssätt och 

attityd speciellt mot elever i behov av särskilt stöd. Det har framkommit att resurser, tid till att 

ge stöd, tillgång till material, kompetens och möjlighet till kompetensutveckling påverkar 

lärarnas attityd och förhållningssätt mot dessa elever. Andra viktiga faktorer är hur skolans 

organisation ser ut samt om det finns ett kommunikativt grupperspektiv. Med kommunikativt 

grupperspektiv menar Vernersson om det finns hög social acceptans i gruppen. 

Nilholm (2007) anser att det inkluderande perspektivet som styrdokumenten bygger på 

handlar om att förändra och anpassa verksamheten och skolmiljön till att passa alla barn. Det 

är skolan som ska anpassas till individen, inte individen som ska anpassa sig efter skolan. Det 

har skett en ändring i begreppen och integrering har bytts ut mot inkludering. Begreppet 

integrering handlar om att anpassa ”avvikande” elever till skolmiljön, medans inkludering 

handlar om att anpassa skolmiljön till att passa alla barn. Inkludering är ett nyare begrepp men 

många forskare använder begreppet delaktighet istället. Inkluderingsbegreppet har fått en 

central roll i svensk skola som en del av specialpedagogiken, det uttrycker den demokratiska 

ide om hur undervisningen borde utföras. 

Enligt Nilholm (2012) betyder inkludering att synen på barns olikheter ses som en tillgång 

och något positivt. Om alla barn inkluderas betyder det att alla barn undervisas i den klass de 

tillhör, samt att barnets rätt till delaktighet går före prestation. En kritik som framförts är att 

inkludering inte nämns som ett mål i läroplanen och snarar måste ses som ett mål för helheten 

inte för det individuella barnet. Inkludering som ett mål vill därför vara mer ägnat för 
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förskoleverksamheten än grundskolan. I förskolan är det större fokus på eleverna som grupp, 

medans i skolan är fokuset riktat mot individerna i form av kunskapsmål som eleven ska 

uppnå. I grundskolan finns det elever som inte uppnår kunskapsmålen och kan behöva flyttas 

till särskolan.  

Vem äger ”problemet” egentligen? 

Enligt Nilholm (2007) så gjordes det i samband med införandet av den förra Läroplanen för 

grundskolan (Lgr 80) en stor förändring i den specialpedagogiska rollen i svensk skola, från 

att se problem som individuella problem hos elever blev problemet flyttad till 

utbildningsmiljön.   

Asmervik (2001) anser att många barn blir uppmärksammad på sina svårigheter första gången 

i grundskolan, det specialpedagogiska arbetet kan vara med på att skapa stämplar och 

grupperingar i skolan. En del anser att det är skolan som system som i sin tur skapar problem 

och ”klienter” inte elevers olikheter. Barn i behov av särskilt stöd blir som andra barn 

uppmärksamma på sin egen betydelse, när det som är avvikande blir synligare än resurserna 

hos barnet kan detta leda till en falsk och dålig självkänsla. Specialpedagogiken måste 

balanseras mellan barnets problem och resurser på så sätt att inget blir mer framträdande eller 

osynligt. 

Enligt Nilholm (2012) finns det en tradition att individualisera barn och elevers svårigheter, 

diagnostisering är ett sätt. Han refererar till en enkätundersökning med skolpersonal om 

faktorer som påverkar om elever behöver särskilt stöd. De faktorer som rankades som ett och 

två handlade om att skolans mål var för svåra för eleverna och att eleverna hade individuella 

brister. Först på tredje plats kom det att skolan var dåligt anpassad för elevers olikheter. En 

annan faktor som rankades högt var brister i hemmiljön som påverkar om elever behöver 

särskilt stöd. Faktorer som skolan själv kan påverka lyftes inte fram i lika stor utsträckning. 

Nilholm (2012) säger att bristperspektivet har en lång tradition i svensk skola. Det betyder att 

synen på individen som bärare av sitt problem och att eleven själv orsakar detta är mycket 

framstädande. Ett tydligt exempel på bristperspektivet är diagnoser. För att se om individen 

uppfyller de krav som krävs för att diagnostiseras fokuseras det på individens brister. Andra 

exempel som ofta förekommer ar att inom skolans värld används ofta begrepp som 

omotiverad, aggressiv, svag, lat och bråkig för att beskriva elever och förklara elevers 

utveckling. Det är eleven som behöver åtgärdas för att kunna utvecklas. Åtgärdsprogrammet 

kan vara en bidragande faktor för att individualisera brister hos eleven. I en studie av Bengt 

Persson där han granskade åtgärdsprogram framkom det att det läggs stor vikt på åtgärder på 

individnivå. I en rapport (Skolinspektionen, 2011) där skolor har kvalitetsgranskats kring 

särskilt stöd framkommer också detta tydlig. Skolinspektionen kom fram till följande: 

Åtgärdsprogrammen redogör inte alltid för vilka behov eleven har och åtgärderna som 

redovisas kopplar inte sällan allt för knapphändigt till de nationella målen. Vissa skolor 

lägger också mer fokus på vad eleven ska göra för att nå målen än på hur skolan kan stödja 

eleven att nå målen. Det är skolan som ska ge eleven förutsättningar att nå målen 

(Skolinspektionen, 2011 s 32). 

Det står vidare i rapporten att det ofta förekommer brister i det särskilda stödet och att 

vanligaste sättet att få särskilt stöd fortfarande är segregerad från sin undervisningsgrupp 

(Skolinspektionen, 2011).  
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Teori 

Enligt Lindqvist (2011) har det socialkonstruktivistiska perspektivet en lång tradition inom 

det specialpedagogiska fältet. Perspektivet bygger på att den sociala verkligheten och sociala 

fenomen är socialt konstruerade genom interaktion mellan människor. Hur människor 

upplever denna verklighet avgör hur de handlar. Isaksson (2009) säger att det är i samspel 

med sociala faktorer som finns i barnets närhet som vi upplever och skapar en mening i 

elevers svårigheter. Detta sker genom att människor tillsammans förhandlar fram hur vi 

upplever de sociala rollerna. Om något går emot det som upplevs som normalt framträder 

elevernas svårigheter i form av något som avviker från det normala. Elevernas svårigheter 

konstrueras socialt genom de tolkningar som görs av vad som är avvikande. Giddens (2007) 

säger att de fenomen som stämplas som avvikande respektive normala är beroende av hur 

begreppet avvikande är konstruerat och förstått. Lindqvist (2011) lyfter fram ett centralt 

begrepp inom det socialkonstruktivistiska perspektivet som är intersubjektivitet eller 

intersubjektiv förståelse. Det betyder att uppfattningar om ett visst fenomen eller en grupp 

delas av medlemmarna i en större eller mindre grupp. Vilket kan vara uppfattningar som delas 

både nationellt och mer lokalt. 

I detta sammanhang betyder det att de begrepp som finns i styr- och policydokument är socialt 

konstruerade och det samma gäller förståelsen av dem. Det innebär också hur människor ser 

på och tolkar innebörden av de begrepp och hur det påverkar deras handlingar.      

