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Abstract  
 
The aim of this thesis was to investigate the relation between different kinds of 
remedial teaching models, not specifically addressed to pupils with physical 
disabilities, in the Swedish school context, and to describe and analyze the 
objectives related to each model. Research focus was held on professional 
descriptions of school related problems and arguments for different kind of models, 
but also on objectives formulated in Swedish school policy. As theoretical tools 
were used discourse analysis and interpretive policy analysis. The concept of 
alienation as it appears throughout Foucault’s work was also used to understand how 
different knowledge fields as education, special education, psychology and medicine 
divide themselves from each other. The study was based on the reading of school 
files for 19 pupils and some central school policy documents. The result implies that 
Swedish school is, and seems to always have been differentiated, though legal 
documents proclaim the opposite. Further the thesis shows that especially social and 
psychological dimensions of special school support is excluded from official 
educational policy in contrast to more medical ones, which in turn implies that 
certain remedial teaching models virtually are made invisible.  

 
 

Keywords: remedial teaching models, school policy, knowledge fields, discourse analysis 
 
Sökord: särskilda stödinsatser, skolpolicy, kunskapsfält, diskursanalys 
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Förord 

“Science has a time which is not that of practice” (Bourdieu, 1977, s. 9).  
 
När jag äntligen, i förordets form, ges möjlighet att i uppsatsen skriva mer fritt utan akribi 
väljer jag att citera Bourdieu. Detta gör jag av två skäl. Dels tycker jag att citatet speglar 
svårigheten att få forskning att komma i kapp praktiken (och tvärtom)1, dels är våndan arbetet 
med denna uppsats orsakat mig i hög grad kopplad till (bristen av) ”tid”. En vånda som byts 
ut till känslan av välbehag när den äntligen är klar! 
 
Men jag vill inte bara citera dig Bourdieu, jag vill också tacka dig för att i synnerhet ett av 
dina begrepp, hjälpt mig att förstå sakernas tillstånd. Här åsyftar jag inte ”fält” som används i 
uppsatsen, då skulle jag likväl behöva tacka Foucault för ”diskurs”, vilket skulle kännas väl 
pretentiöst. Utan, jag vill tacka dig Bourdieu för ditt ”habitus”! Habitus förklarar varför jag, 
trots frånvaro av akademisk rutin i min familj, inledde detta uppsatsarbete. Detta är, om jag 
förstår dig rätt, inte bara kopplat till det faktum att jag är svensk, född år 1970 och har haft ett 
smörgåsbord serverat i fråga om högre utbildning. Liksom svårigheterna jag hade att föra 
detta projekt i hamn, inte bara handlar om skrivandets gäckande natur och en självkänsla som 
stundtals sviker.  Med ”habitus” visar du att våra medgångar och motgångar inte främst kan 
förstås utifrån våra personliga kvalitéer, utan från våra positioner i det sociala rummet. 
Positioner som är mer mångbottnade och svårfångade än att rymmas i ”kön”, ”klass” och 
”etnicitet”. So, keep on fighting, kids on Malmvägen!  
 
Efter detta tackas ni, mina handledare på Socialhögskolan, Peter Sohlberg och Åsa Backlund, 
med några retoriska frågor.2 Vad är väl en skeppare på en skuta utan en lots? Om jag inte hade 
lotsats av er båda, hur hade jag då navigerat i dimmor och undvikit grynnor? Tack för att ni 
har trott på mig, från början till slut! Ett välment tack går också till de personer som ”i 
forskningens tjänst” hjälpte mig att skaffa fram empirin till uppsatsen. En av er arbetar på en 
kommunal resursenhet, två av er med samordning för BUP:s samverkansklasser, tre av er som 
rektorer och en av er som kurator och ni får vara anonyma av etiska skäl, tack! 
 
På Socialhögskolan tackas också Katarina Piuva, Agneta Kindborg, Agneta Kanold, Anna 
Hollander, Thomas Öhlund och Stefan Wiklund samt medstudenterna Gun-Britt, Kicki, 
Josian, Veronica W och Veronica E, men även alla bibliotekarier för att ni bidragit till min 
kunskapsproduktion under de masterstudier som det sätts punkt för i och med denna uppsats. 
Jag tackar också de barn och föräldrar jag arbetat med under åren för att ni vidgat min 
världsbild och gett mig erfarenheter som blev utgångspunkt för denna uppsats.  
 
Denna uppsats är inte resultatet av heltids- eller halvtidsstudier, utan utgör en ”hobby” vid 
sidan av arbete främst på FoU Nordväst, men också på Dalarnas forskningsråd. Ann och 
Katarina tackas för att ni gav mig möjlighet att förvärva ”FoU-erfarenheten”. Men ni tackas 
också tillsammans med övriga medarbetare på FoU NV (i synnerhet Åsa, Jouko, Anders, 
Martin, Jenny, Jamila, Tore, Agneta och ”familjebehandlargänget”) för trevlig arbetssamvaro, 
intressanta ”fikaseminarier” och inte minst för lån av böcker och läsning av textutkast under 
dessa år. Och ni på DFR, i synnerhet Karin, Marie, Lars, Åsa och ”BBIC-gänget” tackas 
också för gott samarbete det senaste året. 
 

                                                 
1 Vill ni veta mer om hur jag menar får ni genast läsa uppsatsen. 
2 Enligt Trost (2002) ska retoriska frågor undvikas i uppsatser, varför jag passar på här. 
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Men jag vill också och egentligen främst tacka er, mina närmaste: Christian, Livja och Fiona 
för att ni funnits vid min sida under de här åren av projektarbeten och uppsatsskrivande i 
Stockholm och Dalarna, för att ni alltid bjuder motstånd och vila, för att ni berikar min 
tillvaro och för att ni har stått ut med min ”mentala” frånvaro, i synnerhet mot slutet av 
uppsatsarbetet, då jag i det närmaste haft tunnelseende. Jag riktar också ett tack till de numer 
vuxna bonusbarnen Camilo och Daniella, för att ni funnits i mitt liv och för en alltid lika 
berikande samvaro, fast den är glesare nu sen ni flyttat ut i era egna liv.  
 
Sista tacket går till vänner och familj:  
 
Tina, Mats, Maria M, Natte, Therese, Britta, Lars-Erik, Onaisin, Pamela, Sara H, Åsa P, 
Antonio, mamma, pappa, Werner, Daniel, Amanda, Mikael och farbror T för att ni är dem ni 
är, för att ni gett social näring och visst uppsatsstöd under dessa år. 
 
 
 
 
Gröndal juni 2011 
 
Maria Gladh 
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Kapitel 1: Bakgrund 

Svensk forskning om socialt arbete handlar ofta om socialtjänsten eller den övriga 
samhällsvården som är kopplad till denna. På senare år har intresse för skolan väckts även 
inom detta forskningsområde. Skälet är att inte bara relationen till föräldrarna, familjens 
nätverk och omständigheterna i hemmet, anses avgöra hur barn utvecklas. Även relationen till 
andra vuxna och goda skolerfarenheter framhålls allt mer som viktiga i detta sammanhang, 
inte minst för barn som är mer utsatta eller sårbara än andra. Flera studier visar till exempel 
att skolerfarenheter kan kompensera för eller ge skydd mot psykosociala problem, på samma 
gång som hög skolfrånvaro och/eller misslyckad skolgång kan öka risken för psykisk ohälsa 
eller social utsatthet i framtiden (Lagerberg & Sundelin, 2000, Socialstyrelsen, 2010; SOU 
2010:95; Werner & Smith, 1989; 2003).  
 
För elever som har svårt att hänga med i undervisningen eller på andra sätt har det svårt i sin 
skolsituation är skolan skyldig att sätta in stöd.3 Barn med utvecklingsstörning erbjuds 
vanligen att mottas i särskola. I andra fall ska skolan först försöka tillgodose stödet inom den 
klass som eleven tillhör.4 Detta stöd kan dels handla om att elevhälsan går in och stöder 
lärarna i det elevvårdande arbetet, dels om att särskilda personalresurser knyts till det enskilda 
barnet eller klassen barnet går i. Eleven kan också ges anpassad studiegång, vilket innebär 
reducering av ämnen ibland i kombination med praktik. Oftast ges dock särskilt stöd genom 
placering i särskilda undervisningsgrupper (se till exempel Isaksson, 2009). Dessa inrättas 
vanligen inom grundskolan, men kan också ordnas i form av samverkansklasser i samarbete 
med särskolan eller barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård (BUP) inom landstinget.5 
Elever i särskilda undervisningsgrupper kan också vara placerade för samhällsvård på 
institutioner eller hem för vård och boende (HVB), där skolgång varvas med behandling. 
 
Det så kallade åtgärdsprogrammet, som rektor är skyldig att upprätta för elever med 
svårigheter i skolan, spelar en central roll i skolans arbete med särskilt stöd. Detta dokument 
syftar till planering, uppföljning och utvärdering av varje enskild stödinsats och ska föregås 
av en pedagogisk bedömning av elevens skolsituation (Skolverket, 2008b). Även för 
förskolor fordras pedagogiska utlåtanden från förskollärare när ansökningar görs om 
resursförstärkning eller stöd till enskilda barn som uppfattas ha svårigheter (Lutz, 2009). Vid 
mottagande i särskola krävs, utöver pedagogiska bedömningar från förskola eller skola, 
medicinska, psykologiska och sociala utredningar för att barnets behov av stöd ska 
tydliggöras (Skolverket, 2008b). 6  Detta innebär att utlåtanden om elevers skolsvårigheter 
från olika aktörer som till exempel lärare, förskollärare, kuratorer, psykologer och läkare är 
centrala när kommuner ska fördela resurser till och besluta om stöd för barn i förskolan och 
skolan (Hjörne & Säljö, 2008; SOU 2010:95).   
 
Särskolan är till skillnad mot andra former av särskilt stöd mer undersökt.7 Skolverket 
rapporterar också kontinuerligt om antal elever och personal inom särskolan.  

                                                 
3 5 kap. 1 § Grundskoleförordning 1994:1194. 
4 A.a. 
5 Modellen bygger på att familjen och barnet får behandling på BUP-mottagningen parallellt med skolgång. 
Samverkansklass betecknas ibland terapiskolor. 
6 Barn som mottas i särskolan har ofta, men inte alltid, redan innan och i tidig förskoleålder, via 
specialistsjukvården och habiliteringsverksamheter fått medicinska diagnoser och olika professionella utlåtanden 
om sina svårigheter (Skolverket, 2001). 
7 Vid en sökning i DiVA-portalen, som är ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser, ger 
till exempel ”samverkansklass” ingen träff, ”terapiskola” 1 träff, ”särskild undervisningsgrupp” 15 träffar samt 
”särskola” 57 träffar.  
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För andra former av stöd saknas den typen av samlad nationell statistik, även om det ibland 
görs temporära kartläggningar och studier av särskilt stöd.  I dessa görs oftast ingen åtskillnad 
av vilket stöd eleverna fick och utifrån vilka svårigheter. Detta är ett förhållande som 
återkommer i de flesta svenska och internationella studier som rör särskilt skolstöd.  Att det 
saknas studier där relationen mellan olika stödinsatser för elever med skolsvårigheter 
åskådliggörs, gav anledning till denna uppsats. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

 
Denna uppsats syftar till att undersöka relationen mellan och målsättningen med olika 
stödinsatser för elever i skolan utifrån följande frågeställningar:  
 

– Hur förs argumentationen för olika insatser som särskild undervisningsgrupp, 
samverkansklass, anpassad studiegång och särskola?  

– Hur framträder olika kunskapsperspektiv ur utsagor om elevers skolsvårigheter och i 
argumentationen för att stödinsatser behövs?  

– Vilka diskurser artikuleras via beskrivningar om elevers skolsvårigheter? 
– Hur kan olika stödinsatser förstås utifrån officiella målformuleringar?  

Förtydliganden och avgränsningar  

Uppsatsens empiriska material består av ansökningar om placering i särskild 
undervisningsgrupp, samverkansklass och särskola. Även ansökningar om anpassad 
studiegång ingår i underlaget. Samverkansklass är en form av särskild undervisningsgrupp, 
ibland görs dock en åtskillnad mellan dessa för att belysa samverkansklassens särskilda 
inriktning i förhållande till andra stödinsatser. 
 
När det gäller särskolan utgör den till skillnad mot särskilda undervisningsgrupper och 
anpassad studiegång inte en stödåtgärd utan en skolform (Skolverket, 2009a). Att jag har med 
särskolan i denna uppsats, som en yttring av särskilt skolstöd, motiveras av de studier som 
visar att ett ökat antal elever utan utvecklingsstörning börjat skrivas in i särskola (se till 
exempel Blom, 2007; 1999:28; Brodin & Lindstrand, 2004; och Skolinspektionen, 2011).  
Utvecklingsstörning verkar utifrån ett sådant perspektiv inte utgöra en fast eller otvetydig 
kategori för vilka elever i behov av särskilt stöd som tas emot i särskolan.8 Detta motiverar en 
jämförelse mellan olika former av särskilt skolstöd, där den gemensamma nämnaren är någon 
slags anpassning av en pedagogisk situation.  
 
Barn som går i förskolan, grundskolan eller särskolan kan också få särskilt stöd i form av 
elevassistent (se till exempel Messing, 2002). Inom förskolans verksamhet kallas detta stöd 
ofta för resurspersonal, personalförstärkning eller personalresurs (Lutz, 2009). Jag har dock 
valt att inte undersöka detta stöd. Det bör påpekas att det kan vara liknande svårigheter hos 
eleven som föranleder insatserna elevassistent och särskild undervisningsgrupp.  

                                                 
8 Dock är lagtexten entydig på denna punkt, skolan är avsedd för elever med utvecklingsstörning. I uppsatsen 
utgår jag från gamla skollagen (1985:1100), där elever med autism och hjärnskada också omfattades av denna 
skrivelse. Den nya skollagen (2010:800) antogs januari 2011 och trädde i kraft den 1 juli 2011. I denna är elever 
med autism borttagna från motsvarande skrivelse. 
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Exempel på sådana svårigheter är inlärningsproblem, koncentrationssvårigheter, oförmåga att 
ta instruktioner, utagerande och/eller aggressivt beteende och tillbakadragenhet. Elevassistans 
kan också ges mot bakgrund av fysiskt funktionshinder eller sjukdom (Messing, 2002). Det 
kan också förekomma att elever efter en tid med elevassistent ges den form av stöd som ingår 
i mitt underlag, eller ges olika former av stöd samtidigt.  
 
Uppsatsen omfattar inte heller specialskola eller sameskolan. Specialskolan är avsedd för barn 
med dövhet eller hörselskada, grav språkstörning eller synskada i kombination med ytterligare 
funktionshinder. Den så kallade sameskolan ger samers barn en utbildning med samisk 
inriktning. Den motsvarar i övrigt utbildningen till och med årskurs 6 i grundskolan. 
Specialskolan skulle kunna ha ingått i mitt underlag eftersom den också erbjuder en mer 
anpassad pedagogik, liksom sameskolan kan ses som ett komplement till grundskolans 
undervisning för en specifik grupp av barn i Sverige. Jag bedömde ändå att detta var en 
relevant avgränsning att göra.  
 
Ytterligare en avgränsning som gjorts: de elevdokument som ingår i uppsatsens empiriska 
material omfattar enbart elever från förskoleklass till nionde årskurs. Dokumentation kring 
gymnasieelever finns alltså inte med i underlaget.  
 
För att göra texten mer omväxlande benämns särskilda stödinsatser också ”särskilda 
undervisnings- och skolformer”, ”stödundervisning”, ”särskilt stöd”, ”olika former av särskilt 
skolstöd” eller ”särskild undervisning” till exempel.  
 
När det gäller begreppet ”skola” avses ibland hela skolan, det vill säga grundskola och 
särskola. Ibland markeras åtskillnad mellan skola, särskola och andra särskilda skolformer 
genom att begreppen ”grundskola” eller ”reguljära skolan” används.  

Uppsatsens disposition 

I kapitel ett beskrevs bakgrund till problemområdet samt uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  Kapitel två redogör för tidigare forskning och kapitel tre för uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter. I kapitel fyra beskriver jag min förförståelse till fältet och hur jag 
gått tillväga avseende metod, material och principer för urval. Här diskuteras också validitet 
och reliabilitet samt i vilken mån resultatet kan generaliseras. Kapitel fem ger en översiktlig 
redogörelse för framväxten av särskilt skolstöd. Kapitel sex visar hur fältet regleras genom 
lagstiftning och andra officiella målformuleringar. I kapitel sju framställs det empiriska 
resultatet utifrån uppsatsens tre första frågeställningar och teoretiska perspektiv. Kapitel åtta 
ger en fördjupad analys. I detta kapitel besvaras också uppsatsens fjärde frågeställning. I 
kapitel nio diskuteras resultat och metodval. 
 

Läsanvisning 

Citat från studier och utredningar anges med inskjuten text enligt Backman (2006). Utsagor 
från det empiriska materialet anges med kursiverad text och citationstecken. Läsanvisningar 
ges också löpande i text. 
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Kapitel 2: Tidigare forskning om särskilt skolstöd 

Tidigare forskning om särskilt skolstöd rör på ett eller annat sätt frågan om att inkludera 
elever med särskilda utbildningsbehov i den reguljära skolan.9 Detta gäller såväl svensk som 
internationell forskning. Diskurser om ”inkludering” och ”exkludering” är på så vis kopplade 
till såväl praktik som forskning rörande särskild undervisning. Detta kan förklaras med att den 
officiella hållningen är att särskiljande lösningar så långt det är möjligt ska undvikas (vilket 
visas i kapitel sex).  Den framställning av tidigare forskning som görs här kan därför ses både 
som en presentation av undersökningsområdet och som en introduktion till hur man kan förstå 
särskilda stödinsatser ur ett mer teoretiskt perspektiv (se kapitel tre). Det är inte forskning om 
verksamheternas pedagogiska och didaktiska innehåll som står i fokus för genomgången. 
 

Två dominerande forskningsperspektiv 

 
Att forskningen kring särskilt skolstöd och särskolan i det närmaste polariserats bekräftas av 
Nilholm (2003; 2005) och Rosenqvist (2001) som båda menar att två perspektiv dominerar 
detta fält, det kompensatoriska och det kritiska.10   
 
Det kompensatoriska perspektivet är bärande för det specialpedagogiska fältet, där principen 
är att enskilda elever ska få det stöd de behöver utifrån de specifika svårigheter de har (jämför 
med Severinsson, 2010; Szönyi, 2007).11 Enligt Helldin (2002) har dock specialpedagogik 
främst rört utbildning för elever med funktionshinder, trots att sociala problem utgör ett av 
grundproblemen i skolan och trots att specialpedagoger i hög grad brottas med frågor av 
social karaktär.  Utifrån det kompensatoriska perspektivet på människors olika sätt att fungera 
blir de professionellas roll på olika sätt central.12  Handlar det om att ställa diagnos är 
framförallt läkare och psykologer tongivande aktörer, vidare behövs personal som är utbildad 
till att ge omsorg, rehabilitering och behandling (jämför med Lindqvist, 2004; Lutz, 2009; 
Sundgren, 2005). Det kompensatoriska perspektivet tar däremot inte hänsyn till hur 
människor uppfattar eller vill beskriva sig själva eller att det kan finnas olika professionella 
uppfattningar om ”vad som är problemet” (Haug, 1998; Lindqvist, 2004).  
 
Forskning som intar ett kompensatoriskt perspektiv problematiserar därmed inte heller det 
förhållande att elever ges anpassad undervisning utifrån att kategorisering av elever gjorts, 
vilket däremot forskning som intar ett kritiskt perspektiv gör (för sådana studier se Asp Onsjö, 
2006; Karlsson, 2007; Lahdenperä, 1997, 1999; Lundgren, 2006; Lutz, 2009; Vehkakoski, 
2008). Utifrån ett kritiskt perspektiv betonas dels att särskiljandet från andra elever i sig är 
negativt, dels att de lägre kunskapsmål som kan finnas inom särskolan begränsar elevens 
möjligheter till högre utbildning och kvalificerat arbete som vuxna (Tideman, 1998; 2000).  
 

                                                 
9 Sökorden som användes var: ”policy”, ”särskilda behov”, ”sociala problem”, ”skola”, ”särskild 
undervisningsgrupp” och ”terapiskola” i olika kombinationer, se metodkapitlet.  ”Sociala problem” användes för 
att uppsatsen inte huvudsakligen riktas mot särskola. 
10 Det kompensatoriska perspektivet brukar också betecknas det kategoriska perspektivet liksom det kritiska 
brukar betecknas det relationella. 
11 Hade denna översikt samlat mer referenser från det specialpedagogiska fältet hade troligen antalet sökträffar 
utifrån det kompensatoriska perspektivet ökat.  
12 Inom socialtjänstens arbete med utsatta barn handlar kompensation om att samhället genom olika insatser ska 
kompensera barnet för brister i hemmiljön och familjens livssituation. 
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Det kritiska perspektivet kan i detta sammanhang förstås mot bakgrund av det opinionsarbete 
som bedrivits av olika handikapporganisationer från 1960-talet och framåt, där en medicinsk 
syn på funktionshinder utmanas (Sundgren, 2005). Utifrån ett socialt, eller miljörelativt, 
perspektiv på funktionshinder är det inte individens ”brister” som sätts i fokus, utan 
funktionshinder betraktas som effekten av de sociala sammanhang, handlingar och åtgärder 
som samverkar till att exkludera och vara till nackdel för människor med funktionshinder 
(Lindqvist, 2004; Sundgren, 2005; Thomas, 1999).  
 
De krav på ökad delaktighet som handikapprörelserna formulerat utifrån en social definition 
av funktionshinder, ledde bland annat fram till att Förenta Nationerna (FN) år 1993 antog ett 
gemensamt policysystem för dessa frågor, de så kallade standardreglerna. FN:s standardregler 
innebär ett åtagande från staternas sida att anpassa samhället till människor med 
funktionshinder.13  I Sverige mynnade standardreglerna bland annat ut i lagstiftning via Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).14 För skolans del kom denna 
omsvängning i policy att leda till att barn med funktionshinder placerades i reguljära 
skolklasser samt att särskoleklasser organiserades i grundskolan (Blom, 2004; SOU 2004:98). 
Detta ledde dock sällan till att dessa elever också integrerades i ett socialt hänseende, vilket 
varit en förhoppning (Blom, 2004). Det miljörelativa synsättet kan, i fråga om särskilt 
skolstöd, problematiseras utifrån det förhållande att såväl barn och föräldrar kan ha positiva 
upplevelser av att få stöd utifrån ett ”problem” som är definierat av andra (jämför med 
Severinsson, 2010; Szo�nyi, 2007). 
 

Studier om hinder för inkludering  

 
Flera studier har belyst hur inkluderingsideologin som delas av de flesta aktörer är svår att 
omsätta på ett tillfredsställande sätt i praktiken. Konkreta hinder för inkludering som 
omnämns i flera studier är lagstiftning, riktlinjer, administrativa processer, professionella 
handlingar och synsätt samt tillgång till resurser (Shaddock, 2007) eller andra komplexa 
samhällsprocesser som motverkar realiseringen av en skola präglad av mångfald och 
jämlikhet (Berhanu, 2010; Engelbrecht, 2008; Tisdall och Riddell, 2006; Miles och Singal, 
2010; Vehkakoski, 2008).  
 
Att exkludering (och marginalisering) av elever i behov av särskilt stöd, elever med 
invandrarbakgrund och elever från socioekonomiskt förfördelade miljöer börjat öka menar 
Berhanu till exempel beror på ”marknadiseringen” av offentlig sektor (2010). Om den 
svenska välfärdsmodellen tidigare bidragit till att utjämna skillnader mellan grupper har 
utvecklingen sedan 1990-talet och framåt gått åt motsatt håll. Detta genom att ledorden för 
den decentraliserade skolpolitiken istället har blivit kostnadseffektivitet, konkurrens, 
standardisering och fria kundval (a.a.).   Denna utveckling syns också genom en ökande 
inskrivning av elever i särskolan och inrättandet av specialklasser för elever som fått 
medicinska diagnoser (se till exempel Blom, 2007; 1999:28; Brodin & Lindstrand, 2004; 
Hallerstedt, 2006 och Skolinspektionen, 2010).   

                                                 
13 Reglerna är dock inte rättsligt bindande. För mer info, se länk från Independent Living Institute: 
http://www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html, hämtad: 110528. 
14 LSS som är en rättighetslag (och som alltså utgår ifrån FN:s standardregler), innebär ett kompletterande stöd 
för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Lagen gäller för personer med utvecklingsstörning 
och personer med autism eller autismliknande tillstånd, personer med betydande och bestående 
begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder samt personer som till följd av andra stora och 
varaktiga, fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen (1993:387). 



 13

 
Vidare finns studier som visar att ett annat hinder för den inkludering de flesta aktörer säger 
sig sträva emot, kvarstår så länge fokus i samtal och möten med barn som har skolsvårigheter, 
ligger på dessa elevers bristande förmågor, särskilt sårbara personligheter och, inte minst, 
grundläggande skillnader med andra barn (Vehkakoski, 2008; se också Karlsson, 2007).  
 
Berhanu (2010) för ett liknande resonemang genom att referera till Foucault:  
 

This observation testifies to the fact, as Foucault (1979, 1984) consistently argued 
elsewhere in his extensive writings, that institutions, in this case the schools, function to 
maintain and even advance the practice of normality and deviance through instruments 
of power and knowledge relations that not only exclude a segment of the student 
population but also serve as instruments to construct identities and labels such as 
students with special educational needs (a.a., 153f). 

 
Miles och Singal (2010) menar att den omfattande exkludering från reguljära skolor som 
fortfarande finns bottnar i föreställningar om vissa barn är ”outbildningsbara” och att redan 
överfyllda och resursfattiga skolor inte skulle klara att ta emot fler elever under nuvarande 
förhållanden. På motsvarande vis ser Tisdall och Ridell (2006) att policyn får motsatt effekt; 
nya fält av inkluderande och exkluderande policys och praktiker uppstår i stället för att 
inkludering uppnås. Vidare ser de en fara i att medan policy ska syfta mot förändring, förblir 
praktiken densamma på grund av olika aktörers inaktivitet och motstånd till förändring (a.a.).   

 

Studier om hur inkludering kan uppnås 

 
I några studier beskrivs också vilka faktorer som kan vara gynnsamma för att inkludering ska 
uppnås. Sautner (2009) kunde i sin studie se att i skolor som lyckades uppnå inkludering hade 
skolpersonalen kontroll över utvecklingen på skolan och de organiserade sig själva därefter. 
Vad de sa och gjorde individuellt och kollektivt var resultatet av gemensamma visioner och 
moraliska avsikter. Detta återspeglades i sin tur i samarbete, en sammanhängande praktik, 
utvecklandet av pedagogisk kapacitet och en skolkultur som ledde till positiva utfall för både 
elever och personal. Det var inte de lokala policyutfästelserna som var avgörande. Vorapanya 
(2009) menar däremot att aktuell policy kan ha betydelse för en inkluderande praktik, jämte 
två andra kritiska aspekter: det omgivande samhällets sociala och kulturella särdrag samt 
finansieringen av inkludering.  
 
Att utbildning och fortbildning av personal är viktigt för att tillgodose behovet av stöd (inom 
eller utanför reguljär verksamhet visas på olika sätt av Seçer (2010), Roll-Pettersson (2001) 
och Andersson och Ivarsson (2007). Att ge förskollärare fortbildning i hur man arbetar med 
barn med särskilda behov visades i Seçers studie (2010) få positiv betydelse för attityderna 
gentemot inkludering av dessa barn, vilka förut varit mer negativa.  Roll-Petterson, som 
intervjuade lärare inom olika skolmiljöer för elever med kognitiva funktionshinder, beskriver 
att varken speciallärare eller reguljära lärare många gånger är utrustade med det som krävs för 
att möta sina elever, vilket får betydelse för alla former av särskild undervisning 15.  

                                                 
15 Roll-Petterson använder begreppet ”kognitiva funktionshinder” istället för utvecklingsstörning. Det senare är 
ett begrepp hon anser bör mönstras ut (2001). 
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Studier om inkluderingens olika dimensioner 

 
I flera studier görs åtskillnad mellan fysisk, social och didaktisk inkludering (Asp Onsjö 2006; 
Humphrey och Symes, 2010; Cummins och Lau; 2003, se också Nordström, 2004).  
 
Av Asp Onsjös studie framkommer att en elev kan vara inkluderad i alla dessa avseenden, 
eller bara i något av dem (2006). Eleven kan till exempel tillbringa mycket tid i klassrummet 
med sina klasskamrater och ha ett fungerande nät av relationer, utan att ha tillgång till 
personal som kan bidra till kunskapsmässig utveckling och till adekvat skolmaterial. På 
samma sätt kan en elev vara didaktiskt inkluderad men inte socialt. Det vill säga eleven har 
tillgång till samma material och undervisning som de andra eleverna, men saknar social 
förankring i sin klass (a.a).  
 
Humphrey och Symes (2010) drar liknande slutsatser. De jämförde hur barn med 
autismspektrumstörningar (på engelska Autism Spectrum Disorder, ASD) eller dyslexi och 
elever utan konstaterade svårigheter uppfattade skolsituationen. Deras studie visar att elever 
med ASD i högre utsträckning upplevde kränkningar från föräldrar, klasskamrater och andra 
elever och lägre nivåer av socialt stöd, i jämförelse med såväl elever med dyslexi som de 
elever som inte hade behov av stöd. Däremot fanns ingen skillnad mellan grupperna vad det 
gäller det uppfattade stödet från lärare. Att få stöd av kamrater hade störst betydelse för att 
utsattheten skulle minska, det var också denna aspekt av socialt stöd elever med ASD skattade 
lägst (2010).  
 
Cummins och Lau (2003) har undersökt hur personer med intellektuella funktionshinder 
uppfattar integration och menar att inte är fysisk integration som är den viktigaste utan social, 
och de ifrågasätter om den är möjlig att uppnå för dessa personer bland icke-
funktionshindrade.  
 

Studier om utfallet av inkluderande utbildning 

 
Frågan om utfallet av inkluderande utbildning för barn med särskilda behov och 
funktionshinder behandlas också i flera studier (Giangreco, 2010; Kalambouka et al, 2007; 
Lemle och Williams, 2010; Lindsay, 2007). Giangreco (2010) ser i sin studie negativa 
samband mellan förekomst av stöd från lärarassistenter och elevers resultat i kärnämnena (i.e., 
engelska, matematik, naturvetenskap). Ju mer stöd av lärarassistenter desto mindre framgång, 
var tendensen i hans studie och detta gällde elever med störst behov av stöd. Han menar dock 
att data inte bör tolkas så att förekomst och tillgång till lärarassistenter ifrågasätts, utan 
snarare att hans studie kan visa vägen för hur ett sådant stöd fortsättningsvis kan utvecklas.  
 
Kalambouka et al (2007) har undersökt om inkluderingen av elever med särskilda 
utbildningsbehov får betydelse även för det akademiska och sociala utfallet för elever utan 
dessa svårigheter. Deras resultat visar att effekterna antingen är positiva eller neutrala vilket 
de menar borde ha en lugnande verkan för de rektorer, föräldrar och lokala beslutsfattare som 
är oroliga för att en inkluderande policy kan motverka förbättringar av alla elevers 
studieresultat.  
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Liknande slutsatser drogs av Lemle och Williams (2010) som undersökte en ”co-teaching” 
modell i Georgia, där utfallet av stödet testades på resultatet i fem ämnesområden: engelska - 
och språkstudier (Language/Art, LA), läsning, samhällsstudier, naturvetenskap och 
matematik. Modellen visades även vara gynnsam för elever utan behov av särskilt stöd.  
För elever i behov av särskilt stöd var modellen framförallt gynnsam för utfallet i LA, läsning 
och samhällsstudier. För matematik och naturvetenskap fanns ingen signifikant skillnad för 
den andel elever som klarat testen före och efter införandet av modellen. 
 

Studier om positivt och negativt med särskild undervis ning 

 
Både positiva och negativa aspekter av särskild undervisning förmedlas genom studier av 
Blom (1999), Karlsson (2007), Lif-Uddenfeldt (2003), Morales-Adefalk (2001), Severinsson 
(2010), Skolverket (2002) och Szönyi (2007).  
 
Severinsson (2010) som undersökt små undervisningsgrupper för barn placerade på HVB-
hem menar att omsorgen som eleverna får inom dessa verksamheter kan lägga grunden till 
viktiga relationer som i sin tur skapar vilja till lärande på sikt (se också Lif-Uddenfeldt, 
2003).16 Den särskilda omsorgen blir på så vis en förutsättning för lärande, där lärandet inte 
överordnas omsorgen (som är fallet i den reguljära skolan).  
 
Lif-Uddenfeldt som intervjuade personal inom små grupper som riktades till elever med andra 
skolsvårigheter än fysiska funktionshinder visar att dessa ofta saknade pedagogiskt anpassat 
material till sina elever (2003). På motsatt visar Szönyi (2007) att små undervisningsgrupper 
kan vara en bra undervisningsform för elever med fysiska funktionshinder just för att den har 
pedagogiska fördelar. Däremot kunde hon i sin studie se att undervisningens organisering 
skapade svårigheter för eleverna när det gällde möjlighet till sociala relationer. 
 
Att särskilda stödinsatser kan fungera som en provisorisk men inte permanent lösning på en 
skolsituation som inte fungerar, konstateras i flera studier. I Morales-Adefalks (2001) studie 
uttrycker både elever och lärare att anpassad studiegång snarare blir en ”transportsträcka” 
genom grundskolan än en hjälp på vägen till gymnasiet. 
 
I Szönyis studie menade intervjupersonerna att det inte funnits något annat reellt alternativ till 
en liten undervisningsgrupp och att det främst var brister i den tekniska och fysiska 
anpassningen som hindrat kunskapsutvecklingen för eleverna i stor klass (2007). Detta har 
också konstaterats i studier som rör särskolan. I en studie av Blom visas att föräldrar till barn i 
särskolan ofta var tveksamma om särskolan verkligen kunde erbjuda det deras barn behövde, 
samtidigt som de gav uttryck för att grundskolan inte heller utgjorde ett alternativ (1999). I en 
rapport från Skolverket framkommer att föräldrar som tackar nej till särskolan ofta har en 
annan uppfattning än skolan om huruvida deras barn hör hemma i särskolan eller inte. Inte 
sällan uppstår motsättningar mellan hem och skola i dessa fall. I rapporten används ord som 
”kamp” och ”resignation” för att beskriva föräldrarnas upplevelser av detta. Även en del av de 
föräldrar som har tackat ja till särskola har gjort det mot sin övertygelse. Föräldrarna har då 
ofta upplevt att det inte funnits något annat sätt att få stöd till sitt barn (Skolverket, 2002).  
 
Ytterligare negativa aspekter av särskilda undervisningsgrupper lyfts fram i Karlssons 
avhandling (2007).  
                                                 
16 I studien av Severinsson undersöktes en fristående, liten undervisningsgrupp och två inom ramen för HVB-
hem (2007). 



 16

Hon menar att den särskilda undervisningsgrupp hon undersökt gjorts osynlig och 
marginaliserad på olika nivåer, både på central nivå i elevernas hemkommuner och i den 
lokala skolverksamheten. Eleverna hon intervjuat är i låg grad involverade i skolans övriga 
verksamhet (de befinner sig också fysiskt i en egen byggnad, även om de formellt tillhör sin 
”ursprungsklass”). Karlsson menar dock att dessa elever själva kunde använda 
motståndsstrategier för att undvika problemdefinitioner om sig själva (2007).  
 
Det förefaller också något oklart om särskild undervisning alltid erbjuder en anpassad 
pedagogik (Asp Onsjö, 2006; Hägnesten, 2007). Hägnesten skriver att särskilda 
undervisningsgrupper motsvarar en organisatorisk differentiering men inte med säkerhet en 
pedagogisk differentiering (2007). Hon menar att små undervisningsgrupper kan ge möjlighet 
för läraren att arbeta på ett annorlunda sätt, men graden ”av pedagogisk differentiering är 
beroende av lärarens intention och förmåga att planera och undervisa” (a.a., s. 133).  
 
