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Han går mest omkring och stör 

En textanalys av ansökningar om särskilt stöd 

Lena Arvidsson och Ingrid Dahlberg Nylund 

Sammanfattning 

Kravet på dokumentation av elever har ökat starkt sedan den målstyrda skolan infördes. Skolorna ska 
skriva individuella planer för varje elev samt åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt 
stöd. Konkurrens mellan skolor om resurser gör att rektor kan känna sig tvungen att problematisera 
elevens tillkortakommanden ytterligare då skolan ansöker om särskilt stöd. 

Litteraturgenomgången visar att behovet av att skriva om elever som faller utanför vad samhället för 
varje tid ansett normalt, har funnits alltsedan folkskolan startade. Elever som inte kunde följa med i 
skolan eller hade ett avvikande beteende särskiljdes, exkluderades, och blev placerade i hjälpklasser 
eller på institutioner. Idag har vi en skola för alla och inkludering är ett honnörsord. Trots det 
fortsätter skolorna skriva att många elevers behov bäst tillgodoses i exkluderande grupper, särskolor 
eller specialskolor. 

Studien är en textanalys som beskriver och analyserar ansökningar om särskilt stöd som en rektor på 
en skola skrivit. Den belyser hur elever kan dokumenteras i dagens skola och vilken retorik som 
används när en skola skriver om elever i behov av särskilt stöd.  

I de tolv texter som analyserats anses elever som har koncentrationssvårigheter vara det främsta skälet 
till att rektor ansöker om särskilt stöd. Det är eleverna som är bärare av problemen och stödet som 
söks är ekonomiska extramedel för att kunna anställa assistenter. Inte i något fall återfinns problemen 
på grupp- eller organisationsnivå. 

I diskussionen tas koncentrationssvårigheter och diagnosers eventuella värde upp samt ges förslag på 
vad skolan kan göra med de extra resurserna. 

Förhoppningen är att studien ytterligare kan belysa sättet att tala och skriva om elever i skolan, och 
därmed bidra till diskussionen om vad det ökande skrivandet och dokumenterandet av elever kan 
innebära på sikt. 

Nyckelord 
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Inledning 

Ändå står snart de vuxna där och pekar  

Ut den riktning de tycker man skall ta  

Alla drömmar de själva har förvägrats 

Vill de förverkliga genom sina barn  

Är man lydig belönas man och hyllas  

Revolterar man mister man allt   

Ingen älskar ett barn som inte lyckas 

Ingen älskar ett barn som är starkt 

                    Ur Ikaros av Björn Afzelius 

 

Historien är full av skrivningar där barn beskrivs som avvikare som måste underkasta sig samhällets 
krav på normalisering. Dessa försök till anpassning har skett och sker fortfarande i olika exkluderande 
miljöer, t ex institutioner, särskilda undervisningsgrupper eller specialskolor vilket Börjesson och 
Palmblad (2005) beskriver ingående om i sin bok. De berättar, i ett historiskt perspektiv från 1930–
talet och framåt, bl. a. om elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen, är störande på 
lektionerna eller skolkar. 

Skollagen slår fast att 

Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (4 kap 1 § andra stycket). 

Skolan ska, enligt nuvarande läroplan, anpassa undervisningen så att alla barn ges möjlighet att nå de 
nationella målen i samtliga ämnen. Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa dem 
som är i behov av särskilt stöd. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att elever som riskerar 
att inte nå kunskapsmålen får särskilt stöd (Lpo94). 

Skolverket har noterat att skolorna har lagt för stort fokus på de nationella målen i svenska/svenska 
som andra språk, engelska och matematik och kritiserar detta i sina inspektionsrapporter (Skolverket, 
2007) och Ingestad (2006) menar att fokus på de tre kärnämnena lett till synen att eleven inte klarar 
skolan om eleven inte får godkänt i dessa ämnen. 

Den målstyrda skolan ställer högre krav på måluppfyllelse i skolår fem och nio och från och med 
höstterminen 2008 även i skolår tre. Många skolor har därför fått i uppdrag att tydligare dokumentera 
elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. 
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Dokumentationen av elever i den svenska skolan ökar sålunda. Den målstyrda skolan innebär att fler 
elevplaner1 ska skrivas säger Andreasson (2007), och understryker vikten av att de personer som i sin 
yrkesutövning har detta till uppgift är medvetna om vilken betydelse den skrivna dokumentationen kan 
ha för den enskilda individen. 

I vissa kommuner fördelar man resurserna för särskilt stöd genom att låta rektorerna ansöka om stödet 
ur en för kommunen gemensam pott med medel avsatta för ändamålet. Detta innebär ytterligare 
dokumentation av eleverna. Vår undersökning är en textanalys av tolv sådana ansökningar från en 
skola med elever i förskoleklass t.o.m. skolår 5. 

 
 

Bakgrund 

Historisk bakgrund till särskiljande av elever 

Folkskolans tillkomst 1842 kan till en del förklaras som ett försök från de styrande att råda bot på 
befarade oroligheter bland de lägre befolkningsskikten i en tid av folkökning, begynnande 
industrialisering och urbanisering (Helldin, 1997). Helldin beskriver vilka idéer och argument som låg 
bakom tanken att avskilja, eller inte avskilja, vissa elever i hjälpklasser under 1900-talets början. 

Den kunskapssyn och människosyn som framträder vid analysen av diskussionen om hjälpklasserna 
indikerar samtidigt vilka diskurser som fanns i den samhälleliga och politiska debatten samt inom 
vetenskapen. Helldin (1997) skriver att hjälpskolans tillkomst också till en del kan förklaras utifrån 
samhällets behov: Att utbilda den arbetskraftsreserv som den växande industrialiseringen behövde. De 
barn som ansågs svaga, skulle få sin tillräckliga utbildning och fostran inom hjälpskolan, samtidigt 
som folkskolan skulle kunna bli effektivare. Många föräldrar var motståndare till att deras barn skulle 
placeras i hjälpklass men övertalades av experter. 

Jämlikhets- och demokratiseringsförespråkare, som Fridtjuv Berg, var kritiska mot hjälpskolan 
eftersom de menade att det främst handlade om att urskilja fattiga och socialt utslagna elever. 2

Behovet av att kunna urskilja och bedöma elevers förmågor ökade. Man satte sin lit till ny vetenskap, 
framför allt inom psykologin och hjärnforskningen. Intelligenstester växte fram som ett av verktygen 
(Helldin, 1997). 

Behovet att bedöma och utreda elever, för att sedan utifrån detta motivera pedagogiska insatser - även 
i form av särskiljande av elever - har sålunda en historisk bakgrund. Tydligt är också att samhällets 
behov utgör en viktig grund för hur skolan och eleverna ska organiseras. Flera av de argument för eller 
emot avskiljande av elever som användes vid denna tid och som Helldin (1997) beskriver, återkommer 
i dagens diskussioner. 

 

 

 

1Åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner, individuella studieplaner och liknande. 

2Att barn med ännu större svårigheter och behov skulle beredas plats i skolan, var inte aktuellt. Fridtjuv 

Berg använder begreppet ”själsligt abnorma” (Helldin, 1997, s. 108).  
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Mot en inkluderande skola? 

Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94, s. 3). 

Skolans styrdokument betonar allas rätt till undervisning i en inkluderande miljö. Samarbetet med 
hemmet är viktigt. Skolans ansvar är att med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade 
åtgärder minska elevernas eventuella svårigheter (Persson, 2001). 

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 (Skollagen 1 kap. 2 §, andra stycket, SFS 
1985:1100). 

 

Styrdokumenten säger att det särskilda stödet i första hand ska ges inom den klass eller grupp som 
eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, och efter samråd med eleven och dennes vårdnadshavare, 
kan eleven placeras i särskild undervisningsgrupp. Rektor har det yttersta ansvaret för att elever som 
riskerar att inte nå kunskapsmålen får särskilt stöd (Persson, 2001). 

Synen på elever i behov av särskilt stöd kan ses ur olika perspektiv beroende på hur skolan väljer att se 
orsakerna till elevernas problem och svårigheter, menar Persson (2001). 

I det kategoriska perspektivet är det den enskilde eleven som står i fokus för kortsiktiga insatser direkt 
relaterade till sina svårigheter. Det är speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal som 
ansvarar för att eleven får det stöd som behövs. 

Det relationella perspektivet bygger på att stödbehovet ska ses i ett sammanhang där orsakerna till att 
svårigheter uppstår är miljörelaterade, antingen i skolmiljön eller i uppväxtmiljön. Har man detta 
perspektiv arbetar man långsiktigt för att förändra och utveckla den enskilda skolan som system. 
Ansvaret vilar då på hela arbetslaget och alla lärare med ett aktivt stöd från rektor. 

Persson (2001) betonar vidare att stödet till elever med svårigheter är ovillkorligt och skolans 
skyldighet och att alla som arbetar i skolan har skyldighet att uppmärksamma och hjälpa dessa elever. 

Enligt Persson (2001) står statsmakterna för motsägelsefulla utsagor: Samtidigt som man betonar allas 
rätt till rätt stöd, i en inkluderande undervisning, visar Persson genom att referera till 
Grundskoleförordningens 5 kap 4 §, att det som avgör om eleven är i behov av särskilt stöd är 
huruvida eleven bedöms nå de nationella målen och att denna möjlighet, eller förmåga, således utgör 
normen för hur en normal elev bör vara. 

Det är alltså i första hand elevens bedömda möjligheter att nå upp till skolans kunskapsmål som utgör 
kriterium för huruvida stöd skall sättas in eller ej (Persson, 2001, s. 19). 

Heimdahl Mattson (2006) visar att, under de tio år som hennes undersökning pågått, har de särskilda 
fasta undervisningsgrupperna blivit färre i skolorna. Men undersökningen visar också att antalet elever 
som segregeras från sin skola i det egna närområdet till särskilda undervisningsgrupper ökat. Detta 
gäller framför allt de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Barn som av olika anledningar 
inte anses kunna delta i den vanliga undervisningen sätts tillsammans i sådana grupper, oavsett var i 
kommunen de bor. I rapporten sägs det att dessa grupper långt ifrån alltid är särskilt homogena; många 
gånger är den enda gemensamma nämnaren att de inte bedöms kunna följa undervisningen i den skola 
de annars skulle ha gått i. Antalet elever i särskolan har också ökat. 
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Rapporten beskriver hur skolledarna är måna om att eleverna får en diagnos eftersom det ökar 
skolornas möjligheter att få resurser. Heimdahl Mattson (2006) hänvisar till forskning som säger att 
dessa permanenta former av segregering inte påvisar några positiva effekter på inlärningen utan endast 
verkar stigmatiserande. Även Persson (2001) skriver att forskningen inte påvisar några positiva 
effekter av skilda, exkluderande utbildningsmiljöer eller nivågrupperingar. 

 

Teorier om avvikelse och makt 

Michael Foucault upptäckte något mycket enkelt men förbisett vad gäller relationen mellan 
utbildning, utbildningspolitik och samhällets utveckling, nämligen att utbildningen är mycket viktig 
för hur det moderna samhället konstrueras (Helldin, 1997, s. 70). 

Foucaults teorier innebär att synen på avvikande människor och vad som anses vara normalt är socialt 
och historiskt konstruerad (Helldin, 1997). 