I huvudsak handlar denna uppsats om begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”, jag anser att 

barn som går i grundskolan är elever och det är begreppet elever som används i Lgr 11. Jag 

har också valt att inkludera begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” i min sökning eftersom 

jag upplever att forskningen använder både begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” och 

”elever i behov av särskilt stöd” när de talar om individer i behov av särskilt stöd i 

grundskolan.  
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Metodansats 

Metoden bygger på ett grundläggande hermeneutiskt synsätt som betyder tolkningskonst. Det 

innebär att tyda en text genom metodiskt läsning. Egentligen kan all textanalys ses som 

hermeneutiskt eftersom det innebär en tolkning av texten som läses (Hellspong, 1997, 2001). 

Enkelt förklarat handlar det om att läsa, förstå och skapa en mening ur texten som läses. För 

forskaren innebär det att dennes kunskap, tankar, intryck och förförståelse inte är ett hinder 

för tolkning och förståelse av texter. När texten analyseras börjar läsaren med att se på 

helheten för att därefter se på delarna, sedan pendlar läsaren mellan helhet och del (Patel & 

Davidson, 2003). Detta innebär också att de tolkningar som görs av texten beror på vem 

läsaren är och hur den tolkar det som står där. Det går att se på läsaren som en medskapare av 

texten, inte bara som en mottagare av den (Hellspong, 1997). Enligt Fejes och Thornberg 

(2009) påverkas läsarens tolkning av pendlandet mellan föregående forskning och det 

empiriska materialet som ska tolkas. Det kallas den hermeneutiska spiralen, för varje pendling 

som gör mellan föregående forskning och det empiriska materialet gräver spiralen sig längre 

ner och fördjupar läsarens tolkning. 

För att besvara mina frågeställningar och uppnå syftet med studien ska jag genom kvalitativ 

textanalys analysera vad som står om och hur begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” 

används i centrala styr- och policydokument, samt studera vad ett urval andra vetenskapliga 

texter anser om begreppets användning. Med centrala styr- och policydokument menas 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr 11 (Skolverket, 2011), 

Skollagen (SFS 2010:800) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Urval 

Under redovisas det urval av vetenskapliga texter som ligger till grund för textanalysen. Jag 

har sökt i tre olika databaser som innehåller både svenska och engelska texter. Alla texter är 

kopplade till Sverige och Svensk skola eftersom syftet är att ta reda på begreppets definition 

och tolkning i förhållandet till svenska styr- och policydokument. Jag har valt att enbart ta 

med vetenskapliga texter som är publicerade från och med år 2008 och framåt, det beror dels 

på att det finns enormt mycket material om begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” så det 

är ett sätt att begränsa mitt område. Det beror också på att många av de studier som är 

publicerade tidigare än 2008 inte är särskilt aktuella vad gäller dagens skola.  

Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. 

Avancerad sökning, forskningspublikationer.  

Sökord Årtal Träffar Relevanta träffar Slutligen utvalda 

”Elever i behov av 

särskilt stöd” 

2008-

2013 

8 7  1 

”Barn i behov av särskilt 

stöd” 

2008-

2013 

10 8 1 

Figur 1 föreställer en översikt över vilka sökord och årtal jag använde vid sökning i DiVA. Den föreställer också 

antalet träffar totalt, relevanta träffar som analyserades, samt slutligen utvalda träffar som resultatet bygger på. 

När jag sökte i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA valde jag att både söka på barn och 

elever i behov av särskilt stöd. I första hand sökte jag bara på elever i behov av särskilt stöd, 

men eftersom både litteratur och vissa policydokument använder både och, valde jag att också 
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göra en sökning på barn. Resultatet blev tillsammans arton stycken träffar. Då framkom det 

flera träffar som kunde vara relevanta för studien. Jag valde bort de träffar som enbart 

handlade om förskolan, gymnasieskolan eller specialskolan för att få fram relevanta träffar, 

tillsammans femton stycken. Därefter läste jag noggrant igenom de relevanta träffarna för att 

se vilka som hade relevans för min studie, slutligen valdes två träffar ut som presenteras under 

kapitlet textanalys på sidorna 16-19.   

ERIC(Ebsco) 

Advanced Search, EBSCO host 

Full text, Peer revied 

Sökord Årtal Träffar Relevanta träffar Slutligen utvalda 

”Pupils with special 

educational needs” AND 

“Sweden” 

2008- 

2013 

7 3 1 

“Special needs 

education” AND 

“Sweden” 

2008- 

2013 

20 2 0 

“Pupils in need of 

special support” AND 

“Sweden”  

2008- 

2013 

3 1 0 

Figur 2 föreställer en översikt över vilka sökord och årtal jag använde vid sökning i ERIC. Den föreställer också 

antalet träffar totalt, relevanta träffar som analyserades, samt slutligen utvalda träffar som resultatet bygger på. 

När jag sökte i databasen ERIC använde jag tre olika sökord som alla berör mitt ämne. Jag 

valde också att ha med ”Sweden” för att avgränsa mig till svenska artiklar/rapporter eftersom 

studien handlar om begreppet barn i behov av särskilt stöd/ elever i behov av särskilt stöd i 

svenska styrdokument. Efter första sökningen fick jag fram tillsammans trettio 

artiklar/rapporter som jag noggrant granskade för att se vad de handlade om och vilken 

skolform de berörde. Alla studier gjorda på förskola, gymnasium och specialskola valdes bort. 

Detta resulterade i tillsammans sex relevanta artiklar/rapporter som jag sedan läste noggrant. 

Till hjälp i läsningen har jag använt mig av Engelsk-svensk ordlista för att översätta svåra ord. 

De artiklar/rapporter som slutligen valdes ut presenteras under kapitlet textanalys på sidorna 

16-19. En av de artiklar som var relevant för studien valdes bort eftersom den också fanns i 

databasen DiVA och därmed stod på svenska. Den är presenterat tillsammans med de andra i 

kapitlet om textanalys.     

OneSearch 

SwePub, Swedish National Bibliography, Karlstad University library catalog 

Sökord Årtal Träffar Relevanta träffar Slutligen utvalda 

“Elever I behov av 

särskilt stöd” 

2008-

2013 

33 9 0 
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”Barn i behov av särskilt 

stöd” 

2008-

2013 

34 4 0 

 Figur 3 föreställer en översikt över vilka sökord och årtal jag använde vid sökning i OneSearch. Den föreställer 

också antalet träffar totalt, relevanta träffar som analyserades, samt slutligen utvalda träffar som resultatet bygger 

på. 

OneSearch är en sökmotor där det framkommer artiklar, rapporter och böcker i samma 

sökning. Jag valde att inte ta med uppsatser gjorda av studenter. De flesta träffar var 

dokument jag redan hade undersökt efter sökning i de andra databaserna. Många av träffarna 

var också kapitel i böcker som jag redan har med i arbetet. Det framkom sammanlagd tretton 

relevanta träffar på båda begreppen elever och barn i behov av särskilt stöd, dock var det 

ingen träff som slutligen blev utvald. Anledningen till varför ingen av de relevanta träffarna 

blev utvalda beror på att de inte tillförde uppsatsen relevant information.  