Även Andersson och Ivarsson (2007) menar att utbildningskraven på personal som arbetar 
med särskild undervisning kan få betydelse för verksamhetens innehåll. Enligt dem medför 
det faktum att många assistenter som arbetar inom särskolan är outbildade åtminstone fyra 
problem: 1) Eleverna i träningsskolan får inte den likvärdiga utbildning som beskrivs i 
skollagen. 2) Det kan vara svårt för pedagogen att föra pedagogiska diskussioner med 
assistenterna om de är outbildade. 3) Assistenternas syn på eleverna kan vara av mer 
omvårdande än pedagogisk karaktär beroende på om de har pedagogisk utbildning eller inte. 
4) En annan svårighet kan vara om en personlig assistent är nära anhörig, vilket enligt 
författarna också kan få konsekvenser för elevens utveckling.17 
 

Studier om samverkansklasser och terapiskolor  

 
När sökningar gjordes efter svenska studier om samverkansklasser och terapiskolor 
påträffades huvudsakligen äldre studier (Brar, 1991; Grahn och Villa, 1996; Jansson och 
Elfner, 1980; Levy och Nylund, 1985). Samtliga dessa utgjordes av examensarbeten i 
psykologi, utan den av Janson och Elfner (1980) som var en lokal uppföljning inledd av 
Stockholms läns landsting och Sollentuna kommun (gemensamma huvudmän för den 
terapiskola som utvärderades).18  
 
Janson och Elfner (1980) såg i utvärderingen av terapiskolan att det dubbla 
huvudmannaskapet i det undersökta fallet lett till skilda ledningsstrukturer, skilda traditioner 
och språk, samt att liten kunskap om varandras totala verksamhet (skolan och psykiatrisk 
barn- och ungdomsverksamhet, PBU, nuvarande BUP) saknades hos de anställda. Detta 
resulterade i: 1) skilda och outtalade målsättningar med verksamheten; 2) skild syn på 
behandling, undervisning och var tyngdpunkten i verksamheten skulle ligga; 3) skiljaktigheter 
i synen på integrering av terapiskoleelever i den vanliga skolverksamheten och 4) olikheter i 
uppfattningar om det delade huvudmannaskapets nödvändighet.  
 
Levy och Nylund (1985) undersökte en terapiskola utifrån dess målsättningar, innehåll, 
arbetssätt, behandlingssystem och behandlingsteori.  

                                                 
17 Observera att exemplet rör vissa särskolor där uppdelning ibland görs mellan omsorgsgivande personal 
(assistenter) och undervisande personal (speciallärare till exempel).  Så ser det inte ut överallt. Vidare kan 
exemplet sannolikt gälla resurspersonal i skolan. 
18 En del av de slutsatser som drogs i dessa studier kan vara ett komplement till beskrivningen av framväxten av 
särskilt skolstöd som görs i min uppsats, varför jag väljer att redovisa dessa här. 
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De drog huvudsakligen positiva slutsatser av den verksamhet den såg, men menade att det 
terapeutiska familjearbetet blev alltför betungande för personalen (i kombination med det 
miljöterapeutiska och pedagogiska arbetet som ägnades åt eleverna). De menade att varje 
familj i stället borde inleda en PBU-kontakt i samband med att barnet placerades på 
terapiskolan.  
 
Brar (1991) och Grahn och Villa (1996) följde upp elever i terapiskola respektive särskild 
undervisningsgrupp. I Brars studie visade det sig att 11 av de 15 eleverna efter en tid gått 
tillbaka till normalklass, men att de flesta av dessa även fortsatt hade mer stöd än 
genomsnittseleven (1991). Det positiva resultatet menade han kunde förklaras med 
terapiskolans nära samarbete med PBU, den höga personaltätheten och förmågan hos 
personalen att kombinera pedagogiska och terapeutiska metoder (a.a.). Grahn och Villa 
(1996) såg i sin studie av en särskild undervisningsgrupp för flyktingbarn från arabiskspråkiga 
länder att det var mötet med lärarna som haft störst betydelse för eleverna, dels för att de gav 
eleverna trygghet och möjlighet till kontakt, dels som förebilder. Vidare restes i studien en 
invändning mot att placeringen i gruppen inte bara syftade mot att lära eleverna svenska under 
lugnare studieomständigheter än i den reguljära skolan, utan också att bevara hemspråket. Det 
visade sig nämligen att ingen av eleverna hade arabiska som hemspråk, utan de tillhörde alla 
etniska minoriteter med andra språk (a.a.). 
 

Studier om diskurser kring normalitet och avvikelse 

 
Enligt Nilholm (2005) har det inom det specialpedagogiska forskningsfältet varit praktiken 
som stått i fokus snarare än analyser av föreställningar om normalitet och avvikelse. Det har 
dock kommit alltfler studier inom andra fält som gör den typen av analyser (se till exempel 
Asp Onsjö, 2006; Hjörne, 2004; Lahdenperä, 1997, 1999; Lundgren, 2006; Lutz, 2009 men 
även Karlsson, 2007 och Vehkakoski, 2008).  Eftersom studierna av Lundgren (2006), Asp 
Onsjö (2006) och Lutz (2009) kan kopplas till mina teoretiska utgångspunkter (se kapitel tre) 
vill jag avslutningsvis i detta avsnitt ge en mer utförlig beskrivning av deras studier. I 
avsnittet refereras också till studier av Hägnesten (2007) och Backlund (2007). 
 
Utgångspunkten i Lundgrens studie, där diskurser kring ”elever i riskzon” undersökts, är att 
skolan är en institution inte bara för utbildning utan också för fostran, vidare att skolan har ett 
öppet och ett dolt uppdrag (2006). 19  Till det öppna uppdraget ingår lärande och socialisation. 
I det här fallet ses socialisering som summan av de sociala processer som utvecklar barnets 
medvetenhet om sociala normer och formar barnets jagmedvetande. Genom skolgången 
präglas eleverna tidigt till att upprätthålla samhällets grundläggande normer och värderingar.  
Till det dolda uppdraget hör reproduktion, sortering och förvaring. Reproduktion handlar om 
att skolan lägger grunden för att på sikt förse arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft. 
Sortering syftar till att skilja ut eleverna till olika utbildningar och är på så vis också 
förknippad med reproduktion (för sortering används till exempel prov och betyg som 
tekniker, men också olika former av ”särlösningar”). Förvaring handlar kort och gott om att 
bereda plats åt alla barn som ännu inte ingår i samhällets reproduktion (a.a., se också Asp 
Onsjö, 2006). Lundgren menar vidare att förhållandet mellan normalitet och avvikelse är 
bärande i den reguljära skolan, som bara visionärt kan betecknas som ”en skola för alla” 
(2006). Det är inte skolan som ändrar inriktning när elever får svårt att leva upp till skolans 
krav (de öppna och dolda), utan eleven hänvisas oftast till stöd utanför en reguljär 
klassrumssituation, för att det är eleven ”det är fel på”.  
                                                 
19 ”Elever i riskzon” är ett begrepp som främst brukar kopplas till det sociala fältet. 



 18

Lundgrens studie visar också att texter i elevmappar kan ses som ytterligare en teknik förutom 
tal och handling som lärare och andra aktörer använder för att objektivera, skilja ut och 
underkuva elever som inte lever upp till vare sig öppna eller dolda förväntningar. I mapparna 
förvandlas barnen till ”fall” som blir tillskrivna särskilda egenheter som ofta består genom 
elevernas skoltid. I detta finns enligt Lundgren risk för att eleverna tvingas till kapitulation 
inför det rådande systemet och att de ”en gång för alla” blir stämplade som avvikare (2006).  
 
Även Asp-Onsjö (2006) riktar intresset mot hur tal, text och handling samspelar när 
åtgärdsprogram utarbetas utifrån olika intressen i skolans praktik. Resultatet av hennes studie 
visar att olika diskurser kring elevers skolsvårigheter får betydelse för hur arbetslaget agerar 
kring dessa elever. Hon urskiljer en diagnostisk, dialogisk, delegerande, expertinriktad, 
omsorgsinriktad och en formalistisk diskurs. Utifrån den diagnostiska diskursen ses eleven 
som bärare av sin egen problematik. Elevens svårigheter analyseras därmed inte utifrån 
relationen med omgivningen. Barnet som illustrerar exempel för denna diskurs har en fysisk 
funktionsnedsättning, epilepsi och koncentrationssvårigheter. Som stöd för elevens 
svårigheter i skolan ges resurspersonal i vanlig klass. Utifrån den dialogiska diskursen 
konstrueras elevens identitet som någon som hör hemma i den undersökta klassen. Med 
resurspersonal i vanlig klass förväntas social interaktion bli möjlig för eleven som uppges ha 
en grav utvecklingsstörning. När det gäller delegationsdiskursen uppfattar skolpersonalen att 
stämningen i klassen är avgörande för hur eleven fungerar, bland annat sviktar samarbetet 
mellan professionella. Ändå förläggs problematiken till eleven som person. Kurator och 
föräldrar ska engageras, personalstyrkan förstärkas, för att kunna ge stöd åt eleven som 
beskrivs ha koncentrationssvårigheter. Eleven som vidrörs i fråga om expertdiskursen 
beskrivs som socialt välintegrerad. Eleven kan kompenseras via hjälpmedel för sina 
svårigheter, dyslexi, snarare än färdighetstränas.  Utifrån omsorgsdiskursen ska eleven följa 
grundskolans läroplan till årskurs 8, sedan vidtar särskolans läroplan eftersom 
specialpedagogen inte vill differentiera undervisningen med syfte att bättre möta elevens 
förutsättningar. Hon går dock kvar i sin ordinarie klass och får undervisning i liten grupp 
vissa timmar i veckan. Hon får också anpassad studiegång vilket i det här fallet innebär att 
hon praktiserar på en arbetsplats två gånger i veckan. Eleven uppges vara lindrigt 
utvecklingsstörd.20 

Den sista fallstudien i Asp Onsjös studie ges som exempel på en formalistisk diskurs. 
Personalen verkar i detta fall utföra sina arbetsuppgifter utifrån föreskrifter från skolledningen 
istället för att visa följsamhet för elevens behov. Elevens problematik förläggs på individnivå, 
men också på organisationsnivå. Skolan anser sig inte ha kompetens att ge eleven den 
undervisning man anser att han behöver. I väntan på specialpedagogiskt stöd får han ”sitta av 
tiden”. Beskrivningarna av eleven är både konkreta (han har svårigheter med läsning, 
skrivning och matematik) och svepande (han är ”allmänt svag”). Asp Onsjö visar genom detta 
fall att elever kan riskera att uppfattas som ”svagpresterande” när deras inlärningssvårigheter 
allteftersom kommer att hämma kunskapsutvecklingen, om de inte får rätt stöd (a.a.). Vidare 
menar Asp Onsjö att dialogen med elever och föräldrar kring hur svårigheter i skolsituationen 
ska lösas kan ses som ”ett spel för gallerierna”. Eleverna och föräldrarna har oftast inget 
förhandlingsutrymme. Syftet med dialogen kring åtgärdsprogrammet blir allt som oftast att 
elever och föräldrar går med på den åtgärd som skolan föreslår, och valet av åtgärd har i sin 
tur präglats av de olika diskurser som hon urskilde i vardera fallen (a.a.).  

                                                 
20 Det bör noteras att det inte är tillåtet för grundskoleelever att studera enligt särskolans läroplan. Det framgår 
inte om eleven under tiden också mottas i särskola, vilket är en förutsättning för att en elev ska läsa enligt 
särskolans läroplan. En elev som läser enligt grundskolans läroplan kan dock vara inkluderad i särskolan och 
vice versa.  
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Lutz studie visar på liknande sätt att kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan tar form i skärningspunkten mellan olika professionella fält och diskurser (2009). 
Lutz lägger dock större tyngdpunkt på att dessa diskurser också artikulerar mer specifika 
maktförhållanden mellan, i det här fallet, förskollärare och psykologer.21 Han pekar på att 
barn som är under utredning, eller redan genomgått en utredning (av psykiatriker eller 
psykolog), har större möjligheter att få extra personalresurser än barn som ”bara” bedömts av 
pedagogisk eller annan personal (a.a). Lutz (2009) drar därmed samma slutsats som Lundgren 
(2006), nämligen att den medicinska diskursen kring och hantering av elevers skolsvårigheter 
gör barn till bärare av problem vars ursprung finns ”på helt andra nivåer” (i samspelet med 
omgivningen eller i sakförhållanden i skolan till exempel).  
 
Backlund beskriver med hänvisning till flera svenska studier att den medicinska diskursen 
också har kritiserats för att tillskrivning av diagnoser inte bara setts som ett sätt för skolorna 
att få ökade resurser, utan för att den också har bidragit till att befria både skola och föräldrar 
från ansvar (2007). Annan kritik gentemot diagnoser handlar om, som jag skrev i inledningen 
av detta kapitel, att dessa kan ge ord för medicinska och psykologiska förhållanden, men att 
de inte alltid stämmer med bilden personen har av sig själv eller hur omgivningen uppfattar 
”problemet” (se också Hägnesten, 2007). Hägnesten citerar Zetterqvist Nelson (2003) som 
rekommenderar:  
 

/…/ att talet om diagnosen tonas ned till förmån för noggranna och detaljerade 
beskrivningar av barnets läsande och skrivande i olika vardagliga situationer och 
sammanhang (Zetterqvist Nelson, 2003, s. 289 i Hägnesten, 2007, s. 25).22  

 
Som jag beskrivit tidigare är kompensatoriska åtgärder tänkta att skapa optimala förhållanden 
för barns utveckling.23  Kopplat till detta antagande finns förväntningen om att ju mer 
träffsäkert professionella kan fastställa vilken typ av svårigheter en elev har, ju bättre 
möjligheter finns att erbjuda barn och föräldrar rätt stöd. Inom förskolan kan det dock, enligt 
Lutz, finnas fler skäl för behovet att definiera förskolebarns svårigheter än att detta ska 
bibringa extra resurser (2009). Problembeskrivningar skulle utifrån ett sådant perspektiv inte 
främst handla om att skilja ut barn från ordinarie skolverksamheter, utan också vara 
vägledande för pedagogiska strategier kring enskilda barn. Lutz fann det därför 
anmärkningsvärt att det i hans studie av diskussionerna kring stödets utformning gällande 
förskolebarn saknades kopplingar till hur det enskilda barnets svårigheter skulle bemötas 
(a.a.). 
 

Den lokala anpassningen som en decentraliserad organisation möjliggör, ifråga om att 
forma lokala förhållanden efter befintliga behov, kan motverka sitt syfte. Om 
’problemet’ inte definieras centralt genom lagstiftning och andra klara direktiv riskeras 
att praktiken formas godtyckligt (Lutz, 2009, s. 202).24  

                                                 
21 Även Johannisson på talar att diagnosen ”har makt”, att den bekräftar professionellas kompetens och kan ge 
orsaksförklaringar samt att den styr prognos och behandling. Sedd genom en diagnos har ”det bråkiga barnet” 
förvandlats till ”patient” (Johannisson, 2006, s. 30f).  
22 Hägnesten (2007) hade som mål för sin studie att fokusera diagnosens betydelse för det stöd eleven fick, men 
lyckades inte besvara denna fråga. Däremot hänvisar hon till studier av Sonnander (1993) som visat att diagnoser 
kan få en negativ betydelse för elevers prestationer i skolan jämfört med barn utan diagnos men med samma 
”lägre begåvning” som det handlade om i det här fallet. 
23 Observera att innebörden av kompensation inom det sociala fältet och det specialpedagogiska dock skiljer sig 
åt. 
24 Av detta skäl efterlyser Lutz studier av skillnader mellan hur olika kommuner organiserat 
avvikelsebedömningar och vilka effekter olika modeller får på praktiken (2009).  
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Vad Lutz således efterlyser är en policy som inte bara ger vägledning i var barn ska få sina 
behov av stöd tillgodosedda, utan också hur (2009). 
 
Sammanfattning 
 
Denna forskningsgenomgång visar att forskningsfältet för särskola och andra former av 
särskild undervisning är starkt präglat av olika ”diskurser”, eller sätt att tala, beskriva och 
handla kring elevers skolsvårigheter som tillsammans bildar en normerande ordning. Det 
handlar till exempel om diskurser rörande ”inkludering”, ”exkludering”, ”normalitet”, 
”avvikelse”, ”disciplinering”, ”omsorg”, ”kamp” och ”resignation”. Genomgången visar 
också att en skiljelinje kan dras, inte bara mellan grundskola och särskilda skol- eller 
undervisningsformer, utan även mellan ”det sociala fältet”, ”det specialpedagogiska fältet” 
och ”det miljöterapeutiska fältet” när det kommer till särskilt skolstöd. Denna skiljelinje kan 
förstås utifrån det förhållande att specialpedagogiken traditionellt sett inte omfattat problem 
som kan ses som ”sociala” eller ”psykosociala”. Vidare visas att det medicinska perspektivet 
uppfattas som dominant när skolsvårigheter ska definieras och resurser fördelas och att en 
vagt formulerad policy kring särskilt stöd i förskola och skola uppfattas kunna leda till att 
osäkerhet uppstår om hur och var stöd ska ges. Det råder också oklarhet kring vilken 
vägledning diagnoser och professionella problembeskrivningar kan ge för hur stöd utformas i 
praktiken. 
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Kapitel 3: Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

Forskning om särskilt skolstöd knyts, som framgick i föregående kapitel, sällan till de olika 
konkreta stödinsatser detta i praktiken består i. Vidare bör enligt aktuell skolpolicy 
exkluderande former av skolstöd undvikas (se kapitel sex). Likväl ges elever ofta i praktiken 
stöd utanför ett reguljärt klassrum. Faktum är att en differentierad undervisning är inbyggd i 
det svenska skolväsendet (se kapitel fem). Relationen (eller diskrepansen) mellan policy och 
praktik kan därmed framstå som central för särskilt skolstöd. Därför riktar jag också den 
teoretiska förståelsen av detta fält mot tre dimensioner: dels mot det innehåll i varje stödinsats 
som föreskrivs mer regelmässigt som policy, dels mot de olika professionella perspektiv som 
framträder vid beskrivningar av elevers olika svårigheter och i argumentationen för olika 
insatser, men också mot olika diskurser kring skolsvårigheter som artikuleras via såväl 
professionella utsagor som policytexter.  

Ett reflexivt och hermeneutiskt angreppssätt 

Att jag valt just särskilt skolstöd som undersökningsområde hör ihop med mina egna 
yrkeserfarenheter som socialpedagog inom framförallt förskola, särskola och 
omsorgsverksamhet. 25 Utifrån det angreppssätt jag tillämpar, det reflexiva och 
hermeneutiska, ses inte min förförståelse som ett hinder för vetenskaplighet, utan snarare 
tvärtom (jämför med Benton & Craib, 2001; Delanty & Strydom, 2003; Gouldner, 1970; 
Grbich, 2004; Haraway, 1988; Ödman, 2007).  Den hermeneutiska tolkningen är enligt 
Ödman (2007) inget annat än en subjektiv akt. Denna görs utifrån en viss aspekt eller bestämd 
position, och den ger möjlighet att hämta mer fördjupad kunskap om en utsaga än om den helt 
obearbetad ”skulle tala för sig själv”(se också Haraway, 1988). Ödman (2007) understryker 
att en förutsättning för att en tolkning inte ska bli ensidig eller godtycklig, är att den ska 
bygga på kunskap och tidigare erfarenhet av det undersökta. Ytterligare en utgångspunkt för 
uppsatsen har varit att klargöra och förstå former för särskilt skolstöd, snarare än att lösa 
spänningar som finns mellan olika sätt att beskriva elevers skolsvårigheter på (Ödman, 2007; 
se också Gadamer, 1960).26  

”Diskurs” som begrepp och verktyg för analys 

I uppsatsen har jag, utöver min egen och andras kunskap om fältet, också använt ”diskurs” 
som ett verktyg för analys av det empiriska materialet. Som begrepp kan diskurs definieras 
som större eller mindre system av yttranden som kan synliggöras i relationen mellan tal, text 
och handling (Lahdenperä, 1997). Dessa system styrs av bestämda uppfattningar om vad som 
sägs, vem som får tala och vad som betraktas som sanning.  Diskurs förknippas på så vis 
också med makt (Lundgren, 2006).27 I studier om särskilt skolstöd har ”diskurs”, som jag 
beskrivit tidigare, använts för att visa hur skolsvårigheter ”konstrueras” snarare än att de 
”bara” finns till ”av sig själva”, samt för att illustrera att vissa tolkningar kring skolsvårigheter 
ges företräde framför andra (se till exempel Asp Onsjö, 2006; Karlsson, 2007; Lahdenperä, 
1997; Lundgren, 2006; Lutz, 2009).   

                                                 
25 I metodkapitlet beskriver jag därför ytterligare min förförståelse. 
26 Gadamer skriver om det hermeneutiska uppdraget och tillämpar detta resonemang på studiet av historiska 
processer.  
27 Jämför med ”ADHD-debatten”: är problembilder kring ADHD att betrakta som ”kroppsliga”, ”psykosociala” 
eller både och? 
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Ser man till diskursanalys som teori och metod utgör den i själva verket inte en ansats utan 
omfattar en rad tvärvetenskapliga ansatser. Inom olika diskursteoretiska skolor råder heller 
inte enighet om vad diskurser är eller hur de ska analyseras (Winther Jørgensen & Philips, 
2000). Jag kommer inte att fördjupa mig i distinktioner mellan dessa olika skolor, utan jag 
utgår från det gemensamma filosofiska antagandet för all diskursanalys, att den kan användas 
för att klarlägga de tankestrukturer vi använder, producerar, omges av och som kan förefalla 
naturliga (Hacking, 2002; Winther Jørgensen & Philips, 2000; Delanty & Strydom, 2003).  

Kan allt förvandlas till diskurser? 

En invändning som kan göras mot ”diskurs”, är att alla utsagor kan förvandlas till diskurser 
och att begreppet därmed förlorar betydelse som meningsbärande och samlande kategori för 
fenomen som kan ses som mer ”allmänna” än ”specifika”.28  I uppsatsens konkreta textanalys 
har jag sett diskurser som begreppsmässigt organiserande scheman, som ger uttryck för det 
mest väsentliga i respektive beskrivning (Lilja, 2005). Allt är alltså enligt min mening inte 
diskurser. Diskurser om skolsvårigheter till exempel utgör snarare en ackumulerad ordning 
som ”utgår från” och ”sipprar ned” till olika professionella aktörer som psykologer, läkare 
och lärare för att nämna några (jämför med Foucault, 1966). Dessa diskurser reflekterar såväl 
det tal och de texter, som den handling eller praktik, som kan kopplas till respektive fält.  När 
det handlar om barn som behöver stöd kan det till exempel handla om den medicinska 
diskursen, den biologiska diskursen, den psykologiska diskursen och den specialpedagogiska 
diskursen (Lahdenperä, 1997; Karlsson, 2007).  
 
Enligt Nilholm (2003) betecknar begreppet ”specialpedagogik” den pedagogik som används 
när reguljärpedagogiken inte räcker till. Nilholm menar vidare att specialpedagogikens 
negativa definition understryks av svårigheten att se vad som är gemensamt för de olika 
grupper av elever som omfattas av specialpedagogiska insatser, ”mer än att de anses avvika 
från någon form av normalitet” (Nilholm, 2003, s. 10). ”Den specialpedagogiska diskursen” 
har i olika tidsperioder präglats av olika kunskapsperspektiv som ”det 
utvecklingspsykologiska” (30- och 40-talen), ”det differentialpsykologiska” och ”det 
inlärningspsykologiska” (50- och 60-talen), 1960-talets ”pedagogiska teknologi”, det 
”psykodynamiska perspektivet” och början av ”det socialpsykologiska perspektivet” och 
1970-talet då ”ekologiska” och ”sociala perspektiv” tar form (Lahdenperä, 1997; Karlsson, 
2007). 29 På så vis artikuleras i den specialpedagogiska diskursen olika professionella 
kunskapsperspektiv, förhållandet att barn har olika sätt och förutsättningar att lära liksom 
föreställningar om normalitet och avvikelse.  I elevhälsan, som har en betydande roll för 
hantering av elevers skolsvårigheter i reguljär skolmiljö, artikuleras på motsvarande vis 
följande diskurser: ”skoldiskurser” (vilket jag kallar den reguljärpedagogiska diskursen): 
kunskap, fostran, ordning; ”psykologiska/psykiatriska diskurser”: bestämning av normalitet 
och avvikelse; ”hälsodiskurser”: undvika ohälsa, främja goda vanor samt ”den sociala 
barnavårdens diskurser”: kontroll av och stöd till utsatta familjer (Backlund, 2007). 
Undervisningen för barn med utvecklingsstörning i sin tur, ses i allmänhet som mer 
”omsorgsorienterad” än ”kunskapsorienterad”, vilket ”kan innebära att anpassade krav och 
utmaningar får stå tillbaka för omsorg” (SOU 2004:98. s. 116). 30  

                                                 
28 En risk jag tycker Asp Onsjö (2006) utsätter sig för genom att ge varje barn en diskurs.  
29  Denna uppsats har dock inte medgett utrymme för en fördjupad genomgång av dessa olika perspektiv. 
30 Det var den så kallade Carlbeck-kommittén som år 2001 fick i uppdrag att se över utbildningen för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Kommittén hade två huvuduppgifter, det ena var att föreslå 
åtgärder för att förbättra kvaliteten i särskolan och det andra var att hitta vägar för att öka kontakterna och 
samverkan mellan elever med och utan utvecklingsstörning. 
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Därmed kan relationen mellan grundskola och särskola artikuleras via ”omsorgsdiskursen” 
och ”kunskapsdiskursen” eller via ”omsorgspedagogik” kontra ”reguljär pedagogik”.  
 
Jag vill framhålla att det är svårt att dra en ”konceptuell gräns” mellan ”perspektiv” och 
”diskurs”. Begreppet perspektiv kan liksom diskurs beteckna olika synsätt och ideologier, och 
de handlingar eller praktiker som dessa synsätt och dessa ideologier präglas av. Perspektiv 
synliggör också hur positioner anges genom att motsatser upprättas. Det kan dock finnas en 
poäng att särskilja perspektiv och diskurser, genom att diskurs kan kopplas samman med 
dominerande problemperspektiv. I min analys utgår därför ”perspektiv” från en ”position”, 
medan ”diskurser” får beteckna en mer ackumulerad och normerande ordning för olika policy, 
positioner och perspektiv (se till exempel Foucault, 1966).  

Motsatserna betydelse för ”verklig” och ”symbolisk” ord ning 

Det är den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som gjort diskurs känt. 
”Alienation” och ”åtskillnader” utgör andra centrala koncept i hans analys av historiska och 
samtida fenomen:  
 

It [alienation] appears throughout Foucault’s work as a series of ‘dividing practices’ in 
which ‘the subject is either divided inside himself or divided from others. Foucault 
shows how these ‘dividing practices’ were built into the discursive and institutional 
order of society: how they permeated psychiatry, criminology and the human sciences; 
how they came to govern the supposedly objective epistemology of measurement, 
inquiry and examination; and how they came to serve the play of power relations in the 
confessional, in asylums, law courts, prisons and schools (a.a., s. 94). 

 
Enligt Foucault är det genom upprättandet av motsatsförhållanden, eller dikotomier, såväl en 
”verklig” som ”symbolisk” ordning tar form (Bannet, 1989). I boken Vansinnets historia 
(2001) visar Foucault att själva uppdelningen mellan förnuft och vanvett har bestått men att 
diskurserna kring det förnuftiga och det vanvettiga har växlat (a.a.).  Diskurs ligger i fråga om 
denna ”motsatsernas logik” - något är genom att det inte är något annat - nära fältbegreppet. 
Företrädare för olika kunskapsområden konkurrerar inom respektive fält med hjälp av 
verkliga och symboliska attribut som ger status inom gruppen. Varje fält försöker också i 
någon mån reglera sina domäner mot inflytande från andra (Månsson, 2007; se också 
Bourdieu, 2004 i fråga om symboliskt kapital). Man kan då säga att ett kunskapsområde inte 
bara bestäms av aktörernas egen kompetens, utan också av de gränser som upprättas gentemot 
aktörerna i ett annat, med stöd av de symboliska attributen (Scott, 2003; Bourdieu, 2004).   
 
Ett första exempel på symboliskt attribut är utbildning. Ju mer specifikt område utbildningen 
riktas mot, desto mindre möjlighet ges för flera verksamheter att kunna hantera ”problemet”.   
Ett exempel på detta är att gränser som dras mellan skola, socialtjänst och BUP avgör vilka 
frågor varje fält hanterar: pedagogiska, sociala eller psykiatriska. I en lokal uppföljning av ett 
samarbetsprojekt mellan socialförvaltning, utbildningsförvaltning och BUP visades att det 
som uppfattades vara en ”oklar” eller ”dubbel problematik” hos barnet gjorde att det hade rått 
oklarheter om problemet var skolans, socialtjänstens eller BUP:s ansvar.  Barn med 
beteendesvårigheter, sociala problem i familjen och funktionshinder som berättigade till 
särskilt stöd, liksom barn som skolkade, kunde hamna i denna ”oklara” eller ”mångbottnade” 
kategori (FoU Nordväst, 2008). 
 
Symboliska attribut kan ta formen av manualer, licenser och olika teknologier för den egna 
yrkesutövningen och uttryckas via fackspråkliga utsagor där olika begrepp och 
kunskapsperspektiv skiljer ut en yrkesgrupp från en annan.  
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Ju mer förfinade och kodade dessa teknologier och fackspråk är desto mer svåråtkomliga blir 
de för andra aktörer (jämför med Bourdieu, 2004).31 Ett exempel på detta är att en psykolog 
inte är professionellt förhindrad att leka med ett barn (under en observation) eller att hjälpa ett 
barn att klä sig (om det skulle behövas i samband med en utredningssituation), medan en 
förskollärare eller pedagogisk assistent inte får utfärda diagnoser eller föreskriva mediciner.  

Policy som spegling av uppskjutna konflikter 

Med policy avses i uppsatsen formella anvisningar av olika särskilda stödinsatser. 
Utgångspunkten är att policytexten skiljer sig från en lagtext.  Medan lagtexten i direkt 
mening kan förbjuda och förhindra olika handlingar kan policy snarare ses som ett program 
som rekommenderas för att uppnå ett eller flera mål (jämför med Scott, 2003) . På så vis 
anger policy bara i viss mån ”spelets regler”, eftersom den kan användas på olika sätt av olika 
aktörer mot bakgrund av olika intressen (Ball, 2006).  
 

Statliga åtgärder kan i stor utsträckning förstås som en institutionalisering av olösta 
eller uppskjutna konflikter mellan intressegrupper. Det är sällan någon part eller 
intressegrupp helt får sin vilja igenom. Detta är en anledning till att regler och 
bestämmelser ibland framstår som svårbegripliga eller ologiska (Ahrne et al., 2008). 

 
Trots att policy, som Ahrne et al. (2008) skriver, utgör en slags kompromiss får den förstås 
betydelse i praktiken, inte minst för att den består av texter utifrån vilka olika handlingar ändå 
kommer till stånd (jämför med Ball, 2006).  

Policy som förmedlare av innehåll och mening 

En positivistiskt präglad policyanalys tar ofta sin utgångspunkt i jämförelser mellan 
lagstiftning, formella riktlinjer och de insatser som gjorts i praktiken, med antagandet att 
policytexten har en absolut betydelse som direkt kan och ska omsättas i praktiken. Med den 
reflexiva tillämpningen av policybegreppet som tillämpas i denna uppsats är istället 
utgångspunkten att policy förmedlar innehåll och mening samt underlättar lagstiftning och 
styrning i viss riktning (Yanow, 2000). Med det här synsättet betonas att policy kan ges flera 
olika och inte sällan motstridiga tolkningsmöjligheter (jämför med Bacchi, 2005; Ball, 2006; 
Yanow, 2000).   
 

Sammanfattning 

 
Uppsatsens samlade textmaterial (policydokument och ansökningar om särskilt skolstöd) 
studeras utifrån officiella målformuleringar, artikulerade kunskapsperspektiv och symboliska 
attribut uttryckt via fackspråkliga utsagor. Dokumenten uppfattas dels kunna ge uttryck för 
diskurser, dels kunna vara uttryck för diskurser.   

                                                 
31 Bourdieu understryker att den autonomi som kan kopplas samman med symboliskt kapital eller symboliska 
attribut inte står opåverkad av sociala hierarkier (2004). Denna uppsats medger dock inte klargörande av sådana.  
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Kapitel 4: Metod, material och litteratursökningar 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens metod och material. Här ges också en beskrivning av 
hur litteratursökningarna inför kunskapsöversikten gick till samt diskuteras begreppen 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Först beskrivs dock min förförståelse och hur 
avgränsningen av problemområdet vävdes samman med materialinsamlingen inför uppsatsen. 
 

Förförståelse som verktyg för tolkning  

 
Jag beskrev i teorikapitlet att det vetenskapliga kunskapssökandet, utifrån den hermeneutiska 
tolkningsmodellen, ses som situerat eller sammanhangsberoende (jämför med Bergström & 
Boréus, 2005 och Bourdieu, 2004). Därmed blir förförståelse central. Vi kan som Ödman 
(2007) skriver inte förstå utan att redan förstått. Dels utgör vår förförståelse ett inbyggt minne, 
dels skapar den riktning när vi vill förstå och veta mer (a.a.). All min förförståelse är dock inte 
relevant att beskriva för att läsaren ska kunna följa mina tolkningar. Det är den förförståelse 
som kan kopplas till det undersökta fältet som redovisas här. I tjugoårsåldern (idag är jag 41 
år) arbetade jag i förskolor, skolor och på fritidshem i Stockholm. Ibland bestod arbetet i att 
vara stöd för barn som av olika skäl inte klarade förskola eller fritids ”på egen hand”. Ibland 
vikarierade jag som ”reguljär” bildlärare. Under denna period utgjordes min egen 
utbildningsbakgrund av grundskola, gymnasium och folkhögskola. Därpå utbildade jag till 
mig till socialpedagog (inom sociala omsorgslinjen) på dåvarande Hälsohögskolan. Under en 
av mina praktikperioder var jag på en terapiskola, på en annan på ett fritidshem på Färöarna. 
Under åren har jag jämsides studier, bland annat i socialt arbete, arbetat på en mångkulturell 
förskola och på särskola, men också vikarierat på behandlingsinstitutioner för barn och 
ungdomar. Jag har också arbetat som personlig och pedagogisk assistent både i hem och i 
skola, åt barn med CP-skada, utvecklingsstörning och autism.32  
 
När det gäller förförståelse vill jag också knyta an till Flyvbjerg (2009) som beskriver att de 
sociala vetenskaperna tappat bort sig själva, i försök att efterlikna naturvetenskapen (se också 
Benton & Craib, 2001). Han argumenterar därför för att det är dags att låta socialvetenskap 
”bli av betydelse” (på engelska making matter), genom återinförandet av Aristoteles begrepp 
”phronesis”. Phronesis betecknar enligt Flyvberg en kunskapssyn som beaktar etiska principer 
och moraliska värderingar i förhållande till praxis. En sådan kunskapssyn kan vidare ses som 
pragmatisk, den vill komma ”nära” praktiken. Den undantar sig inte heller försök att vilja 
”göra skillnad” (a.a). Utifrån en sådan ansats är det inte bara vad jag arbetat med tidigare som 
utgör min förförståelse i mötet med min empiri, utan också hur jag ser på skolstöd och vilken 
”ny” kunskap jag vill tillföra. Därför summeras i nästa stycke också min syn på det fält jag 
undersökt:  
 
Min erfarenhet säger mig att elever får olika former av stöd för att deras behov av stöd ser 
olika ut. Att arbeta med barn och ungdomar som på grund av måttlig eller grav 
utvecklingsstörning lär sig på ett annat sätt än jämnåriga och som behöver träna sig inom 
andra områden än jämnåriga, ställer vissa krav på de professionella som möter dessa barn.  
Att arbeta med barn som på grund av lindrig utvecklingsstörning eller andra kognitiva, 
inlärningsmässiga eller psykosociala svårigheter behöver stöd för att klara sig genom 
grundskolan på liknande sätt som jämnåriga, ställer andra krav.  