Gytz Olesen och Möller Pedersen (2004) tar upp hur den nuvarande pedagogiken och gällande 
värdegrund kan ses utifrån Foucaults teorier. Makten styr människorna genom olika samhälleliga 
institutioner, där skolan är en mycket viktig arena för maktutövning. Makten utövas osynligt och styr 
med hänvisning till olika normer och sanningar, som motiveras utifrån vetenskap. Makten är lierad 
med välfärdsstaten och den styr genom att säga sig vilja befolkningens väl. Den är så invävd i vårt sätt 
att leva och tänka att vi inte märker det. Individen är också påtagligt delaktig i denna styrning och har 
en rad självtekniker där den försöker att leva upp till de normer som mer eller mindre outtalat gäller 
för att försöka skapa sig ett bra liv. Det handlar om speciella egenskaper som individerna bör ha med 
sig ut i samhället och som skolan ska inpränta i dem; i vår tid förväntas eleverna utvecklas personligt, 
bli självständiga, demokratiskt sinnade och aktiva medborgare samt kunna ta eget ansvar (Gytz Olesen 
& Möller Pedersen, 2004). 

Även Andreasson (2007) hänvisar till Foucault för att visa hur den disciplinära makten fungerar och 
styr människorna mot ett acceptabelt beteende, en makt som i hög grad utövas av skolan. 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lpo 94, 1994, s. 
5). 

Idealet idag är en dialog och samverkan mellan lekmän och experter om kunskaper och värderingar. I 
praktiken är dessa dock redan förutbestämda och definierade utifrån rådande normer. Lekmannen ska i 
de fall han inte själv anammar samhällets krav och värderingar, styras in på den rätta vägen av 
experter. Experterna har ett behov av att legitimera sig själva och sin yrkesroll (Börjesson & Palmblad, 
2005). 

Det ideala barnet kan beskrivas som ett barn i balans med vad som idag anses vara önskvärt och 
normalt. Begreppet normal har två sidor och betecknar både det som anses vara det önskvärda, det 
ideala, men också det typiska, det vanliga. Ett barn med sin vågskål i balans kan t.ex., enligt rådande 
normer, beskrivas som vaken och uppmärksam. Om vågen tynger ner åt något håll, indikeras att barnet 
har problem. Vid underslag är eleven slö, vid överslag överaktiv (Börjesson & Palmblad, 2005). 

Som exempel på en teori om handikapp som inspirerats av sociologin nämner Danermark (2005) den 
sociala modellen. Denna teori, som växte fram under 1970- och 1980-talen, under inflytande av bl. a. 
historiematerialismen, menar att funktionshinder och handikapp uteslutande är att se och förstå som en 
social konstruktion som uppstår i personers möte med en handikappande miljö. Handikapp uppstår 

 7



bara i mötet med en icke-funktionell miljö. Danermark (2005) diskuterar begreppen 
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning är det begrepp som 
handikappforskningen använder om den medicinska avvikelsen. Funktionshinder är när hinder uppstår 
för en person i den sociala och materiella miljön. 

Den sociala modellen kritiserar starkt den medicinska och menar att den medicinska modellen genom 
att medikalisera och diagnostisera felaktigt lägger fokus på individen och hans/hennes brister 
(Danermark, 2005). 

Inom svensk handikappforskning är det relativa handikappbegreppet vanligast, vilket innebär att man 
betonar både individens och miljöns roll för uppkomsten av funktionshinder (Danermark, 2005). 

Skolan i det postmoderna samhället 

Hargreaves (1998) menar att skolan arbetar med ideal som målrationalitet och yrkesinriktning som 
ledstjärnor, men att detta är otidsenligt i det postmoderna samhället som vi nu lever i. Den skola och 
den läroplan som vi nu arbetar efter är, enligt Hargreaves, otidsenlig och anakronistisk och bidrar till 
klyftan mellan skolans värld och världen utanför. Denna ökar då skolan fortsätter att arbeta och 
fungera efter modernt mönster med byråkratisk, hierarkisk styrning, rigida mönster och gamla, 
modernistiska undervisningsformer. Han efterfrågar mer flexibilitet och samverkan, både bland 
skolpersonal men också i förhållande till det omgivande samhället för att skolan ska kunna möta 
elevernas skiftande behov i en tid av snabba förändringar. Hargreaves menar att den intensifiering av 
lärarrollen som skett, med ett ökat krav på produktivitet, resultatansvar och kontroll, ökat de 
administrativa uppgifterna för lärarna. Enligt Hargreaves riskerar lärarna att förlora sin tilltro till sitt 
eget kunnande och sin egen erfarenhet och i stället fråga efter extern expertis och det man tror är 
vetenskapliga sanningar. 

Ingestad (2006) har genom en fallstudie undersökt hur elever som inte nått målen i kärnämnena, 
upplevt skolans agerande samt analyserat orsakerna till att eleverna inte fått betyg. De elever som 
lämnar skolan utan betyg i kärnämnena är till största del elever som haft beteendeproblem, skolkat, 
uppvisat bristande motivation, eller liknande, alltså i huvudsak inte de elever som tidigt visat sig ha 
skolsvårigheter. Resultaten visar även på stora skillnader i prov- och betygsresultat utifrån faktorer 
som kön och social bakgrund. Ingestads studie talar för att sociologiska data bör beaktas när man 
diskuterar hur resurser i skolan ska användas. Det relationella perspektivet, som utgör den teoretiska 
utgångspunkten för Ingestads avhandling, utgår ifrån att individ och samhälle utvecklas genom en 
ömsesidig process. Ingestad menar att motivation, mening, känsla av tillhörighet och interaktion med 
omgivningen är centralt för inlärning och avgörande faktorer för skolframgång. 

Ingestad (2006) ifrågasätter om målstyrningen och det dokumenterande arbetssättet alltid är positivt 
för den enskilda eleven. Kontrollstationer och dokumentation kan bidra till att eleven får en negativ 
syn på sig själv, då eleven inte uppnår de mål som andra ställt upp. Ingestad visar i sin avhandling hur 
skolans målstyrning medfört ett ökat fokus på individualisering och valfrihet, vilket inneburit att 
differentierande och segregerande arbetssätt legitimerats. En stor del av skolans stödundervisning 
handlar om att få eleverna att klara kärnämnena, något som blivit liktydigt med att klara skolan. Att 
mäta elevernas kunskaper och skolans kvalité, har blivit viktigt, och antalet godkända elever och höga 
betyg ses som en kvalitetsgaranti. Konkurrensen mellan skolorna ökar. Elevernas kunskapsutveckling 
är dock sällan så linjär och mätbar som skolornas bedömningssystem gör gällande. I denna process tar 
det medicinska synsättet över och ett ökat krav på olika diagnoser, vetenskaplig exakthet och expertis 
blir tydligt. Neuropsykiatriska diagnoser, dyslexi, autism och liknande har blivit vanliga 
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förklaringsmodeller till skolbarns problem, och enligt Ingestad finns det risk att sådana diagnoser såväl 
stämplar individen för livet som hämmar pedagogisk utveckling vad gäller de berörda svårigheterna.

Språk och dokumentation 

Bourdieu (Gytz Olesen & Möller Pedersen, 2004) har liknande tankar som Foucault om hur samhällets 
gällande normer och önskade egenskaper förmedlas till eleverna genom skolan, hur makten styr 
genom pedagogiska traditioner och aktuella värdegrunder. Bourdieu lägger stor vikt vid språket som 
kan användas som ett maktmedel. Han försöker förklara hur vi människor tror oss handla som fria 
individer fast vi i själva verket inte är det. Vi kan bara välja mellan vissa tillgängliga val. Människan 
har olika kapital med sig (ekonomiska, kulturella, sociala m.fl.) och befinner sig i ett visst 
sammanhang. Utifrån detta kan hon välja vad hon vill göra men hon är hela tiden styrd av sin habitus,  
det hon lärt och lagrat i sig själv och sin kropp genom tidigare erfarenheter. 

Det kulturella kapitalet till exempel, kan vara ett bildat språk, kunskaper om musik, litteratur och 
annat. Personer som har ett gott kulturellt kapital klarar skolan bättre eftersom detta har stort värde i 
skolan. Skolans makt lever vidare genom att personer med gott kulturellt kapital fortsätter att styra 
över kulturliv mm. På så sätt reproduceras samhällssystemet (Gytz Olesen & Möller Pedersen, 2004). 

Assarson (2007) har i sin avhandling analyserat pedagogers språk då de i skolverkligheten försöker 
skapa sammanhang och mening i det uppdrag som de fått av politiker, såsom det utformats i skolans 
styrdokument. Hur skapar pedagogerna mening i begrepp som en skola för alla och hur gör de för att 
få verksamheten att fungera, trots de motstridiga diskurser som finns? Assarson utgår från att 
människor själva, utifrån den kontext de befinner sig i konstruerar egna tankemönster och teorier. De 
är påverkade av de rådande maktförhållandena som marknadskrafter eller rådande politik/ideologi 
utgör, men språket kan trots detta skapa kreativitet i verksamheten och verka gränsöverskridande. 
Assarson har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och menar att det vi uppfattar som sanningar 
alltid formas i en tidsbunden och social kontext, där vissa teorier och antaganden ges företräde och tas 
för givna. 

Enligt Assarson (2007) har språket en central funktion i det postmoderna samhället och en analys av 
talet om en skola för alla kan avslöja dolda maktstrukturer och vilka diskursiva begrepp som för 
tillfället är gångbara. 

Andreasson (2007) har i sin avhandling undersökt hur elevers svårigheter och identiteter skrivs fram i 
den allt mer ökade elevdokumentationen i dagens skola. Denna elevdokumentation, som Andreasson 
med ett sammanfattande ord kallar elevplaner, omfattar åtgärdsprogram, individuella 
utvecklingsplaner, individuella studieplaner och liknande. Andreasson menar att det behövs mer 
medvetenhet och kunskap om språkets makt och betydelse bland pedagoger som skriver och arbetar 
med dessa planer, och om hur elevers identiteter påverkas av detta skrivna språk. Den språkliga 
utformningen av elevplanen kan få betydande konsekvenser för den enskilda elevens 
identitetsskapande och framtida liv. Enligt ett diskursivt synsätt är det språket som konstituerar 
verkligheten och således också synen på de elever som bedömts ha behov av särskilt stöd. Den 
identitet som framskrivs i elevplanerna är påverkad av uttolkarens föreställningar och bedömningar 
om hur en idealelev bör vara.  
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Elevens tillkortakommanden och karakteristika tydliggörs. Andreasson (2007) ser följande 
nodalpunkter: 4

• ansvar 

• motivation 

• social kompetens 

• självständighet 

• medvetenhet 

Det är egenskaper som alltså förutsätts vara viktiga och goda och som anses vara en förutsättning för 
lärande. Textformuleringarna har en tendens att leva vidare och följa eleven genom skolåren. Eleven 
skriver också ofta under sin elevplan med de beskrivningar av sina egna svårigheter så som de 
framställs i elevplanen (Andreasson, 2007). 

Samhället strävar efter att skapa kategoriseringar av människor, menar Andreasson (2007). Dessa 
kategoriseringar, bl. a medicinska diagnoser, är tidsbundna och kan få stora konsekvenser för 
individen. Skolan har historiskt sätt strävat efter homogena grupperingar, vanligtvis genom 
särskiljande av elever som avviker från den rådande normen. Gängse könsroller påverkar också de 
stödåtgärder som skolorna föreslår. Vad som betraktas som normalt är en social konstruktion som 
varierar över tid, men medicin och psykologi har haft stort tolkningsföreträde, även för pedagogerna. 
Ett exempel är de utvecklingsscheman som fr.o.m. 1920-talet gjorts gällande som norm för hur barn 
ska vara och utvecklas, samt behavioristiska tankegångar. 