 

Kvalitativ textanalys 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) utgår kvalitativ textanalys från bestämda riktlinjer när det 

gäller texttolkningen. Innan textanalysen bestämmer läsaren sig för en av tre analytiska 

dimensioner som ställs i förgrunden när texten analyseras. Vilken analytisk dimension som 

används beror på vad läsaren ska undersöka i en text. I den första analytiska dimensionen 

analyseras det vad den som har skrivit texten har för föreställningar eller drar för slutsatser om 

ett ämne. I den andra analytiska dimensionen fokuserar läsaren på själva textens innehåll och 

form. Det kan vara om läsaren ska studera vilka begrepp som används i en text. I den tredje 

analytiska dimensionen tolkas textens betydelse och innebörd i förhållandet till det 

utanförliggande samhället. Det är viktigt att den som analyserar har klart för sig vilken eller 

vilka dimensioner som ställs i förgrunden när texten ska analyseras. I den här uppgiften 

kommer jag använda den första och den andra analytiska dimensionen när jag analyserar 

eftersom frågeställningarna kräver att texterna läses på olika sätt. Jag kommer inte använda 

mig av den tredje analytiska dimensionen i förgrunden när jag analyserar mina texter eftersom 

den inte är relevant för mina frågeställningar. I frågeställning ett ska begreppet ”elever i 

behov av särskilt stöd” granskas utifrån hur de framställs i styr- och policydokument. Det är 

därför naturligt att ställa den andra analytiska dimensionen i förgrunden när texterna 

analyseras. I den andra frågeställningen vill jag bidra med kunskap om vad andra forskare har 

kommit fram till och drar för slutsatser om ämnet. Jag vill använda den första analytiska 

dimensionen i förgrunden när jag analyserar texterna kopplat till den frågeställningen.        

Den andra analytiska dimensionen kvalitativ textanalys används när jag vill studera vilka 

begrepp och språkliga beteckningar som används i styr- och policydokument om begreppet 

”elever i behov av särskilt stöd”. Den andra dimensionen kvalitativ textanalys betyder att 

fokuset på analysen inte ligger på vad författaren av texten menade med texten, men vad som 

framkommer av innehållet i själva texten. Den andra dimensionen används när uppgiften är 

att se närmare på begrepp och beteckningar som används i en text samt skapa kunskap om 

innehållet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Den första dimensionen kvalitativ textanalys används när jag vill studera vad andra forskare 

har kommit fram till i sina studier om begreppets användning i styr- och policydokument om 

begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”. I den första dimensionen av kvalitativ textanalys 

ligger fokuset på vad författaren anser om och drar för slutsatser om ett visst ämne. Då 



11 

 

granskas tillexempel författarens åsikter, resultat och ställningstagande (Fejes & Thornberg, 

2009).  

Analysens gång kan delas in i fyra steg som beskriver hur datainsamlingen ska gå till. Det är 

viktigt för uppsatsens validitet, reliabilitet och objektivitet som jag beskriver senare att samma 

tillvägagångssätt används varje gång. Denna uppsats utgår ifrån de steg som presenteras i 

boken Handbok i kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2009).   

1. Allra först måste jag identifiera analysens problem. Detta steg syftar till de 

frågeställningar och syfte som uppsatsen bygger på. Det gäller därför att formulera 

frågor som avgränsar intresseområdet så det blir hanterbart i förhållandet till det som 

ska analyseras. 

2. Efter att frågorna är formulerade och jag har klart för mig vad som ska undersökas 

närmare måste jag välja ut de texter som ska analyseras. I detta steg bestämmer jag ur 

vilka databaser jag ska söka mina texter, samt vilket urval som ligger till grund för 

sökningen. Det innebär att jag bestämmer mig för i vilket tidsrum texterna ska vara 

publicerade, vilken sorts text och vilka sökord jag ska använda när jag söker. 

3. Nästa steg blir att skapa analytiska teman. Det innebär själva utförandet att söka i de 

olika databaserna. Här måste jag noggrant dokumentera antal träffar på de sökord jag 

använder. Ta ställning till om sökningen behöver vidgas eller kanske avgränsas 

ytterligare. 

4. Till slut utförs en detaljerad analys av de texter jag hittat. Här läses texterna igenom 

och de kategoriseras, först görs en grovkategorisering sedan eventuellt en finare 

kategorisering av texterna. Nu utförs en närmare läsning av texterna på ett noggrant 

och systematiskt sätt (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Validitet innebär att det som undersöks i uppgiften var det som var avsett att undersökas, 

mäter metoden det den ska? (Jakobsson, 2011).  Med god reliabilitet har undersökningen 

utförts på ett tillförlitligt sätt. ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 

validitet. För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara tillförlitlig” (Patel & Davidson, 

2003,s 98). Med objektivitet menas forskarens opartiskhet och saklighet när den forskar. 

Forskningen är inte påverkad av forskarens värderingar, åsikter, yttre faktorer eller tidigare 

kunskap (Jakobsson, 2011). Objektivitet i detta fall skapas genom att jag med ett öppet 

förhållningssätt till det insamlade materialet och går in med uppfattningen om att allt jag 

tidigare trott om ämnet kan vara fel.  

Etiska ställningstaganden 

I kvalitativ forskning ska forskaren eftersträva och uppvisa god forskningsetik vilket innebär 

att data inte förvanskas eller fabriceras (Fejes & Thornberg, 2009). I denna uppgift visas det 

genom att jag hela tiden korrekt refererar till en källa. 
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Textanalys 

I detta kapitel analyseras först styr- och policydokument utifrån den andra dimensionen 

kvalitativ textanalys. De har analyserats i den ordningen de står, Skollag, läroplan och 

Salamancadeklaration. Sedan analyseras de vetenskapliga texter utifrån den första 

dimensionen kvalitativ textanalys. 

Styr- och policydokument 

Skollagen 2010:800 

I skollagen används bara begreppet ”elev i behov av särskilt stöd” inte” barn i behov av 

särskilt stöd”. Det står i texten hur stödet skall ges, när stödet skall ges och när det inte bör ges 

särskilt stöd till en elev.  Det står att ”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven 

annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning” 

(SFS 2010:800, s 28). Det betyder att lagen öppnar för att segregera elever från sin elevgrupp, 

men det framgår inte specifikt vad som krävs för att detta får ske. För att segregera elever 

permanent i andra skolformer eller klasser krävs beslut av rektor, det anses då vara anpassad 

studiegång, ”Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får 

ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars 

gäller för utbildningen (anpassad studiegång)” ( SFS 2010:800, s 29). Det är också enbart 

rektor som kan fatta detta beslut, ”Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan 

elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn 

inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan” (SFS 2010:800, s 29). 

Vidare står det ”Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation” (SFS 2010:800, s 29) och ”Om en utredning visar att en elev är i behov av 

särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd” (SFS 2010:800, s 29). Här framgår det att 

särskilt stöd ska ges till elever som på annat sätt har svårigheter i skolan, men det framgår inte 

vad de andra svårigheterna kan tänkas vara. Det står också att särskilt stöd ska ges till de 

elever som behöver det, men vilka är det? Detta medför stor tolkningsfrihet hos den som läser 

texten. En definition av vem det kan vara är personer som inte når kunskapskraven som minst 

ska uppnås, det framgår så här ”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att 

eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” (SFS 2010:800, s 29). 