                                                 
32 Jag har också barn som har gått och går i skolan.  
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Särskolan är därtill av tradition, rent hierarkiskt underordnad skolans övriga verksamhet. 
Även mellan olika aktörer finns hierarkier inte minst beroende på utbildningsbakgrund. För 
att vara assistent inom särskolan eller resursperson inom skolan, till exempel, fodras som 
regel inte samma utbildning som att vara speciallärare eller ämneslärare. Detta innebär inte att 
assistenter per automatik är mindre viktiga eller mindre kompetenta, i sitt arbete, än annan 
personal. Inte heller att speciallärare är mer viktiga och alltid är mer kompetenta. Föräldrar 
med barn i skolan har olika förväntningar kring vad barnet ska lära sig och vilken 
undervisning barnet behöver. Föräldrar har också olika förutsättningar att ge stöd till sina 
barn. Det finns bra reguljära skolor och särskolor, liksom det finns mindre bra och rentav 
dåliga. Alla barn, oavsett svårigheter, behöver uppskattning, bekräftelse och värme. Vissa 
former av stöd som särskild undervisningsgrupp och samverkansklass tar inte bara sikte på att 
förmedla teoretiska ämneskunskaper eller olika praktiska och estetiska färdigheter, utan också 
på psykosociala dimensioner av elevens situation.  
 

Bestämning av problemområde och metod 

 
När jag bestämde mig för att skriva denna uppsats ville jag undersöka utbildningsbakgrunder 
hos personal inom särskolan. Eftersom uppsatsen skrevs för Socialhögskolan behövde jag, 
enligt mina handledare, förtydliga kopplingen till socialt arbete, varför särskola istället 
undersöks som en form av stöd jämte insatser som anpassad studiegång, särskild 
undervisningsgrupp och samverkansklass. Om samtliga dessa stödinsatser kan sägas att de tar 
form i ”gränsområden” mellan undervisning, socialt arbete, behandling, vård och omsorg 
(jämför med Backlund, 2007 och Severinsson, 2010).  Först hade jag tänkt replikera en studie 
av Asp Onsjö (2006) som undersökt hur åtgärdsprogram skrivna för barn i behov av särskilt 
stöd utarbetas utifrån olika intressen och diskurser i skolans praktik (2006). Eftersom 
åtgärdsprogram inte skulle ge mig tillräckliga underlag för att undersöka hur argumentationen 
förs kring olika särskilda stödinsatser, valde jag istället att undersöka så många ”hela” 
elevakter som kunde anses rimligt inom ramen för uppsatsen. Beslut om särskilt skolstöd 
fattas av kommunala elevstöds- eller resursenheter varför jag vände mig till en kommunal 
resursenhet i en Stockholmskommun för att få tillgång till dessa elevakter.33 
Urvalsprinciperna för detta material beskrivs längre fram. Min kontaktperson på den 
kommunala resursenheten klargjorde att det av etiska skäl inte var lämpligt att jag undersökte 
akter rörande samverkansklass i samma kommun eftersom det var så få elever som hade en 
sådan placering och därmed skulle bli lätt igenkännbara. Därför råddes jag kontakta en 
särskild skolenhet för samverkansklasser för att de skulle göra urvalet av akter utifrån hela 
den population elever som i Stor-Stockholm hade placering i samverkansklass de efterfrågade 
årtalen.  När det gäller akter rörande anpassad studiegång är det rektorn på varje enskild skola 
som ansvarar för dessa. Därför ställdes förfrågan till rektorer på tre skolor (i samma kommun 
som akter rörande särskild undervisningsgrupp och särskola), varav akter från en av dessa 
skolor kom att ingå i studien. Det var kuratorn på denna skola som tillhandahöll dessa akter. 

 

                                                 
33 Inte sällan hanteras mottagning i särskolan och handläggning av stöd i reguljär skola av olika personer inom 
kommunen. 
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Etiska aspekter 

 
Ovan beskrevs att etiska hänsyn togs vid urvalet av akter till samverkansklass. Vidare har 
individskyddskravet säkerställts genom noggrann avidentifiering (Esaiasson et al., 2005). 
Samtliga detaljuppgifter har borttagits i den empiriska framställningen för att enskilda 
individer inte ska kunna urskiljas. Varje elev har fått fingerade namn som anger kön och 
eventuellt annan språklig bakgrund hos barnet eller föräldern. Ålder finns också kvar.34 

Beskrivning av det empiriska materialet 

Begreppet ”elevakter” används här för att beskriva varje elevs samling av dokument. Det bör 
poängteras att man inte talar om akter eller journaler i skolans värld på samma sätt som inom 
socialtjänsten eller sjukvården till exempel.  Dokumenten som rör BUP:s samverkansklasser 
präglas dock av en annan tradition av att föra akter, eftersom modellen bygger på samverkan 
mellan landstinget och kommunen. I modellen integreras skolgång med psykiatrisk och 
psykoterapeutisk behandling, områden inom vilka det är brukligt att journalföra den 
behandling som bedrivs. Detta får också som konsekvens att dessa elevakter i vissa avseenden 
skiljer sig från dem som t.ex. rör anpassad studiegång, vilket ska beaktas vid tolkning av 
resultatet (i synnerhet för att de förra är mer utförliga). De olika akterna består inte heller av 
exakt samma typ av material, ibland finns mer detaljrika utredningar och testresultat av 
psykologer eller läkare och ibland mer fragmentariska observationer och noteringar av barnets 
förskolepersonal eller mentorer. Ibland kan uppgifter också utelämnas om skolan eller 
förskolan ansökt om stöd tidigare för barnet (Lutz, 2009).  
 
Jag utgick från att utlåtanden från olika aktörer som pedagoger, personal från elevhälsa, 
läkare, psykologer och barn- och ungdomspsykiatri skulle förekomma i materialet. Vid den 
första genomläsningen visade det sig att även socionomer, logopeder, sjukgymnaster och 
mentorer uttalat sig om eleverna.  Vilka utlåtande som fanns med för respektive barn och 
insats kan ses som en del av resultatet och presenteras i kapitel sju. I förfrågan ställd till de 
personer (två pedagogkonsulter, kurator, psykolog och psykoterapeut) som lämnade 
elevdokumenten fanns inga kriterier för vilka eller hur många utlåtanden som skulle ingå i 
varje elevakt eftersom min förförståelse var att detta kunde variera beroende på vilken 
stödinsats som kom ifråga och hur många ansökningar som gjorts om barnet. Detta 
bekräftades också av en person som samordnar BUP:s samverkansklasser. Enligt honom är 
det följande faktorer som ofta bestämmer vilken typ av dokument som ingår i akterna: 1) 
vilken problematik eleven har, 2) i vilket skede av en utredning barnet är och 3) skolans 
engagemang i elevens svårigheter. Han menar vidare att mycket av den information som 
präglar beslut om placeringar är muntlig och ges utan att dokumenteras via möten och 
telefonsamtal.  Det är enligt honom inte heller ovanligt att ibland viktig information förmedlas 
via e-post. Detsamma gäller sannolikt för de övriga former av särskilt skolstöd jag 
undersöker.  

Elevakter - urval 

I uppsatsen undersöks olika dokument som bifogats ansökningar till särskild 
undervisningsgrupp, anpassad studiegång, terapiskola/samverkansklass och särskola 
(grundsärskola och träningsskola), se figur 1. Samtliga ansökningar har senare lett till 
placering i respektive stödform. 

                                                 
34 Jag gör dock inga tolkningar som utgår från kön, etnicitet och ålder.  
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Figur 1. Olika former av särskilt skolstöd 
 
Särskild undervisningsgrupp  
Anpassad studiegång 
Terapiskola/samverkansklass  
 
 
Obligatorisk särskola (grundsärskola och träningsskola) }  
 
Underlaget för aktstudien utgörs av dokument rörande totalt 19 elever, se tabell 1. Rubriken 
”Typ av stöd” betecknar vilket stöd för varje elev i urvalet det ansökts om och också beslutats 
om. 
 
Tabell 1. Urval av elevakter 
Typ av stöd Antal akter 
Särskild  undervisningsgrupp 5  
Anpassad studiegång 3  
Terapiskola/samverkansklass 6 
Särskola35 varav grundsärskola 4 och träningsskola 1  
Totalt 19 
 
Urvalet har gjorts för att få ett material som kan ge en så heltäckande bild som möjligt av 
olika stödinsatser som ges såväl inom som utanför ramen av den reguljära skolan och kan ses 
som det Larsson (2005) betecknar som maximerat urval. Det är tänkt att beskriva vanliga fall 
som sannolikt speglar de olika variationer av skolstöd som kan finnas frånsett de 
avgränsningar som nämndes i första kapitlet. Urvalet gjordes också med hänsyn till vad som 
skulle vara möjligt att undersöka inom de tidsramar som en mastersuppsats medger.  

Elevakter - bortfall och utökning 

För att kunna jämföra olika vanliga stödinsatser för barn med svårigheter i skolan utifrån ett 
hanterbart empiriskt material efterfrågades: 
 

• fem akter bestående av dokument som bildar underlag för ansökan till särskild 
undervisningsgrupp 

• fem akter bestående av dokument som bildar underlag för ansökan till särskola 
• nio akter bestående av dokument som bildar underlag för ansökan om anpassad 

studiegång   
• tre akter bestående av dokument för ansökan om terapiskola/samverkansklass 

 
De tio dokumenten för särskild undervisningsgrupp och särskola kunde fås av resursteamet.  
Anledningen till att nio akter efterfrågades för dokument rörande anpassad studiegång var 
förförståelsen att dessa dokument kunde vara svårtillgängliga, och därmed ge upphov till 
bortfall. Förfrågan ställdes till rektorer på totalt tre skolor (för tre elever på varje skola), varav 
två rektorer avböjde att delta i uppsatsen på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning.  

                                                 
35 Från början efterfrågades akter rörande elever i så kallad samundervisningsklass, som innebär en slags 
mellanform mellan grundskola och särskola. I stället fick jag tillgång till material rörande elever i grundsärskola 
och träningsskola. 

Undervisningsformer inom 
ramen för grundskolan 

 

Egen skolform 
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Det innebär ett bortfall på sex akter rörande anpassad studiegång. Vidare efterfrågades tre 
akter bestående av dokument som bildat underlag för ansökan till BUP:s samverkansklass.  
Detta antal utökades till sex akter i enlighet med önskemål från BUP för att jag enligt dem 
skulle få en så bred bild av den målgrupp verksamheten riktas mot som möjligt. BUP 
kategoriserade själva de utlämnade akterna enligt typiska elever (fyra) och inte typiska elever 
(två) elever. Breven som skickades med förfrågningar om material bifogas i bilaga 1, 2 och 
3.36  

 

Metodologiska överväganden  

 
Utan att sätta texter, som i det här fallet beskriver elevers skolsvårigheter, i relation till en 
kontext ges ingen möjlighet till fördjupad förståelse (jämför med Flyvbjerg, 2009).  I denna 
uppsats har jag inte undersökt olika faktiska förhållanden kring respektive skola då ansökan 
lämnades till kommunens resursenhet för skolstöd (skolstorlek, elevvårdsresurser, tillgång till 
stödinsatser i kommunen et cetera). Uppsatsen har också avgränsats såtillvida att den inte 
undersöker barnets konkreta skolsituation (jämför med Lundström, 2008).  Att jag valt att läsa 
och tolka texter är för att jag tror att dessa både kan säga något om hur ”verkligheten” är 
beskaffad och hur den kan uppfattas, oavsett om jag saknar specifik bakgrundsinformation 
(jämför med Bergström & Boréus, 2005).  För att ge sammanhang till det undersökta fältet, 
samt för att ha ytterligare kunskap att basera tolkningarna på utöver tidigare forskning, 
studeras också äldre och nyare policydokument rörande skolstöd (Flyvbjerg, 2009; se också 
Hydén, 2007). Dessa beskrivs längre fram. 
 

Bearbetningen av det empiriska materialet 

När texterna från elevakterna skulle bearbetas tog jag stöd i metodböcker som beskriver den 
kvalitativa intervjumetoden. Utgångspunkten var att möjliggöra ”fylliga beskrivningar” av 
problemområdet och få fram det väsentliga, oväntade och motsägelsefulla i materialet (Rubin 
& Rubin, 1995).  Samtidigt behövde materialet göras hanterligt och överblickbart. Efter en 
första genomläsning av akterna, sammanställde och kategoriserade jag därför materialet 
utifrån respektive stödinsats, beskrivningar av eleverna, syftet med placering (som de 
professionella aktörerna argumenterat för detta), sammanfattning och kommentar ((jämför 
med Kvale, 1997).   
 
Den första råbearbetningen gav ett empiriskt material bestående av 81 sidor som jag 
navigerade i med hjälp av formatmall för innehållsförteckningen, se exempel 1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Observera att en ambition var att få med typiska och inte typiska fall för varje stödinsats, samt ansökningar 
som lett till insats och ansökningar som ej lett till insats (för att om möjligt än bättre få syn på argumentation för 
olika stödinsatser). I det slutgiltiga materialet ingår dock enbart ansökningar som lett till beslut om insats samt är 
det bara för BUP:s samverkansklasser det fanns angivet ”typiska” och ”inte typiska elever”.  
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Exempel 1. En första bearbetning av aktmaterialet rörande särskilda stödinsatser i skolan, exemplet 
särskola. 
6.1. Grundsärskolan  
6.1.1 Akten om Albert – involverade aktörers beskrivningar  
Syftet med att placera Albert i grundsärskola  
6.1.2 Akten om Alice – involverade aktörers beskrivningar  
Syftet med att placera Alice i grundsärskola  
6.1.3 Akten om Angela – involverade aktörers beskrivningar  
Syftet med att placera Angela i grundsärskola  
6.1.4 Akten om Aysun – involverade aktörers beskrivningar  
Syftet med att placera Aysun i grundsärskola  
7.1 Träningsskola  
7.1.1 Akten om Björn – involverade aktörers beskrivningar  
Syftet med att placera Björn i träningsskola  
Sammanfattning: Syftet med placering i särskola (grundsärskola och träningsskola)  
Kommentar samtliga akter för placering i särskola (grundsärskola och träningsskola)           

 
Under sammanställningen av det empiriska materialet färgmarkerade jag sedan avsnitt av 
texten som kunde kopplas till de teoretiska utgångspunkterna eller som gav nya aspekter av 
fältet. 
 

Exempel 2. Tematisering av aktmaterial 

= om Albert specifikt = om särskolan generellt = viktiga aspekter 
 
Till stor hjälp var också kvalitativa tablåer genom vilka jag skaffade ytterligare överblick av 
materialet innan den slutgiltiga sammanställningen av uppsatsen, se exempel 3 och bilaga 4. 
 

Exempel 3. Läsguide för aktgranskning 

Typ av insats och syftet med/argumentation för 

Underlaget hämtat ifrån  

Benämning av problemet 

Övergripande kunskapsperspektiv 

Strategi/plan 

Aktörer/positioner 

Aktörs- och kunskapsperspektiv 

Diskurs 

 

Såväl bearbetning som analys av empirin har fokuserats på mina specifika frågor, teoretiska 
perspektiv, samt har växelverkan hela tiden funnits med slutsatser dragna i tidigare forskning 
(jämför medLarsson, 2005).  

Tolkningen av det empiriska materialet 

Ett kärnbegrepp inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln”. I en textanalys innebär 
detta att jag som tolkar utsagorna går från del till helhet och från helhet till del.  
Härigenom kontextualiseras och de- kontextualiseras de tolkade utsagorna (Ödman, 2007).  
Ödman (2007) beskriver hur den hermeneutiska tolkningen såväl frilägger som tilldelar 
mening åt det som tolkas. Jag vill ge läsaren exempel på hur jag tolkat fram diskurser utifrån 
hermeneutiska principer. Exemplet är hämtat ur den råbearbetning på 81 sidor som beskrevs 
ovan. 
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Exempel 4. Hur diskurser tolkats fram 

a) Text:  
 
Psykologen menar vidare att Albert ”mår bra av en tydlig struktur och tydliga regler. Dels för 
att han har svårt att sortera bland sinnesintryck men också för att han, sett till sin 
utvecklingsålder, är en liten kille som behöver ramar och tydlighet av vuxna i hans omgivning 
för att fungera och utvecklas bra. Albert vill, precis som de flesta små barn, gärna styra och 
ställa och ägna sig åt sina favoritsysselsättningar men behöver ibland gränsas” (psykolog). 
Detta betyder enligt psykologens utsagor: ”naturligtvis inte att han aldrig ska få ägna sig åt 
sina favoritsysslor, det är sannolikt vilsamt för honom att ägna sig åt kända, repetitiva lekar, 
men han behöver också hjälp med att hitta andra och nya aktiviteter” (psykolog). 
 
b) Tolkning:  
 
Jag tolkar det som att särskolan enligt psykologen ger Albert ”tydlighet” via en – 
special/pedagogisk – ”struktur”. Eftersom jag själv har arbetat med barn som har ”svårt att 
sortera bland sinnesintryck” utgår jag ifrån att psykologen menar att en annorlunda, mer 
avskalad och samtidigt ”mer visuellt tydliggjord” skolmiljö förenklar skoltillvaron för Albert. 
Att skydda barn från att tvingas ta emot alltför många sinnesintryck på en och samma gång 
kan till exempel göras genom att förse barnet med ”arbetsskärmar” eller hörselskydd, att ge 
barnet ett eget arbetsrum eller en egen arbetshörna, att inte ”dekorera” skolmiljön för mycket 
med antingen färger, föremål, mönster och information. Att särskolan vanligen arbetar med 
små elevgrupper är förstås också en viktig aspekt när det gäller att minimera sinnesintryck.  
 
c) Arbetsrubrik ”blir diskurs”: Särskolan ger omsorg och disciplinering 
 
Psykologen menar vidare att Albert ”mår bra av en tydlig struktur och tydliga regler. Dels för 
att han har svårt att sortera bland sinnesintryck men också för att han, sett till sin 
utvecklingsålder, är en liten kille som behöver ramar och tydlighet av vuxna i hans omgivning 
för att fungera och utvecklas bra. Albert vill, precis som de flesta små barn, gärna styra och 
ställa och ägna sig åt sina favoritsysselsättningar men behöver ibland gränsas.” (psykolog). 
Detta betyder enligt psykologens utsagor: ”naturligtvis inte att han aldrig ska få ägna sig åt 
sina favoritsysslor, det är sannolikt vilsamt för honom att ägna sig åt kända, repetitiva lekar, 
men han behöver också hjälp med att hitta andra och nya aktiviteter.” (psykolog).  
 
En del av ovanstående utsagor tyder på att särskolans verksamhet (liksom grundskolans) 
präglas av disciplinerande inslag, där syftet blir att styra eleven till underkastelse och 
anpassning (jfr Lundgren, 2006), se exempel: ”Albert vill, precis som de flesta små barn, 
gärna styra och ställa och ägna sig åt sina favoritsysselsättningar men behöver ibland 
gränsas.” (psykolog)  
Men enligt psykologen ska Albert också självklart få vila i det han kan – trivas och må bra – 
men också förmås att pröva sig fram inom områden där han kan utvecklas. Här kan dras 
paralleller till den omsorgsinriktade diskursen som Asp Onsjö (2006) refererar till. 
Argumentation präglas först och främst av att eleven ska må bra och inte ska utsättas för krav 
och påfrestningar som kan anses vara för stora.  
 
Som framgår av ovanstående exempel sker bearbetning och tolkning av texten parallellt. 
Diskurser har tolkats fram ur återkommande mönster i de olika utsagorna om eleverna som 
säger något väsentligt om särskilt skolstöd (se kapitel tre). Tolkningen baseras dels på mina 
egna erfarenheter av fältet, dels på kunskap jag fått och begrepp jag tillägnat mig genom att ta 
del av tidigare forskning. 
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Andra framtolkade begrepp 

 
Begreppen ”kropp”, ”miljö” och ”emotioner” har tolkats fram som uttryck för olika 
kunskapsperspektiv.  ”Kropp” kan relateras till den teknologi som upprättats kring 
mottagande av barn i särskola och särskilda undervisningsgrupper, där medicinska utlåtanden 
(från läkare och psykologer) ges stor tyngd. Men ”kropp” kan också relateras till utsagor om 
elever som ”spottar” och ”använder rullator”, har ”hjärnskada” eller har problem med ”visuell 
perception” och ”uthållighet”. ”Miljö” hämtas ur återkommande utsagor där elevernas 
skolsvårigheter förstås i relation till omgivningen: de beskrivs ha svårigheter i samspel med 
vuxna och barn i skolan, i relationen till föräldrar eller i form av en bekymmersam 
hemsituation. Beskrivningar av kontakter med socialtjänsten kan också kopplas till ”miljö”. 
”Emotioner” anges för beskrivningar som tar sikte på barnets självbild, självuppfattning och 
psyke, snarare än ”kropp”. Beskrivningar som rör ”emotioner” förklarar inte elevers 
svårigheter främst som kognitiva. Beskrivningar av elevers ”beteende” återkommer oavsett 
former av stöd. Mina framtolkade begrepp ”kropp”, ”miljö” och ”emotioner” tydliggör 
emellertid inflytandet av olika kunskapsperspektiv.  När det gäller beteende kopplat till 
”kropp” återfinns till exempel utsagor som ”puttar” eller ”äter lera”. På motsvarande vis 
handlar beteende kopplat till ”miljö” om att eleven ”bråkar” eller ”slåss”, liksom ”emotioner” 
rör beteenden i termer av ”manipulerar” eller ”somatiserar” (jämför med Winther-Jorgensen 
& Philips, 2000). 

Undersökta policydokument 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte att undersöka relationen mellan och målsättningar med 
olika stödinsatser har huvudsakligen följande centrala styr- och policydokument granskats: 

 
- Grundskoleförordning (1994:1194) 
- Skollagen (1985:1100)37 
- Läroplanen (Lpo 94) - omfattar samtliga elever i den svenska skolan oavsett 

skol- eller undervisningsform 
- Skolverkets Allmänna Råd 2005 Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i 

förskolan 
- Läroplan för förskola, Lpfö 98 – omfattar förskolan 
- Grundsärskolans och träningsskolans kursplaner – omfattar elever i särskolan 

 
Även lokala riktlinjer för BUP: samverkansklass har studerats, liksom riktlinjer som ges via 
olika hemsidor, se övriga referenser. 

Litteratursökningar  

Forskning om skolan utgår från en rad områden som pedagogik, specialpedagogik och 
utbildningsvetenskap, men också av sociologi, beteendevetenskap, psykologi, psykiatri och 
medicin (Backlund, 2007). Det gjorde det nödvändigt att kraftfullt avgränsa uppsatsens 
forskningsgenomgång. Fokus ligger på studier med relevans för min uppsats där jag jämför 
policyn för olika stödinsatser som inte primärt riktas mot elever med fysiska funktionshinder.  
Genom andras summeringar av kunskapsläget skaffade jag först överblick över fältet, vilken 
jag sedan verifierade med egna sökningar.  Följande databaser som finns tillgängliga på 
Stockholms universitetsbibliotek (SUB) har använts:38 

                                                 
37 Observera att det kommit en ny skollag, SFS 2010:800, som inte analyseras här. 
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• PsycARTICLES (CSA): ERIC och PsykINFO 
• Bibliotekskatalogen Substansen 
• LIBRIS 
• DiVA 

 
För att hitta gångbara engelska sökord tog jag de så kallade MeSH trees39 till hjälp som 
föreslog sökorden: ”Remedial teaching”, ”Models, Educational”, ”Education, Special”, 
”Mainstreaming (Education)” samt ”Education of Mentally Retarded”. Eftersom dessa sökord 
befanns vara alltför breda utifrån syftet med min uppsats specificerade jag sökningarna i 
PsycARTICLES ytterligare genom att på abstracts (AB) använda sökorden ”policy” (and) 
”special need*” (or) ”social problem” (and) ”school*” (åren 2006-2011) samt 
kombinationerna ”policy” (and) ”special educational” (and) ”group*” (or) ”therapy school” 
(åren 2010-2011). I de svenska databaserna LIBRIS, Substansen, och DiVA användes också 
mer specificerade sökord som ”särskilda undervisningsgrupper”, ”samverkansklass”, 
”terapiskola” och ”anpassad studiegång”.  
 
I forskningsgenomgången medtas artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, uppsatser 
och avhandlingar. När de första hanterbara mängderna av träffar getts granskades artiklarnas 
abstracts utifrån relevans för syftet med min uppsats. De artiklar som saknade uppenbar 
relevans valdes bort. I de databaser där svenska studier eftersöktes gjordes en hård 
bortgallring av äldre studier. Eftersom det svenska träffresultatet var så magert för de mer 
specificerade sökorden som ”terapiskola” har jag dock valt att ta med några äldre studier. 
Även (både äldre och nya) statliga originalutredningar refereras, framförallt i kapitel sex.  

Validitet och reliabilitet  

Begreppet validitet handlar om uppsatsens giltighet, det vill säga har jag undersökt det jag 
utgett mig för att undersöka? (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996; Esaiasson et al, 2005; 
Ödman, 2007). Kvale & Brinkmann (2009) argumenterar för att validering integreras i 
forskningens hantverk. Det vill säga, validering handlar inte bara om verifiering av begrepp, 
information och tolkningar, utan också (som berörs nedan) om de pragmatiska effekterna av 
de kunskapsanspråk uppsatsskrivaren gör (a.a.). Därmed, menar jag, är det delvis upp till 
läsarna att avgöra huruvida jag lyckats uppnå giltighet med sättet jag ställer frågor på, tolkar 
resultat och förmedlar svar (se också Ödman, 2007).  Jag vill ändå påtala en brist med 
valideringen av mitt resultat. Ambitionen fanns att låta mina kontaktpersoner ”ute på fältet” 
ge sina synpunkter på mina tolkningar av aktmaterialet och policydokumenten. Vidare hade 
jag gärna sett att materialet processats på liknande vis i ytterligare ett sammanhang av 
”sakkunniga”. Detta har dock inte medgivits inom ramarna för denna uppsats. På samma vis 
har jag inte haft möjlighet att pröva resultatens konsistens och inre logik (reliabiliteten) 
genom att andra personer tolkat och prövat mina data.  
 
Däremot har jag lagt mig vinn om att dels vara noggrann och systematisk i min hantering av 
data, dels tydliggöra hur jag gått tillväga.  Tolkningarna har också prövats mot primärdatan. 
Både giltighet och tillförlitlighet i hantering av data har också prövats genom att jag vägt mitt 
resultat mot tidigare studier.   

                                                                                                                                                         
38 En del referenser har också getts genom så kallade kedjesökningar. 
39 MeSH, Medical Subjects Headings är en samling av kontrollerade termer som används för indexering, sökning 
och katalogisering av biomedicinska tidskrifter.  
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När det gäller studiet av akter kan validitet och reliabilitet också kopplas till frågan om hur 
texterna förhåller sig till ”verkligheten utanför texterna” (Lundström, 2008). För mig har detta 
dock inte varit en huvudfråga eftersom jag snarare sett texterna som uttryck för och 
förmedlare av mening. 

Generaliserbarhet 

Kvalitativa forskningsmetoder ger, som jag beskrivit i detta kapitel, möjlighet att beskriva och 
tolka aspekter av verkligheten snarare än att påvisa kausala samband mellan olika företeelser 
eller uppnå giltiga miniatyrkopior av större populationer (se till exempel Esaiasson et al, 
2005; Larsson, 2005; Sohlberg & Sohlberg, 2002).40 Detta innebär inte att det är möjligt att 
urskilja en tydlig skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Snarare 
kan dessa metoder komplettera varandra, och ibland också överlappa varandra (se till exempel 
Djurfeldt et al, 2006; Montuschi, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 2002).  Forskning innehåller 
alltid kvalitativa aspekter i så måtto att forskningsproblem och begrepp definieras och 
forskningsresultat tolkas och analyseras (Levin, 2008). Det viktigaste skälet för mig att göra 
en distinktion mellan dessa traditioner är dock att de medför skilda premisser för såväl urval 
som generalisering (se till exempel Esaiasson et al, 2005). I min uppsats ingår ett begränsat 
urval av elevakter. I vilken mån uppsatsens resultat kan generaliseras (eller externt valideras) 
vill jag därför, i den avslutande metoddiskussionen, knyta an till kriterierna korrespondens 
och pragmatism: hur väl överensstämmer resultatet med andra studier och är resultatet 
användbart? (Sohlberg & Sohlberg, 2002; se också Flyvbjerg, 2009 och Kvale & Brinkmann, 
2009). Jag kommer således eftersträva en teoretisk generalisering av det resultat som 
framträder i denna uppsats snarare än en statistisk (Trygged, 2005). Värt att tänka på här är 
det Frankfort-Nachmias & Nachmias (1996) skriver: att anspråk på generaliseringar (även 
teoretiska sådana) kan förkastas, även om resultatet framstår som giltigt, i de fall mätmetoden 
kan anses bristfällig.  
 
 
 
 

                                                 
40 Kvalitativa undersökningar kan förstås också göras på mer omfattande material. 
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Kapitel 5: Utvecklingen av särskilt skolstöd 
 
De särskilda undervisningsformer som undersöks i uppsatsen pågår som mer eller mindre 
permanenta aktiviteter i skolans totala verksamhet som formellt sett bland annat omfattar 
grundskolan och särskolan. 41  För att synliggöra detta sammanhang och ge en kort historisk 
bakgrund sammanfattas i detta kapitel beskrivningar och slutsatser som dragits i tidigare 
studier och i olika statliga utredningar som behandlat frågan. Framställningen gör inga 
anspråk på att vara heltäckande, utan avser att ge en översikt av hur särskilt stöd utvecklats 
under 1900-talet fram tills idag. Huvudsakliga källor är Hjörne och Säljö (2008) och Brodin 
och Lindstrand 2004) samt statliga originalutredningar.42  
 

1950- och 60-talen: ”En differentierad enhetsskola” 

 
I en lägesrapport från Skolverket beskrivs fyra genomgripande tendenser som präglar skolan 
av 2000-talet och som av rapportskrivarna kopplas samman med en utveckling som tog sin 
början under 1990-talet; segregering, decentralisering, differentiering och individualisering 
(2009). Går man till annan litteratur visas att samhällets behov av att differentiera eleverna i 
skolan utifrån intellektuella prestationer och sociala förmågor inte alls är nytt. Brodin och 
Lindstrand (2004) beskriver att det var ett bekymmer för folkskolan att omfatta alla barn 
redan när undervisningsplikten infördes år 1842. Av detta skäl inrättades avsöndringsskolor, 
skolkarehem och uppfostringsanstalter. Motiven kan anses ha varit ”flerdubbla”. Dels 
handlade det om att rädda lägre samhällsklassers ”vanartiga” barn från en tvivelaktig framtid, 
dels om att elever från mer välbeställda familjer skulle undgå att ”smittas” från de 
”vanartiga”. Men det handlade också om att man ville ge elever med olika svårigheter 
anpassad undervisning. De elevkategorier som från 1800-talet och framåt framförallt kom 
ifråga för särskild skolundervisning var fattiga barn eller barn som inte klarat av att nå upp till 
skolans kunskapsmål på grund av ”bristande begåvning” (a.a.). 
 
Särskiljandet av vissa elever från reguljär undervisning fortsatte vara självklart även i 
skapandet av enhetsskolan under 1950- och 60-talen, som är föregångare till den grundskola 
vi har idag.  Det var framförallt missnöjet med ”social snedrekrytering” till högre utbildning 
som blev drivkraften för denna enhetsskola, i övrigt fortsatte differentieringen utifrån 
”pedagogiska” och ”fostrande” grunder (Hjörne och Säljö, 2008) 
 
Elever med utvecklingsstörning hänvisades under denna tid i princip till landstingets särskolor 
och övriga elever hänvisades i princip till den statliga grundskolan. För elever som omfattades 
av statligt reglerad undervisning gjordes sedan olika grupp- och klassindelningar på grundval 
av de förutsättningar eleven hade att tillgodogöra sig reguljär skolgång (a.a.).  
 

                                                 
41 Särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång och terapiskola/samverkansklass kan inte sägas beteckna 
formella indelningar av grundskolan. Enligt Staffan Engström på Skolverket existerar begreppen 
samundervisningsklass och terapiskola överhuvudtaget inte i statlig terminologi: ”Undervisningsformerna 
regleras istället utifrån följande formella indelningar: grundskola, sameskola, specialskola, särskola och 
gymnasieskola…” (Staffan Engström, muntlig kommunikation, 090116). Av detta skäl återfinns inte reguljära 
uppgifter om elevantal i offentlig statistik. När jag gjorde en sökning på ”terapiskola” på Skolverkets hemsida 
gavs heller ingen träff.  Däremot regleras olika särskilda stödinsatser via Grundskoleförordningens (1994:1194) 
femte kapitel. 
42 Även Blom (2007) och Berhanu (2010) refereras. 
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I den första nationella läroplanen för grundskolan som kom år 1962, Lgr 62, beskrivs åtta 
olika specialklasser: hjälpklass, observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- och 
hälsoklass, skolmognadsklass och CP-klass (a.a). 
 
I hjälpklassen gick intellektuellt utvecklingshämmade elever. För att identifiera dessa elever 
användes skolmognads- och intelligenstest. Utgångspunkten var att dessa elever behövde en 
undervisning som var enkel, åskådlig och praktisk.  Skolmognadsklassen inriktades mot 
liknande elevgrupper. Utgångspunkten var dock att dessa elever mognade senare och därför 
behövde en mjukare start.  Uttagningen till dessa klasser skedde också via skolmognadstest 
men också läkarbesök. Undervisningen var inriktad på att träna eleverna motorisk, språkligt 
och socialt.  Cp-klassen vände sig såväl till normalbegåvade som till intellektuellt 
utvecklingshämmade elever med cerebral pares eller andra liknande svårigheter. 
Observationsklassen, läsklassen, hörselklassen, synklassen och frilufts- och hälsoklassen 
riktades alla mot normalbegåvade barn fast med olika behov av stöd: I observationsklassen 
var utgångspunkten elevernas psykiska särdrag samt behov av bättre social anpassning. 
Läsklassens elever hade främst svårigheter med läs- och skrivinlärning som kunde förklaras 
av intellektuell utvecklingshämning, kroppsliga sjukdomstillstånd eller syn- och 
hörselrubbningar.  Därför undersöktes läs-, skriv- och intelligenstestades dessa barn (a.a).  
 
Hörselklass och synklass motsvarar dagens specialskola. De andra klasserna är jämförbara 
med de särskilda skol- och undervisningsformer som finns idag. Till frilufts- och hälsoklassen 
finns däremot inte längre någon motsvarighet. Den riktades mot barn som haft tuberkulos 
eller som var ”allmänt klena” (a.a.).  

1970-talet: ”Ett samlat grepp på skolfrågan” 

Om fokus i 1950- och 1960-talens utbildningspolitik varit att ge alla samhällskikt samma 
utbildningsmöjligheter och att särskiljning legitimerades av pedagogiska och medicinska skäl, 
stod det på 1970-talet ”allt klarare för skolans företrädare, att en helhetssyn på barns och 
ungdomars och behov måste genomsyra skolans arbete. Den intellektuella utvecklingen måste 
alltid samspela med den fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala” (SOU 1974:42, s. 33).   
 