Andreasson (2007) visar att problembeskrivningarna i elevplanerna inte bara behandlar de 
kunskapsmässiga och pedagogiska frågeställningarna utan också i stor utsträckning beskriver elevens 
övriga förmågor, attityder och beteenden, som av skolan uppfattats som negativa. Elevplanernas 
dokumentation rör sålunda även moraliska och sociala frågeställningar. Genom elevers och föräldrars 
förtroendefulla samtal med pedagoger får skolan makt att styra och forma eleven, vilket bl.a. uttrycks i 
de olika elevplanerna. Genom den identitet som tillskrivs eleven på detta sätt, tvingas också eleven att 
genom självkännedom styra sig själv i riktning mot det som anses normalt och anpassa sig till 
samhällets ordning. Oftast är det skolan som definierar elevens problem och föreslår åtgärder; elev och 
föräldrar är i en underordnad ställning. 

Andreasson (2007) menar att det även finns ekonomiska drivkrafter till att identifiera elever i behov av 
särskilt stöd, då skolor i samma kommun tvingas konkurrera om extra medel ur en gemensam pott. Ett 
sätt är att använda sig av olika metoder såsom testning, mätningar, normalkurvor och diagnoser, för att 
ge sken av objektivitet och ge tyngd åt ansökningarna. Andreasson menar att det skett en ökad social 
kategorisering av elever med skolsvårigheter, vilket, enligt henne, kan förklaras utifrån 1990-talets 
ekonomiska nedskärningar, övergången till en målstyrd skola samt ett större fokus på individen för att 
förklara avvikelser och problem. 

Ingestad (2006) liksom Andreasson (2007) visar i sina avhandlingar att det stöd som ges oftare är 
relaterat till beteende- eller sociala svårigheter än till egentliga inlärningssvårigheter. 

 
 

4 Vissa begrepp och ord i en diskurs som har en större betydelse eftersom de knyter till sig och ger 

innehåll och mening åt andra ord. 
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Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning har visat att behovet av dokumentation av elever har ökat starkt sedan den 
målstyrda skolan infördes. Skolorna ska skriva individuella planer för varje elev samt åtgärdsprogram 
för elever som är i behov av särskilt stöd. Konkurrens mellan skolor om resurser gör att rektor i 
ansökningarna tvingas skriva fram elever i behov av särskilt stöd. 

Syftet med denna undersökning är 

• att beskriva och analysera de ansökningar om särskilt stöd som rektor på en skola skrivit. 

Frågeställningarna är:  

• Varför behöver eleven särskilt stöd enligt rektor? 

• Vad skriver rektor om elevernas egenskaper, möjligheter och förmågor? 

• Vilka insatser ansöker rektor om 
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Metod 

I vårt arbete har vi inte valt någon renodlad textanalytisk metod. Vårt syfte är att beskriva och 
analysera de ansökningar om särskilt stöd som rektor på en skola skrivit. Vår utgångspunkt är att all 
text konstrueras i ett socialt sammanhang och att det är forskarens uppgift att tolka och sätta in texten i 
ett vidare sammanhang. Att de egenskaper, möjligheter och förmågor som rektor lyfter fram som 
viktiga och värdefulla är socialt och historiskt konstruerade, är en grundläggande aspekt i vår analys. 
Av detta följer att även synen på vad som anses avvikande och icke-önskvärt definieras utifrån ett 
socialt och historiskt sammanhang. Vår analys har således en diskursanalytisk ansats och är av 
kvalitativ karaktär. 

Teorier om textanalys som metod 
I vår tid produceras en oändlig mängd text. Bergström och Boréus (2005) menar att det är viktigt att 
studier av texter görs inom samhällsvetenskaplig forskning, eftersom texter, utifrån olika 
analysmetoder kan påvisa olika samhälleliga företeelser och avslöja dolda strukturer. Språket ser de 
som en förmedlare av vårt sätt att tänka och handla, vilket förs vidare genom nya läsare. Språket 
konstruerar ramar för den verklighet vi vill beskriva. 

En bra textanalys  

hjälper en att belysa ett bestämt samhällsvetenskapligt problem (Bergström & Boréus, 2005,s. 33). 

Börjesson (2003) menar att den verklighet som beskrivs i texter, i forskning mm, alltid är en tolkning, 
konstruerad av människor i en viss kontext. Börjesson kallar detta social konstruktionism. Han 
ifrågasätter att det går att nå konsensus kring språket. Det finns ingen objektiv sanning vad gäller de 
språkliga betydelserna. Ingen kan göra anspråk på att äga den rätta tolkningen. Inte heller kan någon 
göra anspråk på att vissa texter är viktigare eller kommer närmare det som ses som sanning än någon 
annan. Genom textanalys är det forskarens uppgift att dekonstruera den text som finns och att göra 
något med texten, att se sammanhang och tolka sitt material. 

Tolkning kan, enligt Bergström och Boréus (2005), betyda två olika saker: Texten ges av läsaren en 
mening, en betydelse, men tolkning kan också innebära den del i forskningsprocessen då forskaren 
analyserar och tyder resultaten utifrån ett samhällsvetenskapligt problem. Forskaren arbetar då 
hermeneutiskt och studerar delar i ljuset av helheten, och omvänt.  

Bergström och Boréus (2005) skriver att forskaren i tolkningssituationen måste beakta fem 
väsentligheter: texten, det sociala sammanhang i vilket texten producerats eller konsumerats, och 
framför allt, avsändare, mottagare och uttolkare. Dessa nycklar till tolkning kan ges olika tyngd 
beroende på forskarens val av perspektiv. 

En av de tolkningsnycklar som Bergström och Boréus (2005) nämner är avsändarens perspektiv. Ett 
exempel är att rektorn, för att få de resurser som skolan önskar, kan uppfatta sig vara tvungen att 
skriva koncentrerat och renodlat negativt om eleverna. Rektors behov av att problematisera kan visa 
sig extra påtagligt i denna typ av text. 

En av de textanalytiska huvudinriktningarna är diskursanalysen som bygger på Foucaults teorier av 
vem som har rätten att tala, varför och på vilket sätt, och som på detta vis utövar makt i samhället 
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genom olika institutioner, t.ex. skolan. Diskursen är de teorier, begrepp och uppfattningar som för 
tillfället är rådande inom vetenskap och samhällsliv. Diskursen styr våra tankar och vår 
verklighetsuppfattning (Börjesson, 2003). 

Diskursanalys, enligt Bergström och Boréus (2005), innebär att forskaren väljer att se texten i ett 
större sammanhang; undersöker hur diskurser skapas, ser ut och används. Diskursbegreppet är centralt 
för samhällsvetare 

därför att det har att göra med social praktik och på ett eller annat sätt knyter konventioner och regler 
för hur människor talar och skriver till andra sätt som de verkar på i ett samhälle (Bergström & 
Boréus, 2005, s. 18). 

Börjesson (2003) skriver att diskursanalys är ett sätt att problematisera en företeelse, att fråga hur, när 
och varför. Empiriska data kan aldrig säga något utan en tolkning och en presentation utifrån en 
intressant problematisering. En diskursanalytiker måste göra något med sitt material och fundera över 
varför och hur vissa problem uppmärksammas just nu. 

Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, uttryckt på ytterligare ett annat sätt, att 
fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas  (Börjesson, 2003, 
s. 21). 

Börjesson (2003) beskriver också hur olika retoriska grepp används för att övertyga och göra anspråk 
på sanningen. Det kan vara metaforer5, användande av passivformer (då ingen ansvarig finnes utan 
företeelser verkar ske av sig själva), eller hänvisning till vetenskapliga rön. Börjesson ger också 
exempel från skolvärlden på det han kallar signalord, ”en sorts retorisk poesi” (Börjesson, 2003, 
s.144); ord och uttryck som är odefinierade och samtidigt okontroversiella såsom föräldramedverkan, 
tidigt insatta åtgärder mm. 

Genomförande 
 
Eftersom vi beslutat oss för att göra en kvalitativ analys med diskursanalytisk ansats valde vi att 
kontakta bara en skola med vår förfrågan om att få ta del av ansökningarna om särskilt stöd. Rektorn 
för den skola vi kontaktade förmedlade de tolv avidentifierade ansökningarna som var aktuella inför 
vårterminen. 

Rektor har också informerat om hur ansökningsförfarandet går till och om de olika former av särskilt 
stöd som skolan kan ansöka om. 

 

 

 

 

 

 
5
Assarson (2007) påpekar att metaforer inte bara ska ses som bildliga uttryck utan att de också representerar 

hela sociala och kulturella begreppsvärldar. 
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Undersökningsmaterial 

Vi har gjort en textanalys av tolv ansökningar om särskilt stöd. Ansökningarna kommer från en skola i 
Mellansverige och avser vårterminen 2008. Skolan har elever från förskoleklass t.o.m. skolår fem. De 
avidentifierade ansökningarna som rektor skrivit och låtit oss ta del av, finns med i början av 
analysavsnittet. 

Rektor för skolan lämnar varje termin in ansökningar om extra resurser inför nästkommande termin till 
kommunens resursenhet där en person, som tidigare arbetat som psykolog, behandlar och beslutar om 
dem. 

Det är rektorn på skolan som skriver ansökningarna med ledning av åtgärdsprogram, protokoll från 
elevvårdskonferenser, ev. diagnoser eller utlåtanden av läkare, psykolog eller arbetsterapeut. All 
dokumentation om varje elev bifogas ansökningarna. Kommunen har inga blanketter för 
ansökningarna utan rektorer skriver en sammanfattande text utifrån de underlag som finns. 

De ansökningar om särskilt stöd som vi tagit del av för den här studien består av kortare texter om 
varje elev som rektor söker stöd för, samt det stöd rektor bedömer att eleven behöver för att klara sin 
skolgång. 

Vilka former av särskilt stöd kan rektor söka? 

• Särskola 

• Specialavdelningar (t ex infektionskänslighet) 

• Småklasser (tal- och språkklass, utagerande elever, koncentrationssvårigheter) 

• Köpta tjänster i andra kommuner (t ex teckenspråk) 

• Skolskjutsar, specialtransporter 

• Extra skolår 

• Avsteg från 15- timmarsregeln (t.ex. vid föräldrars arbetslöshet) 

• Psykologer, kuratorer, specialpedagoger 

• Skolläkare, skolsköterskor 

• Ekonomiska extramedel 

Flera av dessa kan rektor köpa löpande under verksamhetsåret, när behovet uppstår, som t ex tillfällig 
skolskjuts om en elev brutit ett ben. 

Enligt rektor informeras föräldrarna vid utvecklingssamtal eller vid elevvårdskonferens om att skolan 
ämnar söka särskilt stöd för deras barn. Föräldrarna läser dock inte, och skriver inte heller under, den 
av rektorn formulerade ansökningen. Så vitt vi förstår är de inte medvetna om att det överhuvudtaget 
skrivs en sådan text. 

Svar på ansökningarna får skolan omkring 15 december (för vårterminen) respektive 15 juni (för 
höstterminen). 

Den undersökta skolan brukar räkna med att få upp till 50 % av det sökta stödet. Ingen motivering ges 
till varför ansökningarna beviljas eller avslås. 
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Tillförlitlighet 

Inom kvantitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet centrala. Forskaren måste (Stensmo, 
2002) kunna visa att de data som insamlats är tillförlitliga och giltiga. Validiteten är ett mått på hur 
relevant det empiriska materialet eller observationerna är för undersökningen medan reliabiliteten 
anger hur pålitlig och tillförlitlig undersökningen är (Stensmo, 2002). Vi menar att vår studie har god 
validitet eftersom det vi har analyserat, de tolv ansökningar om särskilt stöd som en rektor vid en skola 
skrivit, utgick från syftet med vår studie. Likaså ställde vi frågor till materialet i vår analysprocess som 
tog upp begrepp och ordval i rektorns texter direkt relevanta för studiens syfte. Det innebär att vi t.ex. 
inte analyserat lärarens roll eller elevens behov, skolans policy eller metoder eftersom det inte var 
frågeställningar som denna studie skulle analysera. 