Det betyder att det är upp till rektor och aktuell personal att avgöra när och hur det ska ges, 

något som kräver att de personer som jobbar inom skolan har den kompetens som krävs för att 

uppmärksamma eleverna i behov av särskilt stöd. 

För elever i behov av särskilt stöd ska det enligt skollagen upprättas ett åtgärdsprogram som 

redovisar elevens behov, hur behoven ska tillgodoses och åtgärder som ingår i det särskilda 

stödet. I fall där utredningen kommit fram till att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska det 

skriftligt framgå att eleven inte behöver ett åtgärdsprogram. ”Om en utredning enligt 8 § visar 

att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit 

beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas” (SFS 2010:800, 

s 29).  
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Det framgår inte tydligt i texten vem de anser är i behov av särskilt stöd, det kan vara elever 

som inte når målen eller på något sätt har andra svårigheter i skolan. I början på kapitlet som 

handlar om särskilt stöd (SFS 2010:800) framgår det vilka bestämmelserna inte gäller för och 

det är förskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i 

svenska för invandrare. Lagen om särskilt stöd borde därmed gälla för personer inom 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasiesärskola och 

gymnasieskola.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 

I Lgr 11 är begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” inte med, medans begreppet ”elever i 

behov av särskilt stöd” står med på fem ställen, de är dock formulerade på lite olika sätt. Det 

står att alla inom skolan och läraren både enskilt och i samverkan med andra har ett särskilt 

ansvar för att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.   

I läroplanen generellt ligger fokuset på alla elever, det skapas inga särskilda grupper eller 

uppdelningar utan det som står där gäller för alla. Det står tillexempel ”Den ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s 7), 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s 

8) och ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande” (Skolverket, 2011, s 14). När det står om elever i behov av särskilt stöd 

uppfattas det som en extra insats utöver det som gäller för alla, men som egentligen är lite 

onödig med tanke på att det som står där gäller alla elever. Det formuleras ingenstans vilka 

personer de menar när det står elever i behov av särskilt stöd. Det definieras alltså inte vilka 

elever som anses vara i behov av särskilt stöd. 

Under presenteras en översikt över vilka begrepp som används för att beskriva individer i 

behov av särskilt stöd i den ordning de framträder i Lgr 11.  

Begrepp Ant. 

Elever som av olika anledningar har svårigheter 1 

Elever i behov av särskilt stöd 2 

Särskilt stöd till elever som har svårigheter 1 

Eleverna får det särskilda stöd de behöver 1 

Figur 4 föreställer en översikt över vilka begrepp som används i Lgr 11 för att beskriva vad som gäller i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Figuren används för att Lgr 11 inte enbart använder ett begrepp utan flera 

olika när den talar om elever i behov av särskilt stöd. 

Salamancadeklarationen 

Här följer en översikt över vilka begrepp som används i Salamancadeklarationens 

handlingsram för specialpedagogiska åtgärder för Undervisning av elever med behov av 

särskilt stöd, de presenteras i den ordning de framträder för att beskriva individer i behov av 

särskilt stöd. Jag har valt att ta med alla begrepp som beskriver individen som är i behov av 

särskilt stöd som används i Salamancadeklarationen. I deklarationen används inte enbart ett 

begrepp när arbetet kring individer i behov av särskilt stöd beskrivs utan flera olika, detta utan 

att definiera varje enskilt begrepp.   
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Barn  Ant. 

Barn med behov av särskilt stöd 13 

Barn med särskilda undervisningsbehov 1 

Barn som har särskilda undervisningsbehov 1 

Barns behov av särskilt stöd 1 

Figur 5 föreställer en översikt över vilka begrepp Salamancadeklarationen använder för att beskriva arbetet med 

barn med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen använder många olika begrepp när den talar om hur 

arbetet med särskilt stöd borde se ut.  

Elever  Ant. 

Elever med behov av särskilt stöd 22 

Elever med särskilda undervisningsbehov 1 

Elever med särskilda behov 1 

Särskilda pedagogiska behoven hos elever 1 

Elever som har behov av särskilt stöd 1 

Figur 6 föreställer en översikt över vilka begrepp Salamancadeklarationen använder för att beskriva arbetet med 

elever med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen använder många olika begrepp när den talar om hur 

arbetet med särskilt stöd borde se ut. 

Ungdomar  Ant. 

Ungdomar med särskilda behov 1 

Figur 7 föreställer en översikt över vilka begrepp Salamancadeklarationen använder för att beskriva arbetet med 

ungdomar med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen använder många olika begrepp när den talar om 

hur arbetet med särskilt stöd borde se ut. 

Barn och ungdomar  Ant. 

Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd 2 

Barn och ungdomar med särskilda undervisningsbehov 1 

Barn och ungdomar med särskilda behov 1 

Figur 8 föreställer en översikt över vilka begrepp Salamancadeklarationen använder för att beskriva arbetet med 

barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen använder många olika begrepp när den 

talar om hur arbetet med särskilt stöd borde se ut. 

Andra Ant. 

Människor med behov av särskilt stöd 3 

Ungdomar och vuxna med särskilda behov 1 
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Personer med behov av särskilt stöd 1 

Figur 9 föreställer en översikt över vilka begrepp Salamancadeklarationen använder för att beskriva arbetet med 

människor, ungdomar och vuxna, samt personer med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen använder 

många olika begrepp när den talar om hur arbetet med särskilt stöd borde se ut. 

I inledningen i Salamancadeklarationens handlingsram definieras begreppet undervisning av 

elever med behov av särskilt stöd som ”undervisning av alla de barn och ungdomar vilkas 

behov härrör ur funktionshinder eller inlärningssvårigheter”(Svenska Unescorådet, 2006, s 

16). Begreppet är i sin tur en svensk översättning av det engelska uttrycket ”special needs 

education” som också kan betyda elever med behov av särskilt stöd i undervisningen. I 

inledningen används både begreppet elever med behov av särskilt stöd och barn och 

ungdomar med behov av särskilt stöd när det kort förklaras vilka personer det gäller och 

fördelen med en integrerad skola för de här personerna. Integrering är en svensk översättning 

av det engelska begreppet ”inclusion” eller ”inclusive education” (Svenska Unescorådet, 

2006).  

I kapitel ett Nytänkande inom specialpedagogiken i Salamancadeklarationen används 

begreppen elever med behov av särskilt stöd, barn och ungdomar med behov av särskilt stöd 

och barn med behov av särskilt stöd. Det framgår inte om det menas olika personer när det 

används olika persongrupper så som barn, elever eller ungdom framför begreppet ”med behov 

av särskilt stöd”. Om det tillexempel har någon betydelse för individens ålder eller vilken 

skolform den tillhör framgår alltså inte. För att förtydliga detta kan det vara fördelaktigt att 

använda ett begrepp konsekvent i hela texten eller definiera alla begreppen. 

Salamancadeklarationen är en övergripande vägledning för åtgärder inom 

specialundervisningsområdet. Den förespråkar integrerad skolgång som det bästa sättet att 

undervisa barn med behov av särskilt stöd och att specialskolor eller specialklasser ska 

undvikas. De ska ”förordas endast i de sällsynta fall där det har klart påvisats att undervisning 

i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade och sociala behov eller när 

så krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa” (Svenska Unescorådet, 2006, s 

19). I kapitel ett i Salamanca används begrepp som vanlig klass som motsats till specialklass 

och vanlig skola som motsats till specialskola (Svenska Unescorådet, 2006). 