Ett uttryck för att elevernas sociala och känslomässiga behov uppmärksammades alltmer i 
diskussionen kring skolans arbete var Barnstugeutredningen som kom år 1968 och som gav ut 
publikationerna Förskolan: Betänkande (SOU 1972: 26-27), Barns fritid: fritidsverksamhet 
för 7- 12-åringar: Betänkande (SOU 1974:42), Utbildning i samspel: betänkande (SOU 
1975:67) och Barns sommar: betänkande (SOU 1975:94).  
 
Ett annat var den så kallade SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete) som tillsattes år 1970.  
Som framgår av titlarna togs ”ett samlat grepp” på frågor som rörde förskolans och 
fritidshemmens verksamhet. Blicken riktades också alltmer mot barns ”livsmiljö”. 
Barnstugeutredningen konstaterade att det ansvar som skolan tar tillsammans med hemmet för 
att skapa de bästa utvecklingsbetingelserna för barnen kommer in för sent i barnens liv. 
Därför fanns en ambition att foga in förskolan, föräldrarna och hemmet i det totala 
sammanhang barnet ingick i, liksom den förebyggande barnavården, barnhälsovården, skolan 
och fritidsverksamheten. En tidigt samordnad specialundervisning framhölls för att motverka 
uppkomsten av skolsvårigheter (SOU 1974:42).  Specialundervisningen sågs därmed inte bara 
ha pedagogisk betydelse, utan ansågs också kunna förstärka den känslomässiga och sociala 
tryggheten för varje barn.  
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Den centrala frågan när det gäller skolsvårigheter är emellertid inte hur vi 
skall organisera specialundervisningen. Den centrala frågan är hur vi skall 
hjälpa barn och ungdom som av skilda skäl – individuella och sociala – har 
det svårt och hur vi skall kunna arrangera skolverksamheten så att den 
orsakar mindre svårigheter. I det arbetet är specialundervisning ett – men 
endast ett – värdefullt medel bland många andra (SIA-utredningen, s. 45 i 
SOU 1974:42, s. 40). 

 
Ett långt avsnitt i betänkandet Barns fritid: fritidsverksamhet för 7- 12-åringar (SOU 
1974:42) ägnades också åt narkotika-, alkohol- och thinnermissbruk hos unga. Tendensen att 
dessa problem börjat förekomma allt lägre ned i åldrarna ansågs bekymmersamt framförallt 
för de barn och ungdomar som saknar självförtroende och tillit till andra, samt för de som är 
osjälvständiga och inte fått möjligheter att ta egna initiativ. Betänkandet uppmärksammade 
också hur ”det sociala”, ”det emotionella” och ”skolfrågan” kunde kopplas till missbruk:  
 

Ett dåligt familjeklimat, dålig ekonomi, dålig familjesammansättning, 
fastlåsta, nedslitande och destruktiva konflikter mellan föräldrarna, 
bristande ömhetskontakt dem emellan, kraftig alkoholkonsumtion samt 
negativa relationer mellan barn och föräldrar kan utlösa missbruket. Detta 
skär genom alla socialgrupper. Ungdomarna har också vanligen en dålig 
skolsituation. De vantrivs, skolkar eller presterar ”dåliga” resultat (ur SOU 
1974:42, s. 40).43 

 
Vidare uppmärksammades sambandet mellan ”brist på bra fritid” och ett ökande missbruk 
bland vilsna ungdomar. Samt att barn i särskilt utsatta områden har än större behov av 
föräldrars, andra vuxnas och kamraters gemenskap. Synen var att möjligheten finns att bryta 
det sociala arvet genom att främja gemenskap och grannkontakt i människors boendemiljöer.  
I betänkandet framhölls därför också att ”nybörjarinskrivning” på fritids i samarbete med 
skola och sociala organ kunde vara ett sätt att spåra behov bland barn i skolåldern. I 
utredningen underströks vidare att barn med särskilda behov skulle integreras i alla former av 
fritidsverksamhet (SOU 1974:42).  
 
I betänkandet betonades även att barn behöver ”fasta” vuxenkontakter, samt att barn som av  
 

/---/ fysiska, psykiska, känslomässiga, språklig eller andra skäl är i behov av särskild 
omsorg, stöd och stimulans i olika fritidsverksamheter bör ges omsorg och tillfälle till 
aktiviteter och samvaro med andra barn (SOU 1974:42, s. 16).  

 
I detta sammanhang sågs fritidshemmen både som ”pedagogisk” och ”social” resurs. Genom 
att erbjuda samspel mellan barn och vuxna kunde dessa ge möjligheter att utveckla barns 
självständighet, intellektuella och sociala förmåga.  
 

Dessutom betonas vikten av att barn med särskilda behov och andra barn är 
tillsammans, upplever varandras likheter och olikheter samt har tillfälle till 
gemensamma upplevelser (SOU 1974:42, s. 17).  

 

                                                 
43 Med referens till Stockholmsundersökningen där Bengt Herulf undersökt unga narkotikamissbrukare åren 
1967-1971. 
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Personalen skulle vara både norm- och stimulansgivare, men ”kamratfunktionen” hos de 
vuxna underströks särskilt. De personalkategorier som ansågs viktiga var förutom 
fritidshemmens pedagogiskt utbildade personal, klassläraren, skolsköterskan, skolpsykologen 
och skolkuratorerna.  
 
Att lägga det dagliga ansvaret för uppföljning av yngre skolbarn med behov av särskilt stöd 
på klasslärarna torde enligt utredarna ”i många fall innebära både en fördjupning och 
breddning av funktioner som redan idag är välbekanta för läraren i dennes yrkesroll” (SOU 
1974:42, s. 27f). Jämte klassläraren skulle skolsköterskan ur ett mer medicinskt perspektiv 
ansvara för barn med behov av särskild omsorg, stöd och stimulans. Skolpsykologen och 
skolkuratorerna skulle framförallt stödja skolans och fritidshemmens verksamhet via 
”konsultverksamhet”. 

1980-talet: ”Allt större utrymme för lokalt utformat st öd” 

År 1982 tillsattes en grupp på av statsrådet Bengt Göransson. Uppdraget var att kartlägga 
omfattningen av problemet med ungdomar som lämnade skolan utan fullständig utbildning, 
vilket resulterade i publikationen Utslagningen i grundskolan. En analys av hur reglerna om 
anpassad studiegång, skolgångsbefrielse och särskild undervisning tilllämpats (SOU 
1983:63).  
 
En av slutsatserna som drogs i utredningen är att elever som har ofullständig 
grundskoleutbildning i de flesta fall har en brokig skolhistoria där skolan prövat olika 
särskilda undervisningsformer. Kritik riktades också mot hur reglerna om anpassad 
studiegång tillämpades. Bilden av de symtom och orsaker som kan föregå anpassad 
studiegång, skolgångsbefrielse och särskild undervisning var enligt utredarna obestämd och 
komplicerad. De frågar sig i vilken utsträckning skoltrötthet - vilket år 1980 var det vanligaste 
skälet för anpassad studiegång - kan avhjälpas genom att det som utgör problemen ska 
undvikas: 

 
Anpassad studiegång med arbete 4 dgr/v och undervisning 1 dag/v är en så hög grad av 
undvikande att det kan ifrågasättas om syftet över huvud är att återföra eleven till 
skolarbete. Om vi för ett ögonblick ändå håller kvar tanken att syftet är återgång till 
skolarbetet, inbegriper det anförda exemplet på anpassad studiegång också antagandet 
att skoltrötthet kan åtgärdas med arbete. För att sammanfatta: en skoltrött elev skall bli 
mindre skoltrött, helst inte skoltrött alls, genom att undandras 4/5 av 
skolundervisningen och i istället arbeta under motsvarande tid utanför skolan. 
Självklart blir han mindre skoltrött, helt enkelt av den anledningen att han ju knappt 
går i skolan, men frågan är vilka faktorer i det här arrangemanget som skulle göra 
honom mera benägen för skolarbete och vilka antaganden en sådan förhoppning vilar 
på (Anpassad studiegång i Stockholms län vecka 10 1980, s. 24 i SOU 1983:63, s. 
180). 

 
Utredarna tillägger att placering i arbetslivet ofta motiveras med att eleven inte klarar av eller 
orkar med de teoretiska studierna utan istället behöver praktiska uppgifter. Detta menar 
utredarna utgår från en felaktig uppfattning om att det råder en motsättning mellan teori och 
praktik som anpassad studiegång då löser.  
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 Enligt vår mening förhåller det sig sällan på detta sätt. Skolan är snarare allt för lite 
teoretisk om man med detta avser den grad i vilken skolan ger möjlighet att reflektera 
och skapa mening i de kunskaper den vill förmedla. Däremot är skolan i sitt sätt att 
arbeta ofta för abstrakt och ger inte konkret underlag för att förstå och skapa mening 
(SOU 1983:63, s. 181). 

 
I utredningen ges också följande citat av Länsskolnämndens diskussion om anpassad 
studiegång som en lösning till skoltrötta elever: 
 

Vad dessa elever behöver är kraftfulla och välplanerade pedagogiska insatser och inte 
reducerad undervisning, samt en orsakspenetrering avseende vad svårigheterna är 
uttryck för. Att göra omprioriteringar i dessa elevers timplan och sätta in de 
pedagogiska insatserna där de behövs är en åtgärd som angriper problemen där de 
finns och bygger inte på tvivelaktiga antaganden om att genom att göra en sak skall 
man uppnå en annan (Anpassad studiegång i Stockholms län vecka 10 1980, s. 25 i 
SOU 1983:63, s. 181). 

  
Det var SIA-utredningen som föreslagit att reglerna om anpassad studiegång skulle införas i 
skolförordningen. Med denna regel skulle skolan få ett effektivt hjälpmedel för att kunna 
hjälpa elever med stora svårigheter. Reglerna om den särskilda undervisningen hade gett för 
få undervisningstimmar för att vara tillräcklig. Andra lösningar som jämkad studiegång och 
skolgångsbefrielse hade till exempel bara kunnat användas i nionde årskurs och den senare 
gick inte att kombinera med mer aktiva insatser (SOU 1983:63). Förutsättningen var dock att 
skolan dessförinnan utnyttjat alla sina elevvårdande resurser varvid den anpassade 
studiegången endast skulle få tillgripas som en sista åtgärd. Utredarna menar att det är värt att 
notera att SIA-utredningen på samma gång som de förespeglar att det finns resurser för att 
möta alla typer av skolproblem, inte anser att dessa räcker till för de elever som oftast 
kommer i fråga för anpassad studiegång. Det verkar således fattas ”en elevvårdande resurs 
som kan tas till när alla andra möjligheter uttömts” (SOU 1983:63, s. 21). Därför görs vissa 
reservationer i de anvisningar för anpassad studiegång som skrevs år 1983 just beträffande att 
använda denna lösning i ett sent skede.  

 
Det bör naturligtvis vara en strävan att i ett tidigt skede av skolgången för alla elever 
söka motverka och förebygga uppkomsten av situationer som kan leda till att anpassad 
studiegång måste tillgripas. När anpassad studiegång dock anordnas, måste den för 
eleven vara en åtgärd med en positiv innebörd. För att förankra ett sådant synsätt hos all 
personal inom rektorsområdet bör man diskutera läroplanens grundsyn på elever med 
särskilda behov (SOU 1983:63, s. 28). 

 
För vilka elever avsågs då anpassad studiegång? I SOU 1983:63 framkommer att SIA-
utredarna menat att långtidsskolkare, elever med anpassningssvårigheter eller elever med 
utpräglad skolleda kunde komma ifråga för den anpassade studiegången. Elever som fick 
anpassad studiegång kunde även ibland befinna sig i gränsområdet mellan grundskola och 
särskola. Ändå klargjordes inte hur relationen till läroplanerna och kursplanerna skulle se ut 
för dessa elever (SOU 1983:63). Utredarna i SOU 1983:63 menar att det betecknande för 
anpassad studiegång var att kommunerna skulle ha stor frihet vid anpassningen av 
studiegången till varje enskild elev. Enligt utredarna var den anpassade studiegången bara ett 
av många exempel på decentraliseringspolitiken, ett annat var specialundervisningens 
utformning.  
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Redan här anas alltså omsvängningen från statlig styrning av skolan till kommunal som 
realiseras under 1990-talet.  Förslaget om anpassad studiegång blev positivt bemött av 
remissinstanserna. Men Arbetsmarknadsstyrelsen framförde viss kritik. De menade i sitt 
remissvar att det kunde finnas risk för att lösningar vidtagna i samband med anpassad 
studiegång kunde bli till nackdel för elevens fortsatta utbildning och arbetsliv (SOU 1983:63).  

1990- och 2000-talet: ”Aldrig mötas det som är itu”  

Omorganisationen av skolan som inleddes i slutet av 1980-talet gav år 1994 till följd att 
särskolan kom att ingå i skolans totala organisation. Då flyttades huvudmannaskapet för 
särskolan över från landstingen till kommunerna. Kommunaliseringen ledde dock inte till 
ökad samverkan mellan eleverna i de olika skolformerna vilket hade varit intentionen.  
En av slutsatserna av Carlbeckskommitten är att omorganisationen av särskolan hade 
resulterat i ett komplicerat möte mellan två kulturer med delvis olika traditioner.  
Än idag utgör särskoleklasser och grupper för det mesta isolerade öar i den övriga 
skolverksamheten, och särskolan har förblivit en egen skolform (SOU 2004:98).44   
 
En annan förhoppning med kommunaliseringen av skolan var att den skulle leda till att 
kommunerna, utifrån kunskapen om lokala behov, bättre skulle kunna fördela resurserna för 
att göra skolan mer likvärdig. I stället kompenseras skolor i utsatta områden ofta inte alls för 
stöd till elever i behov av särskilt stöd. Det har också blivit allt vanligare med särskilda 
undervisningsgrupper för elever i behov av stöd samt att dela in eleverna i olika grupper efter 
kunskapsnivå (Skolverket, 2009). Flera studier pekar på sambandet mellan ökning av elever i 
den obligatoriska särskolan och det delade huvudmannaskapet för grundskola och särskola (se 
till exempel Blom, 2007; 1999:28; Brodin & Lindstrand, 2004; Skolinspektionen, 2011).  
 
Fler faktorer bör dock kopplas till denna utveckling, till exempel nedskärningar inom 
offentliga verksamheter som barnomsorg och skola (Socialstyrelsen, 2002). Vidare har, som 
jag beskrivit tidigare, kostnadseffektivitet, konkurrens och standardisering kommit att prägla 
den decentraliserade skolpolitiken snarare än jämlikhet (Berhanu, 2010). Även det fria 
skolvalet tillsammans med ökad boendesegregation anses ha lett till att det blivit vanligare att 
elever med likartad bakgrund samlas på samma skola, vilket tros inverka negativt på 
kunskapsutveckling, på positiva kamrateffekter och på lärarnas förväntningar på elever. 
Aspekter som är viktiga i synnerhet för lågpresterande elever (Skolverket, 2009, se också 
Berhanu, 2010). Skolverket beskriver att den ökade individualiseringen av 
skolundervisningen dels påverkar elevernas resultat negativt, dels gör att stödet hemifrån blir 
allt viktigare (Skolverket, 2009). 
 
Det kan slutligen noteras att utredaren i slutbetänkandet av Utredningen om utsatta barn i 
skolan (SOU 2010:95) tar liknande ”helhetsgrepp” på frågan om särskilt skolstöd som SIA-
utredarna på 1970-talet:  
 

De barn och unga utredningen rör är en heterogen grupp med många olika stödbehov 
och för att tillgodose dem behöver ofta många samhällsaktörer samverka. I många 
familjer sammanfaller flera olika riskfaktorer (SOU 2010:95, s. 12 ). 

 

                                                 
44 Läroplanen för den obligatoriska särskolan och dess två skolformer är efter kommunaliseringen detsamma 
som för grundskolan, Lpo 94, men grundsärskolan och träningsskolan följer sina egna kursplaner. I dag 
undervisas barn mottagna i särskolan i grund- och gymnasieskoleklasser, i särskoleklasser i grundskolor och i 
olika kombinationer av sam- och särundervisningsgrupper. Egna särskolor finns fortfarande, men blir allt mindre 
vanliga. Under senare år har det dock tillkommit ett antal fristående särskolor drivna i privat regi (Rosenqvist, 
2001, s. 6; SOU 2004:98). 
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/.../ att skapa en helhetssyn är ett viktigt vägval i utredningen och speglar i viss mån 
också hur skolans eget uppdrag ser ut. Oavsett vilka behov en elev är i ska de 
uppmärksammas (SOU 2010:95, s. 14). 

 
Vidare menar utredaren att exakt ”vilka stödbehov och typer av problem barn och elever” har 
inte är lika viktiga som ”de identifieras och att adekvata insatser görs oavsett vilka behoven 
är som ska tillgodoses” (SOU 2010:95, s. 14).  
 
Resonemanget utredaren för pekar mot att det kompensatoriska perspektivet sätts på 
undantag, utifrån vilket någon form av problemkategorisering är en förutsättning.  
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Kapitel 6: Officiella målformuleringar av särskilt stöd  
 
Innan det empiriska materialet presenteras beskrivs i detta kapitel officiella målformuleringar 
för förskola, grundskola och de olika stödinsatser uppsatsen undersöker. När det gäller 
förskolan och grundskolan tar framställningen sikte på verksamhetens formella inriktning och 
hur den enligt centrala policydokument ska svara mot elevers behov av stöd. I kapitlet 
redogörs också för den formella inriktningen för de olika skol- och undervisningsformer 
uppsatsen undersöker samt beskrivs vilka målgrupper dessa huvudsakligen vänder sig till. 

 

Förskolan och barn som behöver stöd 

 
Till grund för förskolans verksamhet ligger Läroplan för förskola, Lpfö 98. Av denna framgår 
att verksamheten ska anpassas utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Viktiga begrepp 
inom förskolan är dygnsrytm, miljö, omvårdnad och omsorg. Framförallt förordas sinnliga 
aktiviteter och lek, men även kunskapsinriktad verksamhet.  Det betonas att den pedagogiska 
personalen bär ansvar för att tillgodose barns behov av stöd i samarbete med hemmet (Lpfö 
98). I Skolverkets Allmänna Råd (2005) beskrivs att en bra förskoleverksamhet ska svara mot 
alla små barns behov, men att vissa barn ibland kan behöva särskilda stödinsatser som 
komplement. Detta stöd rekommenderas att antingen bestå av personalförstärkning, till 
barngruppen generellt eller till det enskilda barnet. Även konsultation och handledning till 
personalen inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området föreslås. 
Ytterligare stöd som rekommenderas är minskning av antalet barn i barngruppen eller 
anpassning av lokalerna. 
 

Grundskolan och barn som behöver stöd 

 
Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform för elever mellan 7-16 år som regleras av 
Grundskoleförordning (1994:1194) och Skollagen (1985:1100). Grundskolan erbjuder också 
6-åringar möjligheten till ett frivilligt år i förskoleklass. Av skollagen framgår även vilka som 
inte tas emot i grundskolan:  
 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är 
utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. 
Barn som på grund av sitt funktionshinder eller andra särskilda skäl inte kan gå i 
grundskolan eller särskolan ska tas emot i specialskolan om de 
1. är synskadade och har ytterligare funktionshinder, 
2. är döva eller hörselskadade, eller 
3. har en grav språkstörning (3 kap. 3 § Skollag 1985:1100). 

 
Grundskolan ska framförallt förebereda eleverna till att kunna orientera sig och ta plats i 
samhället, att vara kritiska, kunna välja och ta ansvar. Viktiga begrepp är kunskapsmål, 
lärande, problemlösning, självständigt arbete och social gemenskap. Den intellektuella 
verksamheten framhålls som viktig, liksom mer praktiska, sinnliga och estetiska aktiviteter.  
”Utbildning”, ”fostran” och ”kulturarv” är ytterligare viktiga begrepp för grundskolans 
verksamhet (Lpo 94).  
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Liksom för förskolan förordas för grundskolan ett nära samarbete med hemmet när det gäller 
undervisningen. Det framhålls också att skolan har ansvar för att utveckla barnets självkänsla 
och ge trygghet. Individuell anpassning av undervisningen ses också som viktig (a.a.).  Vidare 
betonas behovet av att eleverna utvecklar de färdigheter och metoder som fordras för att 
”orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt” (a.a.) 
 
Enligt skollagen ska utbildningen ”inom varje skolform” vara likvärdig över hela landet, 
liksom ska alla barn ha lika tillgång till utbildning oavsett kön och bakgrund.45 Detta innebär 
enligt andra styrdokument dock inte att undervisningen kan utformas lika för alla elever, eller 
att resurser ska fördelas lika, eftersom elever kan ha olika förutsättningar och behov (Lpo94, 
s. 4). Har elever behov av särskilt stöd ska rektorn utreda detta behov och föreslå åtgärd (a.a., 
s. 17). Särlösningar ska liksom i förskolan undvikas, men finns särskilda skäl kan särskild 
undervisningsgrupp vara ett alternativ (5 kap. 5§ Grundskoleförordning 1994:1194). 
 
Så kallade ”undantagsbestämmelser”, att lärare har möjlighet att bortse från enstaka mål som 
eleven ska ha uppnått om det finns särskilda skäl för detta ska enligt Skolverket tillämpas för 
elever där det finns ett direkt samband mellan ett funktionshinder och svårigheten för en elev 
att nå ett kunskapsmål. Där innefattas inte svårigheter som huvudsakligen är att se som 
”sociala”, även om Skolverket menar att stöd och hjälp även bör utgå till dessa elever 
(Skolverkets hemsida).46 

 

Särskilda undervisningsgrupper och anpassad studiegång 

 
De vanligaste formerna av specialpedagogiskt stöd utgörs som jag skrivit tidigare av särskild 
undervisningsgrupp men också av anpassad studiegång (Skolverket, 2008a). Elever kan 
genom placeringen i dessa grupper ges stöd för kortare eller längre tid.47 Utgångspunkten för 
placering i särskilda undervisningsgrupper är att det inte varit möjligt att eleven det stöd den 
behöver inom den klass eller grupp som eleven tillhör, se citatet nedan: 
 

 5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant 
stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. /…/Om det 
finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. /…/ 
Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om 
elevens placering i en särskild undervisningsgrupp (Grundskoleförordning 1994:1194). 

 
BUP:s samverkansklasser utgör en form av särskild undervisningsgrupp. De elever som går i 
dessa klasser är integrerade i grundskolan.48 Samverkansklasserna har funnits i 24 år och 
utgör en organiserad samverkan mellan skola, psykiatri och socialtjänst.  Modellen har 
utvecklats för barn man vanligtvis inte klarat inom den vanliga skolans ram och som har svårt 
att göra framsteg i olika behandlingar.  
                                                 
45 I nya skollagen (2010:800), har tillägget gjorts 1 kap 6 § ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 
särskilda bestämmelser i denna lag” liksom ett eget avsnitt ägnas ”Vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet” 1 kap 2 §. 
46 Se länk: http://www.skolverket.se/sb/d/1525#listAnchor6975, hämtad 2011-05-23. 
47 Det framgår dock inte om utgångspunkten är att eleven ska återgå i vanlig undervisning i de policydokument 
jag granskat.  
48 Samundervisningsklass kan ibland innebära att undervisningen sker efter både grundskolans och 
grundsärskolans läroplaner. 
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Placering i samverkansklass kan ge möjlighet att på sikt slussa ut vissa elever till den vanliga 
skolan (ur verksamhetsbeskrivning för BUP:s samverkansklasser, 2009).49 
Samverkansmodellen bygger på att skolgång och behandling integreras och baseras nu som 
tidigare på miljöterapi: 

 
Miljöterapi är en behandlingsform där man systematiskt och medvetet tillrättalagt 
miljöns psykologiska, sociala och materiella betingelser utifrån individens och gruppens 
situation och behov. Avsikten med detta är att främja individens psykologiska 
utveckling, mognad och inlärning. /---/ En miljöterapeutisk institution bygger på en 
gemensam, teoriförankrad ideologi där personalgruppens professionella och personliga 
kompetens är av avgörande betydelse (ur verksamhetsbeskrivning för BUP:s 
samverkansklasser, 2011).50 

 
Eleverna i samverkansklasserna kan ha diagnoser inom autismspektrumet, olika former av 
språk- och uppmärksamhetsstörningar, brister i tidig anknytning och/eller ha upplevt 
allvarliga trauman. Enligt BUP:s verksamhetsbeskrivning är det dock inte diagnosen i sig som 
avgör placering utan snarare omfattning av problem. I klasserna som består av 4–6 elever 
arbetar speciallärare, specialutbildade förskollärare, fritidspedagog eller liknande (ur 
verksamhetsbeskrivning för BUP:s samverkansklasser, 2009).  
 
Vidare kan, som jag beskrivit tidigare, elever vara placerade genom samhällets försorg på 
institution eller HVB-hem och där via särskilda undervisningsgrupper också ges integrerad 
skol- och behandlingsinsats. I dessa fall handlar placeringen först och främst om att 
svårigheterna på ett eller annat sätt är kopplade till elevens hemsituation. I detta sammanhang 
är det Skolverket och utbildningsdepartementet som svarar för undervisningen och 
Socialstyrelsen och socialdepartementet som ansvarar för behandlingen (Severinsson, 2010). 
 
Om skolan inte kan ge en elev utbildning som är anpassad efter dess situation och 
förutsättningar kan anpassad studiegång också komma ifråga (Persson, 2007).  
Anpassad studiegång kan i praktiken innebära att eleven läser efter ett anpassat schema, att 
eleven läser vissa ämnen samtidigt som eleven är på en arbetsplats, att eleven ges 
stödundervisning i skolan eller att eleven får hemundervisning (se till exempel 
Grundskoleförordning 1994:1194).51 Elever med anpassad studiegång ska ”så långt som 
möjligt” få en utbildning som är likvärdig med övrig utbildning inom skolan (a.a.). Elever 
med anpassad studiegång får som regel inte fullständiga slutbetyg från grundskolan, men kan 
trots detta erbjudas plats i gymnasieskolan (Persson, 2007). 

Särskolans målgrupper och verksamhet 

Enligt officiella målformuleringar ska två kriterier vara uppfyllda för att placering i särskolan 
ska bli aktuell. Det första är att eleven ska ha en utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund 
av hjärnskada (Skolverket, 2009b).52  Det andra kriteriet för placering i särskola är att eleven 
inte kan nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av dessa funktionsnedsättningar. Om 
dessa två kriterier inte är uppfyllda ska eleven gå i grundskolan och få stöd där (a.a.).   
 

                                                 
49 Det finns cirka 18 samverkansklasser i Stockholms län. I dessa går cirka 80 barn. 
50 Beskrivningen avser Liljanskolan, och har inget direkt samband med mitt empiriska material. Se länk: 
http://www.liljanskolan.se/, hämtad: 110611. 
51 Muntlig kommunikation med Kurator, 090526. 
52 Observera att detta ändrats i nya skollagen till enbart: eleven ska ha en utvecklingsstörning (2010:800). 



 45

Särskolan består av två olika skolformer, grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan 
riktar sig till barn med lindrig utvecklingsstörning och träningsskolan till barn som på grund 
av omfattningen av utvecklingsstörning inte gå i grundsärskolan (a.a.).53  Som jag har 
beskrivit tidigare har, enligt vissa forskare, en ökad andel elever med andra svårigheter än 
utvecklingsstörning börjat skrivas in i grundsärskolan. Detta tros innebära att barn som 
tidigare skulle ha placerats i grundsärskolan på grund av sitt/sina funktionshinder inte längre 
gör det i samma utsträckning. I stället hamnar dessa barn i träningsskolan (Brodin & 
Lindstrand, 2004, s. 66f).  Vad gäller mottagandet i särskola är det kommunen som fattar 
beslut om detta. Men beslutet föregås av en ansökan av vårdnadshavarna (Skolverket, 2009b). 
Vårdnadshavarna ska alltid godkänna detta beslut. Själva placeringen i en särskola är det 
respektive rektor som ansvarar för.  
 
Till grund för särskolans verksamhet ligger liksom för grundskolan Lpo 94, men 
grundsärskolan och träningsskolan följer sina egna kursplaner. Utbildningen i grundsärskolan 
ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan, men framförallt 
syftar verksamheten i grundsärskolan till att ge eleverna olika praktiska förmågor som kan 
uppväga följderna av att ha utvecklingsstörning (Skolverket, 2009b). Även om eleverna i 
grundsärskola läser liknande ämnen som i grundskolan, behöver de bara så långt det är 
möjligt få ”insikt i grundskolans kunskapsområden” (Lpo 94). 54 Undervisningen i 
träningsskolan handlar främst om att eleverna, som många gånger har flera funktionshinder, 
ska utveckla rörelseförmåga, få god kroppsuppfattning och intresse av att vara fysiskt aktiva. 
Eleverna tränas också i att orientera sig i tid och rum genom olika hjälpmedel och får också 
träning i praktiska färdigheter, som att kunna delta i matlagning och städning. Vidare tränas 
självuppfattning och social förståelse samt kommunikation via alternativa former som tecken, 
symboler och signaler. I kunskapsmålen för träningsskolan görs ingen koppling till 
grundskolan eller till det funktionshinder eleven har (a.a.).55 
 
I grundsärskolan ges inte betyg automatiskt efter genomgången utbildning. I stället utfärdas 
ett intyg.  Intyget kan på begäran av elev och föräldrar kompletteras med ett allmänt 
studieomdöme, som beskriver elevens möjligheter att bedriva studier. Elev och föräldrar kan 
också begära betyg efter varje termin i årskurs, 8, 9 och 10.  Betyget utgår från de kravnivåer 
som finns i kursplanen och kan anges som Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). För 
grundskolans elever finns ytterligare en betygsnivå: Mycket väl godkänt (MVG). I 
träningsskolan sätts däremot inte alls betyg. Istället görs avstämningar med utgångspunkt i 
mål som ställts upp i elevens individuella utvecklingsplan och som gjorts i samråd med 
elevens vårdnadshavare. Ytterligare aspekter utöver undervisningsinnehåll, som skiljer 
särskolans verksamhet från grundskolans är gruppstorlekar (särskolans är mindre), 
personaltäthet (särskolan har fler personal per elev), personalens utbildning, lokalernas 
utformning, undervisningsmetoder och pedagogiska hjälpmedel (se till exempel Hägnesten, 
2007).  

                                                 
53 Se också Skolverkets hemsida, länk: http://www.skolverket.se/sb/d/2415/a/3451, hämtad: 110218. 
54 I kursplanen för grundsärskolan ingår följande ämnen: Bild, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Idrott 
och hälsa, Matematik, Modersmål, Musik, Naturorienterande ämnen, Samhällsorienterande ämnen, Slöjd, 
Svenska som andraspråk och Svenska. 
55 Ämnesområden som ingår i träningsskolan är: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, 
Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.  
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Kapitel 7. Resultat: Problembilder och kunskapspers pektiv   
 
 
I detta kapitel ges först en samlad bild av elevernas skolbakgrund, därpå beskrivs vilka 
professionella utlåtanden som funnits med i ansökan om stöd. Vidare presenteras 
beskrivningar av den argumentation som förts kring varför eleverna behöver stöd i ljuset av 
uppsatsens teoretiska perspektiv och begrepp. Läsaren bör göras uppmärksam på att 
hänvisningar till tidigare studier görs i både detta kapitel och nästa.  

Elevernas skolbakgrund  

Grundsärskola och träningsskola  

 
Albert är åtta år. Han har varit integrerad i vanlig förskola med assistent och gått i 
förskoleklass och skolår 1 i Aspdungens särskola. Albert har diagnoserna spastisk cerebral 
pares (CP) och utvecklingsstörning. För Albert innebär detta bland annat att har svårigheter 
att gå och svårt att tolka det han ser, att hans språkliga utveckling är försenad och att han har 
beter sig annorlunda än jämnåriga barn utan liknande svårigheter.  
 
Alice har gått i reguljär skola sedan skolstarten, men har under flera år haft extra stöd i olika 
ämnen. När Alice går i årskurs 8 görs en utvecklingsbedömning av skolpsykolog utifrån 
klasslärarnas oro för Alice skolutveckling. Alice är 15 år när beslut om mottagande i 
grundsärskola utfärdas då hon fått diagnosen lindig utvecklingsstörning. 
 
Angela är snart åtta år och har gått två år i förskoleklass eftersom det visat sig att hon har 
svårigheter med att koncentrera sig, lära sig och fungera socialt.  
 
Aysun är 12 år när beslut fattas om mottagande i grundsärskola. Redan när Aysun gick på 
förskola uppmärksammades dock att hon var sen i sin talutveckling. Hon gick om ett år på 
förskola eftersom det bedömdes att hon var omogen och hade behov av att ”leka av sig”. I 
årskurs 1 hade hon assistent innan hon placerades i en liten undervisningsgrupp. Dessa 
stödinsatser sattes in för att hon hade svårt att uttrycka sig, samverka och förstå sociala koder. 
När hon var nio år bedömde en logoped att hon hade en språkstörning.  
 
När Björn är sju år fattas beslut om att han ska fortsätta sin skolgång i särskolan där han under 
förskoleklassåret varit integrerad.56 Björns svårigheter beskrivs inte i form av medicinska 
diagnoser, som för Albert. Troligtvis har Björn en måttlig (eller grav) utvecklingsstörning, 
eftersom han sägs ligga på en tvåårings nivå rent kognitivt och eftersom ansökan gäller 
träningsskola. 

Särskild undervisningsgrupp  

 
Caleb är åtta år när han beviljas placering i resursskola och särskild undervisningsgrupp. 
Innan har han haft resurs på förskolan. Till grund för ansökan om särskild undervisningsgrupp 
finns en pedagogisk kartläggning. Eftersom personalen på Calebs förskola först ansökt om 
språkförskola/skola innehåller akten också en rad dokument rörande denna ansökan (remisser, 
pedagogisk beskrivning, logopedutlåtande, psykologutlåtande och avslag).  
                                                 
56 Särskolan inleds med årskurs 1, men skolstarten kan tidigareläggas för elever som är 6 år. 
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Charlie är sju år när han beviljas placering i särskild undervisningsgrupp i förskoleklass. Före 
detta har han haft resurs på förskolan. Charlie bor med mamma och sin bror. Kontakten med 
pappan uppges vara obefintlig. Charlie har halvsyskon som bor hos sin pappa.  
 
Christoffer är elva år och går i fjärde klass när ansökan görs om placering i särskild 
undervisningsgrupp. Orsaken till ansökan om placering i särskild undervisningsgrupp uppges 
av skolan vara ADD, dyslexi och behov att ett mindre sammanhang. Beslutet om att placera 
Christoffer i särskild undervisningsgrupp fattas då han ska börja femte klass. 
 
Calle är 12 år och går i femte klass när en tredje förnyad ansökan görs om placering i särskild 
undervisningsgrupp. Calle hade personalförstärkning redan i förskolan. Calles akt består av 
samtliga ansökningar om extra stöd (2 stycken) och samtliga ansökningar om särskild 
undervisningsgrupp i grundskolan (3 stycken). 
 
Christian är 15 år (och han går i årskurs 7) när han beviljas placering i särskild 
undervisningsgrupp.  Christian har haft svårigheter under hela sin skoltid. Han har dock alltid 
gått i reguljär skola (gick om tredje klass). Av ansökningshandlingarna framkommer också att 
familjen har kontakt med socialtjänsten och BUP, och att han har flyttat mellan föräldrarna. 

Samverkansklass 

De ”typiska” eleverna  
 
Ur ansökan till samverkansklass beskrivs att Erik som är 10 år gått i liten klass en period samt 
varit hemma med föräldrarna en period eftersom det inte fungerade i klassen. Därpå krävde 
föräldrarna att skolan skulle ta emot honom varför skolan tillfälligt tog in en vikarie som 
assistent, som Erik ”sitter själv med”. Socialförvaltningen är inte en tänkt samarbetspartner i 
Eriks fall.57 Båda föräldrarna är angelägna om att få hjälp på BUP och de är positiva till 
samverkansmodellen. I ansökan framkommer bland annat att Erik är ”orolig” och att det 
oftast är ”i extremerna Erik vistas”, han kan vara ”väldigt glad eller mycket arg”. Erik har 
också utretts för ADHD men inte fått denna diagnos. 
 