God reliabilitet innebär att forskaren varit noggrann och utfört sin undersökning på ett trovärdigt sätt, 
vilket i princip vid kvantitativa studier betyder att en annan forskare, eller samme forskare vid ett 
annat tillfälle, uppnår samma resultat (Stensmo, 2002). 

God reliabilitet inom kvalitativ forskning nås genom att forskaren redovisar andra möjliga tolkningar 
och perspektiv, eftersom undersökningssituationen vid en kvalitativ studie många gånger är unik 
(Stensmo, 2002). 

Patel och Davidsson (2003) skriver att begreppen reliabilitet och validitet ofta sammanflätas i 
kvalitativ forskning och att man hellre ger begreppet validitet en vidare innebörd. Validiteten, menar 
de, betecknar en god kvalitet genom hela forskningsprocessen, och rör såväl hur väl forskaren 
tillämpar sin förförståelse som hur trovärdig tolkningen är. Validiteten bedöms i en kvalitativ studie bl. 
a utifrån hur forskaren skaffat sig underlag till sin tolkning och hur väl forskaren uppfattat det 
specifika. Vi väljer att betrakta frågan om vår studies tillförlitlighet och giltighet utifrån den definition 
om kvalitet i kvalitativa studier som Patel och Davidsson (2003) redogjort för. 

Genom att även presentera andra möjliga tolkningar och perspektiv, menar vi att vår studie har god 
reliabilitet utifrån den definition av begreppet som Stensmo (2002) ger, men även utifrån den vidgade 
betydelsen av begreppet validitet som Patel och Davidsson (2003) omfattar. 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med diskursanalytisk ansats och utifrån ett postmodernt 
perspektiv, Detta är vårt tolkningsperspektiv och den förförståelse vi haft när vi analyserat och tolkat 
rektors texter. Forskaren måste också vara medveten om vilken förförståelse hon har, eftersom det 
aldrig, enligt Bergström och Boréus (2005), går att göra en tolkning utan förförståelse.  

Vår textanalys är vår tolkning av det empiriska materialet. Vi har strävat efter djup i analys och 
diskussion och försökt att se och analysera rektors ansökningar i ett större sammanhang utifrån den 
forskning vi tidigare presenterat. Vi är båda verksamma som pedagoger i grundskolan sedan många år 
och är vi väl förtrogna med de begrepp som förekommer där. Vi har själva skrivit individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, deltagit i elevvårdskonferenser och haft föräldrasamtal som 
protokollförts. Detta är en del av vår förförståelse vi haft när vi analyserat texterna och skrivit denna 
rapport. Vi är medvetna om att detta mycket väl kan ha påverkat vårt arbete. 

Det har varit bra att vi varit två personer som gjort den här studien. Vi har diskuterat med varandra 
kring litteraturen men framförallt har vi diskuterat vid analysen av texterna. 

Eftersom vårt undersökningsmaterial är litet kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån vårt 
resultat. Resultatet av vår textanalys gäller den undersökta skolans tolv ansökningar. Vår studie kan 
således enbart belysa hur rektor vid den undersökta skolan formulerat sina ansökningar om särskilt 
stöd. Vi hoppas dock att den kan bidra till ytterligare diskussioner och reflektioner, samt öka 
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medvetenheten om vad det ökande skrivandet och dokumenterandet av elever kan innebära på sikt, för 
som Andreasson uttrycker det: 

Om man i sin profession har till uppgift att dokumentera en annan människa måste man emellertid 
vara medveten om hur man skriver och vilken makt som detta innebär (Andreasson, 2007, s. 87). 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra etiska krav vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Även Stensmo (2002) tar upp dessa krav i sitt kapitel om forskningsetik. 

Genom förfrågan lät skolans rektor oss få tillgång till de ansökningar om särskilt stöd som rektor 
skrivit. När vi fick ta del av ansökningarna var namn och andra spårbara uppgifter om enskilda elevers 
identitet och person borttagna. Ytterligare avidentifiering genom smärre förändringar i texterna har 
gjorts för att säkerställa anonymiteten. 

Vetenskapsrådet rekommenderar att berörda bör få tillfälle att ta del av ev. kontroversiella tolkningar i 
en studie innan den publiceras. Den undersökta skolans rektor kommer därför att få ta del av studien 
innan den publiceras. 

Vi vill poängtera att det inte är eleverna eller rektorn i sig som vi velat analysera, utan vi har 
analyserat det som skrivs fram i texterna. Texterna kopplas från personerna och kan då göra analysen 
mindre känslig, som Assarson (2007) skriver. 
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Resultatanalys 

Vi har analyserat texterna genom att läsa och leta efter handlingar och attribut, som tillskrivs eleverna. 
I analysen har fokus placerats på vad rektor lyfter fram som skäl till att eleverna är i behov av särskilt 
stöd. 

Handling är det eleven gör och attribut är de egenskaper rektor tillskriver eleven, hur han/hon är enligt 
ansökningarna. Dessa uttryck och meningar grupperades. De största grupperna valdes ut och bildade 
fyra teman, som sedan analyserades med ledning av de litteraturstudier vi gjort. Genom relevanta och 
talande citat illustrerar vi vår tolkning och den påföljande analysen (Patel & Davidson, 2003). Flera 
elever återfinns under flera teman och med flera citat under samma tema. Dessa teman är 

• Sociala och beteendemässiga problem 

• Utredning, diagnos och tilltro till expertis 

• Måluppfyllelse och jämförande 

• Föräldrar 

 

Vår intention var också att studera ansökningarna utifrån ett genusperspektiv, men underlaget var för 
litet för vi att skulle kunna finna några signifikanta skillnader. Vi återkommer till detta i avsnittet om 
fortsatt forskning. 

Först återger vi analystexterna för varje elev, i syfte att ge läsaren en förförståelse och en översikt. 
Därefter följer analysen av hur eleven skrivs fram i ansökningarna, grupperade i fyra teman. Sist i 
analysen redovisar vi de insatser som rektor ansöker om. 

Analystexten 
Elev 1: 

”(namn) började i höstas i vår F-klass. Han har tidigare gått i vår förskola så vi har känt honom en 
längre tid. När (namn) började på förskolan 1 april -03 märkte vi att han var sen i sin utveckling. Han 
hade inte språket och drog sig ofta undan. Han har ett autismliknande beteende. Vi har arbetat mycket 
med honom under åren men har svårt att se om han nu går framåt. Rent kunskapsmässigt ligger han i 
fas med sina jämnåriga men socialt ligger han fortfarande långt efter. Om han inte förstår eller får göra 
det han vill överreagerar han och blir arg, ledsen, slåss, spottas och försöker ”rymma”. Han har stora 
koncentrationsproblem, svårt att förstå kompisarna och även problem runt matsituationen. För att han 
ska fortsätta att utvecklas positivt anser vi att han behöver fortsatt extra stöd. Vi har även arbetat 
mycket med föräldrarna för att få dem att våga se problemet. Vi har inte lyckats riktigt men arbetar 
vidare på detta.” 
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Elev 2: 

”(namn) började i vår F-klassverksamhet i höstas. Han går i en grupp med 16 barn. (namn) är döv på 
ena örat och har en hörselnedsättning på det andra. Han har svårt att koncentrera sig och blir lätt 
distraherad om det händer saker runt omkring honom. Han har svårt att lokalisera varifrån ljuden 
kommer och tittar sig ofta omkring. Han behöver extra mycket stöd i gruppen, han behöver se och 
höra den som talar, han behöver få förtydligande och upprepning av det som sagts samt att han 
behöver kunna gå ifrån gruppen till en miljö med lägre ljudnivå. Detta innebär att vi behöver fortsatt 
stöd för (namn) så att hans skolgång blir så positiv som möjligt. Att ha en assistent i gruppen har gjort 
det möjligt för honom att vara i en vanlig skolklass. Enligt hörselpedagogen på X sjukhus är det inte 
aktuellt för honom att gå i specialskola.” 

 

Elev 3: 

”(namn) började hos oss i F-klassen ht-05. Han hade stora koncentrationsproblem redan från början 
men vi hoppades att det skulle bli bättre när han väl gått en tid hos oss. Han har svårt att lyssna till 
instruktion i grupp, han behöver en individuell instruktion efteråt. Han har svårt att fokusera sig, 
tappar lätt koncentrationen och tittar mer på vad de andra gör. Han har svårt att slutföra sina uppgifter 
utan vuxenstöd. Han är mycket ljudkänslig. Han använder många fula ord och när han blir arg skriker 
han och slår vilt omkring sig. Han har svårt att i leken avgöra om någon gör något med flit eller om det 
bara råkat bli så. Han har svårt att tolka situationer och handlingar och reagerar väldigt impulsivt, han 
har också svårt för att stå för det han gjort. (namn) ska träffa skolläkaren för att sedan remitteras vidare 
för en basutredning. (namn) behöver mycket vuxenstöd under hela sin skoldag. Om denna möjlighet 
ges kan vi underlätta för honom så att han kan ta till sig sin inlärning på ett bättre sätt.” 

Elev 4: 

”(namn) började på vår förskola som 4-åring. Han var utagerande och bets och tog stryptag på de 
andra barnen. Föräldrarna förklarade det så att han alltid haft problem med att byta förskola. Han har 
haft problem med synen, vilket korrigerats med glasögon. Han är fortfarande väldigt utagerande på 
rasterna och ibland även i klassrummet. Han tar stryptag och är brutal i sina lekar. Han har svårt att 
skilja på verklighet och fantasi. Han har svårt att koncentrera sig i klassrummet, han behöver hjälp för 
att kunna fokusera sig på det han ska göra. BUP i X har påbörjat en utredning av (namn). 
Psykologerna kan dock inte lämna något utlåtande ännu eftersom han även behöver utredas utifrån 
skolsituationen samt att de vill utreda hans motorik och arbetsminne. Enligt psykologen står de på kö 
för en sådan vidare utredning. De misstänker att han kan ha en blanddiagnos. De har även diskuterat 
om han skulle må bättre av att gå i en mindre grupp men det finns inga belägg för det hittills. (namn) 
har även svårt med avståndsbedömning och djupseende p.g.a. ett synfel vilket gör att han har extra 
svårt i den fria leken och framförallt i bollspel.” 

Elev 5: 

”(namn) har gått hos oss sedan ht-04. I somras valde föräldrarna att flytta honom till X skola eftersom 
den låg närmare hemmet. När halva terminen gått flyttade han tillbaka till oss eftersom det inte 
fungerade i den nya skolan. Han vägrade att arbeta och ansågs vara obegåvad vilket inte är fallet. Han 
är mycket intelligent men har klara sociala problem. Han behöver mycket stöd och hjälp i sin sociala 
utveckling. Vi har arbetat mycket med att hjälpa och stärka honom men tiden räcker inte riktigt till. 
Han har svårt med ögonkontakt och han har svårt att stå för det han gjort. Han kan inte se sin del i en 
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händelse, har svårt att ta motgångar, vill inte lyssna på andra och säger fula saker. Han har inget 
naturligt stopp. Vi har haft flera samtal med föräldrarna, som är (föräldrarnas resp. yrken anges), och 
de ser att också att han har klara sociala problem men vet inte hur de ska tackla det. Båda slår ifrån sig 
och anser inte att han behöver utredas eftersom han INTE, enligt dem, har någon 
bokstavskombination.” 