Kapitel två i Salamancadeklarationen som tar upp Riktlinjer för åtgärder på nationell nivå 

används olika begrepp och olika persongrupper när det står om det särskilda stödet. Det står 

inte heller här någon förklaring på om det påverkar begreppets betydelse i deklarationen. Där 

det står om:  

-  Individer med behov av särskilt stöd, används både människor, elever, personer och 

barn framför begreppet ”med behov av särskilt stöd”, detta utan någon förklaring på 

om de olika persongrupperna påverkar definitionen av begreppet. 

- Individer med särskilda undervisningsbehov, används elever, barn och både barn och 

ungdomar framför begreppet ”med särskilda undervisningsbehov”, detta utan någon 

förklaring på om de olika persongrupperna påverkar definitionen av begreppet. 

Ett begrepp som skiljer sig lite från de ovanstående är: 

- Individer med särskilda behov, där används både ungdomar och vuxna, elever, barn 

och ungdomar och till slut bara ungdomar framför begreppet utan någon förklaring på 

om de olika persongrupperna påverkar definitionen av begreppet (Svenska 

Unescorådet, 2006). 
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Barn med behov av särskilt stöd ska ha ordinarie kursplaner, inte annorlunda kursplaner och 

få kontinuerligt stöd helst i vanliga klassrum med eventuell assistans. Skolorna ska vara 

lyhörda för de här barnen och personalen ska ha den kompetens som krävs för att 

uppmärksamma och undervisa elever med behov av särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd 

borde uppmärksammas tidigt, redan i förskolan. Elever med behov av särskilt stöd behöver 

förebilder i form av vuxna med funktionshinder som har nått framgång ”så att de kan forma 

sin egen livsstil och sina egna ambitioner på grundval av realistiska förväntningar” (Svenska 

Unescorådet, 2006, s 28). 

I kapitel tre Riktlinjer för åtgärder på regional och internationell nivå i 

Salamancadeklarationen används nästan enbart begreppet elever med behov av särskilt stöd 

bortsätt från en gång där de skriver barn med behov av särskilt stöd. I detta kapitel framförs 

internationell samverkan som en viktig roll i utvecklingen av integrerade skolor. Nära 

samverkan mellan länder som har likartad syn på hur undervisningen av barn med behov av 

särskilt stöd förespråkas för att utveckla arbetet. Internationell samverkan ska diskutera de här 

frågorna för att främja undervisningen för elever med behov av särskilt stöd (Svenska 

Unescorådet, 2006).    

I inledningen i Salamancadeklarationens handlingram framförs en definition där det står att ”I 

anslutning till föreliggande handlingsram avser med uttrycket ”specialundervisning” eller 

”undervisning av elever med behov av särskilt stöd” undervisningen av alla de barn och 

ungdomar vilkas behov härrör ur funktionshinder eller inlärningssvårigheter” (Svenska 

Unescorådet, 2006, s 16), då används begreppet elever framför. Det som försvårar tolkningen 

av resterande text är att begreppen växlar ganska friskt och detta gör mig som läsare lite 

osäker på om det då föreligger en ny definition av begreppet. När författaren har framfört en 

definition så borde den användas konsekvent genom texten, när ett nytt begrepp framförs 

borde detta också förklaras för att inte skapa förvirring (Svenska Unescorådet, 2006). 

I Salamancadeklarationen används begreppet barn med behov av särskilt stöd istället för barn 

i behov av särskilt stöd som är den nyare versionen av begreppet (Svenska Unescorådet, 

2006). Den nya utgåvan av begreppet kom år 2000 och skulle bidra till att problemet flyttas 

bort från eleven (Persson 2008, skolverket 2002). Det är konstigt att den svenska 

översättningen inte har tagit hänsyn till detta när den sista utgåvan är från 2006. Andra 

översättningar i deklarationen har också kritiserats, det är översättningen av ”inclusion” som 

på svenska har blivit integrering. Integrering är också ett begrepp som inte används i denna 

förbindelse i dag. Inkludering är en mycket bättre översättning av begreppet ”inclusion” med 

tanke på Salamancadeklarationens budskap (Nilholm, 2012). 

Salamancadeklarationen använder flera värderande ord i form av vanlig, special, ordinarie och 

annorlunda för att beskriva former av undervisning och skolor. Som läsare uppfattar jag att 

vanlig och ordinarie skolor, klasser eller undervisning är något positivt och det som anses 

gälla för de flesta barn. Medan special och annorlunda är motsatsen som ska försöka 

motverkas (Svenska Unescorådet, 2006).     

 Vetenskapliga texter 

 

 Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola 

och skola, Gunilla Lindqvist, 2011 



17 

 

Lindqvist (2011) säger att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” är ett allmänt accepterat 

begrepp i dagens skola. Begreppet i sig är svårt att definiera och särskilt vilka personer det 

anses vara, det fungerar mer som ett samlingsbegrepp för barn med någon form av svårighet. 

Författaren uppger vidare att det är styrdokumenten i form av skollag, läroplan, kursplan och 

grundskoleförordningen som har betydelse för skolors arbete kring barn i behov av särskilt 

stöd.   

Lindqvist (2011) definierar begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” som de elever som 

befinner sig i riskzonen för att inte nå målen. Hon använder också begreppet ”barn i behov av 

särskilt stöd” istället för ”elever i behov av särskilt stöd” som det står i skollagen (SFS 

2010:800) för att hennes studie också innefattar förskolan. I förskolan är det ovanligt med 

särlösningar enligt författaren och förskolans uppdrag är att arbeta mer förebyggande. De ska 

arbeta särskilt för de barn som senare kan befaras hamna i svårigheter. 

Det vanligaste sättet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd är i någon form av 

specialundervisning säger Lindqvist (2011). Den förekommer oftast segregerad från barnets 

klass eller undervisningsgrupp. Lindqvist trycker på att detta bör undvikas så gott det går. Det 

ska heller inte behövas en diagnos för att ha rätt till särskilt stöd. Vilka elever som anses vara 

behov av särskilt stöd påverkas ofta av vilket synsätt den aktuella skolan har. 

I Lindqvists (2011) studie framgick det att av den personal som medverkade ansåg till många 

som 95 procent att det var barnets individuella brister som avgjorde om barnet var i behov av 

särskilt stöd. Andra vanliga orsaker som framkom var brister i barnets hemmiljö, samt att 

skolans mål var för svåra att uppnå. De svar som var minst frekventa i studien var brister hos 

läraren eller val av pedagogik som avgjorde om barnet var i behov särskilt stöd. Det framgick 

av svaren att 72 procent av respondenterna arbetade med gruppen barn i behov av särskilt 

stöd. Av dem ansåg 24 procent att de saknade kompetens för denna sorts arbete. 