Ur ansökan till samverkansklass framkommer att Elias gått i mindre undervisningsgrupp 
sedan årskurs 3 (när ansökan görs går han i årskurs 5). Elias beskrivs som något avvaktande, 
tillgiven, lättpåverkad och lättstörd samt framgår att Elias har kamrater. Elias har fått 
diagnosen ADHD och dyslexi. Socialförvaltningen är tänkt samarbetspartner i Elias fall. Elias 
får också behandling med centralstimulantia.  Kontakten med mamma och pappa uppges vara 
goda samt även med andra släktingar. Det uppges också ha fungerat bra med vissa lärare. 
Mamman efterfrågar hjälp och stöd.  
 
Ansökan till samverkansklass görs när Elina går i årskurs 7. I denna ansökan framkommer att 
Elina testades hos skolpsykolog när hon var 12 år och att hon bedöms vara normalbegåvad ”i 
normalzonens nedre del”. Elina beskrivs i ansökan till samverkansklass som ”emotionellt 
svårbedömd i dagsläget”. Socialförvaltningen är inte en tänkt samarbetspartner i Elinas fall. 
Elina har vid tillfället för ansökan inga andra insatser eller utredningar pågående. Föräldrarna 
har informerats om ”och har accepterat den medverkan som krävs” för Elinas skolgång i 
samverkansklass.  
 
För Emir görs ansökan till (fortsatt placering i) samverkansklass när han går i årskurs 5 i liten 
undervisningsgrupp för barn med språkstörning.  

                                                 
57 Det anges alltid i ansökan till BUP samverkansklass om sådan kontakt finns eller ej. 
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Emir fick sin första diagnos när han var 7 år; ADHD med generell språkstörning.  Han har 
också gått i liten förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd. Han har aldrig gått i sin 
”hemskola”.  I ansökan framkommer vidare att arabiska talas i hemmet, ”men Emir talar ej så 
bra och läser ej arabiska.” Av ansökan framgår också att kontakt med socialtjänst finns och att 
utredning på BUP pågår med frågeställningen ”uppförandestörning/autistiska svårigheter”. 
Föräldrarna uppges vara hjälpsökande och positiva till samverkansmodellen.  

De ”inte typiska” eleverna  
 
Felix som är 10 år när ansökan görs har gått i förskoleklass med assistent och fyra terminer i 
kommunal samverkansklass. Föräldrarna har uttryckt att Felix skulle ha mest utbyte av den 
undervisning han fått i samverkansklass i stället för i ”hemskolan”. Socialförvaltning är inte 
en tänkt samarbetspartner. Felix har fått diagnosen post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och 
befinner sig enligt en lärare ”på den konkreta nivån”.  
 
Filip som är nio år, har haft talpedagog i förskolan och i 6-årsverksamheten. Filip fick först 
uppskov ett år med skolan och blev sedan placerad i ”normalklass”. Eftersom Filip inte 
fungerade ”socialt” och med ”inlärningen” fick han byta till mindre klass vilket inte heller 
fungerade för Filip. Det största problemet var att han blev retad av de andra barnen i klassen, 
enligt föräldrarna. Efter en tid flyttade han tillbaks till sin gamla klass men med avskild 
undervisning. Föräldrarna hoppas att det skall fungera bättre i samverkansklassen, framförallt 
hoppas de att han skall få hjälp i kamratrelationer.  Av ansökan framkommer också att 
”föräldrarna gärna kommer till samtal framöver”. Socialförvaltningen uppges inte vara tänkt 
samarbetspartner. Socionom uppges dock vara behandlingsansvarig (och har också gjort 
ansökan).58  

Anpassad studiegång 
 
Dokumentationen om Defne rör huvudsakligen årskurs 7 och 8. Formellt besked om anpassad 
studiegång finns inte i akten, i stället beskrivs i anmälningar till elevhälsoteamet (EHT) vilket 
stöd som getts Defne och vilka förändringar som önskas. Skolan har lämnat anmälan till 
socialtjänst och gjort ansökan om behandling, mellan föräldrarna har avvisat denna insats.  
 
När Dag gick i åttan gjorde skolan en anmälan till socialtjänsten på grund av oro för hur han 
mådde. Han beviljades då insatsen kvalificerad kontaktperson. Skolan kallar också till 
elevvårdskonferens (EVK) när Dag går i åttan. Troligen har tidigare åtgärdsprogram 
upprättats (denna finns dock inte med i materialet), för i samband med EVK görs en 
uppföljning av åtgärdsprogram. Till skillnad mot vad som var fallet med Defne ges formellt 
besked om att Dag ska få anpassad studiegång.  
 
Av kuratorns notering framkommer att Douglas var aktuell inom socialtjänsten redan när han 
började i årskurs 7 på Odenskolan. Då var han också placerad genom socialtjänstens försorg 
hos en bekant till familjen. Skolan gjorde en egen anmälan när Douglas gick i årskurs 8 och 
han beviljades då bistånd i form av en kvalificerad kontaktperson. Han placerades senare i ett 
familjehem och slutade på Odenskolan innan han var klar med årskurs 9. Det framkommer 
inte på vilket sätt Douglas haft anpassad studiegång. 

                                                 
58 Socionomer kan arbeta inom denna verksamhet. 
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Om professionella utlåtanden i ansökningar om särskilt  stöd 

Som framgår av tablå 1 har i samtliga undersökta akter hämtats pedagogiska och 
psykologiska utlåtanden om eleverna.  När det gäller mer renodlade medicinska utlåtanden rör 
dessa främst särskolan och utlåtanden med psykosocialt innehåll de andra stödinsatserna. 
Detta beskrivs nedan. 
 
Tablå 1. Beskrivning av utlåtanden som ingick i ansökningar om olika former av särskilt stöd. 
Elever i: Utlåtanden har lämnats av: 
Grundsärskola  
Albert Neuropediatrisk läkare, psykolog, pedagog 

särskola 
Alice Skolläkare, psykolog, mentor/arbetslag 
Angela Skolläkare, psykolog, förskolepedagog 
Aysun Skolläkare, psykolog, pedagog 
Träningsskola  
Björn  Psykolog, utlåtanden från elevvårdkonferens 

särskola, anteckningar utvecklingssamtal med 
förälder 

Särskild undervisningsgrupp  
Caleb Psykolog, logoped, pedagog 
Charlie Barn- och ungdomspsykiatriskt utlåtande, 

pedagogiskt utlåtande, socialtjänst ska kontaktas 
Christoffer Psykolog och åtgärdsprogram 
Calle Åtgärdsprogram och pedagogiskt utlåtande 
Christian Psykolog, åtgärdsprogram, pedagogiskt 

utlåtande, uppgifter om kontakt med 
socialtjänsten 

Samverkansklass  
Erik BUP, skolpsykolog 
Elias Psykolog (BUP), skolpsykolog, logoped, 

socialtjänstkontakt finns 
Elina Psykolog, logoped 
Emir Psykolog, skolpsykolog, klasslärare, logoped, 

socialtjänstkontakt finns 
Felix Psykolog, lärare i samverkansklass, sjukgymnast, 

logoped  
Filip Psykologutlåtande, ansökan initierad av 

socionom 
Anpassad studiegång  
Defne  Lärare, elevhälsa, uppgifter från 

socialtjänstanmälan 
Douglas Lärare, elevhälsa, uppgifter från kontaktperson 

socialtjänst 
Dag Lärare, elevhälsa, socialtjänstkontakt finns 

Särskolans elever beskrivs främst utifrån ”kropp” 

 
För elever i särskolan finns i fyra fall av fem medicinska utlåtanden från skolläkare eller 
neuropediatrisk läkare. I det femte fallet var eleven redan inskriven i särskolan och 
utredningen gjordes för att eleven skulle byta nivå från grundsärskola till träningsskola.  
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För fyra av de fem elever som placerades i särskola rörde de medicinska utlåtandena olika 
diagnoser som utvecklingsstörning, CP-skada och generell språkstörning.  
För den femte eleven som inte fått någon medicinsk diagnos, berördes istället en möjlig 
ärftlighetsaspekt genom att systern hade utvecklingsstörning (utöver information om att 
eleven inte kommer nå målen i grundskolan eller att det kommer att ta längre tid). När det 
gäller sociala aspekter, till exempel i fråga om brister i socialt samspel, kopplas 
psykologutsagor gällande barn med utvecklingsstörning (i synnerhet om den inte är lindrig) 
till  ”utvecklingsnivå” och ”hjärnskada”. För eleverna som bedöms ”ligga på gränsen” mellan 
normalbegåvning och utvecklingsstörning (tre stycken), framkommer att två av dessa blivit 
mobbade eller ”kritiserade” av andra barn. För övrigt berörs inte sociala aspekter kring dessa 
barn. När familjesituationen beskrivs görs detta främst utifrån biologiska eller medicinska 
aspekter. 

Elever i särskild undervisningsgrupp beskrivs utifrån ”kropp” och ”miljö” 

 
För eleverna som placerades i särskild undervisningsgrupp fanns i ett fall medicinskt 
utlåtande från logoped och i ett fall barn- och ungdomspsykiatriskt utlåtande. Dessa barn har 
svårigheter som kopplas till ADHD, generell språkstörning och autistiska drag. För de övriga 
tre barnen är problembilden något mer diffus, eller angränsande till humanvetenskapliga 
inslag i psykologin snarare än ”medicinska” och ”kroppsliga” (de uppges vara oroliga och 
aggressiva, ha svårigheter att fungera i grupp och klara krav liksom ha bristande självkänsla 
och motivation). Tre av fem bedöms som ”normalbegåvade”, de andra två är kognitivt 
svårbedömda. För barnen med mer sammansatta problembilder, anges också att vidare 
utredningar ska göras eller att andra kontakter ska tas (med socialtjänsten i två fall) för att 
komma tillrätta med svårigheter hos barnet och i familjen. Ett barn som av psykolog bedöms 
ha ADHD ska till exempel utredas vidare för dyslexi.  

Elever i samverkansklass beskrivs utifrån ”kropp”, ”miljö” och ”emotioner” 

 
Vad gäller ansökningar om samverkansklass rör dessa, precis som i fallen med särskild 
undervisningsgrupp elever som har medicinska diagnoser som ADHD och generell 
språkstörning. I ett fall förekommer dock diagnosen PTSD, som kan ses som en tyngre 
psykiatrisk problematik som gett tillträde till just denna stödform. I de flesta fall har eleverna 
också bedömts som ”normalbegåvade” eller inom ”normalzonen” (undantaget är Felix som 
också av BUP ses som ”atypisk”).  Förutom inlärningssvårigheter och språksvårigheter 
uppges eleverna som regel ha svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, bristande 
motivation, låg självkänsla, störande, aggressivt eller undanglidande beteende samt ha 
svårigheter i samspel med vuxna och barn. I de flesta fall har BUP gjort bedömningen att 
svårigheterna i någon mån kan härledas till relationen med föräldrarna (undantaget är återigen 
Felix), varför placering syftar till stödjande arbete med föräldrarna och förbättring av samspel 
mellan föräldrar och barn. Men beskrivningarna rör också barnets emotioner. Det handlar om 
att samverkansklassen ska syfta till att få barnen att bli mer ”psykologiskt hela” eftersom de 
bedöms som ”tudelade” eller ”vistande i extremerna”. Ytterligare en annan aspekt som 
framträder i fråga om placering i samverkansklass är att denna kan ge möjlighet till vidare 
utredningar för barn med ”oklar problematik”. I tre fall finns också kontakt med socialtjänst 
eller behandling genom socionom. Varför Filip också ses som en ”atypisk” elev för 
samverkansklass är svårt att bedöma. Möjligen finns den typ av kognitiva svårigheter med i 
bilden BUP:s verksamhet vanligen inte syftar till, samt uppges att han inte talar med mamman 
då de har olika språk. 
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Elever med anpassad studiegång beskrivs utifrån ”miljö” och bristande skolprestationer 

 
För elever med anpassad studiegång finns uppgifter från elevhälsa59 och lärare och dessa tar 
sikte på sociala aspekter och elevernas konkreta skolsvårigheter (i liten mån berörs 
psykologiska aspekter som ”självbild” och ”positiv förstärkning”). För dessa elever har 
svårigheterna pågått ett tag och skolan har prövat olika lösningar som inte fungerat. Anpassad 
studiegång tas till i avvaktan på en lösning som kan uppfattas som bättre. Det finns antingen 
ett bristande samarbete med hemmet eller en bekymmersam hemsituation med i bilden. 
Samtliga elever bedöms ha intellektuell kapacitet (när de ”väl är” i skolan och arbetar). En av 
de tre eleverna beskrivs främst i termer av störande gentemot andra elever. Medicinska 
beskrivningar av elevens skolsvårigheter saknas. För samtliga dessa elever finns socialtjänst 
med i bilden.  

 

Hur förs argumentationen för olika stödinsatser?  

 
Ovan åskådliggjordes skillnader mellan utlåtanden som rör ansökningar till särskola och 
andra stödinsatser. I detta avsnitt visas framförallt hur argumentation förs för ansökningar till 
särskola och samverkansklass. Ett exempel rör också Charlie vars ansökan rör särskild 
undervisningsgrupp. När det gäller ytterligare argument för ansökan om särskild 
undervisningsgrupp och anpassad studiegång kommer dessa presenteras under de avsnitt 
längre fram som handlar om diskurser. 
 
I utsagor om Albert står inte bara hans diagnoser i fokus utan de konkreta svårigheter hans 
olika funktionshinder medför beskrivs utförligt. Till exempel kan han inte prata på samma sätt 
som jämnåriga (han har ”ekolali” och han ”nonsenspratar”), han har beteendemässiga 
avvikelser, han använder rullator inomhus och utomhus, han behöver stöd i trappor och han 
har svårt med uthålligheten i vissa situationer. Läkaren beskriver i ansökan att Alberts 
beteende förbättrats betydligt som en trolig följd av att han börjat på Aspdungens särskola där 
han fått ”en god skolsituation” och ”resurstilldelning”.  Utöver att han utvecklats under sin tid 
på särskolan (det är ”de beteendemässiga avvikelserna” som främst åsyftas) är det Alberts 
utvecklingsstörning som är argument för placering i särskola, se exempel.  
 
[Albert har] ”utan tvekan en utvecklingsstörning och min bedömning är att den är lindrig 
på gränsen till måttlig, vilket överensstämmer med den tidigare gjorda 
psykologbedömningen, men också med hans adaptiva förmåga. Detta innebär att Albert 
tillhör personkretsen för den obligatoriska särskolan och jag rekommenderar att 
föräldrarna ansöker om inskrivning i särskolan.”  (utsaga psykolog – Albert åtta år, ur 
ansökan till särskola) 
 
I fråga om Björn uttalas som framgick tidigare inte hans diagnos. Det är dock uppenbart att 
han har måttlig eller grav utvecklingsstörning eftersom han redan är inskriven i särskolan och 
ansökan avser ”nivåbyte” till träningsskolan. Såväl medicinska som utvecklingspsykologiska 
och pedagogiska aspekter av Björns svårigheter koncentreras till konkreta och utförliga 
beskrivningar av hans svårigheter i nuvarande skolsituation (grundsärskola). Han kladdar, 
spottar, puttas, kastar saker och har svårt att slutföra arbetspassen. Björns ”avvikande 
beteende” uppfattas delvis kunna bero på bristande möjlighet till vuxen ”styrning”.   

                                                 
59 Oklart vilka aktörer inom elevhälsan som yttrat sig, kan vara skolpsykolog, skolläkare, kurator eller 
specialpedagog. 
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Eftersom Albert som också går i grundsärskolan, utifrån de konkreta utsagorna i akten inte 
verkar behärska teoretiska kunskaper i högre utsträckning än Björn, förefaller gränserna 
mellan grundsärskola och träningsskola töjbara utifrån ”problemkategorier”.  
Denna ”töjbarhet” kan också illustreras med att elever kan flyttas mellan grundsärskola och 
träningsskola, se exemplet nedan:  
 
”Det råder inga som helst tvivel om att han hör till särskolans upptagningsområde. I 
nuläget är träningssärskola den mest lämpliga formen men eftersom han utvecklats så 
mycket under den korta tiden på Björkuddens särskola rekommenderas att en ny utredning 
genomförs inom en rimlig tid för att se om grundsärskola vore mer lämpligt då.” (utsaga 
psykolog – Björn sju år, ansökan om träningsskola) 
 
När det gäller Alice finns utsagor från skolan om att Alice väljer kamrater som inte är 
lämpliga och att hon blivit utsatt för ”kritik” av andra elever (varför hennes självförtroende 
påverkats). Pedagogiska och psykologiska aspekter av Alice svårigheter koncentreras dock till 
beskrivningar av hennes tillkortakommanden i skolan varvat med resultat från olika tester (det 
framgår till exempel inte hur skolan arbetat med gruppdynamiken i klassen). Den diagnos hon 
får, lindrig utvecklingsstörning, nämns mer i förbigående. Skolpsykologen menar att det 
utifrån det samlade resultatet av de olika bedömningarna står klart att hon kommer ha svårt att 
nå de kunskapsmål som krävs i grundskolan. 
 
”Socialt klarar hon [Alice]  sig bra. Har kompisar i skolan. Är dock medveten om att hon 
har svårare att lära sig jämfört med många andra. Har ibland svårt att koncentrera sig men 
vid vårat möte ger hon god kontakt.” (utsaga skolläkare – Alice 15 år, ur ansökan till 
särskola) 
 
Den pedagogiska kartläggningen kring Angela är inte komplett. Bilden av hur hon fungerar i 
klassrumssituationen blir därför vag. Däremot synliggörs hennes svårigheter i utredningar av 
skolläkare och skolpsykolog. Dessa benämns främst som bristande allmänbildning, logisk 
förmåga och begreppsbildning samt bristande förståelse i samhällsregler. Hennes styrka 
uppfattas vara den visuella. Någon diagnos ges inte, utan den ”takt” hon har och den ”nivå” 
hon ligger på är argument för ansökan. 
 
/---/ särskolan eller samundervisningsklass kan vara några alternativ som skulle passa 
inlärningstakt och undervisningsnivå.”  (utsaga psykolog med hänvisning till den 
pedagogiska kartläggningen – Angela åtta år, ur ansökan till särskola) 
 
Aysun verkar utifrån beskrivningarna i akten fungera bra med vuxna (hon uppges även 
behöva mycket vuxenstöd) och med killarna i skolan som hon enligt mamman sökt sig till 
eftersom hon känt sig mobbad av några tjejer i skolan. Psykologen uppehåller sig dock inte 
vid mammans utsagor om att Aysun blivit mobbad. Pedagogiskt sett verkar det vara 
självständigt arbete som Aysun har svårt för och praktiska samt kreativa ämnen som hon har 
lättare för. Hennes tilltro till sig själv uppfattas av en pedagog som uttryck för bristande 
självinsikt. Utlåtandet psykologen ger, att Aysun uppfyller alla kriterier för lindrig 
utvecklingsstörning (med generell språkstörning),60 baseras främst på uppgifter från den 
pedagogiska bedömningen och utlåtande från logoped, även om psykologen själv också testat 
Aysun.   

                                                 
60 Aysun har ett annat modersmål. Och modersmålslärarna har lämnat motstridiga uppgifter om hur ”väl” hon 
klarar sig i deras ämne. Logopeden föreslår ”differentialdiagnostisering” för att skilja ut språksvårigheter från 
kognitiva svårigheter. 
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I ansökan framförs argumentet att annan skolform kan erbjuda Aysun ”fungerande strategier” 
(utöver rekommendationer till skolan): 
 
”Hon [Aysun] betecknas av undertecknad som observant och duktig socialt (kan tolka av 
en) samt att hon har lättare med mer praktiska uppgifter. Aysun behöver hjälp med att hitta 
fungerande strategier.”/---/ ” om föräldrarna bestämmer sig för att söka till en annan 
skolform där Aysun kan få det hjälp och stöd hon behöver så stöder detta utlåtande en 
sådan ansökan.”  (utsaga psykolog – Aysun 12 år, ur ansökan till särskola) 
 
Charlie har när ansökan görs haft en extra resurs på förskolan i tre år. Utifrån mammans 
beskrivningar klarar han mycket hemma, liksom uppfattas han vara en ”impulsiv, rastlös och 
oberäknelig” och ”en vaken, pigg och kreativ pojke”. Utifrån förskolans beskrivningar har 
Charlie stora svårigheter med koncentration, kravsituationer och samspel med andra barn i 
stora grupper.  Enligt psykologen kan hans svårigheter att koncentrera sig dels bottna i 
”problem med visuell perception”, dels i ”oro och vaksamhet på det som händer 
runtomkring.” Utifrån psykologens bedömningar framstår Charlie också som ”allmänbildad” 
och ”vetgirig.”  (Hur BUP-psykologen ytterligare beskriver Charlies svårigheter framgår i 
nästa avsnitt). Det är den samlade problembilden kring Charlie samt diagnosen ADHD som är 
BUP:s argument för att Charlie ges skolgång i mindre klass eller resursgrupp, att 
medicinering med centralstimulantia påbörjas, att samarbete inleds med socialtjänsten för att 
styrka behovet av stödinsatser i familjen och att vårdbidrag ges. 
 
När det gäller Emir argumenterar skolpsykologen för samverkansklass i omvänd eller indirekt 
form, se exemplet nedan: 
 
” Min bedömning är att nivån inte ger anledning till rekommendation av mottagande i 
särskolan.”  (utsaga skolpsykolog - Emir 11 år, ansökan till SVK) 
 
Argumenten för samverkansklass verkar också för vissa elever handla om att ”matcha barnets 
kunskapsmässiga färdighetsprofil” som i fallet med Erik, Elina och Felix, se exemplen nedan:  
 
”Ett pedagogiskt upplägg bör i mesta möjliga mån matcha Eriks färdighetsprofil i termer 
av uthållighet och material. I samtal med läraren ges en bild av Erik där han upplevs som 
tudelad. I ena stunden kan han vara varm och omtänksam och i nästa moment mycket 
negativ till sin omvärld. Ett viktigt mål är att få ihop dessa delar.” (utsaga psykolog – Erik 
10 år, ur ansökan till SVK) 
 
”Man har funderat på en Kulturskola eller en Waldorfskola för att Elina bättre skall kunna 
utveckla sin kreativitet.”  (uppgifter från mamma ur psykologbedömning – Elina 12 år, ur 
ansökan till SVK) 
 
”Jag rekommenderar samverkansklass där man kan ta hänsyn till hans brister i kognitiva, 
motoriska – och emotionella utveckling. Denna undervisningsgrupp skulle kunna ge Felix 
en trygg bas där han kan få en ökad jagstyrka och vidare utvecklingsmöjligheter. 
Utöver skolplacering kan man i första hand rekommendera samleksbehandling för Felix 
där man kan stärka Felix anknytning till föräldrarna. Därefter bör Felix erbjudas 
individuell barnpsykoterapi.” (utsaga psykolog – Felix 10 år, ur ansökan till SVK) 
 
I Filips akt (också ”atypisk” elev) framkommer att det framförallt inte fungerade ”socialt” för 
Filip i ”normalklass” och att han hade problem med inlärning.  
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Föräldrarna har uppgett att han reagerade med utagerande för att han blev retad av 
klasskamraterna. Vidare har han diagnoserna ADHD, försening av tal- och språkutveckling 
samt läs- och skrivsvårigheter. Psykologen uppger också att Filip inte kan tala med mamman 
eftersom de inte talar samma språk. Argument för samverkansklass handlar dels om 
”vuxenstimulans, lugn avskild miljö, täta pauser och belöningar”, dels om att hans självkänsla 
ska stärkas.  
 
 
Utifrån ovanstående beskrivningar utgör argument för samverkansklassen mer tid, ökade 
resurser och möjligheter för eleven att arbeta utifrån sina förmågor (som ofta finns på det 
visuella, fysiska och händiga planet).  Det kan också handla om att samverkansklassen ska 
syfta till att få barnen att bli mer ”psykologiskt hela” eftersom de bedöms som ”tudelade” 
eller ”vistande i extremerna”. En psykosocial problematik ses också i de flesta fall som 
vägledande för placering i samverkansklass (undantaget är Felix), varför valet av insats syftar 
till stödjande arbete med föräldrarna, förbättring av samspel mellan föräldrar och barn samt 
ett individualterapeutiskt arbete med barnet. Även för Elina, vars föräldrar funderat på skolor 
med estetisk inriktning, framgår av den behandlingsplan som BUP upprättar att stödkontakt 
och familjesamtal planeras för familjen, tills ytterligare utredning och bedömning har gjorts 
av Elina.  
 

Hur framträder olika kunskapsperspektiv ur utsagor om skol svårigheter? 

 
Jag vill nu ge exempel på hur olika professionella kunskapsperspektiv framträder i 
beskrivningar av elevers skolsvårigheter (här ges också en del exempel på den frågeställning 
som förra avsnittet behandlade, hur argumentation förs för olika insatser). I tidigare studier 
har framhållits att beskrivningar från psykologer som rör medicinska aspekter av elevers 
skolsvårigheter, där elever pekas ut som bärare av problemet, ofta överordnas beskrivningar 
som är sociala eller som tar sikte på samspelet med omgivningen (se till exempel Asp Onsjö, 
2006; Lundgren, 2006; Lutz, 2009). Det skulle då, om jag tar exempel från min empiri, 
innebära att problembeskrivningar som ”impulsiv, rastlös och oberäknelig” omtolkas i 
medicinska termer som ”ADHD kombinerad form och trotssyndrom.” Detta till förmån för 
t.ex. ”socialpsykologiska”, ”utvecklingsekologiska” eller ”strukturella” förklaringsmodeller 
av skolsvårigheter, se de två exempel nedan där Charlie först beskrivits av mamman och 
sedan av psykologen. 
 
”Han  [Charlie] är impulsiv, rastlös och oberäknelig, kan t.ex. springa rakt ut i gatan utan 
att se sig för. Han har svårt att koncentrera sig även i leken. Han leker mest på sina egna 
villkor. Han föredrar kontakten med vuxna. Om han t.ex. besöker andra barn umgås han 
för det mesta med deras föräldrar. Charlie tål inte motgång eller att man sätter gränser för 
honom. Charlie är flera gånger per dag inblandad i bråk och konflikter speciellt med sin 
bror. Han kan då göra illa sin bror. Charlie får ofta vredesutbrott. Han kan då kasta och 
även förstöra saker” /---/ ” Då modern besöker andra familjer eller får besök är Charlie och 
hans bror mycket jobbiga. Detta har till följd att modern undviker kontakter med vänner 
och bekanta och hon blir på grund av detta isolerad med barnen.”  (aktuell situation enligt 
mamman i neuropsykiatrisk utredning – Charlie sju år, ur ansökan till SUG) 
 
 ”Charlie är en sjuårig pojke som remitterats för utredning på grund av stark oro, 
koncentrationssvårigheter och svårigheter att fungera i grupp och anpassa sig till 
situationen i förskoleklassen. Testning visar att Charlie har kognitiva resurser inom 
normalområdet dock i den nedre delen. Han har brister i arbetsminne och misstanke om 
vissa perceptuella brister finns. Charlie är omogen för sin ålder.  
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Både i skolan och hemma får han aggressionsutbrott, är trotsig och följer inte vuxnas krav 
och regler. Charlie uppfyller kriterierna för ADHD kombinerad form och trotssyndrom.”  
(utsaga psykolog ur neuropsykiatrisk utredning – Charlie sju år, ur ansökan till SUG) 
 
I ett annat exempel som handlar om Christoffer föreslår psykologen som lämnat utlåtande i 
akt dock inte undervisning i liten grupp eller i ett mindre sammanhang, utan ger 
skolpersonalen konkreta pedagogiska råd hur de kan förhålla sig till Christoffer. Råden som är 
tänkta att tillämpas i ett reguljärt skolsammanhang avslutas såhär:  
 
”Acceptera att han kommer att vara ojämn i sitt fungerande. Vissa dagar fungerar hans 
förmåga att vara uppmärksam bättre, andra dagar sämre.” (utsaga psykolog – Christoffer, 
11 år, ur ansökan till SUG ) 
 
Även i utsagor om Christians skolsvårigheter, visas närheten mellan psykologiska och 
pedagogiska (eller specialpedagogiska) perspektiv, se de bägge exemplen nedan: 
 
” Visst kan det vara viktigt att ha en viss kunskap om Christians ungefärliga kognitiva 
funktionsnivå, men det mest väsentliga är dock att få en djupare förståelse av Christians 
specifika styrkor och svagheter och att förstå konsekvenserna av dem: Kunskapen är viktig 
för det pedagogiska arbetet med Christian i fråga om förhållningssätt, åtgärder och 
insatser. Det handlar således om att förstå när och hur det är lättare eller svårare för 
Christian att ta in information, bearbeta och processa och komma fram till lösningar.”  
(utsaga psykolog, specialpedagogisk enhet – Christian 15 år, ansökan till SUG) 
 
” Ha tydligt presenterade och uppgifter anpassade utifrån hans nivå, ha uppgifter som är så 
meningsfulla och begripliga som möjligt. Det kan vara värdefullt att utgå från den 
verklighet och vardag som Christian befinner sig i d.v.s. från något som han kan relatera 
till, är intresserad av och bra på, göra Christian medveten om vad han ska lära sig och 
varför han behöver kunna det, ha en tydlig struktur och hjälp med planering och 
igångsättande, få hjälp och tid att lära sig metoder, strategier och arbetssätt med nytt 
material/uppgifter/områden etc.”  (utsaga psykolog, specialpedagogisk enhet – Christian 15 
år, ansökan till SUG) 
 
I exemplet med Caleb blandas psykologens medicinska utsagor med konkreta beskrivningar 
av hans svårigheter. Av exemplet framgår inte heller att liten undervisningsgrupp 
rekommenderas, bara att Caleb behöver stöd. 
 
”Caleb uppfyller inte kriterierna för Autistiskt syndrom men hans svårigheter med kontakt, 
kommunikation och språk faller inom området autismliknande tillstånd. Det är av stor vikt 
att Calebs skolsituation anpassas efter hans svårigheter.” (utsaga psykolog – Caleb 8 år, ur 
ansökan till SUG) 
 
På motsatt vis visas i de två exempel om Calle som upprepas nedan att lärare utifrån 
pedagogiska och psykosociala perspektiv istället argumenterar för placering i särskild 
undervisningsgrupp. 
 
” Det blir alltmer tydligt att han är i stort eller mycket stort behov av att få gå i en liten 
klass. Calle har ännu inte knäckt den sociala koden och behöver mycket hjälp med den 
biten. Det kan vi inte ge honom här, anser jag (som bedömer mig själv som en mycket 
erfaren lärare).”  (utsaga stödlärare, lågstadiet – Calle 12 år, ur ansökan till SUG) 
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” Calle behöver mycket vuxenstöd, struktur och tydliga rutiner, samt fortsatt träning i 
socialt samspel. Detta gör att vi rekommenderar fortsatt skolgång i liten grupp. Calle klarar 
bäst när skoldagen är väldigt förutsägbar han är tryggast när det är rutiner som han 
känner igen. Vid plötsliga rutinförändringar eller krav kan han reagera med aggressiva 
utbrott.” (utsaga lärare, resursgrupp – Calle 12 år, ur ansökan till SUG) 
 
När det gäller Caleb fick förskolepersonalen också tips av logopeden (detta beskrivs mer 
längre fram) hur de skulle stärka och stimulera honom i hans språkutveckling. Dessa tips 
kombinerades med egna förskolepedagogiska strategier kring att vidareutveckla leken för 
Caleb ”så att den kan råda under samspel, på pojkens egna initiativ”, se exemplen nedan.  
 
” Ordna för lek i mindre grupp. Både spontan lek och regelstyrda lekar. Vara ett vuxenstöd 
i leksituationer för att utveckla kamratkontakten. Locka till lek med jämnåriga och skapa 
nya kamratrelationer.”  (utsaga förskolepersonal – Caleb, 8 år, ur ansökan till SUG) 
 
” Intresset för att leka med andra barn ökar och det har lett till att fler kontakter tagits. Han 
behöver fortfarande stöd i dessa kontakter, både verbalt och i konkreta handlingar. Detta 
har vi haft möjlighet att arbeta med tack vare det stöd vi fått. När det gäller rutiner och 
övergångar under dagen på förskolan behöver han fortfarande stöd för att de ska flyta på. 
Med stöd av en vuxen går de lättare. När det gäller behovet av språklig träning har vi märkt 
att behovet av träning har ökat. Skillnaden mellan pojken och jämnåriga kamrater märks 
mer ju äldre de blivit och den kommunikativa förmågan utvecklats olika långt”  (utsaga 
förskolepersonal – Caleb, 8 år, ur ansökan till SUG) 
 
I exemplet framkommer också en utvecklingspsykologisk aspekt: allt eftersom barnen blir 
äldre blir skillnaden mellan Caleb och de andra större. Utifrån detta perspektiv, kan det 
således uppfattas som lättare att argumentera för inkludering av förskolebarn än skolbarn, dels 
eftersom avvikelserna inte uppfattas som lika påtagliga för yngre barn och dels eftersom olika 
krav ökar i takt med åldern.  
 
När Eriks skolsvårigheter beskrivs av skolpsykolog och BUP står Eriks oförmåga att tackla 
krav, tendens att hamna i konflikter och hans emotionella utveckling i fokus (psykosociala, 
sociala och psykologiska aspekter), inte så mycket hur Erik fungerar specifikt inom olika 
ämnesområden. Det är i vissa situationer som kräver fördjupad problemlösning han enligt 
skolpsykologen reagerar med motstånd på de kunskapskrav som ställs.  Han bedöms som 
normalbegåvad, framförallt med god språklig förmåga och självinsikt. Ett medicinskt 
perspektiv är heller inte framträdande. Skolpsykologen för ett resonemang där Eriks 
skolsvårigheter kan förstås i relation till samspelet med omgivningen, och menar att 
omständigheterna kan påverka hans prestation i test.  
 
” Det har blivit negativa cirklar i samspelet med Erik både hemma, i hans två familjer, och i 
skolan. Han har kraftiga humörsvängningar och svårigheter med självreglering. Vid 
motgångar reagerar han ofta med aggressionsutbrott. Erik har svårt med kravsituationer.”  
(ur barnpsykiatrisk bedömning – Erik 10 år, ur ansökan till SVK) 
 
I beskrivningarna av Elina finns såväl sociala och psykologiska som medicinska aspekter.  
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Ingen diagnos ges dock för de svårigheter Elina uppfattas ha utan texten rör snarare 
beskrivningar av hur Elinas låga självförtroende samspelar med hennes känslighet för krav i 
inlärningssituationer. I beskrivningen av föräldrarnas utsagor om Elinas svårigheter drar 
psykologen dock en ”diagnostisk slutsats”:  
 
” Elina är mycket händig, pysslar och skapar saker. Men föräldrarna tycker att hon har 
svårt att hålla ordning i sitt rum och att hålla tider. Elina tar inte gärna hem läxor, och tar 
hon hem dem är det svårt att få dem gjorda. Sammanfattningsvis har hon svårt med 
koncentration och uppmärksamhet och planering.”  (uppgifter från mamma ur 
psykologbedömning – Elina, 12 år, ur ansökan till SVK)  
 
Även för Elias framkommer såväl psykosociala som medicinska aspekter av hans 
skolsvårigheter i de utsagor som görs av psykolog, se exemplen. 
 