Elev 6: 

”(namn) fick uppskov med skolstarten ett år och börjar nu komma ikapp när det gäller kunskapsnivån. 
Hon har dock fortfarande problem när det gäller det sociala. Hon har bedömts av psykolog, läkare och 
specialpedagog på X. Hon har ett autismliknande tillstånd och behöver mycket stöd och hjälp för att 
befästa kunskaperna. Hon behövde dessutom ett extra år i skolår 2, förutom stödresurs, för att nå upp 
till målen i svenska och matematik för skolår 2. (namn) har med all stöd hjälp hon fått gått framåt 
mycket under den här tiden och vi anser att hon till våren kommer att uppnå målen för skolår 4. Hon 
behöver dock fortsatt stödinsats för att det ska hålla i sig. Vi har haft upprepade möten med mamman 
där vi poängterat att det bästa för (namn) del skulle vara att gå i en liten grupp men hennes mamma är 
rädd för att (namn) ska bli mobbad om hon går på X.” 

Elev 7: 

”(namn) började hos oss i skolår 2 ht-04. Han hade tidigare gått i F-klass och skolår 1 i X men det 
fungerade inte bra för honom. När han kom till oss kunde han nästan inga bokstäver och var mycket 
ovillig att arbeta. Vi har arbetat väldigt mycket extra med honom och han kan nu alla bokstäver och 
har äntligen knäckt läskoden, även om det går lite knackigt. Han behöver extra mycket tid, dels att 
övervinna sin motvilja mot att arbeta och dels att befästa sina kunskaper. Han har gått ytterligare ett år 
i skolår 2 och går nu i skolår 4. Han har genomgått en dyslexiutredning där resultatet inte kunde 
fastställas eftersom han inte kunde läsa. Han skulle ha gjort en ny undersökning under hösten men 
föräldrarna har inte haft tid, säger de. Arbetet har verkligen gått framåt, han har inte alls samma 
motvilja mot att arbeta som tidigare men behöver mycket individuellt stöd. Några timmars extra stöd 
per vecka skulle göra väldigt mycket för honom.” 

Elev 8: 

”(namn) har svårt att koncentrera sig och har en dålig självbild. Han tycker det är jobbigt att arbeta och 
går mest omkring och stör. Vi har försökt hjälpa honom på många olika sätt, nu har vi tillsammans 
med föräldrarna upprättat ett omfattande åtgärdsprogram. Han behöver ett stödjag, någon som kan 
pusha honom framåt. I dagsläget tar han en hel lärarresurs för att överhuvudtaget få något gjort.” 

Elev 9: 

”(namn) började hos oss i skolår 2, hon hade tidigare gått i X. (namn) är en utagerande flicka med 
svåra koncentrationssvårigheter. Vi har haft upprepade samtal med flickans mamma som även varit i 
skolan med flickan. Vi har föreslagit mamman att flickan bör utredas. Mamman har tidigare inte velat 
se hennes problem men nu går hon i alla fall kontinuerligt och får (X)-behandling. (namn) fick gå två 
år i skolår 2 för att vi ansåg att hon behövde extra tid eftersom hon har så svårt att koncentrera sig. 
Hon uppnår nu, trots allt stöd och hjälp som hon fått, endast målen i skolår 3 i svenska, matematik och 
engelska. Hon går nu i skolår 5.” 

Elev 10: 

”(namn) har tidigare gått i Tal- och språkklassen i X skola. (namn) är osäker och har dåligt 
självförtroende. Hon har en låg inlärningstakt och har ännu inte uppnått målen i skolår 3 varför vi 
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tillsammans med föräldrarna valde att placera henne i skolår 3. Under hösten har vi stöttat och hjälpt 
henne så att hon kommit igång med skolarbetet på ett helt annat sätt än tidigare. Föräldrarna är mycket 
nöjda och upplever en enorm förbättring hos (namn). Hennes läsning har gått framåt med stormsteg 
och hon förstår nu vad hon läser. Hon har stora luckor i matematik varför vi låtit henne börja från 
början med taluppfattning och numerisk räkning speciellt i addition. Hon har börjat tro på sig själv och 
leker med kamraterna i klassen på ett helt annat sätt än när hon kom till oss. Föräldrarna säger att hon 
utvecklats mer hos oss under den här terminen än på fyra år i Tal- och språkklassen. Hon behöver 
mycket stöd och hjälp för att fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt och för att arbeta sig fram till 
målen i framförallt svenska och matematik.” 

Elev 11: 

”(namn) började hos oss i höstas i F-klassen. Han har stora problem med finmotoriken eftersom han 
har problem med ett finger som han inte kan använda på ett fungerande sätt. Han har även problem 
med att komma ihåg att gå på toaletten så han kissar ofta på sig. Han har haft x-problem som liten. 
Han behöver gå på toaletten varannan timme och behöver hjälp att bli påmind om det. Han har även 
stora koncentrationsproblem, svårt för förändringar och svårt för att avsluta det han påbörjat. Han tittar 
på vad de andra gör och vill göra likadant men känner sig misslyckad när det inte blir lika bra. Han har 
svårt att förstå lekars innebörd och behöver stöttning i detta. Han har träffat skolläkaren för vidare 
remiss till arbetsterapeut på X och ev. basutredning.” 

Elev 12: 

”(namn) kom till oss i september-07 från X skola. Enligt föräldrarna var skälet till att de skulle flytta 
honom att det var stökigt i klassen och han inte trivdes. Vi hade svårt att få tag på klassläraren och få 
någon riktig information och dessutom var vi kort om barn. Det visade sig dock att han haft svåra 
koncentrationsproblem som fortfarande kvarstår, långsam inlärning och att han haft stödresurs i 
klassen. Föräldrarna trodde att den skulle följa med honom hit. Någon utredning är inte gjord. Vi anser 
inte att han kommer att uppnå målen för skolår 2 om han inte får extra stöd och hjälp utöver det som vi 
i dagsläget kan ge honom.” 

Analys  

Ansökningarnas teman 

Vi har analyserat texterna utifrån fyra olika teman som vi tydligt sett återkommer i texterna. Siffran 
efter varje citat refererar till respektive text ovan. 

• Sociala och beteendemässiga problem 

• Utredning, diagnos och tilltro till expertis 

• Måluppfyllelse och jämförande 

• Föräldrar 

Samtliga tolv ansökningar har ett individorienterat synsätt där det är eleven som äger problemet. Inte i 
något fall diskuteras eller anges det att skolan har det organisatoriska och pedagogiska ansvaret för att 
eleverna ska få de optimala förutsättningarna för att lyckas. 
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Sociala och beteendemässiga problem 

De flesta ansökningar refererar till någon form av i skolan oacceptabelt beteende; det är bara två av de 
tolv ansökningarna som inte använder sig av detta argument. Att kunna koncentrera sig på rätt saker 
när skolan så kräver framställs som en nödvändighet. 

Koncentrationsproblem är det i särklass vanligaste motivet – åtta elever uppges ha problem med att 
koncentrera sig. Koncentrationsproblematiken kan vara olika stor och också vara en del i annan 
problematik som eleven har: 

• Han har stora koncentrationsproblem. (1) 

• Han har svårt att koncentrera sig och blir lätt distraherad om det händer saker omkring 
honom. (2) 

• ... tappar lätt koncentrationen och tittar mer på vad de andra gör.(3) 

• Han har svårt att koncentrera sig i klassrummet, han behöver hjälp för att fokusera sig på det 
han ska göra. (4) 

• (namn) har svårt att koncentrera sig…(8) 

• (namn) är en utagerande flicka med svåra koncentrationssvårigheter. (9) 

• Han har även stora koncentrationsproblem. (11) 

• Det visade sig dock att han haft svåra koncentrationsproblem som fortfarande kvarstår. (12) 

Att eleven tillskrivs svårigheter att uppföra sig enligt den gängse sociala koden och att detta blir till ett 
problem i skolans värld, är ett annat vanligt motiv. 

• …, svårt att förstå kompisarna…(1) 

• Om han inte förstår eller får göra det han vill överreagerar han…(1) 

• Han är fortfarande väldigt utagerande på rasterna och ibland även i klassrummet. (4) 

• Han har svårt att förstå lekars innebörd…(11) 

Två begrepp som återkommer är utagerande och att överreagera.  

 

Ansökningarna ger också följande exempel på vad som inte får förekomma om skolarbetet ska 
fungera: 

• Han har svårt att lyssna till instruktion i grupp, (3) 

• Han använder många fula ord…(3) 

• Han har svårt att tolka situationer och handlingar och reagerar väldigt impulsivt, (3) 

• Han har svårt att skilja på verklighet och fantasi. (4) 

• …, har svårt att ta motgångar, (5) 

• …, vill inte lyssna på andra och säger fula saker. (5) 

• Han har svårt för ögonkontakt och han har svårt att stå för det han gjort. (5) 

• Han har inget naturligt stopp. (5) 
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• Han kan inte se sin del i en händelse…(5) 

• Han tycker det är jobbigt att arbeta…(8) 

• … går mest omkring och stör.(8) 

• …, svårt för förändringar…(11) 

• … svårt för att avsluta det han påbörjat. (11) 

Skolans idealelev ska lyssna på instruktioner, inte störa, vänta på sin tur, arbeta på och slutföra den 
arbetsuppgift som skolan gett honom/henne och inte använda fula ord. Eleven ska själv förstå vad som 
förväntas av honom/henne. Den moderna skolans normer och krav, och dess socialiserande in i 
industrisamhället lever fortfarande kvar.  

Begrepp såsom naturligt stopp, går omkring och stör, reagerar impulsivt”, se sin del i en händelse 
används utan närmare definition. 

I ansökningarna framställs också dåligt självförtroende som en faktor vad gäller behovet av särskilt 
stöd. Vad dåligt självförtroende innebär och på vilket vis det påverkar elevens skolsituation, sägs inte. 

• … och har en dålig självbild. (8) 

• (namn) är osäker och har dåligt självförtroende. (10) 

Utredning, diagnos och tilltro till expertis 

Alla ansökningar, utom en, ger medicinska motiveringar, hänvisar till annan expertis, och/eller lyfter 
fram behovet av utredning och diagnos för att understryka elevens behov av extra stöd. 

Ansökningarna utgår helt från den medicinska modellen (Danermark ,2005) varvid elevens behov och 
eventuella funktionsnedsättning görs till den enskilda individens problem. Ansökningarna behandlar 
finmotorik, syn - och hörselproblematik, men också neuropsykiatriska diagnoser som autism och det 
som i texten kallas bokstavskombination. 

Skolläkare, psykolog, arbetsterapeut och hörselpedagog är de yrken man refererar till. 

Vi återger och analyserar här de texter ur ansökningarna som tar upp dessa argument för att eleverna 
ska få det extra stödet. Huruvida den expertis som skolan refererar till har använt sig av samma 
begrepp och ordval som här analyseras, vet vi inte. 

• Han är döv på det ena örat och har en nedsättning på det andra. (2) 

• Han har stora problem med finmotoriken eftersom han har problem med ett finger som han 
inte kan använda på ett fungerande sätt. (11) 

Diagnoser, sjukdomstillstånd och andra problem som tillskrivits eleven tidigare, följer i några fall 
fortfarande med: 

• Han har haft problem med synen, vilkets korrigerats med glasögon. (4) 

• Han har haft njurproblem som liten. (11) 

 

Även fall då eleven ännu inte har blivit utredd eller fått någon diagnos anges:  

• (namn) ska träffa skolläkaren för att sedan remitteras vidare för en. basutredning. (3) 

• Han har träffat skolläkaren för vidare remiss till arbetsterapeut och ev. basutredning. (11) 
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I ansökningarna talas det om att en basutredning ska/bör göras. Vi undrar vad en sådan utredning 
innebär.  