Lindqvist (2011) anger att av de rektorer som medverkade i studien uppgav 90 procent att 

orsaken till att barn är i behov av särskilt stöd är individuella brister. De orsaker som rektor 

lättast kan påverka så som brister i pedagogik och hos lärare var även här minst frekventa som 

orsak till barns behov av särskilt stöd. Vad gäller vilka dokument som rektorerna ansåg 

påverkade arbetet med barn i behov av särskilt stöd mest var de fyra styrdokumenten skollag, 

läroplan, grundskoleförordning och kursplaner. Dokument med mer vägledande karaktär så 

som policydokument och statliga utredningar ansåg 35 procent av rektorerna var obetydliga 

eller att de inte hade någon uppfattning.  

 

 Spänningen mellan normalitet och avvikelse: om skolans insatser för elever i behov av 

särskilt stöd, Joakim Isaksson 2009 

Det övergripande syftet med Isaksson (2009) studie är att analysera spänningen mellan 

normalitet och avvikelse i skolan arbete kring elever i behov av särskilt stöd. Jag har valt att 

enbart ha med delstudie ett och tre då dessa är kopplade till mitt syfte och frågeställningar. 

Isaksson (2009) anger att troligtvis så många som 20 procent av eleverna är i behov av 

särskilda stödinsatser och att det har skett en ökning det senaste decenniet. Men att ange och 

definiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd inte är helt oproblematisk. I 

styrdokumenten ges aldrig någon tydlig förklaring till begreppet. I Skollagen (SFS 2010:800) 

framgår det inte så tydligt vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd eller hur stödet 
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ska utformas. Det framgår dock att om en elev är i behov av särskilt stöd har eleven rätt att få 

det. Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” fungerar som ett samlingsbegrepp för elever 

som anses ha någon for av svårighet i skolan. Det som står i styrdokumenten är väldigt 

allmänt och det överlåter mycket av tolkningen till skolan och läraren. Detta innebär att 

insatserna kan variera mycket från skola till skola beroende på de tolkningar som ligger till 

grund för beslutet. Orsakerna till att vissa elever är i behov av särskilt stöd kan variera 

mycket, men oftast handlar det om att eleven inte når kunskapsmålen eller att det finns ett 

åtgärdsprogram kopplat till eleven. Behovet av särskilt stöd är oftast kontextbundet, det 

betyder att elevens behov av särskilt stöd beror på sammanhanget. Eleven kanske har behovet 

i ett sammanhang men inte i ett annat. I denna avhandling används begreppet ”elever i behov 

av särskilt stöd” om de elever som har någon form för stödinsats i skolan, samt personer med 

någon form av funktionsnedsättning. 

Det övergripande syftet i Isakssons (2009) delstudie ett är att undersöka hur innebörden av 

specialpedagogisk verksamhet beskrivs på policynivå över tid. Det framgår av studien att 

beskrivelsen av och innebörden av särskilda stödinsatser har förändrats under de senaste två 

decennierna. Främst handlar det om vilka personer som ansetts vara i behov av särskilt stöd, 

samt vilka personer som ansetts vara ansvarig för utförandet av särskilda stödinsatser. Detta 

har i sin tur påverkat hur arbetet har sätt ut. Överlag har specialpedagogens roll enligt 

författaren alltid varit central i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Lärarens behov av 

specialpedagogisk kunskap står för övrigt med i styrdokumenten. Specialpedagogikens 

framträdande plats i styrdokumenten har enligt författaren påverkats mycket av andra 

diskurser i samhället. Det har varit läroplansdiskurs, diskurser kring funktionsnedsättning, 

samt en medicinsk diskurs. 

I Isaksson (2009) delstudie tre var syftet att undersöka hur skolor socialt konstruerar elever i 

behov av särskilt stöd. Detta gjordes genom intervju med lärare. Det framkom tre olika 

modeller för att identifiera elevers behov av särskilda stödinsatser. En pedagogisk modell som 

ser på elevens chanser att nå kunskapsmålen. En social modell som ser på elevens sociala 

situation och förmåga att anpassa sig, samt en medicinsk modell som handlar om elevens 

hälsa. För att avgöra om elever var i behov av särskilt stöd utifrån den pedagogiska modellen 

användes olika screening-test, samt resultat på nationella prov. I den sociala modellen 

analyserades elevens förmåga att anpassa sig i sociala sammanhang och umgås med andra 

barn och elever. För att bedöma behovet när det gällde den medicinska modellen användes 

olika slags objektiva tester relaterat till sjukdom och psykologiska aspekter. Det framgick av 

intervjuerna att skolans resursstruktur påverkade det särskilda stödets utformning och 

identifiering.   

 Local school ideologies and inclusion: the case of Swedish independent schools 

Kerstin Göransson och Johan Malmqvist, 2013 

Syftet med Göransson och Malmqvists (2013) studie var att undersöka svenska friskolors 

ideologi i relation till inkludering som ett verktyg i det pedagogiska arbetet, samt i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. 

Studiens resultat bygger på intervjuer med skolpersonal, föräldrar och elever vid åtta svenska 

friskolor. Göransson och Malmqvist (2013) uppger att personalen på en skola uppgav att 

orsaken till att elever var i behov av särskilt stöd berodde på en obalans mellan elevens 

individuella egenskaper och miljön. Enligt respondenterna kunde stödbehovet också bero på 

dåligt självförtroende, och då var det viktigt enligt studien att stödja elevens starka sidor för 
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att först bygga upp självförtroendet. De uppgav att individuell planering, samt flexibilitet i 

utformningen av det särskilda stödet är viktigt. Huvudmålet var att ge det särskilda stödet i 

elevens klass, men i vissa fall är någon form av segregerad undervisning nödvändig enskilt 

eller i mindre grupp under en kortare period. Personkemi mellan lärare och elev är också en 

viktig förutsättning för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska fungera, därför kan 

en åtgärd vara att eleven byter lärare ett tag. 

En av skolorna i Göransson och Malmqvists (2013) studie uppgav att de inta hade några 

särskilda strategier för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd eller mångfald 

generellt. De uppgav att orsaken till behovet av särskilt stöd var elevernas 

tillkortakommanden enbart. Det var upp till läraren i varje klass att bestämma hur arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd skulle se ut. Attityder som bygger på att elever i behov av 

särskilt stöd ”stör” verksamheten och att behovet beror på brister hos eleven var inte ovanliga. 

Det fanns skolor i studien som enligt Göransson och Malmqvist (2013)  uppgav att 

specialpedagogiska insatser nästan enbart gavs segregerar i mindre grupper eller enskilt. 

Respondenter på en skola i studien uppgav att samarbetet lärarna emellan var mycket dåligt 

eller helt frånvarande kring elever i behov av särskilt stöd. En skola i studien saknade, enligt 

Göransson och Malmqvists (2013) gemensamma mål och skolkultur, den enskilde läraren 

ansvarade helt själv för undervisningsstruktur och arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

De stora skillnaderna i studien beror enligt författarna på skolornas ideologier och hur de 

värderar inkludering som mål för undervisningen. Enligt författarna påverkas skolornas 

förmåga att bemöta alla elever och i synnerhet elever i behov av särskilt av vilken syn skolan 

har på inkludering och om de anser sig arbeta inkluderande. 
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Resultat 

Definition av begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” i styr- och 

policydokument 

Skollagen beskriver hur och när stöd skall ges men även när det inte ska ges särskilt stöd till 

elever, samt för vilka skolformer lagen om särskilt stöd gäller för. Det ges dock aldrig någon 

specifik definition på vilka elever som anses ha behov av särskilt stöd. Enligt Skollagen kan 

det handla om elever som inte når kunskapskraven som minst ska uppnås eller elever som på 

annat sätt har svårigheter i skolan. Några definitioner på vad andra svårigheter kan tänkas vara 

ges inte (SFS 2010:800). Inte häller i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet ges det några definitioner på vilka elever som anses vara i behov av särskilt 

stöd (Skolverket, 2011). Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” används både i Lgr 11 

och i Skollagen som en extra insats som vissa elever har krav på, detta utöver skolans fokus 

på inkludering av alla elever. Alla som arbetar inom skolan ska uppmärksamma och stödja 

alla elever, men speciellt uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (SFS 

2010:800, Skolverket, 2011).  