” Även syskonen har liknande problem. Elias har stora läs- och skrivsvårigheter. 
Föräldrarna är skilda sedan några års tid. Elias bor med sin mor och sina syskon. De 
träffar fadern på helger. Fadern har dyslexi. Han har även haft alkoholproblem. Graviditet 
och förlossning förlöpte på det hela taget väl för Elias moder. Under uppväxten var det en 
del bråk mellan föräldrarna. Elias har alltid varit livlig. Han kan bli arg och har varit 
nedstämd. Fin- och grovmotoriskt fungerar det mesta bra. Hemma tycker Elias om att 
hjälpa till i köket.” (utsaga psykolog, BUP – Elias 11 år, ur ansökan till SVK) 
 
” Elias behöver fortsatt mycket stöd vid för inlärning. Han brister i Arbetsminne och det är 
viktigt med korta och tydliga instruktioner. Inlärning tar tid för honom. Elias är också i 
behov av mycket känslomässigt stöd.”  (utsaga psykolog, BUP – Elias 11 år, ur ansökan till 
SVK) 
 
I den sista utsagan utfärdas vägledning av psykolog med pedagogiskt och psykologiskt 
innehåll (i.e. specialpedagogiskt). Psykologen argumenterar utifrån detta för att Erik behöver 
en mindre skolform som bättre kan möta hans behov. 
 
 

Professionell positionering via symboliska attribut 

 
Även om jag visat att olika kunskapsperspektiv överlappar varandra och att de inte alltid 
rangordnas (med det medicinska synsättet ”överst” och det psykosociala ”underordnat”) kan 
olika aktörer genom användandet av symboliska attribut likväl manifestera professionella 
positioner inom fälten undervisning, omsorg och behandling.  Uppsatsens empiriska material 
gav möjlighet att studera symboliska attribut genom aktörernas fackspråkliga utsagor. Även 
dokumenten i sig, t.ex. ett psykologutlåtande eller ett åtgärdsprogram utgör symboliska 
attribut. Nedan beskrivs först en del av den typen av symboliska attribut (se de understrukna 
orden i exemplen) som finns med vid utsagor om elever i särskolan.  
 
”heldagsschema med Boardmakerbilder” 
”Han tar ner bilden vid schemat och minns oftast vart han är på väg” 
”behöver vuxet stöd hela tiden för att stanna kvar i en aktivitet” 
” Arbetar 2 pass per dag/4 uppgifter åt gången. Tar sina uppgifter från vänster till höger.” 
”Färgsorterar, matchar bilder. Sorterar sak till sak. Arbetar dels i korg, dels i mapp.”  
” Efter 2 uppgifter blir han plockig och lite rastlös. Går dock att styra honom att jobba med 
ett par till” 
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”Han  pratar med en hel del inlärda fraser, såsom Du heter Anna. Hej Anna. Det räcker. 
Ibland blir det i sitt sammanhang som vila slut, jobba slut när Björn tycker att det är nog. 
Har ett gott minne och memorerar namn på ett flertal av skolans personal och elever.”  
” Björn använder sin pecs pärm vid främst måltider men även vid en del inlärnings 
uppgifter. Och vid rast då han begär sig bollen.” (antecknat vid elevvårdskonferens i 
särskola – Björn sju år, ur ansökan till särskola) 
 
Ovanstående symboliska attribut kan relateras till innehållet i särskolans verksamhet, de 
pedagogiska material och hjälpmedel som finns, hur miljön tydliggörs genom scheman och 
bilder samt upprepning av arbetsuppgifter. Vidare beskrivs via dessa symboliska attribut 
särskolans förväntningar på eleverna; att det inte är självklart att eleven ska veta vart han är på 
väg, att eleven inte har ett fullständigt och funktionellt språk, liksom att det uppfattas som 
tecken på gott minne att eleven kan namn på elever och personal. 
 
En viktig aspekt av särskolans verksamhet är ökad tillgång till personal. I den pedagogiska 
utredningen av Albert framgår att alla åtta barn i Alberts klass har en neurologisk skada och 
att personalen i klassen består av en pedagog, lågstadielärare, en specialpedagog, en 
konduktor och alla elevers personliga assistenter. Detta beskrivs innebära att det allt som allt 
kan vara 19 personer i klassrummet. Sedan beskrivs symboliska attribut i fråga om hur 
skolsituationen var upplagd för Albert när förnyad ansökan om särskoleplacering gjordes. 
Men symboliska attribut förmedlar också hur undervisningen i denna särskoleklass är upplagd 
mer generellt, se exemplen nedan. 
 
”Albert har en egen plats i rummet. Han arbetar efter TEACCH-metoden = mycket 
struktur”  (utsaga ansvarig pedagog - Albert 8 år, ur ansökan till särskola ). 
 
” Albert läser ej än, men kan väldigt många ordbilder. Han tycker mycket om läsning. 
Arbetet i klassen är tematiskt: Boken om mig själv, Sifferboken, Färgboken, 
Bokstavsboken, Astrid Lindgren mm. Albert tycker om att lyssna till berättelser och rim. All 
matematik är konkret, taluppfattning tom 20, ramsräknar till flera hundra. All 
undervisning är så sinnlig som är möjligt. Albert arbetar ej på åldersadekvat nivå. Albert 
har bild, musik, KP (konduktiv pedagogik), FMT (funktionell musikterapi), idrott för 
utbildade pedagoger i dessa ämnen. I klassrummet har Albert SV, MA, SO och NO för 
undertecknad, utbildad i dessa ämnen. Han får även taktil stimulering för utbildad i detta. 
Albert älskar samlingarna i klassen och deltar med liv och lust, så länge han får vara 
väldigt aktiv själv. Han har svårt för att lyssna på andra.” (utsaga ansvarig pedagog - Albert 
8 år, ur ansökan till särskola). 
 
Ovan framgår att Albert inte läser, annat än ordbilder. Ordbilder handlar om att lära sig att 
känna igen enstaka ord, snarare är att foga samman ord till meningar. Att Albert tycker om 
läsning handlar således inte om att han själv läser böcker. Observera att pedagogen hela tiden 
understryker att personalen är utbildad för de olika ämnena vilket antyder att så inte behöver 
vara fallet för särskolan. När det gäller samverkansklass vill jag uppmärksamma följande 
symboliska attribut: 
 
”Behandlingskontakt för Erik och föräldrarna med fokus på samspelet. 
Samspelsbehandling tillsammans med respektive förälder. 
Föräldrasamtal, gemensamma, med fokus på föräldrarnas samarbete kring och 
förhållningssätt till honom. Enskilda samtal med föräldrar kring den egna föräldrarollen.”  
(planerat upplägg kring elev – Erik 10 år, ur ansökan till SVK)  
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Ovanstående attribut manifesterar innehållet i samverkansklass och känns inte igen för 
grundskolans verksamhet (om man bortser från elevhälsans arbete). Symboliska attribut för 
logopeder uttrycktes av en logoped som beskrev att Elias på grund av sin språkstörning 
behöver ”särskild färdighetsträning som skall vara skild från kunskapsinhämtande.” Fler 
exempel på logopeders symboliska attribut ges nedan: 
 
” Stereotypa fraser förekommer, samt ämnesglidningar och abrupta ämnesbyten”  
” Flerordssatser. Förekomst av ekolalier.” (utsaga logoped – Caleb, 8 år, ur ansökan till 
SUG) 
 
” Annat hemspråk påverkar, men förklarar inte resultatet [av psykologens tester]”  
(utsaga logoped - Emir 12 år, ur ansökan till SVK)61 
 
Logopedens symboliska attribut handlar naturligtvis om tal och språk, men används också för 
att markera skillnaden mellan talträning och annat kunskapsinhämtande. Vidare görs i 
ovanstående utsaga en positionering gentemot andra faktorer (i det här fallet annat 
modersmål) som skulle kunna förklara Emirs resultat på kognitiva tester. Logopedens 
symboliska attribut ”ekolali” kan också lånas av olika aktörer inom olika fält vilket befäster 
närhet mellan dessa.  
 
De symboliska attribut som manifesteras genom psykologers uttalanden visar också närheten 
till såväl humanvetenskaper som naturvetenskaper, se samtliga exempel nedan. 
 
” När han leker själv radar han oftast upp de saker han leker med, djur eller bilar. Han 
leker inte med dem. Tittar gärna på när andra leker.”  (utsaga psykolog – Caleb 8 år, ur 
ansökan till SUG) 
 
” Det är lätt att förstå vad han säger, men det är ibland svårt att förstå hans associationer. 
Dessa kan bryta dialogen. (---) Caleb har svårt att få en överblick över testmaterialet. Han 
fokuserar ofta på enskilda bilder och detaljer.” (utsaga psykolog – Caleb 8 år, ur ansökan till 
SUG) 
 
” begåvningsmässigt ligger något under genomsnittet på det icke verbala testet (IK 81 inom 
intervallet 76-86 (90 %) och på den logiska en IK-poäng på 86 (i intervallet 77-95 (90 %)”  
(utsaga psykolog – Caleb 8 år, ur ansökan till SUG)  
 
”Det är viktigt för Filip med vuxenstimulans, lugn avskild miljö, täta pauser och belöningar 
samt att hans självkänsla stärks. Filip har svårt med små tecken. Möjlighet till extra 
synkontroll kommer att tas upp på skolmöte. Filip och mamma kan inte alls tala med 
varandra, då de inte talar samma språk.”  (utsaga psykolog – Filip 9 år, ur ansökan till SVK ) 
 
”Vad som talar för [en autistisk problematik]: Ointresse för andra barn vilket dock måste 
relateras till hans utvecklingsnivå och hans hjärnskada. Det finns inslag av repetitivt 
beteende och tjatighet. Albert är känslig för höga ljud. Han ber sällan om hjälp – tar den 
för given.  Vad som talar emot [en autistisk problematik]: Han samspelade tidigt med 
föräldrarna. Han leker utklädningslekar. Albert gillar tittut och ”här kommer det en” – 
lekar. Han har inte svårt med nya miljöer.  

                                                 
61 Emir var dock sex år när han testades av logoped. 
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Albert har utvecklat sin samspelsförmåga mycket sedan han kom till Aspdungens särskola. 
Han kan hitta på och ljuga vid frågor. Det har tidigare funnits inslag av ekolali men inte 
numera.” (utsaga psykolog – Albert 8 år, ur ansökan till särskola) 
 
Resultatet på WISC-III ger en bild av en normalbegåvad pojke som sammantaget presterar 
bättre på de verbala deltesten jämfört med de performala. En skillnad som är statistiskt 
signifikant.”  (utsaga psykolog – Christoffer 11 år, ur ansökan till SUG) 
 
”Detta [psykologens testresultat] stämmer överens med den bild man subjektivt får av 
Charlie som en allmänbildad, vaken och vetgirig pojke. På ett av de ickeverbala deltesten, 
Blockmönster, får han ett mycket lågt resultat avsevärt under genomsnittet. Detta resultat 
och det sätt som Charlie försöker lösa uppgifterna på ger misstanke om att han kan han 
problem med visuell perception. I snabbhetsfaktorn får Charlie ett lågt värde. Han arbetar 
långsamt men störs också av sin oro och vaksamhet på det som händer runtomkring 
honom”  (utsaga psykolog – Charlie 7 år, ur ansökan till SUG) 
 
Psykologen använder som synes symboliska attribut där de egna ”subjektiva” observationerna 
av barnet (om samspel, självkänsla, intressen, språk, beteende) jämförs med resultatet av 
tester där avvikelser inom olika kognitiva prestationsområden utgår från matematiska 
genomsnittsvärden. Via dessa symboliska attribut växlar synen på barnet från att vara 
”samspelande”, ”viljestyrt” och ”känslostyrt” till att vara ”kropp” med ”brist” och ”i behov av 
enskildhet”. ”Differentialdiagnostisering” är ett annat symboliskt attribut som påträffades i 
materialet som användes av psykolog i för att skilja ut kognitiva svårigheter (som psykolog 
eller läkare bedömer) från språkstörning (som logoped bedömer) när det gäller Aysun.  
 
Mina exempel visar att det är genom avstampet i såväl humanvetenskaper som 
naturvetenskaper psykologer fäller sina omdömen om barn och ger rekommendationer. Det 
som saknas i ovanstående exempel är aspekter av det socialvetenskapliga perspektivet, som 
förvisso kan ses som ”flervetenskapligt”, men som huvudsakligen rör mer kontextuella eller 
strukturella sociala frågor (Eliasson-Lappalainen et al, 2008). Det skulle möjligen kunna 
kopplas till en utsaga om att barnet och mamman har olika språk. 
 
I uppsatsens empiriska material återfinns inte så många utsagor från läkare. De 
neuropsykiatriska utlåtandena är många gånger undertecknade av psykolog.  
I de två exempel som ges nedan visas dock att psykologer och läkare delvis använder sig av 
liknande symboliska attribut. 
 
[Alberts] ”språkliga utveckling har varit försenad och han har haft begränsade intressen, 
nonsensprat och ekolali samt beteendemässiga avvikelser.”  (utsaga psykolog – Albert 8 år, 
ur ansökan till särskola) 
 
[Alice] ” ligger i spannet IK 41-56” vilket i sin tur bedöms som ”lindrig mental retardation”.  
Skolläkaren uppger också att han träffat Alice och hennes mamma. Mamman har då 
förmedlat att Alice varit lite senare utvecklingsmässigt vad gäller talet.” (utsaga psykolog – 
Alice 15 år, ur ansökan till särskola) 
 
När det gäller symboliska attribut kopplade till lärare och grundskolan ges exempel nedan. 
Observera att de första utsagorna riktas till eleverna. 
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”egentligen rätt stark i engelska och förstår mycket och kommunicerar bra. Det är bara det 
att det inte sker någon inlärning eller utveckling just nu. Du kommer inte att nå dina 
kunskapsmål om det inte sker någon förändring.”  (ur underlag för utvecklingssamtal, 
engelska – Douglas, 15 år) 
 
”du har inte visat mycket intresse förutom i början av terminen och tar inte något som helst 
ansvar för din egen inlärning men provresultatet kommer att visa vad du har lärt dig.”  (ur 
underlag för utvecklingssamtal, svenska – Douglas, 15 år ) 
 
”Åtgärder: Dag har anpassad studiegång med två dagar på en arbetsplats och tre dagar i 
skolan. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på basämnena. Kravet för anpassningen är 
att såväl tiden i skolan som tiden på arbetsplatsen fungerar tillfredsställande.  
Ovanstående anpassning innebär en minskad möjlighet att nå betygsmålen i de ämnen som 
han läser”.  (ur bekräftelse om anpassad studiegång – Dag, 14 år ) 
 
Dessa symboliska attribut handlar om ämnen och basämnen, kunskapsmål, ansvar, krav, 
provresultat och betygsmål. Attribut som sällan används i direkt dialog med elever i 
särskolan. Men i skolans elevhälsa finns också symboliska attribut som dels används av 
psykologer inom BUP:s verksamheter, dels av socionomer inom socialtjänstens verksamheter, 
se exemplen nedan. 
 
” Vilken klass eleven än går i små måste vi alla ta ett helhetsgrepp kring eleven. Hur kan vi 
stärka eleven i positivt beteende? Hur kan vi hitta ett samarbete med hem och de andra 
föräldrarna? Föräldrar som nu tror att ingenting görs…”  (ur anmälan till EHT/arbetslag 
högstadiet – Defne, 14 år ) 
 
”Christian klarar inte gränssättning hemma utan får utbrott som mamman och systern har 
mycket svårt att klara av. Christian orkar inte komma till skolan, har stora 
sömnsvårigheter.” (ur handlingsplan högstadieskola – Christian, 15 år) 
 
”Christian har inga problem gällande ramen för socialt samspel med jämnåriga kamrater. 
Han är även reserverad, undviker kontakt med vuxna samt är tystlåten och nedstämd 
dagligen. På rasterna umgås Christian med äldre elever och han går frekvent ut för att 
röka. Skolan vet att Christian använder sig av snus samt dricker Cola för att bli pigg.”  (ur 
pedagogisk kartläggning högstadieskola – Christian, 15 år) 
 
Utöver humanvetenskapliga aspekter syns i ovanstående exempel också socialvetenskapliga 
och folkhälsovetenskapliga aspekter. Andra symboliska attribut som kan användas inom de 
fält uppsatsen undersöker utgörs av själva sättet att dokumentera, att föra akt. Till exempel får 
vi inte reda bakgrunden till att Calle bytt skola flera gånger, på det sättet är elevakter inte 
sociala på samma sätt som akter inom socialtjänsten.  

 

Olika förståelsemodeller banar väg för olika strategier 
 
Ovan visades att professionella aktörer kan använda olika symboliska attribut (i det här fallet 
handlade det om fackspråkliga attribut) för att befästa positioner inom fälten undervisning, 
omsorg och behandling mellan vilka gränserna ibland är flytande och perspektiven 
överlappande. Jag vill med två exempel visa hur olika förståelsemodeller (eller 
kunskapsperspektiv) kring elevers svårigheter kan ge upphov till olika strategier.  
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Det första exemplet handlar om Felix. Felix har beskrivits av en lärare som att han är på ”den 
konkreta nivån”. De utsagor som görs om honom visar också att han har ett begränsat språk 
och att han hanterar objekt ”märkligt”. Han uppges också rita ”huvudfoting” fast han är 10 år. 
Det andra exemplet är hämtat från Infoteket om funktionshinder (Landstinget i Uppsala län, 
2011). 62 
 
Först tittar vi på psykologens beskrivning av Felix utifrån förståelsen att han är 
traumatiserad/har PTSD (Vårdguiden, Stockholms läns landsting, 2011).63  
 
” Felix tittar aldrig öppet med ansiktet, d.v.s. han håller huvudet lite nedåt böjt och undviker 
direkt ögonkontakt. Felix är en blyg pojke. I kontakten är han tillbakadragen, avvaktande 
och undvikande. Felix kontakt med mig utvecklas ej nämnvärt med tiden. Vid ett tillfälle 
flyttar modern sig i soffan. Felix vänder sig direkt till modern och frågar varför hon bytte 
plats. Detta visar att Felix är ett mycket ängsligt och lyhört barn och reagerar på den 
minsta förändring som sker i rummet. Under detta besök får också Felix uppgiften att rita 
fri teckning. I början är han motiverad inför uppgiften men efter en kort stund talar han 
om att han inte kan rita och söker sig till modern. Han tittar på modern och förväntar sig 
att hon ska hjälpa honom att rita en teckning. I den aktuella situationen märks Felix 
bristande självkänsla, grundtrygghet och bundenhet till modern.” (utsaga psykolog – Felix 
sju år, ur ansökan till samverkansklass)  
 
De beskrivningar som görs av Felix sätt att fungera och vara i utsagorna i akten motsvarar 
kriterierna för autism. Nu jämför vi psykologens utsagor om Felix med en beskrivning av ett 
barn med autism: 
 
” Om du tror att ditt barn har autism. 
Du har ett barn i förskoleåldern och är orolig för ditt barns utveckling. Barnets tal är sent, 
annorlunda eller det talar inte alls. Du tycker att det är svårt att få barnets uppmärksamhet 
när du själv vill något. Det är svårt att få ögonkontakt och veta om barnet förstår vad du 
vill. Barnet verkar inte så intresserat av andra barn och vuxna. Det leker helst för sig själv. 
Ditt barn kanske reagerar starkt på att bli avbruten och kan bli mycket upprört över nya 
personer eller situationer.”  (Landstinget i Uppsala län, 2011) 64 
 
I det första exemplet tolkar psykologen undvikandet av ögonkontakt som ”blyghet”, alltså 
som ett ”emotionellt förhållande”. I det andra exemplet tolkas detta i stället som en följd av 
barnets hjärna fungerar annorlunda, precis som att någon måste hålla tidningen nära ögonen 
på grund av som nedsatt syn, alltså som ”kropp”.  Att ett barn reagerar starkt på förändring (i 
det här fallet att mamman flyttar på sig) tolkas av psykologen i första exemplet som att Felix 
är ett ”mycket ängsligt och lyhört barn” likaledes ett emotionellt förhållande. I det andra 
exemplet utgår förståelsen istället från att ett barn med autism, på grund av att de har ett annat 
kognitivt sätt att uppfatta och tolka verkligheten, kan reagera negativt på förändring. Det blir 
då inte ett uttryck för ”emotioner”. Dessa olika förståelsemodeller kan ge upphov till olika 
strategier.  

                                                 
62 Se länk: http://www.lul.se/templates/page____3689.aspx, hämtad: 110526 
63 Se länk: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-
stressyndrom-PTSD/, hämtad: 110526 
64 Se länk: http://www.lul.se/templates/page____3689.aspx, hämtad: 110526 
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Utifrån förståelsen att ett barn har PTSD (som i fallet med Felix) kan t.ex. psykoterapeutisk 
behandling ges, man lär barnet att skapa trygga relationer, att kontrollera stressreaktioner och 
öka social kompetens. Detta görs i nära samspel med föräldrarna (Vårdguiden, SLL, 2011).65  
Utifrån förståelsen att ett barn har autism kan istället strategin bli att tydliggöra miljön och 
skapa förutsägbarhet i samspelet med andra genom visuella hjälpmedel (med bilder och 
scheman).66 Olika kunskapsperspektiv eller problemformuleringar kan därmed få betydelse 
för hur stödet tar form. 
 

Disciplineringsdiskursen kontra omsorgsdiskursen 
 
I avsnittet ovan visades att olika förståelsemodeller eller kunskapsperspektiv kan bana väg för 
olika professionella strategier i arbetet med barn. Ur materialet framträder också hur olika 
diskurser artikuleras genom beskrivningar av elevers skolsvårigheter och i argumentationen 
för olika stödinsatser. Jag betecknar dessa som disciplineringsdiskursen, omsorgsdiskursen, 
den reguljärpedagogiska diskursen, den dialogiska diskursen, delegationsdiskursen samt 
prognos- och riskdiskurser. Först ger jag två exempel där jag ställer disciplineringsdiskursen 
kontra omsorgsdiskursen. Den första handlar om Emir och den andra om Felix, som också 
beskrevs ovan. För båda pojkarna gäller ansökan samverkansklass.  Längre fram visar jag hur 
disciplineringsdiskursen också artikuleras via utsagor för andra insatser, samt hur andra 
diskurser artikuleras i mitt material. Innan jag beskriver hur disciplinerings- och 
omsorgsdiskurser kan artikuleras i utsagor om elevers skolsvårigheter vill jag dock tydliggöra 
för läsaren hur jag ”naglar fast” dessa diskurser. Disciplinering åsyftar dels hur elever 
beskrivs ”i avvikelsetermer”, dels hur ”avvikelse” ska korrigeras via olika insatser (Lundgren, 
2006, se också kapitel två). En omsorgsinriktad argumentation i sin tur präglas först och 
främst av att eleven ska må bra och att hon inte ska utsättas för krav och påfrestningar som 
kan anses vara för stora. Insatserna präglas av omhändertagande och känslomässiga skäl väger 
vid utformandet av stöd än andra argument (se till exempel Asp Onsjö, 2006). 

Disciplineringsdiskursen – exemplet samverkansklass 
 
Emir beskrivs av psykolog såhär:  
 
”Emir är en lynnig, gränsöverskridande, styrande och egocentrisk elev med bristande 
impulskontroll. Han skrämmer barnen och är påfrestande för klassen. Man kan inte lita på 
Emir, han håller nästan aldrig sitt ord. Han har hög frånvaro. Han har svårt med social 
interaktion med jämngamla barn. Han är oföljsam och anpassar inte sina känslor efter 
situationen. Följer sina egna regler. Andra måste anpassa sig till Emir. Han förefaller 
sakna intresse för att lära sig. Emir väljer själv med vilka personer han studerar, han 
accepterar inte alla. Är ängslig att göra fel, behöver ständig bekräftelse och uppmuntran.  
Han är tävlingsinriktad elev som bevakar de andra elevers prestationer. Han är svartsjuk. 
Han kan skriva långa livfulla och lite skrämmande berättelser på datorn.  
Han har begränsad tidsuppfattning, kan inte klockan. Gillar att prata om sitt liv, beklagar 
sig eller blir något skrytsam. Somatiserar, har ont i huvudet eller hjärna, tar mediciner som 
han inte tycker hjälper. Är spänd i nacken, får massage. Äter inte frukost, blir trött.  
Har ett manipulerande sätt. Det är kränkande för Emir att misslyckas.  

                                                 
65 Se länk: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatiskt-
stressyndrom-PTSD-hos-barn-och-unga/, hämtad: 110526 
66 Även normalbegåvade personer med autism kan vara hjälpta av visualiserat stöd. 
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Han har svag förmåga till självinsikt, han skyler över sina misslyckanden, ursäktar sig, ”oh 
vad dum jag var, det visste jag precis”. Gillar även våldsamma, actionfilmer för vuxna. Har 
alltid haft svårt att inordna sig i en grupp och att följa de regler som gäller för alla.” 
(utsaga skolpsykolog – Emir elva år, ansökan till SVK) 
 
Klassläraren beskriver vidare att Emir:  
 
/---/ ”har svårt att acceptera att i vissa frågor är det de vuxna som bestämmer. Emir har 
svårt att hålla gemensamma överenskommelser och att ta ansvar för sina handlingar. Emir 
kan bete sig helt klanderfritt i flera veckor om han väntar på en belöning, vilket i Emirs fall 
oftast är ett dataspel eller en film. Emir är en filmfanatiker och har sett ett mycket stort 
antal filmer vilka ofta inte har varit avsedda för hans ålder.” (utsaga klasslärare – Emir 11 
år, ansökan till SVK) 
 
Ovan visas att utsagorna växlar mellan att beskriva Emirs svårigheter i termer av hans 
funktionshinder (generell språkstörning och ADHD) och viljestyrt beteende. Som om han 
skulle kunna bete sig ordentligt, bara han skärpte sig (eller bara föräldrarna lärde sig sätta 
bättre gränser). Beskrivningar av svårigheter som att inte kunna klockan, att ha bristande 
självkänsla, inte äta, blir uttryck för missanpassning och motståndshandlingar (som ska kuvas 
via behandling?). Även det han är duktig i framställs som olämpliga aktiviteter (skriver 
skrämmande berättelser, filmfanatiker). Emir är utifrån en tolkning av ovanstående utsagor 
”hjärna” och ”beteende” och ett alltför påtagligt ”jag” som tar plats. 

Omsorgsdiskursen – exemplet samverkansklass 
 
Felix i sin tur beskrivs enligt följande:  
 
”Felix är en lågstadiepojke med mellanblont hår. Han har ett fint ansikte men han tittar 
aldrig öppet med ansiktet, d.v.s. han håller huvudet lite nedåt böjt och undviker direkt 
ögonkontakt. Felix är en blyg pojke. I kontakten är han tillbakadragen, avvaktande och 
undvikande. Felix kontakt med psykologen utvecklas ej nämnvärt med tiden. Felix har 
lättare att känslomässigt knyta an och relatera till vuxna än till barn. Har dock utvecklat 
kontakter med enskilda barn men svårt med barn i grupp. Felix imponerar med sin kraft 
och positiva utveckling allt sedan adoptionen efter en svår start i livet med fyra år på 
barnhem.  I sin tidiga barndom har han sannolikt varit mycket motoriskt och socialt 
understimulerad. Idag är han en pigg, glad pojke och nyfiken pojke som gärna rör på sig, 
men som har ett omoget och i vissa lägen instabilt rörelsemönster. Felix undviker de 
rörelser som är svåra och gör något annat istället, någon rörelse han är bra på t.ex. i stället 
för att stå stilla på ett ben ”ramlar” han på golvet eller slår en kullerbytta. Man kan säga 
att Felix har svårt att vila i rörelsen dvs. att stanna upp och hålla balansen. Dessa 
svårigheter syns bland annat när Felix går i trappor. Felix har lite dåligt självförtroende 
vilket också gör att han undviker att göra rörelser som han inte tror att han klara. Han 
behöver mycket uppmuntran.” (utsaga psykolog – Felix sju år, ur ansökan till SVK)  
 
Utsagorna om Felix pekar mot att psykologen ser barndomens brist på social och fysisk 
stimulans som orsak till Felix svårigheter. Svårigheterna uttrycks som förseningar i den 
psykomotoriska och emotionella utvecklingen.  Ordet ”försening” inger hopp, att utveckling 
hos Felix kan förväntas.  De autistiska dragen hos Felix ges också sociala och psykologiska 
dimensioner, snarare än kognitiva. Ändå är Felix utifrån en tolkning mycket ”kropp” snarare 
än ”beteende” som Emir. Han är ”blyg” och ”omogen” men imponerar med sin ”kraft”. 
Utsagorna artikulerar omsorg såtillvida att Felix behöver uppmuntran och stimulans, snarare 
än gränser.   
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Disciplineringsdiskursen – exemplet anpassad studieg ång 

 
Ovan beskrevs disciplineringsdiskursen kontra omsorgsdiskursen som artikulerades via två 
barn placerade i samverkansklass. Jag vill ge ytterligare några exempel på 
disciplineringsdiskursen uttryckt via beskrivningar av barn som fått anpassad studiegång eller 
när ansökan gällt särskild undervisningsgrupp och särskola.   
 
För elever som fått anpassad studiegång är de disciplinerande inslagen i mitt material starka. 
Undantaget är Dag där problembeskrivningarna inte bara rör hög skolfrånvaro och låg 
läxaktivitet, utan även i liten mån hans psykiska mående och oroliga hemmasituation. Även 
när det gäller Defne finns vissa inslag av omsorg, dessa överskuggas dock av de disciplinära 
inslagen. Informationen om Douglas var överhuvudtaget mycket knapphändig.  
 
Innan jag presenterar några exempel på disciplineringsdiskursen ger jag några beskrivande 
ord om anpassad studiegång. Anpassad studiegång kännetecknas mer av att vara ”sista utväg” 
än planerad strategi vilket såväl granskade policydokument som empiriskt material 
förespeglar (bland annat genom avsaknaden av dokumentation för Douglas).  
Detta ska också vara en insats skolan tar till när andra resurser uttömts. Som visades i kapitel 
två uttrycktes på 1980-talet tvivel i statliga utredningar om problemet med ”skoltrötthet” 
verkligen kunde avhjälpas genom att det som utgör problemen ska undvikas (SOU 1983:63).  
Vidare framkom i samma statliga utredning att ”långtidsskolkare”, elever med 
”anpassningssvårigheter” eller elever med ”utpräglad skolleda” kunde komma ifråga för 
anpassad studiegång på 1980-talet precis som i mitt material. 
 
Så till mina exempel. När det gäller Douglas svårigheter att organisera skolarbetet, att närvara 
på lektionerna och att klara skolans krav och förväntningar, finns beskrivningar som tyder på 
att lärarna uppfattar att detta handlar om att han har en negativ attityd till skolarbetet och att 
han ”egentligen” är rätt stark i vissa ämnen eller att han ”har kapacitet om han bara vill” och 
att det som fodras för att det ska fungera bättre är att han höjer sin ”ambition och motivation.” 
Ansvaret förskjuts mer eller mindre till Douglas själv att lösa situationen.  
 
I beskrivningar av Defne är disciplineringsdiskursen starkast, dessutom beskrivs hennes 
svårigheter främst utifrån ”sociala” perspektiv: hon bryter skolans regler, beter sig aggressivt 
och hotfullt gentemot elever och personal och hon har hög skolfrånvaro. Skolan (och 
elevhälsan) har förvisso arbetat med hennes ”självbild” bland annat genom ”positiv 
förstärkning” samt försökt ge olika former av stöd. Skolan tycker inte heller att enbart 
anpassad studiegång är en bra lösning, det är tydligt att vissa på skolan helst ser att Defne får 
stöd någon annanstans, se exemplet nedan.  
 
”Andra elevers trygghet på skolan måste säkras. Defnes sätt att agera är hotfullt och 
utpressningslikt (mobbing).” (ur anmälan till EHT/arbetslag högstadiet – Defne 14 år, 
ansökan om anpassad studiegång). 
 
Andra utsagor visar att visst hopp finns om att situationen ännu kan lösas genom att man 
upprättar ”ett schema med basämnen + några till, med samma start och sluttid varje dag” och 
genom ”att minimera antalet vuxna som eleven ska behöva ha kontakt med”.  
Enligt dessa utsagor behöver Defne tryggheten i att träffa ett fåtal vuxna och att få möjlighet 
till positiv uppmärksamhet. Vidare hade man hopp i att en insats Defne kunde ha fått via 
socialtjänsten (som mamman avböjde till) kunde ha avhjälpt problemet, se exemplet nedan.  
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”ART-utbildningen hade varit ett steg på vägen att bygga upp elevens självkänsla och 
trygghet och hade givit henne verktyg att agera på sina känslor och de situationer som 
uppstår.” (ur anmälan till EHT/arbetslag högstadiet – Defne 14 år, ansökan om anpassad 
studiegång). 
 
Detta visar dels att disciplineringsdiskursen artikuleras i ett sammanhang av ständiga 
tillkortakommanden från skolans sida, dels att skolan ”kommit i det läget” att man vill 
hänskjuta ansvaret till det ”sociala och behandlande fältet” (se delegationsdiskursen längre 
fram). 

Disciplineringsdiskursen – exemplet särskild undervi sningsgrupp 

 
För Christian vars ansökan gäller särskild undervisningsgrupp artikuleras 
disciplineringsdiskursen via utsagor som att den vuxne i enskilda undervisningssituationer 
”övervakar” hans skolarbete och för Charlie via utsagor som att han ”tar ansvar för och 
hjälper sin bror lite för mycket.”   
 
I nedanstående exempel visas också att förskolepersonalen växlar mellan att uppfatta Charlies 
oro som ”kroppslig” och ”viljestyrd”. Kroppsliga svårigheter behöver anpassning och omsorg, 
handlar det om att barnet vill få sin vilja fram krävs mer disciplinerande eller fostrande 
åtgärder. 
 
 ”Då Charlie varit hemma från skolan har Charlie fungerat bättre, t.ex. varit med i 
samlingen korta stunder. Han har också kunnat leka med andra barn, om än på hans 
villkor. Charlie är motoriskt orolig, vill vara först och har svårt att vänta på sin tur.” 
(utsaga förskolepersonal i neuropsykiatrisk utredning – Charlie sju år, ansökan till SUG) 
 
I utsagan ovan skymtar också ett antagande om att barnet genom att det undantagits ett tag 
från förskolan (genom att i det här fallet vara hemma) fungerar bättre när det är tillbaka. 
 
I akten om Calle framträder psykosociala aspekter ifråga om samspelet med andra barn, en 
eventuellt ”splittrande” hemsituation samt beskrivningar av att föräldrarna upplever ökad 
trygghet när Calle fått stöd. När det gäller pedagogiska beskrivningar av Calle handlar det om 
åtgärder och anpassningar som gjorts. Det finns disciplinära och fostrande inslag i dessa 
beskrivningar, t.ex. att han börjat ”utnyttja att han får speciella förmåner” och ”han vill inte 
att någon annan bestämmer vad han ska göra” och ”Om möjligt kan mammas regler gälla 
både hos mamma och pappa.”  Biologiska begrepp som ”kemi” och ”dagsform” är 
beskrivningar som återkommer från skolans sida för att förklara när det fungerar och inte för 
Calle, snarare än konkreta resonemang som kopplas till förmågan att förstå och hänga med i 
skolundervisningen. 

Disciplineringsdiskursen – exemplet särskola 

 
När det gäller Angela, 8 år, är som jag skrivit tidigare den pedagogiska kartläggningen inte 
komplett och bilden av Angela i klassrumssituationen blir därför vag.  
Däremot synliggörs hennes svårigheter i utredningar av skolläkare och skolpsykolog. Dessa 
benämns främst som bristande allmänbildning, logisk förmåga och begreppsbildning samt 
bristande förståelse i samhällsregler, vilket kan ses som uttryck för att placering i särskolan 
också har disciplinerande inslag.  
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För Alice skymmer disciplineringsdiskursen det faktum att hon kritiserats av kamrater och 
fokus flyttas från det ”psykosociala” i inlärningssituationen till Alice egna 
tillkortakommanden, se exemplet nedan.  
 