I de fall då ingen diagnos kunnat fastställas, använder rektor andra begrepp och uttryck: 

• Han har ett autismliknande beteende. (1) 

• De misstänker att han kan ha en blanddiagnos. (4) 

• Hon har bedömts av psykolog, läkare och specialpedagog… Hon har ett autismliknande 
tillstånd. (6) 

I ett par av ansökningarna uttrycker rektor att skolan önskat en utredning av eleven, men att detta av 
olika skäl, inte gjorts.  

• Vi har föreslagit mamman att flickan bör utredas. (9) 

• Båda (föräldrarna) slår ifrån sig och anser inte att han behöver utredas eftersom han INTE, 
enligt dem, har någon bokstavskombination. (5) 

Förutom läkare, är det psykologernas bedömningar som tillmäts mycket stor vikt och legitimitet; det 
råder kö till dem.  

• BUP har påbörjat en utredning av (namn). Psykologerna kan dock inte lämna något 
utlåtande ännu eftersom han även behöver utredas utifrån skolsituationen samt att de vill 
utreda hans motorik och arbetsminne Enligt psykologen står de i kö för en sådan vidare 
utredning.(4) 

En elev har genomgått en dyslexiutredning men 

• … där resultatet inte kunde fastställas eftersom han inte kunde läsa. (7) 

Skolans styrdokument anger att alla elever oavsett funktionsnedsättningar skall vara inkluderade. I 
följande exempel är det dock expertens bedömning som anges som skäl till varför eleven inte har 
flyttats till annan skola eller grupp: 

• Enligt hörselpedagogen på x sjukhus är det inte aktuellt för honom att gå i specialskola. (2) 

• De har även diskuterat om han skulle må bättre av att gå i en mindre grupp men det finns 
inga belägg för det hittills. (4) 

Måluppfyllelse och jämförande 

Fyra av ansökningarna anger att risken för eleven att inte nå de fastställda målen är skäl till extra 
resurser. Det är till dessa elever stödet ska ges i första hand (Persson, 2001). 

I hälften av texterna handlar det om målen i svenska och matematik och delvis i engelska. Att det finns 
mål att uppnå även i andra ämnen, nämns inte. Den undersökta skolan har, förutom de nationella 
målen för skolår fem, även egna mål för varje årskurs. 

• (namn) har med all stöd hjälp hon fått gått framåt mycket under den här tiden och vi anser 
att hon till våren kommer att uppnå målen för skolår 4. Hon behöver dock fortsatt stöd insats 
för att det ska hålla i sig. (6) 

• Hon behöver mycket stöd och hjälp för att fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt och för 
att arbeta sig fram till målen i framförallt svenska och matematik. (10) 
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• Vi anser inte att han kommer att uppnå målen för skolår 2 om han inte får extra stöd och 
hjälp utöver det som vi i dagsläget kan ge honom. (12) 

• Hon uppnår nu, trots allt stöd och hjälp hon fått, endast målen i skolår 3 i svenska, 
matematik och engelska. Hon går nu i skolår 5. (9) 

 

Jämförelse med målen innebär också att eleven bör lära sig saker på en viss tid och att det finns en 
normal inlärningstakt men också ett normalt utvecklingsmönster för barn: 

• Hon har låg inlärningstakt och har ännu inte uppnått målen i skolår 3… (10) 

• När han började på förskolan märkte vi att han var sen i sin utveckling. (1) 

 

Några elever anses inte ha kunskapsmässiga svårigheter men tillskrivs istället sociala problem. Vad 
som menas med sociala problem förklaras inte utan problemet definieras utifrån jämförelse med andra 
elever:  

• Rent kunskapsmässigt ligger han i fas med sina jämnåriga men socialt ligger han fortfarande 
långt efter. (1) 

• Han är mycket intelligent men har klara sociala problem. (5) 

Att en elev drar sig undan ibland skrivs i ansökningen fram som ett autismliknande beteende. Eleven 
är i närheten av att få en diagnos eftersom han inte följer de normala mönstren och uppträder enligt 
normen. 

• Han hade inte språket och drog sig ofta undan. Han har ett autismliknande beteende. (1) 

Föräldrar 

Att skolan haft kontakt med elevens föräldrar nämns i nio ansökningar. 

Några av ansökningarna uttrycker att föräldrasamarbetet fungerat bra och att föräldrarna är nöjda: 

• nu har vi tillsammans med föräldrarna upprättat ett omfattande åtgärdsprogram. (8) 

• Föräldrarna är mycket nöjda och upplever en enorm förbättring hos (namn). (10) 

• Föräldrarna säger att hon utvecklats mer hos oss under den här terminen än på fyra år i Tal- 
och språkklassen. (10) 

I andra fall uttrycker rektor att föräldrasamarbetet fungerat sämre. Föräldrarna kan komma med 
bortförklaringar eller verka aningslösa: 

• Vi har haft flera samtal med föräldrarna som är (föräldrarnas rep. yrken anges), och de ser 
att också att han har klara sociala problem men vet inte hur de ska tackla det. (5) 

• Han skulle ha gjort en ny undersökning under hösten men föräldrarna har inte haft tid, säger 
de. (7) 

•  Enligt föräldrarna var skälet till att de skulle flytta honom att det var stökigt i klassen och 
han inte trivdes. (12) 

• Föräldrarna förklarade det så att han alltid haft problem med att byta förskola. (4) 

• Föräldrarna trodde att den (stödresursen) skulle följa med honom hit. (12) 
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I de fall där föräldrarna inte instämt i skolans beskrivning och förslag på åtgärder, anger rektor att man 
försökt övertala föräldrarna utan att lyckas:  

• Vi har haft upprepade samtal med flickans mamma som även varit i skolan med flickan. Vi 
har föreslagit att flickan bör utredas. Mamman har tidigare inte velat se hennes 
problem…(9) 

• Vi har även arbetat mycket med föräldrarna för att få dem att våga se problemet Vi har inte 
lyckats riktigt men arbetar vidare på detta. (1) 

 

Att föräldrarna ifrågasätter behovet av en diagnos eller lösningar som strider mot inkluderingstanken 
ses som ett problem: 

• Båda slår ifrån sig och anser inte att han behöver utredas eftersom han INTE, enligt dem, har 
någon bokstavskombination. (5) 

• Vi har haft upprepade möten med mamman där vi poängterat att det bästa för (namn) del 
skulle vara att gå i en liten grupp. (6) 

Vilka insatser ansöker rektor om? 

Det extra stöd som skolan söker, vill man ha i form av mer personal – antingen som stödjande 
resurspersoner eller assistenter, eller för att få möjlighet att bedriva undervisning i mindre grupp. 

• Att ha en assistent i gruppen har gjort det möjligt för honom att vara i vanlig klass. (2) 

• Han behöver kunna gå ifrån gruppen till en miljö med lägre ljudnivå. (2) 

• Han behöver individuell instruktion efteråt. (3) 

• … det bästa för (namn) del skulle vara att gå i en liten grupp…(6) 

En assistent kompenserar för det man menar vara elevens brister och hjälper eleven. Rektor utgår från 
att mer vuxenstöd underlättar inlärningen. Assistenten avlastar också läraren. 

• (namn) behöver mycket vuxenstöd under hela sin skoldag. (3) 

• Han har svårt att slutföra sina uppgifter utan vuxenstöd. (3) 

• I dagsläget tar han en hel lärarresurs för att överhuvudtaget få något gjort. (8) 

Rektor ser också mer tid som en resurs, som en pedagogisk metod: 

• (namn) fick gå två år i skolår två för att vi ansåg att hon behövde extra tid… (9) 

• Vi har arbetat mycket med att hjälpa och stärka honom men tiden räcker inte riktigt till. (5) 

• Några timmars extra stöd per vecka skulle göra väldigt mycket för honom. (7) 

Elevens svårigheter kan minskas om eleven får gå om ett skolår: 

• … fick gå två år i skolår 2 för att vi ansåg att hon behövde extra tid eftersom hon har så svårt 
att koncentrera sig. (9) 

I andra fall uttrycks behovet mindre klart, sammanfattat som ”mer stöd och hjälp”. Riktigt vad rektor 
efterfrågar är otydligt. Vår tolkning är att skolan vill ha mer personalresurser och att det är ett villkor 
för att skolan överhuvudtaget ska kunna hjälpa eleven. Att stöd och hjälp även skulle kunna innebära 
andra pedagogiska lösningar framgår inte. 
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• Hon behöver mycket stöd och hjälp för att fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt…(10) 

• Han har svårt att förstå lekars innebörd och behöver stöttning i detta. (11) 

• Vi anser inte att han kommer att uppnå målen för skolår 2 om han inte får extra stöd och 
hjälp utöver det som vi i dagsläget kan ge honom. (12) 

• … han behöver hjälp för att kunna fokusera på det han ska göra. (4) 

Ansökningarna ger några exempel på hur elever tidigare utvecklats och gjort framsteg, varvid positiva 
metaforer som gått framåt med stormsteg används. Därmed blir det också viktigt att betona att skolan 
måste få det fortsatta stöd man önskar för att inte den positiva trenden ska brytas. vilket implicerar att 
skolans sätt att använda de medel man tidigare fått varit lyckat. Elevens övriga styrkor, förmågor och 
kompetenser nämns inte. 

• Detta innebär att vi behöver fortsatt stöd för (namn) så att hans skolgång blir så positiv som 
möjligt. (2) 

• Har med all stöd och hjälp hon fått gått framåt mycket under den här tiden och vi anser att 
hon till våren kommer att uppnå målen för skolår 4. (6) 

• Hon behöver dock fortsatt stödinsats för att det ska hålla i sig. (6) 

• Vi har arbetat väldigt mycket extra med honom och han kan nu alla bokstäver och har 
äntligen knäckt läskoden, även om det går lite knackigt. (7) 

• Hennes läsning har gått framåt med stormsteg… Hon behöver mycket stöd och hjälp för att 
fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt och för att arbeta sig fram till målen i framförallt 
svenska och matematik. (10) 

Sammanfattning av analysen 
Vår textanalys tyder på att den undersökta skolans ansökningar om behov av särskilt stöd uteslutande 
har ett individorienterat perspektiv: Problemen ägs av individen och ibland även av föräldrarna. 

Tilltron till experters utlåtanden och eventuella diagnoser, där man uteslutande ser elevens problem 
utifrån en medicinsk modell, verkar vara stor. 

Den största anledningen till att man söker särskilt stöd handlar dock om elevers icke-accepterade 
beteenden. 

Koncentrationsproblem är den vanligaste förklaringen. Elever som stör, inte arbetar med de rätta 
uppgifterna eller är impulsiva, anses också vara i behov av särskilt stöd. 

Att riskera att inte nå målen i kärnämnena är en viktig anledning för skolan att söka extra stöd.  

Att det är viktigt att både kunskapsmässigt och socialt utvecklas efter en normalitetsnorm lyfts fram. 
Eleven anses behöva särskilt stöd om han/hon avviker i sitt beteende från det som anses normalt eller 
inte uppträder så som man bör i skolan. 

Istället för att se föräldrarna som en värdefull tillgång i samarbetet kring eleven, beskrivs dessa i några 
fall som ovilliga att acceptera skolans lösningar. 
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De insatser som efterfrågas är mer personal i form av resurspersoner och assistenter. Resurspersonen 
behövs för att ge individuellt stöd till eleven så att eleven kan gå kvar i klassen. En resursperson 
avlastar också läraren och möjliggör att eleven kan gå ifrån klassen ibland 

Mera tid- personal som kan jobba lite extra med eleven, eller i form av att eleven går om en årskurs- 
ser man också som ett viktigt stöd. 