I Salamancadeklarationen däremot definieras behovet av särskilt stöd som behov som beror 

på att personen har ett funktionshinder eller någon form av inlärningssvårighet. I 

deklarationen används olika personkategorier i form av till exempel barn och elever, detta 

utan någon förklaring på om det påverkas av personens ålder eller vilken skolform den tillhör. 

Ibland används barn och ibland andra personkategorier när det talas om särskilt stöd. 

Salamancadeklarationen använder också det gamla begreppet ”elever med behov av särskilt 

stöd” som i Sverige har ändrats till ”elever i behov av särskilt stöd”. Om detta beror på att 

texten är en översättning från engelska framgår inte, men som tidigare påpekat har andra 

svenska översättningar i texten kritiserats (Svenska Unescorådet, 2006). 

 Definition av begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” inom forskningen 

Enligt de studier jag läst framgår det att det är svårt att ge någon enhetlig definition på 

begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”. Det finns inga tydliga riktlinjer på vilka personer 

det anses vara, utan blir som ett samlingsbegrepp för elever som har någon form för svårighet 

i skolan. En gemensam definition är att det handlar om elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven som minst ska uppfyllas (Lindqvist, 2011, Isaksson 2009, Göransson & 

Malmqvist 2013). Isaksson (2009) tillägger att det förutom pedagogiska orsaker också kan 

bero på sociala och medicinska orsaker.   

Elever i behov av särskilt stöd    

Tolkningen av vem Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) menar när det 

står om elever i behov av särskilt stöd läggs på den enskilde skola och dess lärare. Göransson 

och Malmqvist (2013) kom fram till att det som avgjorde om skolorna arbetade inkluderande 

eller inte berodde på personalens attityder till inkludering och att arbeta inkluderande. Det 

påverkades också av vart de ansåg problemet låg, de som ansåg att bristerna låg hos eleven 

och inte i den pedagogiska miljön var inkludering mindre synlig. Personalens tolkning i 

studien av begreppet elever i behov av särskilt stöd och hur det särskilda stödet ska ges 

påverkades av deras uppfattning om vad det innebär att vara i behov av särskilt stöd. 

Lindqvist (2011) använder begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” istället för ”elever i 

behov av särskilt stöd” eftersom hon anser att elever tillhör skolan och hennes studie 

innefattar förskolan. Hon anser att skillnaden är att förskolan arbetar mer förebyggande för de 
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barn som senare kan tänkas hamna i svårigheter, medans i skolan är skadan redan skett när 

insatserna sätts in. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det kan vara problematiskt att dra generella slutsatser i kvalitativa textanalytiska studier. 

Detta beror på att resultaten i studierna ofta är baserad på andras tolkningar. Det är också 

viktigt att se på texternas innehåll och inte alltid utgå ifrån att det som står där är en absolut 

sanning. Detta förutsätter ett kritiskt förhållningssätt när texterna läses och analyseras, samt 

när och hur de tillkommit. Eftersom kvalitativ forskning kännetecknas av variation kan det 

vara svårt att uppnå god kvalitet i forskningen. Det är därför mycket viktigt att forskaren 

noggrant dokumenterar processen och de val som görs för att stärka den kvalitativa 

forskningens validitet (Patel & Davidson, 2003). I denna uppsats visas det med att de val som 

gjorts är väl genomtänkta och dokumenterade. Det är ingenting som utförs slumpmässigt utan 

allt bygger på noggranna överväganden och i enlighet med den kvalitativa textanalysens 

riktlinjer.  

De tolkningar som presenteras i uppsatsen bör redovisas på ett sådant sätt att läsaren på egen 

hand kan bilda sig en uppfattning om tolkningens trovärdighet. Det kan också innebära att 

forskaren låter andra forskare ta del av resultatet för att avgöra om slutsatser och tolkningar är 

rimliga (Patel & Davidson, 2003).  

Det är viktigt att läsaren är väl insatt i vilket perspektiv forskaren har haft när den tolkat 

materialet resultatet bygger på (Patel & Davidson, 2003). Texter utgör en stor betydelse i 

människors liv, de påverkar hur människor tänker och handlar. Det är därför viktigt att 

reflektera och fundera över hur människor läser och tolkar texter. De hjälper till att få en 

större inblick i samhällets strukturer och mänskligt beteenden, samt språkets betydelse och 

innebörd. Med hjälp av att analysera svenska styr- och policydokument utvecklas en större 

förståelse för det svenska samhällets värderingar. Den kvalitativa forskningens syfte är att 

skapa en förståelse för det som studeras i motsättning till den kvantitativa som syftar till att 

förklara. Varje kvalitativ studie är unik och styrkan i det är att människors erfarenheter kan 

bidra med ny insikt och förståelse för det som studeras (Fejes & Thornberg, 2009). 

I arbetet med uppsatser framkom det att det finns enormt mycket material om det här ämnet, 

det var därför svårt att avgränsa området. Jag valde att enbart analysera vetenskapliga texter 

publicerade från och med år 2008 och framåt. Det som kan ha påverkat mitt resultat och som 

jag inte tar hänsyn till är att mitt i det här tidsrummet kommer både en ny skollag och en ny 

läroplan för grundskolan. De studier som mycket av min textanalys bygger på är publicerade 

innan detta och kopplar därför sitt resultat till den gamla skollagen och läroplan. Jag kan dock 

inte se några större skillnader i vare sig skollag eller läroplan i de områden som jag har 

analyserat. Det ska framhållas att jag inte gjort några djupare analyser och jämförelser av nya 

och gamla skollag och läroplan. För att undvika detta kunde jag ha valt att enbart se på studier 

utförda efter år 2011, men min bedömning är att underlaget för textanalysen då skulle bli för 

litet. 

Jag valde att se på vad andra forskare har fått fram för resultat kring begreppet ”elever i behov 

av särskilt stöd” genom textanalys. Det betyder att jag har plockat delar ur stora studier för att 

skapa en ny kunskap. För att få ett mer dagsaktuellt resultat kunde jag genom antingen 

kvalitativa eller kvantitativa intervjuer med pedagoger och rektorer komma åt deras tolkningar 
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av begreppet elever i behov av särskilt stöd i styr- och policydokument i dag. Jag anser att 

mitt resultat bygger på väldigt många fler kvalitativa eller kvantitativa intervjuer med både 

rektorer och pedagoger än jag själv skulle åstadkommit på den givna tiden för denna uppsats. 