”Hon har varit utsatt för ’kritik’ från andra elever i gruppen vilket säkert har påverkat 
hennes självförtroende. Tidigare under våren har hon gjort ganska bra ifrån sig med sedan 
praon har hon halkat tillbaka i samma beteendemönster som i början på ht, dvs pratar bort 
tiden och gör inte skrivuppgifter.” (utsaga mentor/arbetslag – Alice 15 år, ur ansökan till 
särskola) 
 
I nästa exempel kan vi se hur mentorn växlar, mellan disciplinerande och omsorgsgivande 
uttalanden, liksom i fallet med Charlie ovan. 
 
”Tyr sig till vissa kamrater – tyvärr inte de lämpligaste: behöver mycket stöd för att 
utvecklas!!” (utsaga mentor/arbetslag – Alice 15 år, ur ansökan till särskola) 
 
När det gäller Björn vars bedömningar i akt handlar om att han ska byta nivå från 
grundsärskola till träningsskola koncentreras beskrivningarna till hans konkreta svårigheter 
(”begränsat språk”, ”kastar saker”, ”kladdar”, ”äter lera”, ”spottar”, ”puttas”). Men det 
förekommer också flera negativt värdeladdade ord som ”forcerat”, ”slarvigt”, ”plockig” och 
”rastlös” i utlåtandena om honom. Antydan görs också att Björns ”avvikande beteende” kan 
bero på bristande möjlighet till vuxen ”styrning”, det vill säga disciplineringsdiskursen 
artikuleras också via den personaltäthet som finns i särskolan. 

 

Omsorgsdiskursen kontra den reguljärpedagogiska diskursen  

 
I olika utsagor framträder diskursen om omsorgspedagogiken: den är visuell, sinnlig och 
praktisk till skillnad mot den reguljära pedagogiken: som är abstrakt (läsning och räkning) 
och världslig (omvärldsorienterad och socialt krävande). Även om den reguljära 
skolverksamheten också omfattar praktiska och estetiska moment (slöjd, bild, musik och 
gymnastik), står det klart att förmåga till abstrakta färdigheter, omvärldsorientering samt 
sociala färdigheter och förmåga till social anpassning är överordnade. Aysun, som placeras i 
särskola, uppges till exempel fungera åldersadekvat i friidrott och simning. Däremot har hon 
svårt för lagsporter. Hon uppges också vara intresserad och klara av praktiska och estetiska 
ämnen som musik, textil- och metallslöjd och bildundervisning. Detta gör dock inte att hon 
”kvalar in” till den reguljära skolan, snarare uppfattas den särskilda ”särskolepedagogiken” 
kunna matcha hennes färdigheter. Utsagorna om elever som har skolsvårigheter tydliggör att 
den reguljära skolan fodrar självständighet av eleverna liksom social förmåga och faktiskt - 
självförtroende. I särskolan, liksom i den traditionella omsorgsmiljön, erbjuds eleverna 
socialisering i form av tät vuxenkontakt tillsammans med färre elever. Vilket paradoxalt nog 
både minskar och ökar möjligheter till träning av självständighet. 
 
Inte sällan är de pedagogiska bedömningarna knapphändiga i mitt material (för elevakter 
rörande anpassad studiegång dominerar dock pedagogiska utlåtanden jämte utsagor från 
elevhälsan). Den ”reguljärpedagogiska diskursen” blir därför ibland utifrån mitt material 
svårgripbar. När det gäller Alice, vars ansökan avser särskolan, saknas till exempel uppgifter 
om tidigare skolgång. Däremot tydliggörs den reguljärpedagogiska diskursen i viss mån när 
hennes förmågor skattas inom olika områden, där 1 är lågt och 9 högt.  
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I fråga om koncentration, minnesförmåga, tidsuppfattning, självtillit, muntliga och skriftliga 
instruktioner, matematik och samspel med jämnåriga och vuxna skattas Alice genomgående 
lågt (1-3). Vad gäller läsförmåga skattas hon dock med 4 för fakta och 6 för skönlitteratur (1 
för egen läsning med bokval), med 4 för ”skriva” och ”egna texter”, 7 för handstil och 5 för 
kroppsuppfattning, grovmotorik, koordination och balans. Starka sidor beskrivs som ”några” 
och mentor och arbetslag känner inte till Alice intressen men uppger att hon vill bli 
hårfrisörska. Vidare uppges att hon kan simma, men att hon inte vill  delta. Exemplet visar, 
utifrån en tolkning, att en viss typ av kunskaper överordnas när det gäller skoltillhörighet för 
elever med ojämna förmågor. Exemplet visar också att barnets vilja och motivation ibland får 
betydelse vid skattning av förmåga. 

Utvecklingsstörning - inte enda skäl för inskrivnin g i grundsärskola 

 
För Angela är det inte utifrån min tolkning främst utvecklingsstörning som leder till 
inskrivning i särskola (som i Alberts, Alice och Aysuns fall). Det förefaller snarare vara den 
samlade bedömningen av kognitiv, intellektuell och social förmåga som bildar utgångspunkt 
till detta beslut. Detta - att Angela beskriver sig själv på ett motsägelsefullt sätt vilket 
uppfattas som att hon inte har en realistisk uppfattning om sig själv - får sannolikt också 
betydelse för den samlade bedömningen. Det som uppfattas vara hennes starka sida nämligen 
förmåga till visuell förståelse och organisation, verkar också bli vägledande för beslut om 
placering i särskola. Här kan man föreställa sig att bilden av den särskilda 
”särskolepedagogiken” också uppfattas kunna matcha Angelas färdigheter (precis som i fallet 
med Aysun och Alice) och inte bara svara upp mot hennes svårigheter. Det bör dock noteras 
att både skolläkaren och skolpsykologen gör bedömningen att Angela behöver en annan 
skolform vilket enligt dem kan innebära samundervisning eller särskola.  

Kommer inte nå kunskapsmålen i skolan eller det kan ta  längre tid? 

 
För Angela är det liksom för Albert och Alice så att hon inte bedöms klara kunskapsmålen 
utifrån sina bristande förmågor och utifrån att hon har svårt att ”hänga med”. En 
grundsärskoleplacering uppges kunna ge Angela möjlighet att kunna arbeta längre stunder än 
i vanlig skola. Såväl inlärningstakt som undervisningsnivå anförs alltså som skäl när det gäller 
argument för särskoleplacering i hennes fall. Utifrån den pedagogiska bedömningen och 
åtgärdsprogram dras slutsatsen att Aysun har svårt att hänga med i skolundervisningen i 
samma takt som de flesta andra och att hon därför kommer att ha svårt att nå grundskolans 
kunskapsmål. Skälet som uppges till detta är att Aysun har svårt att hålla uppmärksamhet, att 
hon har kort uthållighet och att hon brister i arbets- och korttidsminne samt 
slutledningsförmåga. Enligt den pedagogiska utredningen ligger Aysun också långt under 
åldersnivå i samtliga kärnämnen (svenska, engelska, matematik, no och so).67 
  
Den dialogiska diskursen och delegationsdiskursen 
 
Ovan visades hur disciplineringsdiskurser artikuleras i samtliga insatser uppsatsen 
undersöker, samt hur den reguljärpedagogiska diskursen artikuleras via beskrivningar av 
elevers skolsvårigheter. När det gällde särskola, särskild undervisningsgrupp och anpassad 
studiegång påträffade jag utsagor som möjligen kan relateras till det Asp Onsjö (2006) kallar 
för dialogisk diskurs och delegationsdiskurs.  

                                                 
67 No och So betecknas nu Naturkunskap och Samhällskunskap. 
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I hennes studie artikuleras dialogisk diskurs ifråga om en elev med en grav 
utvecklingsstörning som inkluderas i en reguljär skolklass.  ”Dialog” åsyftar i det här fallet, 
som jag förstår det, den följsamhet skolan visar genom att låta eleven gå kvar i klassen som 
eleven rent ”identitetsmässigt” tillhör. Genom resurspersonal förväntades också social 
interaktion bli möjlig för eleven.  När det gäller delegationsdiskurs i sin tur åsyftar Asp Onsjö 
ett fall där skolpersonalen uppfattat att det var stämningen i klassen som gjorde att eleven 
hade koncentrationssvårigheter. Ändå förlades problematiken till eleven som person (a.a.). I 
Asp Onsjös fallbeskrivning sviktade också samarbetet mellan professionella (liksom i mitt 
exempel med Defne längre fram). Lösningen var att kurator och föräldrar skulle engageras 
och personalstyrkan förstärkas (delegering), för att kunna ge stöd åt eleven (a.a.).  När det 
gäller Angela i mitt material, har personalen i förskoleklass (där Angela gått ett extra år) inte 
fyllt i samtliga frågor i den pedagogiska kartläggningen, se exemplet nedan: 
 
”Krävs specifik anpassning för eleven i verksamheten och i så fall hur?, Används 
kompensatoriska hjälpmedel och i så fall på vilket sätt?, Har eleven fått extra stödinsatser 
och i så fall vad?”  (obesvarade frågor ur pedagogisk kartläggning – Angela 8 år, ur ansökan 
till särskola). 
 
Att skolpersonalen inte fyllt i alla frågor i det pedagogiska formuläret kan handla om att de 
helt enkelt inte hunnit. Men det skulle också kunna tolkas som om att skolan inte satt in ett 
stöd personalen kan stå för.  Det kan också tolkas som om att skolan inte finner det 
nödvändigt att fylla i dessa frågor för att deras ansökan ska behandlas.  
Skolan uppfattar det möjligen som självklart att lösningen på Angelas skolsituation 
”delegeras” genom placering i särskola. Den dialogiska diskursen kommer till uttryck i mitt 
material genom den osäkerhet olika aktörer visar när det gäller att ge stöd, se exemplen om 
Christoffer och Christian. 
 
” Vad beror det på att Christoffer inte kommer igång med sitt skolarbete utan att någon 
vuxen sitter bredvid honom?” (utsaga psykolog – Christoffer, 11 år, ur ansökan till SUG) 
 
”En viktig fråga att ta ställning till är var Christian kan få det bästa pedagogiska stödet”  
(utsaga psykolog specialpedagogisk enhet – Christian, 15 år, ur ansökan till SUG) 
 
I den dialogiska diskursen artikuleras i dessa exempel behov av att få förklarat (via olika 
professionella kunskapsperspektiv) varför inte Christoffer kan arbeta utan stöd och osäkerhet 
kring var Christian kan få ”det bästa pedagogiska stödet”. För bägge dessa elever gällde 
ansökan särskild undervisningsgrupp. Nedan ges fler utsagor om Christian. 
 
” Det är nu bråttom och dags att gå till botten när det gäller att utreda Christians 
svårigheter. Har Christian allvarliga neuropsykiatriska svårigheter autism, Aspberger eller 
liknande?”  (ur handlingsplan högstadieskola – Christian, 15 år, ur ansökan till SUG) 
 
”Christian är inte i ett sammanhang utan är länge sedan exkluderad från sin 
inlärningsmiljö med andra elever. Har redan gått 2 år, utan att nå målen för godkända 
betyg. Fel skolmiljö skadar allvarligt Christians självbild och självförtroendet.”  (ur 
handlingsplan högstadieskola – Christian, 15 år, ur ansökan till SUG) 
 
”Frågor som behöver ställas och besvaras är många. Hur ska skolgången utformas? Hans 
hjälpbehov kan med all sannolikhet inte tillgodoses inom ramen för den ordinarie skolan.”  
(ur handlingsplan högstadieskola – Christian, 15 år, ur ansökan till SUG) 
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Ur ovanstående exempel visas att medicinska diagnoser kan tillgripas av skolans personal för 
att hitta fram ur osäkerheten som en bekymmersam skolsituation kan skapa för olika aktörer 
(jämför med Asp Onsjö, 2006; Brante, 2007; Brodin & Lindstrand, 2004; Lutz, 2009; Roll-
Pettersson, 2006 och Tideman, 1998). Vidare visas i exemplet att det är först när flera insatser 
redan prövats som slutsatsen dras att Christian inte kan få rätt stöd i reguljär skola (mot 
bakgrund av att policy är utformad så). Att gå kvar i reguljär skola tros till och med vara 
skadligt för Christian.  
 
Det intressanta är att samma osäkerhet inte kommer till uttryck i utsagor om elever där 
ansökan behandlar samverkansklass. Dessa ansökningar är ”medicinskt” präglade, dvs. 
skrivna av psykologer, logopeder och lärare i samverkansklass (som ju är BUP:s 
skolverksamhet). Möjligen uttrycks viss osäkerhet när det kommer till bedömning av Felix 
som till skillnad mot de andra samverkansklassbarnen har stora kognitiva svårigheter, se 
exemplet nedan.  
 
” Man kan undra i vilken mån Felix brister i uppfattning av realiteten och hans tidigare 
erfarenheter av de första fyra levnadsåren förstärker varandra.”  (utsaga psykolog – Felix 
sju år, ur ansökan till SVK)  
 
Denna osäkerhet har dock tonats ned i själva ansökan till samverkansklass samt i de 
rekommendationer som ges för denna form av stöd, se exempel. 
 
”Den emotionella problematiken har sannolikt haft/har ett negativt inflytande på den 
kognitiva förmågan.”  (ur ansökan till terapiskola/samverkansklass) 
 
” Jag rekommenderar samverkansklass där man kan ta hänsyn till hans brister i kognitiva, 
motoriska – och emotionella utveckling. Denna undervisningsgrupp skulle kunna ge Felix 
en trygg bas där han kan få en ökad jagstyrka och vidare utvecklingsmöjligheter.”  (utsaga 
psykolog – Felix sju år, ur ansökan till SVK)  

 
Jag tolkar ovanstående som ett uttryck för att samverkansklassen är en specialiserad 
verksamhet som ”håller huvudet högt”. Utsagorna som ges om Defne verkar på motsatt vis 
spegla en process som pågår mellan olika aktörer på skolan (där också andra elever och 
föräldrar ingår).  
 
”Ska eleven gå tillbaka till sin gamla klass för att hon inte hållit alla målen med klassbytet? 
En majoritet av arbetslaget vill att eleven byter tillbaka till gamla klassen för att markera 
att hon inte uppfyllt avtalet. Generellt; när ska elever ta konsekvenserna? Ska eleven byta 
skola om man inte kommer tillrätta med bråken? Att 2 elever bytt enligt egen utsago pga 
bråken och att andra elever är rädda, hur ska skolan ställa sig till det?” (ur anmälan till 
EHT/arbetslag högstadiet – Defne 14 år, ansökan om anpassad studiegång) 
 
”Det skulle behövas ett program för eleven där det är tydligt/tydligare vad som gäller och 
vem som ansvarar för vad. De bråk som har pågått under hösten har inverkat negativt på 
klassen. Föräldrar i klassen uttrycker oro och ilska över dessa bråk och hur de inverkar på 
klassen och deras barn. Samtidigt måste det finnas ett program för hur eleven ska fungera i 
skolan och i klassen. Hur ska vi gå vidare?” (ur anmälan till EHT/arbetslag högstadiet – 
Defne 14 år, ansökan om anpassad studiegång) 
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I beskrivningarna om hur skolan ska hantera Defnes svårigheter synliggörs behov av ett 
gemensamt förhållningssätt kring vad som allmänt gälla när elever bryter mot regler och 
överenskommelser. Detta kan tolkas som att enighet inte råder om hur man bäst ska lösa 
situationen kring Defne.  
 
”Eleven bör förflyttas till annan skolform eller annan skola. Om eleven ska få gå kvar 
läsåret ut, hur ska det organiseras?” (ur anmälan till EHT/arbetslag högstadiet – Defne 14 
år, ansökan om anpassad studiegång). 
 
Sista utsagan ovan kan tolkas som såväl ”delegerande” som ”dialogisk”, eftersom det ställs en 
fråga om hur skolgången för Defne ska organiseras om hon blir kvar. 

 

Resignationsdiskursen  

 
Såväl resignationsdiskursen samt prognos- och riskdiskursen framträder i mitt material ur 
akter som inte rör ansökningar till särskolan. Mitt första exempel handlar om hur 
resignationsdiskursen artikuleras i utsagor om Christian. Jag använder denna diskurs för att 
beteckna utsagor som beskriver hur stödinsatser efterfrågas, i enlighet med gällande policy, 
när skolsituationen ”spårat ur” och skolans olika lösningar inte fungerat (se också s. 11).68 
 
I utsagorna från skolan beskrivs att skolan redan från början (Christian började i denna skola i 
högstadiet) ” hade betänkligheter när det gällde Christians sinnesstämning och brist på 
akademiska motivation och skolans kurator samt specialpedagog har varit engagerade 
redan från början”.  Vidare att ” kontakterna inte fungerat och socialpedagog från ett 
resursteam blev inkopplad. Socialpedagogens arbete stagnerade och skolan har uttömt sina 
resurser.”  
 
När skolan står i begrepp att ta till den insats ansökan gäller var ”hoppet redan släckt” och 
”resurserna redan uttömda” hos skolan vad gällde att ge Christian stöd. Skolan hade också 
från början tänkt att de inte skulle klara av att ”väcka” Christians ”akademiska motivation”. 
 
Defne beskrevs ovan utifrån osäkerhets- och förhandlingsdiskursen. I utsagor om hennes 
skolsituation artikuleras också resignation, se exemplen nedan. 
 
”Skolan har varit i kontakt med IFO-chefen69 och skolchefen på grund av den oro vi 
känner för Defne och hennes familj. Vi får en känsla av att handläggaren på socialtjänsten 
inte tar till sig vad vi förmedlar utan ärendet har avslutats”. (ur förnyad anmälan till 
socialtjänst/biträdande rektor och kurator – Defne 14 år, ansökan om anpassad studiegång) 
 
”Arbetslaget har lagt märke till att eleven behandlar andra elever illa. Alla som inte är 
vänner (gör som eleven vill) är fiender.  Arbetslaget önskar att man skulle arbeta 
professionellt med att eleven måste lära sig skillnaden mellan sak och person.   
’Man kan ha andra åsikter men ändå vara vän.’ Just nu känns det mycket att mäkta med.”  
(ur anmälan till EHT/arbetslag högstadiet – Defne 14 år, ansökan om anpassad studiegång) 
 

                                                 
68 Backlund (2007) ger också exempel på artikulering av resignation i sin studie av elevhälsan. 
69 IFO är en förkortning för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 
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Anpassad studiegång framstår inte som en medveten strategi utifrån den information som ges 
i Defnes akt. Den verkar snarare vara en nödlösning i en kaotisk skolsituation som tas till när 
”luften gått ur” arbetslaget. 
 

Risk- och prognosdiskurser  

Nu kommer några exempel som rör risk - och prognosdiskursen. Risk - och prognosdiskursen 
sammankopplas oftare med det sociala fältet än med omsorgsfältet.  Risk inom socialt arbete 
med barn handlar om att på olika sätt förhindra att barn utsätts för risker eller utsätter sig 
själva för risker (Östberg, 2010). Risk- och prognosbegreppen kan också kopplas till försök 
att inom socialt arbete mer systematiskt och vetenskapligt bedöma om barn lider risk att fara 
illa (Lagerberg och Sundelin, 2000; Lundström, 2005).70  
 
I de exempel som ges nedan artikuleras prognos - och riskdiskursen i psykologens 
beskrivningar av Emir som vid tillfället för bedömningen är fem år.  
 
” I kontakten är han styrande och uppmärksamhetskrävande. Han har svårt att följa 
instruktioner och är stundtals utagerande, framförallt på ett verbalt aggressivt sätt. Trots 
sin ringa ålder har Emir utvecklat manipulativa strategier för att handskas med och 
kontrollera sin omgivning, något som på sikt – om han inte får hjälp att bryta mönstret – 
kan leda till en destruktiv utveckling.”  (utsaga psykolog - Emir 5 år, ansökan till SVK) 
 
Psykologen ger i sin argumentation för stödinsats kopplad till förskolan uttryck för att Emir 
behöver hjälp nu, för att hindra att han utvecklas på ett sätt som inte är önskvärt, sen. Här 
åsyftas främst hans ”aggressiva” och ”manipulativa” beteende. I exemplet nedan visas hur en 
barnläkare resonerar på liknande vis när det gäller Elias. 
 
” Med anledning av Elias svårigheter i inlärningssituationen rekommenderas 
specialpedagogiska insatser för att hindra en negativ utveckling, en pedagogik som bör 
innehålla mycket struktur med mycket vuxenstöd, fortsatt stöd rekommenderas således i 
liten grupp med långsam inlärningstakt som bör ta hänsyn både till inlärningsmässiga 
förutsättningar och bemöta hans känslomässiga svårigheter.”  (utsaga barnläkare BUP – 
Elias, 11 år, ur ansökan till SVK) 
 
Barnläkaren specificerar att det är specialpedagogiska insatser som kan hindra en negativ 
utveckling för Elias del. Lägg märke till att läkaren inte bara tar sikte på ”kropp” och 
”kognition” utan också på ”emotion” i fråga om detta stöd. Ännu ett ”riskexempel” finns i 
utsagor om Christian, se exemplet nedan. 
 
 
”Vår uppfattning förenar sig med den psykologbedömning Daphne Eriksson har gjort och 
vi anser att det är av yttersta vikt att Christian blir placerad i en liten gruppsituation. I 
sådant fall kommunen avkunnar att Christian ej får tillträde till liten grupp kommer 
Christians negativa skolmönster att fortsätta via skolk och missade kunskaper vilket 
kommer att leda till fortsatt, självskadande levnadsmönster, självexponering av livsfarliga 
situationer ’risktagning pga. adrenalinkick’ på fritiden.”  (ur pedagogisk kartläggning 
högstadieskola – Christian 15 år, ansökan till SUG)   
 

                                                 
70 Ur ett bredare perspektiv speglar begreppen också framväxten av ett ”risksamhälle” där risker i takt med 
teknisk utveckling framstår som svårbedömbara (Ahrne et al, 2008) och där människor i allt högre grad, utan 
inblandning av samhället, ägnar sig åt att optimera möjligheten att må bra och reducera risken till försämrad 
hälsa och välfärd (Lundström, 2005; Petersen & Lupton, 2000). 
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Här används också begreppet risk explicit, vilket inte är förvånande med tanke på att 
Christian redan varit föremål för insatser från socialtjänsten. Men den prognos som görs i 
fråga om liten undervisningsgrupp är tankeväckande – enligt utsagan är just denna insats 
avgörande för att på sikt hindra att Christian hamnar i ”livsfarliga” situationer. Utsagorna 
speglar således också skolans desperation när det gäller Christian, jämför med 
resignationsdiskursen tidigare. När det gäller Felix blir prognosen till skillnad mot de andra 
exemplen god och kan således förstås i relation till omsorgsdiskursen snarare än 
disciplineringsdiskursen:  
 
” Han [Felix] har gjort stora framsteg sen han kom till Sverige och jag är övertygad om att 
han kan träna upp sin motorik helt och hållet om han bara får den tid, det lugn och den 
stöttning som han behöver.”  (utsaga sjukgymnast – Felix 6 år, ur ansökan till SVK) 
 
Som jag skrivit tidigare ges de autistiska dragen hos Felix sociala och psykologiska 
innebörder, snarare än kognitiva. Vidare inger ordet ”försening” hopp: hos Felix kan en 
positiv utveckling förväntas. 
 

Rätten att få stöd av en expert  

 
I ett och samma fall, när det gällde Elias vars ansökan rörde samverkansklass, gavs uttryck för 
att skolstöd kan ses som såväl en rättighet (jämför det kritiska perspektivet) som en 
expertåtgärd (jämför det kompensatoriska perspektivet). Det är en logoped som framhåller att 
Elias ”behöver och har rätt till kompensatoriska åtgärder i skolarbetet” samt att han behöver 
”särskild färdighetsträning som skall vara skild från kunskapsinhämtande.”  Samverkansklass 
framhålls dock inte specifikt i detta fall. Enligt logopeden är det viktigast att Elias får tillgång 
till särskilt material och särskilda hjälpmedel. I tablå 2 beskrivs ytterligare aspekter av syftet 
med särskilt stöd som framkommit i uppsatsens empiri (i tablån undantas måluppfyllelse vad 
gäller skolans ämneskunskaper). 
 
Tablå 2. Syftet med särskilt stöd utifrån beskrivningar av elevers skolsvårigheter 
 
 
Särskilda skolåtgärder förväntas ge: 

 
• Vuxenstöd 
• Ramar 
• Vägledning 
• Tydlig struktur 
• Tydliga vuxna 
• Långsamhet 
• Förutsägbarhet 
• Rutiner 

 
 
Vad gäller ”vuxenstöd” för elever med skolsvårigheter förefaller det utifrån min empiri 
uppenbarligen inte som möjligt att ge i en reguljär skolsituation. Barnen beskrivs ofta behöva 
ett ”hjälp-jag”, någon som finns vid deras sida hela tiden som ”skuggar” eller ”övervakar” 
barnet. Att begrepp som ”ramar, ”vägledning” och ”struktur” förekommer i mitt material när 
olika aktörer argumenterar för särskilt stöd speglar sannolikt inte förhållandet att det saknas 
ramar, vägledning och struktur i en reguljär skolsituation. Begreppen kan utifrån en tolkning 
istället kopplas till det konkreta innehållet i olika stödinsatser (oavsett om detta består av 
samverkansklassens behandlingsinnehåll eller särskolans tydliggörande pedagogik).  
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Likaså visar användandet av begreppen ”långsamhet”, ”förutsägbarhet” och ”rutiner” att en 
icke-reguljär skolmiljö förväntas vara anpassad i termer av tid, visualiserat stöd och 
upprepningar.  Det som dock är oklart utifrån mitt material, är om och hur de särskilda 
stödinsatserna ska ge ökad måluppfyllelse vad gäller reguljära skolkunskaper.  
 

Normaliteten framträder i relief till det som avviker  
 
Ovan beskrevs hur olika diskurser artikulerades i beskrivningar av elevers skolsvårigheter och 
i argumentation för olika stödinsatser. Jag har också tidigare beskrivit, med referenser till 
tidigare studier, att disciplinering i ett skolsammanhang inte bara åsyftar hur ”avvikelse” ska 
korrigeras via olika insatser utan också visar hur elever beskrivs ”i avvikelsetermer” (se till 
exempel Lundgren, 2006). Normalitet och avvikelse är därför ett motsatspar jag vill uppehålla 
mig lite extra vid. Oftast är det svårare att hitta beskrivningar av normalitet än av avvikelse. 
Normaliteten tycks istället framträda i relief till det som avviker (Piuva, 2005). Om motsatser 
fogas till tablå 3 (tillsammans med färdigheter i olika skolämnen) framträder bilden av den 
elev som kan uppfattas som normal och som således som kan förväntas klara reguljär 
skolpedagogik utan särskilt stöd.71 
 
Tablå 3. Utsagor om elever som behöver stöd i skolan 
 
 
Elev med skolsvårigheter beskrivs  
ha/vara/använda: 

 
• En orealistisk bild av sin egen förmåga 
• Omhändertagande 
• Distanslös och lättledd 
• Ensam, mobbad, retad 
• Lättare med mer praktiska uppgifter 
• Okoncentrerad 
• Flyktig 
• Stereotypa fraser samt ämnesglidningar 

och abrupta ämnesbyten 
• Associationer som är svåra att förstå 
• Svårt att få överblick  
• Fokus på enskilda bilder och detaljer 
• Dålig självkänsla 
• Impulsiv, rastlös och oberäknelig 
• Dum mot andra (hotar och slåss) 
• Lite otydligt tal 

 

 
 

 
• Något rastlös men sitter kvar i stolen 
• Alltför livlig och orolig 
• Specifika lässvårigheter 
• Arbetsminnessvårigheter 
• För stark vilja 
• Svårt ”ta” nej, svårt för regler 
• Reserverad, undvikande i kontakter 
• Tystlåten 
• Nedstämd  
• Kontakt med äldre eller yngre elever 
• Cigaretter och snus samt Cola (för att bli 

pigg) 
• Intresserad av kreativa ämnen (bild, 

graffiti, musik) 
• Aggressiv (respektlös mot personal och 

elever) 
• Fysisk 

 
Med de olika begrepp som används i argumentation för skolstöd och i beskrivningar av 
elevers skolsvårigheter blir det på detta vis möjligt att också teckna bilden av skolans 
förväntningar på normalitet.  Detta, menar jag, går i linje med den ”skillnadsteori” Foucault 
utvecklade för att förstå de symboliska och verkliga ordningar vi både ingår i och skapar 
(Bannet, 1989).  Vi ”är” genom att inte vara ”något annat”.  

                                                 
71 Man kan se också se det pedagogiska formulär där Felix färdigheter och svårigheter beskrivs som uttryck för 
outtalade förväntningar och föreställningar om normalitet, se bilaga 5. 
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Kapitel 8. Analys: Skolans symboliska och verkliga ordning 
 
I detta kapitel besvaras uppsatsens fjärde frågeställning: Hur kan olika stödinsatser förstås 
utifrån officiella målformuleringar? Här görs också en sammanfattande analys av föregående 
kapitel utifrån mer utförliga referenser till tidigare forskning.  
 

”En differentierad skola för alla”  

 
Behov av skolstöd uppstår när elever av egen kraft inte kan leva upp till skolans uttalade krav 
(kunskapsmål inom olika ämnen i enlighet med ålder och olika stadier) och mer dolda 
förväntningar (kunna planera och koncentrera sig på arbetsuppgifter, kunna sitta still och 
orientera sig i tid och rum, vara ödmjuk och anpassningsbar, fungera socialt, vara ”lagom” 
framåt och verbal). De grundläggande kunskapsmässiga och sociala krav skolan ställer på 
eleverna blir på så vis utslagsgivande för vilka elever som ska omfattas av dess reguljära 
undervisning. I denna uppsats synliggörs detta i studiet av hur särskilt skolstöd utvecklats 
under 1900-talet fram till idag. Med denna utveckling följer framväxten av fält som 
undervisning, omsorg och behandling. Inom dess fält åläggs, på ett policyplan, förskollärare, 
lärare, psykologer, logopeder, specialpedagoger och kuratorer att sörja för att elever fullföljer 
sin utbildning. Men dessa fält sörjer, utifrån en tolkning, också för att dessa funktioner själva 
finns till. Om skolan blev för alla skulle dessa funktioner i stort sett spela ut sin roll.  
 
Utgångspunkten för särskilt skolstöd har traditionellt sett varit att utifrån olika 
problemkategorier som utvecklingsförsening, hörsel- och synskador, CP-skada, psykiska 
särdrag, asocialitet och läs- och skrivinlärningsproblem erbjuda elever anpassat stöd. Även 
om skolan inte längre organiseras utifrån samma klassindelningar som på 1960-talet (och 
även om vissa av problemkategorierna ”kvalat ut”) är den officiella utgångspunkten för 
skolans reguljära verksamhet att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever, 
eftersom elever kan ha olika förutsättningar och behov. Utifrån detta kan tolkningen göras att 
skolan av natur och hävd är differentierad, det är bara formerna och uttrycken för detta som 
varierat. Den svenska skolan har således alltid bara varit ”en skola för alla” i visionär 
betydelse (se till exempel Lundgren, 2006). Skolan framstår på så vis utifrån ett socialpolitiskt 
perspektiv som en avvisande praktik för de elever som inte når upp till ”normala” prestationer 
(jämför med Östbergs studie av socialtjänsten, 2010). Jag har också visat att den officiella 
hållningen är att särlösningar ska undvikas så långt det går. Men om det befaras att eleven inte 
når de kunskapsmål skolan ställer upp ska skolan ge en särskild undervisning som anpassas 
efter elevens situation och förutsättningar och om detta inte går en anpassad studiegång. 
Handlar det om elever som på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada inte når målen 
hänvisas dessa bokstavligen genom policy till särskolan. För andra skolsvårigheter eller 
inlärningsstilar ges däremot inte konkret vägledning vilken form av stöd som avses och hur 
ökad måluppfyllelse ska nås. 
 
De empiriska exemplen i uppsatsen visar vidare att psykologers utsagor inte alltid 
individualiserar elevers skolsvårigheter, vilket tidigare forskning pekar mot (Lutz, 2009).  
Psykologers utsagor ger istället också uttryck för en kunskapssyn där elevens svårigheter sätts 
i relation till omgivningen och som förklarade av såväl ”emotioner” och ”miljö” som av 
”kropp”. Snarare framstår det individrelaterade synsättet på elevers skolsvårigheter som ett 
uttryck för att både skolan och särskolan är ”fostransverksamheter”, varvid psykologen anlitas 
som förmedlare av ”medicinska tolkningsramar”.  
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Värt att notera är dock att psykologers utsagor i det empiriska materialet inte bara utgår från 
en position som förmedlare av tolkningsramar kring elevers skolsvårigheter som tidigare 
studier pekar mot (Backlund, 2007; Lutz, 2009). Istället förefaller psykologer också ge den 
pedagogiska personalen konkreta råd i deras arbete. Problemet kan, utifrån en tolkning, 
snarare vara att utrymme inte medges att tillämpa dessa inom ramen för reguljär 
skolverksamhet. 
 

Sociala och psykologiska perspektiv utelämnas i poli cyn för skolstöd 

 
Ovan beskrevs att skolan kan ses som en ”fostransverksamhet” där eleverna traditionellt sett 
differentierats utifrån olika problemkategorier. Nu diskuteras vilka olösta konflikter och 
kompromisser som kan spåras i policy samt vilka alternativa uppfattningar om särskilt 
skolstöd som utesluts via generell policy. 
 
Uppsatsen visar att olika policydokument för särskilt skolstöd återspeglar hur Sverige på den 
officiella nivån försökt balansera intressen från olika grupper när skolans olika stödinsatser 
ska utformas. Det kan handla om intressen som utgår från eleverna själva eller från föräldrar, 
från media och opinion, från forskarsamhället samt från professionella aktörer inom olika 
verksamheter till exempel (jämför med Ahrne et al., 2008). Utifrån dessa intressen uttrycks 
även i policy å ena sidan att uteslutning från grundskolan är negativ och att utbildningen ska 
vara likvärdig för alla barn, och å andra sidan att elever behöver kompenseras för sina 
svårigheter samt att utbildningen aldrig kan utformas lika för alla barn. Däremot ges ingen 
vägledning i vilket stöd som aktualiseras för elever som hindras att nå de reguljära 
kunskapsmålen av annat är ”kroppsliga” skäl (utvecklingsstörning, autism och hjärnskada).  
Detta får till följd att policyn för särskilt skolstöd kan uppfattas som vag främst avseende de 
grupper av elever som inte behöver det stöd särskolan (eller specialskolan) ska erbjuda. I så 
måtto fritas skolan formellt ansvar för skolsvårigheter som antingen kan förstås som 
huvudsakligen ”psykosociala” eller som kan uppfattas som ”obestämbara”. Psykosociala 
aspekter av barns utveckling ska istället tillvaratas genom att, som utredaren i den senaste 
statliga utredningen om utsatta barn i skolan säger, ett ”samlat grepp” tas på skolfrågor.  
Utredaren menar också som jag skrivit tidigare, att exakt ”vilka stödbehov och typer av 
problem barn och elever” inte är lika viktiga som att ”de identifieras och att adekvata insatser 
görs oavsett vilka behoven är som ska tillgodoses” (SOU 2010:95, s. 14). Därmed undgår 
också utredaren, som jag ser det, att ge de aktörer som ska samverka kring frågan om ”utsatta 
barn” konkret vägledning i ”vem som ska göra vad.” Vidare framstår det som om det inte 
fanns utvecklade professionella fält kring skolfrågan för utsatta barn. Detta innebär i enlighet 
med vad Lutz (2009) skriver att de skolpraktiker som ska hantera ”psykosociala” aspekter av 
barns utveckling (samverkansklasser, särskilda undervisningsgrupper och möjligen förskolan) 
osynliggörs i policy. Vidare att barnet och familjen i stället blir utelämnade åt andra praktiker 
som inte alltid ger tillträde, som till exempel socialtjänsten och BUP (Östberg, 2010). Därmed 
underlättas styrningen av skolan i en riktning där ”sociala” eller ”psykosociala” aspekter av 
inlärning i mer fördjupad mening inte har plats (jämför med Yanow, 2000).  
 