I den mån elevens förmågor lyfts fram sker det uteslutande för att bekräfta att tidigare insatser varit 
framgångsrika. 
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Diskussion 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan söka vårdbidrag. Denna ansökan som föräldrarna då 
måste skriva, ska innehålla en problematiserad och utförlig redogörelse för barnets behov och 
tillkortakommanden, något som påminner om förfarandet av ansökningar om särskilt stöd. 

Idag verkar behovet av utredningar och diagnoser vara stort, i tron på att dessa på ett vetenskapligt sätt 
kan avgöra vad barnet bäst behöver. Beroende på hur systemet kring ansökningsförfarandet är 
uppbyggt kan skolan känna sig tvingad att identifiera eleverna utifrån särskilda behov för att få det 
stöd som söks. När det är många som ska dela på resurserna ökar tilltron till utredningar, 
expertutlåtanden och diagnoser vilket både Heimdahl Mattson (2006) och Andreasson (2007) menar. 

Gustafsson (2002) skiljer på etiologiska diagnoser, som utgår från sjukdomars eller olika 
funktionsnedsättningars orsaker, och symptomdiagnoser, som endast beskriver förekomsten av 
symptom utan att säga något om vad dessa beror på. Symptomdiagnoser, såsom ADHD, Aspergers 
syndrom och övriga neuropsykiatriska diagnoser, grundar sig på ett antal kriterier som experter enats 
om. Dessa diagnoser, som används alltmer för att förstå barns svårigheter, pekar bl. a. på 
uppmärksamhetsstörningar men säger ingenting om orsakerna till störningarna. En symtomdiagnos 
försöker förklara varför barnet har en speciell svårighet men beskriver egentligen bara att det är på ett 
visst sätt, inte varför. 

Gustafsson (2002) redogör för motsatta perspektiv att förhålla sig till symptomdiagnoserna: 

Diagnosförespråkarna menar att kriterierna bildar ett klassifikationssystem som kan användas inom 
forskningen. Framtida forskning kommer att visa att dessa symptom härrör sig från störningar i 
hjärnan och kan då betecknas som en etiologisk diagnos. Genom en diagnos kan omgivningen få 
förståelse för barnets svårigheter. Diagnosen har också en viktig uppgift genom att föräldrarna får en 
förklaring till barnets svårigheter och problem. Ofta känner föräldrar skuld när barnet får svårigheter, 
och en diagnos kan, förutom en förklaring, också ses som en befrielse (Gustafsson, 2002). 

Symptomdiagnoserna stimulerar till utredning. De vuxna som finns kring barnet vill veta varför barnet 
har svårigheter för att få en djupare förståelse, vilket också barnet tjänar på. En diagnos kan göra det 
lättare för barnet att få samhälleligt stöd och även särskilt stöd i skolan. Många kommuner har tvingats 
till besparingar och en diagnos har blivit ett krav för att barnet ska få hjälp (Gustafsson, 2002). 

Motståndare till symptomdiagnoserna anser att det är viktigt att termer som leder tankarna till 
sjukdomstillstånd reserveras till att beskriva detta. Svårigheter med t.ex. uppmärksamheten kan 
beskrivas på ett enkelt och begripligt språk. De menar att det är lätt att ge en diagnos ett alltför högt 
förklaringsvärde och låser tänkandet. Allt barnet gör förklaras med diagnosen, och man glömmer att 
barn med samma diagnos kan vara mycket olika. En symptomdiagnos är lätt att uppfatta som en 
sjukdom eller en hjärnskada, fast det är en sammanfattande benämning på symptom med flera 
förklaringar. Diagnoser kan skapa skarpare gränser mellan vad som anses normalt och onormalt. 
Diagnostisering bidrar också till att problemet fokuserats på barnet istället för på miljön och vad som 
sker i samspelet mellan miljön och barnet. Det finns också risk att barn med stora svårigheter utan 
diagnos kommer i skymundan om resurserna koncentreras till barn med diagnos (Gustafsson, 2002). 
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I vår analystext refererade rektor ofta till utredningar, annan expertis och eventuella diagnoser. Att 
rektor skriver om behovet av utredningar och diagnoser ger vetenskaplig legitimitet och tyngd åt 
ansökningarna. Vi såg i vår undersökning att rektor även formulerade diagnoser som inte existerar: 
blanddiagnos, autismliknande tillstånd och bokstavskombination. Rektor nämnde även elever som 
ännu inte fått någon diagnos och som väntade på att utredas. Själva funderingarna om att barnet 
eventuellt har en funktionsnedsättning används på så vis också för att ge extra tyngd åt ansökningen. 
Även elevers tidigare sjukdomar och problem blev till argument, vilket visar att det finns en risk att 
tidigare problem, sjukdomar och diagnoser följer eleven genom dess skolgång. 

Begreppet basutredning omnämns i texten och indikerar att man har någon slags mall för att fastställa 
elevens behov av särskilt stöd, en tro att man kan göra någon slags grovsållning av elever som behöver 
extra stöd. Vi menar att man därmed frångår principen att se till varje elevs behov. 

I texten använder rektorn sig ofta av passivformer och därmed objektiverande uttryck som bedömts 
eller flickan bör utredas. Detta är ett sätt att fjärma sig från den enskilda människan. Risken finns att 
man lättare skriver oreflekterat om individer och hamnar i stereotyper, att man glömmer bort att det 
handlar om enskilda människor och deras öden.  

Pedagoger och rektorer avkrävs allt mer skriftlig dokumentation rörande eleverna men pedagogernas 
professionalitet verkar samtidigt inte vara tillräcklig i bedömningen av elevers behov. Andra experters 
utlåtanden, och gärna en lämplig diagnos, tillerkänns högre dignitet.  

Vi menar att det inte alltid ska ligga inom skolans och pedagogernas ansvarsområde att utverka att en 
elev får en diagnos. Istället för att tro att utredningar och diagnoser alltid underlättar för skolan och 
elevens arbete i skolan, borde pedagogerna stärkas i sin egen kunskap om hur undervisningen ska 
bedrivas. Risken finns att den pedagogik som behövs i en skola för alla, inte utvecklas om skolorna 
definierar och särskiljer elever utifrån olika diagnoser. Även om två individer har samma diagnos är 
det inte säkert att de är hjälpta av en likartad undervisningsmetod. Att utveckla 
undervisningsmetoderna skulle kunna vara en anledning till skolors ansökningar om särskilt stöd: 
fortbildning av pedagoger, tid till fördjupad reflexion, gärna tillsammans med en forskare eller 
specialpedagog. 

För specialpedagogiken blir i så fall utmaningen att se olikhet som en resurs, kort sagt att se resursen 
i det störande (Assarson, 2007, s. 242). 

Vi såg i ansökningarna att det fanns ett allmänt accepterande av vad som anses normalt beträffande 
utveckling och beteende. I vår litteraturbakgrund har vi skrivit om att behovet av diagnoser och 
särskiljande av elever har historiska och sociala förklaringar. Vilka kriterier som gäller för olika 
diagnoser är inte självklart och inte heller lätt att bedöma. Börjesson och Palmblad (2005) visar att de 
testmetoder som används, både tidigare och nu, försöker ge sken av vetenskaplighet och objektivitet, 
men att de frågemanualer och observationsmetoder man använder sig av visar en stor godtycklighet.  

Många gånger är testerna i själva verket bara till för att bekräfta det andra redan sett, samt för att ge 
expertlegitimitet: 
 

För att vittnesmål från föräldrar, grannar och professionella med lägre rang än de testande 
professionerna skalla få status av säkerställd kunskap behövs något mera. De vardagliga moraliska 
problemuppfattningarna måste kläs i vetenskapliga termer /…/ (Börjesson & Palmblad, 2005, s. 217).  
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Vi ger oss inte in i diskussion om det verkligen finns medicinska och neurologiska förklaringar till 
vissa elevers svårigheter och vi respekterar och förstår att föräldrar kan uppleva en diagnos som en 
förklaring till barnets problem. Å andra sidan har vi sett i vår analys att en del föräldrar motsätter sig 
tanken att barnet skulle behöva utredas och diagnostiseras. Om barnet får en diagnos i unga år kan 
detta innebära stora konsekvenser för barnet; försäkringsbolagen blir restriktivare, det kan bli problem 
för barnet att få arbete och kanske körkort i framtiden. Därför menar vi att skolorna ska vara mycket 
återhållsamma vad gäller utredningar i syfte att diagnostisera eleven. Eleven ska, enligt gällande 
skollag, ha rätt till adekvat stöd ändå. 

Gustafsson (2002) menar att skolan inte är mogen för att använda symptomdiagnoser så mycket som 
man gör, utan elev- och föräldrainflytandet måste stärkas först för att balansera den diagnosmakt som 
skolan har. 

Att elever har sociala problem är något som rektor återkommer till flera gånger. Vad detta innebär 
definieras inte. Det kan betyda att eleven har svårt att umgås på ett accepterat sätt med andra barn 
och/eller vuxna. Sociala problem kan även referera till elevens hemförhållanden. Vi menar att detta 
uttryck verkar vara så allmänt vedertaget och utbrett när man talar/skriver om elever att det inte ens 
verkar behöva definieras. 

Skolors utsagor om elevernas sociala förmågor, hur eleven fungerar i samspel med andra, är ofta sedda 
i ett snävt sammanhang. Det är skolans tolkning och version som anges, skolan som skriver fram och 
betecknar elevens problem och beskriver elevens beteende och egenskaper. Man kan inte med 
bestämdhet veta att eleven alltid har dessa problem, ej heller om det verkligen alltid är ett problem. 
Enligt ett diskursanalytiskt perspektiv är definitionen av olika begrepp, såsom vad som är problem, 
alltid socialt och historiskt konstruerat. Skolan har en maktposition och därmed, enligt det 
diskursanalytiska perspektivet, tolkningsföreträde till vad som är ett problem. 

Vad som är allmänt accepterat beteende varierar i olika kulturer. I vår analystext skrev rektor att en 
elev hade svårt med ögonkontakt. I svensk kultur är ögonkontakt ett tecken på ärlighet och ett bevis 
för att  man står för vad man gjort. I andra kulturer anses det mycket opassande att titta auktoriteter i 
ögonen. 

Koncentrationsproblem framställs i dessa ansökningar närmast som en diagnos. Vad som är 
koncentration är svårt att definiera och bestäms utifrån betraktaren i en viss situation. I skolan innebär 
det att eleven inte koncentrerar sig på de uppgifter som han/hon fått. Kan eleven koncentrera sig när 
eleven utför något som han/hon är verkligt intresserad av t.ex. lek, fotboll, TV-spel? Att fantasin ska 
stävjas hos en nioåring tycker vi är sorgligt och man kan fråga sig om det är skolan eller eleven som 
har problem med detta. Koncentrationsproblem är ett uttryck som alltför ofta och oreflekterat används 
i beskrivningar av elever. Även begreppen utagerande och överreagera används på liknande vis. Det 
är talaren/skribenten som definierar innebörden och därmed har därmed formulerar en etikett som 
riskerar att följa eleven. 

Även begreppet (dåligt) självförtroende lyfts ofta fram i beskrivningen av elever. Vi ifrågasätter att 
dåligt självförtroende automatiskt leder till att eleven är i behov av särskilt stöd. Det är återigen skolan 
som framställer detta som ett problem och definierar begreppet dåligt självförtroende/dålig självbild. 
Det är lätt för skolan att ta till denna förklaring till varför en elev inte presterar som förväntat. 

Skolan riskerar å andra sidan att bidra till och späda på elevers dåliga självförtroende i de fall då 
eleven aldrig är i fas med de mål som eleven förväntas klara. Att ständigt jämföras med andra, att få gå 
om eller gå i en särskild undervisningsgrupp befarar vi inverkar negativt på elevens självbild. 
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Dåligt självförtroende är en svårighet som formuleras i förhållande till elever, när de märker att de 
inte klarar av samma saker som sina jämnåriga kamrater. (Assarson, 2007, s. 165). 