Det är fortfarande inte möjligt att dra några generella slutsatser (Patel & Davidson, 2003), 

men underlaget för slutsatserna blir bredare. För att uppnå en djupare förståelse för ämnet 

kunde jag valt att göra sökningar i flera databaser, jag anser att jag var tvungen att begränsa 

mig med tanke på den givna tiden för denna uppsats. 

 

Resultatdiskussion 

De ledande styrdokumenten så som skollagen och läroplanen lämnar ett stort 

tolkningsutrymme för skolor och lärare när det kommer till att definiera begreppet ”elever i 

behov av särskilt stöd”, och vilka de anser har rätt till särskilt stöd (Skolverket, 2013). Detta 

visar på en enorm tillit till skolan och den enskilde lärarens profession, bedömningsförmåga 

samt förmågan att fatta rätt beslut när det kommer till vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd. Något jag anses är bra för jag tror att i de flesta fall är det just den enskilde läraren som 

känner eleven bäst och vet vilka behov den har. Det som kan ses som problematiskt är 

förmågan att erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever i behov av särskilt stöd nationellt 

när tolkningsutrymmet av lagen är så stort. Samtidigt är det så att eftersom lagen handlar om 

individer finns det lika många behov och olika sätt att ge särskilda stödinsatser som det finns 

elever i behov av särskilt stöd. Det förutsätter att skolan och lärarna vågar ta tag i problem och 

uppmärksamma, samt uppfylla sitt uppdrag med att ge särskilt stöd till elever i behov av det.  

Skollagens lagstiftning är svårtolkat, men den är tydlig på att alla elever som är i behov av 

särskilt stöd ska få det. Nilholm (2012) anser att en del av lagtexten öppnar upp för 

segregering och att det fortfarande är väldigt vanligt att specialpedagoger och speciallärare 

arbetar enskilt med elever i behov av särskilt stöd. I skollagen står det ” Om det finns 

särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp 

(särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till” (Skolverket, SFS 2010:800, 

s 29). Nilholm (2012) säger att det inte framgår vad de särskilda skälen för att segregera 

elever är. Jag håller med Nilholm och tror att i många fall är det enklare för läraren att flytta 

på elever än att läraren ändrar sin pedagogik och lärandemiljön. Det stödjer också Göransson 

och Malmqvists (2013) forskning där det framgick av intervjuerna att en av skolorna gav 

särskilt stöd nästan enbart enskilt eller i mindre grupper.  

När det kommer till vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd står det i skollagen att 

”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 

stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås” (SFS 2010:800, s 29). Persson (2013) säger att citatet 

kan tolkas så att det särskilda stödet upphör när eleven uppnått minsta kravet för 

kunskapskraven. Han säger vidare att elevers behov av särskilt stöd vanligen beror på 

socioemotionella svårigheter. Eleven uppvisar någon form för beteendestörning som skapar 

problem i klassrummet.  

Salamancadeklarationen har och har haft en positiv inverkan på den internationella 

utvecklingen i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2013). Men hur aktuell är 

deklarationen i Sverige i dag? Nilholm (2012) säger att Salamancadeklarationen inte har 

någon vidare tyngd som styrdokument i Sverige enligt vissa skolchefer. Något som kan anses 

gå emot hela syftet med deklarationen. Eftersom Sverige har skrivit under på att vi ska låta 
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deklarationen genomsyra vår lagstiftning. Jag anses att mycket kan bero på deklarationens 

svenska översättning. Persson (2012) säger att översättningen av det engelska begreppet 

”inclusion” av okänd anledning fortfarande 2006 översätts med integrering istället för 

inkludering som är ett mycket mer aktuellt begrepp i svensk skola. Det är samma sak när det 

står elever med behov av särskilt stöd istället för elever i behov av särskilt stöd som också är 

något som de svenska styrdokumenten har gått ifrån för länge sedan. Deklarationen framstår 

som väldigt gammal i mina ögon och jag anses att det är på hög tid att se över dokumentet och 

dess förväntade inverkan på svensk skola i dag. 

Lindqvist (2011) säger att förskolan arbetar mer förebyggande än skolan när det kommer till 

barn och elever i behov av särskilt stöd. Det är också mer ovanligt med särlösningar i 

förskolan jämfört med skolan. Vad det beror på framgår inte. I Lgr 11 står det bland annat 

klart och tydligt att ”Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011, s 8). För att utgå ifrån det Isaksson (2009) säger om att elevens behov av 

särskilt stöd är kontextbundet, behovet beror fullt och helt på det sammanhang eleven 

befinner sig i. Sammanhanget eller miljön kan alltså påverka behovet av särskilt stöd, jag drar 

genast paralleller till det inkluderande arbetssättet som förespråkar att anpassa verksamheten 

till att passa alla barn. Jag anser att om det från början erbjuds individuellt anpassat stöd till 

alla barn och elever skulle begreppet särskilt stöd vara överflödigt, enligt min uppfattning. I 

Göransson och Malmqvists (2013) studie framgår det att förmågan och kanske framför allt 

viljan att arbeta inkluderande påverkas av skolans och lärarnas attityder till det inkluderande 

arbetssättet. Det framgick av intervjuerna av lärare att attityderna till inkludering påverkade 

tolkningen av lagtexten. I de skolor där attityden till ett inkluderande arbetssätt var mindre 

positiv visade det sig att särskilt stöd nästan enbart gavs enskilt eller i mindre grupper 

segregerad från sin klass. 

Lindqvist (2011) kom fram till utifrån sina intervjuer att den skolpersonal som medverkade i 

studien ansåg så mycket som 95 procent, och hela nittio procent av rektorerna, att det var 

brister hos eleven som avgjorde om den var i behov av särskilt stöd. Samtidigt hamnade 

orsaker som skolpersonal och rektor lättast kan påverka så som undervisning och miljö långt 

ner på listan över orsaker till behovet. Arbetet påverkas mycket av hur personalen ser på och 

värderar sin egen roll vad gäller orsaker till behovet av särskilt stöd. Isaksson (2009) skriver 

att samhällets diskurser påverkar attityder till och begrepps betydelse i styrdokumenten. Jag 

anser att utan en kritisk och ifrågasättande samhällsdiskussion kring hur jag själv och andra 

använder, värderar och tolkar begreppen i styr- och policydokument kommer inte skolan att 

kunna utvecklas till en inkluderande miljö som passar alla barn. Det beror helt enkelt på att 

hur människor tolkar olika begrepp påverkas av den sociala konstruktionen av begreppets 

innebörd. Det visas genom att flera studier i uppsatsen kom fram till att skolor arbetar väldigt 

olika utifrån samma styrdokument. De olika tolkningarna påverkar sedan vilka attityder till 

och synsätt som finns på begreppen och olika fenomen. I detta sammanhang visas det genom 

vilken syn skolpersonalen hade på de elever som var i behov av särskilt stöd och vart 

problemet låg. Detta påverkar i sin tur hur de bemöter och rent konkret arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd. 

För en framtida studie skulle det vara intressant att genom intervju med rektorer och 

pedagoger undersöka om det framkommer tydliga skillnader i attityder och tolkningar av 

begreppet elever i behov av särskilt stöd efter införandet av den nya Skollagen och läroplanen 

jämfört med de gamla.      
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