Vi menar, i likhet med Ingestad (2006) att ständig målkontroll, utredningar, presumtiva diagnoser etc. 
kanske rent av kan stressa sönder en elev och är det pris som vissa av våra elever får betala i denna tid 
av målstyrning, nationella och internationella utvärderingar av elevers skolprestationer och kamp om 
ekonomiska medel. Rektor skrev i en av ansökningarna hur en elev trots alla insatser endast gjort små 
framsteg. Orden trots och endast är mycket värdeladdade. Hur eleven än försökt och gjort framsteg, 
och trots de satsningar som skolan anser sig ha gjort, så räcker inte resultaten då eleven jämförs med 
målen. Återigen läggs problemet på individen och rektor indikerar att man här har ett svårt fall. 

I vår analys blev det tydligt att behovet av särskilt stöd i dessa tolv fall i huvudsak inte gällde 
kunskapssvårigheter utan andra problem som skolan ansåg att eleven hade, vilket stämmer bra överens 
med de resultat som både Ingestad (2006), Assarson (2007) och Andreasson (2007) kommit fram till. I 
vår undersökning fanns exempel på att rektor ansökte om särskilt stöd till en elev som faktiskt klarar 
skolarbetet. Detta får oss att fundera på vad vi bedömer som viktigt och eftersträvansvärt hos elever i 
vår tids skola, vilka egenskaper som vi värdesätter och hur vi styr elevers personligheter: Inte vara 
osäker, störande eller utagerande, men vara social, leka rätt och arbeta på med skolans uppgifter. Vi 
såg i vår text även exempel på att rektor hade åsikter om det språk eleven använde. På så sätt sker 
skolans maktutövning. Skolor kan till och med ansöka om extra stöd för att lättare styra in eleverna i 
den vedertagna samhällsordningen, varvid en extra resursperson, som utöver att hjälpa eleven i själva 
skolarbetet, även har till uppgift att bidra till att hålla ordning på oroliga elever. 

Ett misslyckande kan i ett sådant läge också vara lätt att förklara utifrån elevens diagnos. Svårigheten 
infinner sig, då det är pedagogen som ska dra upp gränser och riktlinjer för elever som misslyckas, 
eller som utmärker sig negativt. I detta gränsområde hamnar elever först och främst på grund av sitt 
beteende, oavsett förmåga att lära (Assarson, 2007, s. 230). 

Vi såg också att föräldrarna flera gånger framställdes som problem istället för självklara 
samarbetspartners, vilket styrdokumenten anger att de ska vara. Flera gånger läggs orden i munnen på 
elev/föräldrar: han behöver, vi (skolan) har osv. vilket får oss att fundera på hur delaktiga föräldrarna 
egentligen är eller upplever sig vara. I andra fall, framställs föräldrarna som mindre medgörliga eller 
rent av motsträviga och kan behöva uppfostras. Det kan handla om att föräldrarna inte accepterar 
skolans förslag på åtgärder eller inte vill se det som skolan anser sig se. Någon förälder får en 
reprimand för att denne inte fullgjort sina skyldigheter, en annan för att inte ha upplyst skolan 
tillräckligt om elevens problem. 

För att få hjälp med barnets problem så måste man som förälder vara mottaglig för expertisens 
problemdefinitioner och åtgärdspaket (Börjesson & Palmblad, 2005, s.42). 

En annan orsak till att föräldrarna framställs så negativt i ansökningarna kan vara att rektor på så sätt 
vill ge extra tyngd åt ansökningen eftersom skolan därmed visar att det inte bara är eleven som utgör 
ett problem utan att man dessutom tvingas arbeta i motvind med trilskande föräldrar. 

I vår analys beskrivs det tydligt att eleverna är bärare av problemen, vilka beskrivs som både 
kunskapsmässiga, sociala och beteendemässiga svårigheter. Rektor verkar helt ha anammat den 
medicinska modellen och lagt fokus på individens svårigheter. I likhet med Andreassons (2007) studie 
beskriver rektor eleverna i tredje person, vilket kan tolkas som att skolan avsäger sig sitt ansvar för att 
eleverna har de beskrivna problemen. 
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Det är viktigt att klargöra vilken teoretisk utgångspunkt vi har när vi bedömer hur resurserna ska 
användas och fördelas till elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd. Om vi ansluter oss till den 
sociala modellen ligger ansvaret helt på skolmiljön och den pedagogiska situationen eftersom 
funktionshindret uppkommer i en miljö som inte är anpassad för eleven. Väljer vi den medicinska 
modellen ligger fokus på individens svårigheter och diagnos (Danermark 2005). Detta resonemang 
kan tillämpas på alla funktionsnedsättningar. Det avgörande är att se var man lägger tyngdpunkten: på 
individen eller på den omgivande miljön. 

Idén om en skola för alla, riskerar att utarmas om skolan i första hand ser barnet som bärare av 
problemet. Medicinska skäl kan användas för att bedriva en exkluderande undervisning. Detta 
motverkar läroplanens intentioner att även se att problemen kan finnas i omgivningen, på grupp- eller 
organisationsnivå (Andreasson, 2007). 

Persson (2001) pekar på den diskrepans som ofta förekommer inom organisationer som t.ex. skolan, 
mellan officiella diskurser – t.ex. talet om en inkluderande skola, rätten att vara sig själv, 
individualisering - och den mer inofficiella tillämpade diskursen: 

Man visar ett ansikte utåt och är angelägen att detta skall vara den institutionella policyn samtidigt 
som alla är mer eller mindre medvetna om att en annan verksamhet försiggår inom institutionens 
väggar (Persson, 2001, s. 42). 

Gustafsson och Myrberg (2002) har på uppdrag av Skolverket gjort en kartläggning av ett eventuellt 
samband mellan ekonomiska resurser och deras betydelse för skolors möjligheter att nå bättre resultat. 
De konstaterar att lärarkompetensen har störst betydelse för elevernas resultat. De redovisar också 
studier om hur framgångsrika skolor i USA använde sina extra resurser och menar att dessa 
framgångsfaktorer torde vara applicerbara också i Sverige:  

• att minska klasstorlekar gav positivt resultat om undervisningen ändrades  

• att integrering av elever som tidigare gått i särskilda undervisningsgrupper frigjorde 
lärarresurser 

• att förnya undervisningen i läsning och matematik genom inspiration från program för 
avancerade elever 

• att involvera föräldrarna i skolornas beslutsprocesser och arbete 

Utifrån vårt resultat är vi, liksom Andreasson (2007), övertygade om att lärarna och rektorerna 
behöver utbildning i att skriva dokument som åtgärdsprogram och ansökningar om särskilt stöd. De 
behöver också lyfta blicken från den enskilda eleven, för att inte ytterligare späda på det 
dokumenterade utanförskap som Ingestad (2006) skriver om, och se om problemen kanske ligger på 
grupp- eller organisationsnivå. Att skolans styrdokument faktiskt föreskriver ett inkluderande 
arbetssätt får inte nonchaleras eller argumenteras bort. 

Andreasson (2007) menar att språket i elevplanerna blir kortfattat på grund av platsbrist i blanketterna 
som används. Elevernas svårigheter listas och blir ofta förvandlade till egenskaper. Eleverna blir sina 
svårigheter. 

Trots att rektor som skrivit de ansökningar vi analyserat inte varit beroende av att få plats i blanketter, 
är texterna är korta. Förutom tidspress, kan en förklaring till detta vara att rektors underlag för 
ansökningarna baserar sig på andras texter och utlåtanden om elever. Vi ser en uppenbar risk att 
dokumentationen om elever följer ett visst mönster och använder sig av en viss retorik som fortplantar 
sig genom hela skolsystemet och riskerar att följa eleven genom livet.  
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Rektors ansökningar i vår analys är beskrivningar av elevers handlingar och attribut såsom rektor och 
övrig skolpersonal uppfattat och formulerat dem. Dessa ansökningar, och ingen annan dokumentation 
av elever heller, ger sålunda någon objektiv eller sann bild, eftersom ingen sådan går att få. Allt 
skrivande och allt dokumenterande i skolorna tar tid. Risken finns att utsagor om elever som någon 
skrivit, konserveras, förs vidare och upphöjs till sanningar. Experter och skolpersonal är personer, om 
vi använder Bourdieus terminologi, som har ett gott kulturellt kapital och därmed ett 
tolkningsöverläge. Respekten för det skrivna ordet är stort. 

 

Fortsatt forskning 
Något att undersöka vidare vore att studera om det finns vissa sätt att skriva fram elever i behov av 
särskilt stöd som är mer framgångsrika, dvs. ger skolorna de medel de efterfrågar. Detta kunde t.ex. 
studeras utifrån genus, etnicitet, socialgruppstillhörighet. Innebär en medicinsk diagnos att skolorna 
lättare får extra medel och vilka diagnoser gäller detta i så fall?  

Vårt urval är för litet för att man ska kunna bedöma huruvida det finns generella skillnader vad gäller 
sättet att beskriva flickor och pojkars behov av särskilt stöd. Vi konstaterar dock att av tolv 
ansökningar gäller endast tre flickor. Något att undersöka vidare är huruvida man är mer benägen att 
söka extra resurser för pojkar, om det är så att pojkarnas behov prioriteras och uppmärksammas mer? 

En jämförelse mellan hur en pojke och en flicka skrivs fram i rektors ansökningar avslöjar förutfattade 
genusskillnader. Eleverna har, så vitt vi förstår, liknande behov men ordvalet (här markerat med 
fetstil), ger ändå olika bilder av hur man tänker utforma stödet för dem. 

Om pojken skrivs att han har 

en dålig självbild. Han tycker det är jobbigt att arbeta och går mest omkring och stör. Han behöver 
ett stödjag, någon som kan pusha honom framåt. (8) 

 

Flickan sägs vara: 

osäker och har dåligt självförtroende. Hon har låg inlärningstakt. Hon behöver mycket stöd och 
hjälp för att fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt och för att arbeta sig fram mot 
målen…(10) 

Vi tolkar stödet till pojken som mer framåt och aktivt (pusha) medan stödet till flickan har en mjukare 
framtoning och att flickor ofta får arbeta sig till framgång. Speglar detta vilka förväntningar man har 
på dem? 

Ordet utagerande, utan att definieras närmare, används i två fall, en gång om en pojke, den andra 
gången om en flicka. 

• Han är fortfarande väldigt utagerande på rasterna… (4) 

• Hon är en utagerande flicka med stora koncentrationssvårigheter. (9) 

Här vore det intressant att veta om elevernas beteenden är tämligen likartade eller om det finns en 
mindre tolerans för ”utagerande” flickor, varvid flickor, som kanske förväntas vara tysta och fogliga, 
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beskrivs som utagerande för att de uppträder mer ”pojkaktigt”? Och så undrar vi varför man har 
poängterat könet: Hon är en utagerande flicka? 

Ett annat förslag till vidare forskning är sålunda att studera om det finns skillnader i sättet att skriva 
fram elever, som kan relateras till barnets kön, men även till social klass eller etnicitet. 

 

Mycket forskning om vilka insatser som ger resultat på organisations-, grupp- och individnivå, och hur 
dessa kunskaper implementeras i skolans elevdokumentation och arbetssätt, behövs också. 
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Avslutande reflektion 
Men vem besitter förmågan att veta 

Vad som ryms i en ny individ? 

Och vem kan säg' till nån annan hur lyckan ser ut 

Vem kan säg' vad nån annan vill bli? 

                           Ur Ikaros av Björn Afzelius 
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