Ingen rangordning mellan olika kunskapsperspektiv 

 
Jag har dragit slutsatsen att officiella målformuleringar kring särskilt skolstöd saknar klartext 
för skolsvårigheter som inte entydigt kan artikuleras via medicinska termer.  
Nu vill jag ytterligare diskutera de kunskapsperspektiv som framträder i min empiri i fråga 
om beskrivningar av elevers skolsvårigheter och i argumentation om olika stödinsatser. 
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Flera studier uppmärksammar att medicinska diagnoser har blivit förutsättningen för att elever 
ska få stöd i förskolan och skolan (Asp Onsjö, 2006; Brante, 2007; Brodin & Lindstrand, 
2004; Lutz, 2009; Roll-Pettersson, 2006 och Tideman, 1998). Detta brukar beskrivas i termer 
av den medicinska, diagnostiska eller individualiserade diskursen. Denna diskurs tros bland 
annat utmynna från psykologutlåtanden i samband med ansökningar om särskilt skolstöd och 
uppfattas som bekymmersam ur flera perspektiv. Dels finns en osäkerhet om olika medicinska 
diagnoser verkligen träffar rätt när det gäller att beskriva vissa elevers skolsvårigheter, dels 
uppfattas detta som en undervärdering av problembeskrivningar som kommer från 
professioner som inte tillhör det medicinska fältet, till exempel förskollärares och lärares (se 
till exempel Lutz, 2009 eller Isaksson, 2009).  Utifrån den empiriska framställningen i denna 
uppsats visas dock att utsagor från psykologer inte bara bär medicinsk prägel (psykologer 
verkar ju inom en tradition som är långt bredare än medicin), liksom att särskiljande lösningar 
kan motiveras utifrån såväl pedagogiska och psykologiska som medicinska perspektiv.   
 
I exemplet med Caleb visas att förskolepersonalen uppfattar att ”förskolepedagogiska” 
strategier i kombination med stödet från psykolog ledde till vissa förbättringar för Caleb när 
det gällde samspel med andra barn. Detta gäller för flera av de barn som placerats i 
samverkansklass (Erik och Elina) och särskild undervisningsgrupp (Charlie och Caleb). För 
Charlie rekommenderar BUP åtgärder utifrån olika kunskapsperspektiv: pedagogiska 
(resursgrupp), medicinska (centralstimulantia), psykosociala (stöd till familjen från 
socialtjänsten) och ekonomiska (vårdbidrag). För Caleb använder psykologen också i sitt 
slutgiltiga utlåtande utsagor från logopeden om hans avvikande språkutveckling samt utsagor 
från förskolepersonalen om hans svårigheter med kommunikation och samspel med andra 
barn. Även när det gäller Erik för skolpsykologen ett resonemang där Eriks skolsvårigheter 
sätts i relation till samspelet med omgivningen, och skolpsykologen menade i detta fall att 
omständigheterna kring hans skolsituation också kunde påverka hans prestation i test. Likaså 
för Elina finns såväl psykosociala som medicinska aspekter i de utsagor som utgår från BUP.   
I exemplet om Elias var det också svårt att se några inbördes rangordningar för olika 
professionella kunskapsperspektiv.  
 
Hur ska detta förstås, att lärares utsagor pekar mot särskiljning av elever med skolsvårigheter, 
liksom psykologers utsagor pekar mot inkludering av elever med olika inlärningsstilar? En 
tolkning är att medicinska och särskiljande diskurser både ”utgår från” och ”sipprat ned” till 
förskollärare och lärare (jämför med Foucault, 1966 och Lutz, 2009). En sådan tolkning 
förstärks av att det i mitt empiriska exempel som rörde Calle är en stödlärare som lämnat 
utsagor till förmån för placering i liten grupp. Via exemplet manifesteras då också det 
kompensatoriska perspektivet. Att argumentera för liten grupp handlar utifrån en sådan 
tolkning om att legitimera den specialpedagogiska professionen som liksom den psykologiska 
och logopediska hämtar näring från det medicinska fältet. En annan tolkning är att lärare som 
uttalar sig till förmån för särskiljande lösningar har medvetenhet om att den reguljära skolan 
har begränsade möjligheter till de anpassningar som behövs för att möta elever med starkt 
behov av social träning och tydliggjord pedagogik (jfr Morales-Adefalk, 2001; Szönyi, 2007). 
För psykologens del, som gav råd till skolans personal, kan det då på motsatt vis handla om 
bristande medvetenhet om skolans reguljära verksamhet där en viss typ av inlärningsstil, 
självmedvetenhet, social förmåga och autonomi premieras, vilket gör att råden (oavsett 
lärarens eventuella kompetens) faller platt.  Vidare kan det tolkas som att läraren i exemplet 
om Calle saknar den psykologiska och pedagogiska kompetens som fordras för att lära Calle 
tolka sociala koder och träna socialt samspel (trots att hon uppger att hon är erfaren).  
En kompetens som psykologen i fråga om Christians svårigheter förfogar över (och som 
möjligen vissa elever i samverkansklass kan få del av).  
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Frågan jag vill ställa till läsaren utifrån dessa tolkningar är: vad är det som hindrar att elever 
får det stöd de behöver i en reguljär klassrumssituation? Enligt tidigare studier kan hindrande 
faktorer handla om att skolan huvudsakligen vänder sig till ”normalpresterande elever” (se 
t.ex. Karlsson, 2007; Lundgren, 2006; Vehkakoski, 2008) eller att skolan lider brist på 
special/pedagogisk kompetens (Seçer, 2010; Roll-Pettersson, 2001; Andersson och Ivarsson, 
2007).  
 

Vad kan olika ”diskurser” kring skolsvårigheter säga oss? 

 
I föregående kapitel gav jag exempel på olika diskurser som artikulerades i beskrivningar av 
elevers skolsvårigheter. Jag betecknar dessa som disciplineringsdiskursen, omsorgsdiskursen, 
den reguljärpedagogiska diskursen, den dialogiska diskursen, resignationsdiskursen samt 
prognos- och riskdiskurser. Med hjälp av dessa diskurser åskådliggörs den normerande 
ordning reguljär skolgång och särskild undervisning ingår i (men också aspekter av den 
”verklighet” som utspelar sig i olika klassrum). Min empiri visar att när elever tillskrivs mer 
”kroppsliga” och ”basala” brister (som det oftast handlar om för barn placerade i särskola) 
beskrivs skolåtgärder inte lika ofta i ”disciplinerande” ordalag som är fallet för barn som fått 
anpassad studiegång eller placerats i små grupper, även om också ”disciplinerande” inslag 
kan förekomma i beskrivningar av elever i särskola.  Vidare ger inte, i mitt material, olika 
aktörer uttryck för samma grad av ”resignation” när stödet efterfrågas för barn i särskola 
jämfört med annat stöd (särskilt anpassad studiegång), liksom ”risker” mer förknippas för 
barn som har stödinsatser med ”psykosociala dimensioner”, alltså inte särskola. Som jag 
visade i forskningsgenomgången har disciplineringsdiskursen använts för att synliggöra 
skolans öppna uppdrag; lärande och socialisation, samt dolda uppdrag; reproduktion, sortering 
och förvaring (Lundgren, 2006). Omsorgsdiskursen i sin tur kan kopplas till grundläggande 
verksamhetsskillnader mellan reguljär skola och särskola (Asp Onsjö, 2006; SOU 2004:98) 
eller mellan reguljär skola och skolgång med behandlingsinnehåll (Severinsson, 2010). 
Utifrån den reguljärpedagogiska diskursen framstår förmåga till abstrakta färdigheter, 
omvärldsorientering samt social anpassning som överordnade visuella, sinnliga och praktiska 
färdigheter. Utsagorna om elever som har skolsvårigheter tydliggör också att den reguljära 
skolan inte bara fodrar högre självständighet och social förmåga av eleverna – utan också 
självförtroende.  
 
Risk- och prognosdiskursen visar närheten mellan det utbildande och det sociala fältet (se till 
exempel Östberg, 2010). I mitt material kopplar jag dialogisk diskurs och delegationsdiskurs 
till den vagt formulerade policyn kring stödinsatser för barn som inte har utvecklingsstörning. 
Den policy som säger att elever som inte lyckas nå kunskapsmålen, som mår dåligt eller stör 
”helst ska gå i reguljär skola, men kan få särskilt stöd om de behöver det”.  När lokala aktörer 
(som elevhälsa, rektorer och ansvariga på kommunnivå) utifrån detta läge har att definiera och 
tilldela stöd, visar empirin i föregående kapitel, att det kan uppstå osäkerhet kring hur skolan 
kan och ska gå tillväga i synnerhet för barn med oklar eller mångbottnad problematik (jämför 
med Lutz, 2009). Min empiri visar också att detta lokala handlingsutrymme också kan leda till 
”resignation”, när skolan ”tömt ut sina resurser” för elever som inte uppfyller krav på 
kunskaper och socialitet. Det är tankeväckande att statliga utredare i fråga om anpassad 
studiegång redan på 1980-talet uppfattade att det saknades en positiv elevvårdande resurs att 
ta till när alla andra möjligheter uttömts, d.v.s. en insats utan en ”resignerad” prägel eller med 
andra ord: ”en kraftfull och välplanerad pedagogisk insats” (SOU 1983:63, s. 28).  
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Dessa utredare menade också att en väg att gå för att undvika att man hamnade i den 
pedagogiska återvändsgränd där anpassad studiegång sågs som ”sista utväg” skulle vara att 
”diskutera” och inte förändra ”läroplanens grundsyn på elever med särskilda behov” (SOU 
1983:63, s. 28). Vidare uttrycktes även på 1980-talet en farhåga om att särskilda stödinsatser 
(i en resignerad anda) skilde ut mer ”praktiska” elever från ”teoretiska”. De menade att detta 
att erbjuda skoltrötta elever praktik i stället för undervisning byggde på ett falskt antagande 
om att det råder en motsättning mellan teori och praktik.  Enligt deras uppfattning var skolan 
vid tidpunkten för utredningen snarare att betrakta som för abstrakt, i betydelsen att den inte 
gav elever ”möjlighet att reflektera och skapa mening i de kunskaper den vill förmedla”  (SOU 
1983:63, s. 181). Här förefaller ingen större utveckling ägt rum. 
 

Dags för dilemmaperspektivet? 

 
I mitt exempel om Elias uttrycktes stöd både som en ”rättighet” och en ”expertåtgärd”. Dessa 
begrepp kan framstå som oförenliga om de analyseras utifrån spänningsförhållandet mellan 
det kompensatoriska och kritiska perspektivet som beskrevs i kapitel två.  En bärande tanke, 
om jag repeterar, i en social eller miljörelativ definition av funktionshinder är att fokus riktas 
mot hur samhället ”handikappar” människor, istället för mot människors ”brister” (Lindqvist, 
2004; Sundgren, 2005; Thomas, 1999). För att samhället ska bli jämlikt måste, utifrån detta 
synsätt, därför tillgängligheten för alla öka.  Konkret kan det handla om att personer med 
utvecklingsstörning ska beredas väg att bli så självständiga och aktiva som möjligt till motsats 
mot att via olika former av stöd passiviseras.  Detta utesluter dock inte att stöd ges till 
personer med funktionshinder, så länge dessa inte blir helt och hållet i händerna på ”experter” 
eller uteslutna från en mer allmän samhällsgemenskap. Utifrån detta synsätt framstår också 
som viktigt att förändra skolans sätt att hantera avvikelse så att nya diskurser kan etableras 
kring ”vanlighet” (jämför med Nilholm, 2005). Utsagan att ”ha rätt till” i exemplet om Elias 
kan ses som uttryck för att handikapprörelsernas opinionsarbete och reformering av policy 
och lagstiftning kring ökad delaktighet för personer med funktionshinder sipprat ned till 
”experterna”. Därmed möts det kritiska och det kompensatoriska perspektivet. Mot en sådan 
bakgrund kan det som Nilholm skriver finnas skäl att anlägga ett nytt perspektiv i forskning 
kring särskilt skolstöd. Jag citerar: 
 
”Jag vill argumentera för att dilemmaperspektivet intar en ny teoretisk position som inte kan 
reduceras till en kompromiss mellan ett kompensatoriskt och ett kritiskt perspektiv. 
Dilemmaperspektivet, å andra sidan, tar sin utgångspunkt i att moderna utbildningssystem 
har att hantera individers olikhet. Detta grundläggande dilemma innebär att alla ska erhålla 
gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som elever också måste bemötas utifrån 
sin olikhet” (Nilholm, 2005, s. 134f).72 
 
I exemplet om Elias uttrycks detta dilemmaperspektiv genom att ”experten” (i det här fallet en 
logoped) både framhåller Elias ”rätt till” stöd och erbjuder sin egen sakkunskap för att 
tillgodose detta. 

                                                 
Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och Kristina Szönyi, fil dr i pedagogik, skriver också i ett 
debattinlägg i DN under rubriken Sverige behöver ingen särskola: ”Om vi vill skapa ett samhälle där alla är 
delaktiga måste vi utveckla vårt skolsystem så att alla omfattas av skolformen grundskola och där tillförsäkras 
en god skolgång, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Även i en gemensam skola finns naturligtvis elever med 
behov av anpassad undervisning, beroende på intellektuella funktionsnedsättningar eller andra skäl, men 
undervisningen behöver inte organiseras i en särskild skolform. I en inkluderande skola kan, i stället för att 
försöka förfina sorteringsmetoderna, kompetensen och energin ägnas åt den viktiga frågan om hur 
undervisningen kan utformas så att alla barns kunskaps- och sociala utveckling optimeras” (DN, 2011-02-03, 
min understrykning). 
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Kapitel 9. Diskussion 
 
Denna uppsats har syftat till att undersöka relationen mellan och målsättningen med olika 
stödinsatser för elever i skolan. I detta kapitel sammanfattas och diskuteras uppsatsens 
huvudsakliga resultat. Mot slutet av kapitlet förs också en metoddiskussion. 
 

En osynliggjord praktik i skuggan av diskursiva ordning ar? 

 
Utifrån en analys av officiella målformuleringar kan en första tydlig åtskillnad göras mellan 
särskolan och grundskolan, genom att dessa betecknar formella indelningar av skolan (liksom 
specialskolan och sameskolan). Ser vi till den utveckling som beskrevs i kapitel fem har 
särskolan på ett symboliskt plan närmat sig grundskolan, genom att den har hamnat under 
samma huvudman. Rent konkret skiljer sig fortfarande särskolan från grundskolan på flera 
sätt, se kapitel sex. Dels handlar det om att särskolan vänder sig till en viss målgrupp av 
elever: elever med utvecklingsstörning, autism och bestående hjärnskador. 73 Dels handlar det 
om kunskapskraven: elever i särskolan behöver bara så långt det är möjligt få ”insikt i 
grundskolans kunskapsområden” (Lpo94, s. 11).   
 
Men skillnaderna handlar också, och inte minst, om verksamheternas innehåll och inriktning. 
Särskolans verksamhet syftar framförallt till att ge eleverna olika praktiska förmågor som kan 
uppväga följderna av att ha utvecklingsstörning, autism och hjärnskador. Grundskolans 
verksamhet syftar däremot framförallt till att ge eleverna de teoretiska ämnesfärdigheter som 
behövs för att kunna orientera sig i en alltmer digitaliserad verklighet (Lpo94). I så måtto blir 
placering av elever i särskolan uttryck för en selektion som görs inför positioner i det 
kommande arbetslivet (Ahrne et al., 2008). Därmed avspeglas i skolans förväntningar på 
”normala” elevers färdigheter också en samhällsutveckling där allt mer människor arbetar 
inom tjänste- och informationssektor och allt färre inom hantverks- och jordbrukssektor (a.a). 
Ytterligare ett viktigt instrument för selektion och åtskillnad, utöver en viss typ av 
skolprestationer, är det symboliska attributet betyg, vilket fram tills nu undanhållits särskolans 
elever.74   
 
Min uppsats visar också att det är för stödinsatser med sociala och psykologiska dimensioner 
officiella målformuleringar ger minst vägledning, de formerna av stöd anpassad studiegång 
och särskilda undervisningsgrupper/samverkansklasser står för i praktiken. När det gäller 
placering av elever i grundsärskolan förefaller också stödet ibland bli godtyckligt, när en oklar 
eller mångbottnad problematik hos eleven ”tvingar fram en utvecklingsstörning” istället för 
att stödet ges via insatser (i eller utanför skolan) där det pedagogiska innehåller syftar mot 
andra dimensioner än enbart ”kroppsliga”, ”basala” eller ”omsorgsgivande”. I min uppsats 
förefaller det också oklart varför vissa elever skrivs in i grundsärskola istället för i 
träningsskola och vice versa (exemplet Albert och Björn). Dessa slutsatser går i linje med 
tidigare studier som refererats (se till exempel Blom, 2007; 1999:28; Brodin & Lindstrand, 
2004 och Skolinspektionen, 2011).  
 

                                                 
73 Som jag skrivit tidigare gäller detta gamla skollagen (1985:1100), där elever med enbart autism också tillhörde 
målgruppen för särskolan. Enligt nya skollagen (2010:800) som antogs i januari 2011 och trädde i kraft den 1 
juli samma år riktas särskolan mot elever med utvecklingsstörning och bestående hjärnskador. 
74 Från och med år 2011 får elever som läser enligt grundsärskolans kursplan också betyg, detta gäller dock inte 
för träningsskolan. 
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Vidare har jag visat att relationen mellan olika strategier för särskilt skolstöd och policy kan 
förstås enligt följande: När det gäller anpassad studiegång och särskild 
undervisningsgrupp/samverkansklass finns det många gånger, utöver eventuella medicinska 
diagnoser, starka sociala och psykologiska motiv till dessa stödinsatser. Dels i fråga om 
förståelsen för och beskrivningen av elevens skolsvårigheter (barnets konkreta svårigheter 
kopplat till inlärningsförmåga, självkänsla, relation till barn och vuxna, utsatthet i skol- eller 
hemsituationen), dels sett i relation till det stöd som bjuds. En vagt formulerad policy speglar 
på så vis det lokala manövreringsutrymmet både skolan och särskolan har att undanta vissa 
elever från sina verksamheter (jämför med Yanow, 2000; Ahrne et al., 2008; Ball, 2006).  De 
som har mest att förlora på detta är, som min uppsats visar, de elever vars svårigheter i skolan 
inte ges uttalade strategier i policy, oavsett om dessa handlar om olika former av 
inlärningssvårigheter (som inte kan relateras till utvecklingsstörning, hjärnskada eller autism) 
eller svårigheter som kan kopplas till en utsatt miljö i hemmet, boendemiljön, samhällsvården 
eller skolan, eller till en bristfällig skolpedagogik.  
 
Det blir därför intressant att se hur frågan om eventuellt felaktigt inskrivna särskoleelever 
hanteras framöver75, liksom hur den bristande skolgången hos barn i samhällsvård följs upp.  
Vidare blir det intressant att följa vilket utrymme pedagogiska verksamheter som explicit 
riktas mot psykosociala dimensioner i lärandet, till exempel BUP:s samverkansklasser,76 ges i 
framtida skolpolicy. Att ändra styrkursen för den reguljära skolan som i fråga om fostrans- 
och kunskapssyn verkar ha hållit sig relativt intakt under mer än 160 år, kan onekligen 
framstå som en långt större utmaning än att utveckla befintliga stödpraktiker.77 

 

Både tröga och töjbara gränser mellan skol- och undervis ningsformer?  

 
Genom att skilja ut skolans symboliska ordning, ”en skola för alla”, från dess verkliga: 
särskola, anpassad studiegång och särskilda undervisningsgrupper/samverkansklasser, har jag 
visat att argumentationen som förs för olika stödinsatser i viss mån kan relateras till de 
svårigheter eleverna hade i varje enskilt fall, i motsats till tidigare studier som påtalat att 
vilket stöd som ges i praktiken kan uppfattas som godtyckligt (Hägnesten, 2007; Lutz, 2009).  
När det gäller särskolans elever beskrivs dessa i ansökningar främst utifrån ”kropp” liksom, 
elever i särskild undervisningsgrupp beskrivs utifrån ”kropp” och ”miljö”, elever i 
samverkansklass utifrån ”kropp”, ”miljö” och ”emotioner” och elever med anpassad 
studiegång utifrån ”miljö” och bristande skolprestationer.  
 
Utifrån psykologiska tolkningsramar, kan elevers problembeteende tolkas både som viljestyrt 
(manipulationer) som i Emirs fall, och som en följd av trauma och brist på stimulans som lett 
till kognitiva svårigheter, som i Felix fall. Detta speglar också ett grundantagande i 
samverkansklassens verksamhet: att elevernas svårigheter främst kan relateras till samspelet 
med föräldrar och miljö. Ett motsvarande grundantagande för särskolan är att elevernas 
svårigheter kan kopplas till ”kropp” och ”hjärna”.  

                                                 
75 Skolinspektionen har funnit att utredningar i samband med placeringar i särskolan är bristfälliga (2010). 
76 Även andra särskilda undervisningsgrupper med specificerat behandlings- och undervisningsinnehåll kan 
räknas hit, även om denna uppsats inte haft möjlighet att studera sådana. 
77 Det finns dock exempel på en kommun som genom att integrera slutsatser från forskning åstadkommit en 
”synvända” och inkluderat elever i behov av särskilt stöd i ordinarie undervisning, se länk om Essunga kommun: 
http://www.essunga.se/synvanda.aspx 
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Verksamheten i särskola och samverkansklass har också (beroende på resurstillgång) ett 
innehåll som är tänkt att svara mot elevers skilda sätt att vara och fungera utifrån olika 
professionella kunskapsperspektiv på elevers skolsvårigheter. Min uppsats gav dock inte 
möjlighet att undersöka de olika insatsernas ”inre praktiker” varför mina slutsatser rörande 
just detta får ses som tentativa och subjektiva. Att särskola utgör något helt annat än ”skolan” 
står dock klart. När det gäller skillnad mellan grundsärskola och träningsskola kan den i 
exemplet med Björn också uttryckas med begreppet ”nivå”. Han ansågs inte nå upp till 
grundsärskolans nivå och skulle därför flyttas till träningsskolan. Ser man till policy är 
Skolverket dock försiktig med att ange träningsskolans målgrupp och nivåskillnad gentemot 
grundsärskola. Här anges istället i omvänd form (genom att säga att något är genom att det 
inte är något annat) att den är till för barn som inte kan gå i grundsärskolan.78 Detta kan tolkas 
som att det miljörelativa synsättet på funktionshinder vunnit genomslag i policy, med vilket 
det kan anses negativt att utpeka ”brist” eller ”kategori”.  Det kan också vara ett uttryck för att 
särskolans ”inre verksamhet” inte regleras lika hårt som skolans, eftersom den inte 
reproducerar ”kvalificerad” arbetskraft på samma sätt som den reguljära skolan. 
 
Särskolan uppfattas, till skillnad mot grundskolan, kunna ge anpassningar och kompensation. 
Vidare uppfattas skillnad mellan grundskolan och särskolan kunna definieras genom kravnivå 
och utrymme för tid.  Om inte krav och tid anpassas till förmåga uppstår behov av 
specialpedagogiskt stöd (se kapitel fyra och Hägnesten, 2007). Det intressanta med 
beskrivningarna av de två särskoleeleverna Albert och Björn utifrån denna definition är att 
anpassningar redan gjorts av deras undervisningssituation genom att de går i grundsärskolan.  
Ändå kvarstår Alberts svårigheter och Björns tillkortakommanden. När det gäller Björn 
används konsekvent negativt värdeladdade ord i argumentationen för att han ska byta från 
grundsärskola till träningsskola: enligt beskrivningarna arbetar han forcerat, slarvar, klarar 
inte sig själv, har kort koncentration, är plockig och rastlös. Genom beskrivningar av dessa 
elevers skolsvårigheter förklaras således inte bara varför de avvisats från grundskolan, utan 
förmedlas också förväntningar kring vad en grundsärskoleelev bör klara av: att kunna 
koncentrera sig, arbeta noggrant och sitta still. 
 
Värt att framhålla är att min empiri också visar att elever som får olika former av särskilt stöd 
ofta uppfattas som ”händiga”, ”praktiska”, ”visuella” och ”kreativa”.79 På så vis förefaller 
stödet matcha dessa elevers färdigheter och inte bara svara upp mot deras svårigheter.  
Detta visar att det finns outtalade normer kring vilken typ av skolfärdigheter som premieras 
före andra, både i grundskolan och i de särskilda verksamheterna. Detta skulle i så fall betyda 
att alla elever som inte uppfattas ”höra hemma” i vare sig skolan eller särskolan, hänvisas till 
särskild undervisningsgrupp/samverkansklass eller anpassad studiegång.  
 
När det gäller ”skolproblemskategorier” kan utifrån min empiri ingen tydlig åtskillnad göras 
mellan insatser som anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp och samverkansklass.  
Möjligen sticker anpassad studiegång ut som en insats som ofta tillgrips sent för 
problemsituationer som eskalerat eller för ”skoltrötthet”. Detta förefaller dock ibland vara 
fallet även för placering i särskild undervisningsgrupp (se till exempel Christian). Vidare 
tydliggörs också samverkansklassens särskilda psykiatriska inriktning genom utsagor om 
elevernas skolsvårigheter.  
 

                                                 
78 Se länk: http://www.skolverket.se/sb/d/2415/a/3451, hämtad 110218. 
79 Det gäller samtliga stödinsatser jag undersökt utom anpassad studiegång.  Det är dock sannolikt att liknande 
förhållande kan råda för anpassad studiegång (SOU 1983:63; Morales-Adefalk, 2001). 
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På så vis gav läsningen av akter som rörde ansökan till samverkansklass möjlighet till visst 
synliggörande av barn- och ungdomspsykiatriska (eller miljöterapeutiska) dimensioner av 
skolstöd, även om den här uppsatsen inte svarar på om och hur detta stöd kan leda till 
förbättringar för eleverna inom olika områden.  
 

Fördelar och brister med vald metodstrategi  

 
Avslutningsvis kan jag konstatera att syftet, att undersöka relationen mellan och målsättningar 
med olika stödinsatser, utifrån den empiri jag valde (elevakter och policydokument) var 
möjligt att besvara inom uppsatsens ramar med de konkreta frågeställningarna: 

 
– Hur förs argumentationen för olika insatser som särskild undervisningsgrupp, 

samverkansklass, anpassad studiegång och särskola?  
– Hur framträder olika kunskapsperspektiv ur utsagor om elevers skolsvårigheter och i 

argumentationen för att stödinsatser behövs?  
– Vilka diskurser artikuleras via beskrivningar om elevers skolsvårigheter? 
– Hur kan olika stödinsatser förstås utifrån officiella målformuleringar?  

 
Jag vill poängtera att denna uppsats inte undersökt effekten eller nyttan av olika särskilda 
stödinsatser, ambitionen har istället varit att få klarhet i målet och meningen med särskilt 
skolstöd (som den kan utläsas av policy och ur professionella utsagor kring elevers 
skolsvårigheter). Här var valda teoretiska begrepp och perspektiv användbara. Såtillvida 
finner jag den interna validiteten någorlunda säkrad, även om mätmetoden (studiet av akter) 
generellt sett har sina begränsningar. Dessa begränsningar handlar bland annat om att utsagor 
i akter inte helt ”korrekt” återspeglar verkligheten och att de blir ”sammanhangslösa”. Det kan 
till exempel vara så att underskottet av sociala aspekter i dokumenten återspeglar det 
förhållande att föräldrarna är samarbetspartner till de aktörer som skrivit dokumenten och att 
de ska kunna ta del av dessa.  Andra brister som kan påtalas för uppsatsen handlar om urval 
och avgränsningar. När det gäller anpassad studiegång rörde utsagorna elever som gick i 
samma skola. Det hade varit intressant om liknande samstämmighet kunde ha påträffats i ett 
större urval med akter från elever i andra skolor (även om jag inte haft ambitioner att 
statistiskt säkerställa mitt resultat). Denna brist har jag försökt uppväga genom noggrann 
läsning av tidigare forskning och äldre och nyare policydokument. Det hade, som jag skrivit 
tidigare, också varit önskvärt att validera mitt material genom att mina referenspersoner på 
”fältet” och andra sakkunniga kunnat validera mina resultat. Nu överlämnas detta till framtida 
läsare av uppsatsen.  När det gäller avgränsningar har jag fått betala ”det goda med det onda”. 
Genom att jag till exempel gjort en omfattande forskningsgenomgång och närläsning av äldre 
originalutredningar samt fördjupat mig i vissa teoretiska begrepp som diskurs och policy, har 
jag inte haft möjlighet att studera metodlitteratur kring diskursanalys och aktstudier så mycket 
som varit önskvärt. Jag tror, och hoppas ändå, att jag utifrån de ramar som uppsatsen medgav, 
gjort diskursanalysen rättvisa. Vidare är de presentationer jag gör av olika professionella 
kunskapsperspektiv som psykologi och pedagogik samt kunskapstraditioner som 
humanvetenskap, socialvetenskap och folkhälsovetenskap mycket översiktliga. Det hade 
naturligtvis varit önskvärt att fördjupa dessa ytterligare. 
 
Frågan om generalisering vill jag, som jag skrev i metodkapitlet, närma mig genom att 
anknyta till begreppen korrespondens och pragmatism (Sohlberg & Sohlberg, 2002; se också 
Flyvbjerg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Trygged, 2005).  
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På samma gång berör jag kritik som riktats gentemot diskursanalys: att den är alltför teoretisk 
(i motsats till praktikorienterad) samt att det inte tar hänsyn till dialektiken mellan det verkliga 
och det föreställda (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Hur väl överensstämmer resultatet med andra studier ? 

 
Mina slutsatser om att policy för skolstöd praktiskt taget undantar alla andra former av 
svårigheter än ”rent medicinska” och att särskilt stöd ibland kan bli godtyckligt, när en oklar 
eller mångbottnad problematik hos eleven ”tvingar fram en utvecklingsstörning” istället för 
att stödet ges via insatser (i eller utanför skolan) där det pedagogiska innehåller syftar mot 
andra dimensioner än enbart ”omsorgsgivande” bekräftas i studier av (Asp Onsjö, 2006; 
Brante, 2007; Brodin & Lindstrand, 2004; Isaksson, 2009; Lutz, 2009; Roll-Pettersson, 2006 
och Tideman, 1998).  
 
Mitt resultat kan också bekräftas av tidigare studier som visar att hindrande faktorer för 
inkludering kan handla om att skolan huvudsakligen vänder sig till ”normalpresterande 
elever” (se till exempel Karlsson, 2007; Lundgren, 2006; Vehkakoski, 2008) eller att skolan 
lider brist på special/pedagogisk kompetens (Seçer, 2010; Roll-Pettersson, 2001; Andersson 
och Ivarsson, 2007).  
 
I min uppsats förefaller det oklart varför vissa elever skrivs in i grundsärskola istället för i 
träningsskola och vice vilket går i linje med tidigare studier som refererats (se till exempel 
Blom, 2007; 1999:28; Brodin & Lindstrand, 2004; och Skolinspektionen, 2011). Tidigare 
studier pekar också på en undervärdering av problembeskrivningar som kommer från 
professioner som inte tillhör det medicinska fältet, till exempel förskollärares och lärares i 
relation till psykologers (se till exempel Lutz, 2009 eller Isaksson, 2009).  Utifrån den 
empiriska framställningen i denna uppsats (och genom mina frågeställningar och min teori) 
visas dock att utsagor från psykologer inte i hög grad bär medicinsk prägel eftersom 
psykologer verkar inom en tradition som är långt bredare än medicin. Vidare visas att 
särskiljande lösningar kan motiveras utifrån såväl pedagogiska och psykologiska som 
medicinska perspektiv.  Här gjorde jag tolkningen att medicinska och särskiljande diskurser 
både ”utgår från” och ”sipprat ned” till förskollärare och lärare (jämför med Foucault, 1966). 
Med liknande tolkningar som denna har jag försökt åstadkomma en teoretisk generalisering 
av resultatet. 

Är resultatet användbart? 

 
En första nytta jag hoppas jag åstadkommit med min uppsats är att jag åskådliggjort olika 
kunskapsperspektiv som möts i särskilt skolstöd (även om detta skett översiktligt). Jag 
uppfattar inte att jag genom diskursbegreppet vänt analysen bort från ”verkligheten” utan mot. 
Upplevelsen av att inte kunna sitta stilla i klassrummet och koncentrera sig på uppgiften 
framför sig är konkret. Lika konkret är lärarens känsla av att inte kunna hantera situationen 
med denna elev. Men hur denna situation beskrivs och hanteras beror på i vilken position vi 
befinner oss och på vilka motiv och perspektiv vi har. En elev har ett perspektiv, en lärare ett 
annat. En logoped eller en psykolog ytterligare andra. Här kan kategorier som 
utvecklingsstörning, dyslexi och ADHD träda in i bilden.  
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Med dessa grupperar vi varandra, försöker göra situationer begripliga och hitta lösningar. 
Men sådana kategorier är inte av naturen givna. De är istället tidsbundna och har formats av 
historiska förlopp och sociala krafter. Vad ADHD är, beror på och om det är en giltig kategori 
råder delade uppfattningar om (Hjörne & Säljö, 2008).   Kategorier är också interaktiva: de 
samspelar med oss och vi med dem (Hacking, 2004). Olika kategorier kan också upplevas 
stigmatiserande och begränsande eller underlättande och vägledande. Jag menar att 
användandet av ”diskurs” och skillnadsteoretiska resonemang kan synliggöra sådana 
förhållanden, vilket kan ses som en andra nytta med uppsatsen.  
 
Det står som jag ser det, och som min uppsats visar, en hel del på spel både när det gäller att 
ange vad som är barns skolsvårigheter och att hitta sätt att svara upp mot dessa. För det första 
kan olika aktörer ha olika föreställningar om vad som utgör elevers svårigheter. För det andra 
kan det mellan olika aktörer råda olika meningar om hur dessa svårigheter kan förklaras.  För 
det tredje kan olika aktörer också ha olika uppfattningar om hur man på bästa sätt finner 
lösningar på elevers svårigheter. För det fjärde kan vissa beskrivningar (som diagnoser) 
ibland få större genomslag när det till exempel handlar om att frigöra medel för särskilda 
stödinsatser.  Ur detta perspektiv verkar särskilda stödinsatser ta form i ett slags gränsland 
mellan olika professionella fält, mellan vilka det finns olika tänkta eller verkliga 
spänningsförhållanden. Spänningsförhållanden det är av stor vikt att klargöra om policy 
verkligen ska kunna ge praktisk vägledning för olika former av särskilt skolstöd. 
 
 

Nya forskningsfrågor  

 
Även om jag med denna uppsats tog ett steg i denna riktning, kan det finnas ytterligare skäl 
att undersöka stödinsatser för barn som behöver stöd i skolan (eller som skolan brister i att 
undervisa). Min forskningsöversikt visade att de flesta studier som påträffas på ett eller annat 
sätt rör möjligheter och hinder kring inkludering av elever med särskilda utbildningsbehov i 
den reguljära skolan. Däremot saknas fortfarande studier om hur olika stödinsatser konkret 
gestaltas i praktiken: Vilka olika stödinsatser finns? Vad är skillnaden och likheten mellan 
dessa? Vad syftar olika stödinsatser till? Detta gäller såväl i Sverige som i internationell 
forskning. I det svenska sammanhanget saknas också kartläggningar om antalet elever som 
har anpassad studiegång och som är placerade i särskilda undervisningsgrupper, 
samverkansklasser och terapiskolor. Utan sådana grundläggande sammanställningar och 
deskriptiva studier är det svårt att också på sikt pröva utfallet av de olika stödinsatserna samt 
att utveckla policy för hela skolans verksamhet. 
 
Min uppsats väcker också frågan om var forskning om särskilt skolstöd (inklusive särskolan) 
”egentligen” kan och ska bedrivas. Naturligtvis är socialtjänsten ett nyckelområde för 
forskning på Institutionen för socialt arbete, liksom skolan är för Institutionen för pedagogik 
och didaktik.  Men i studien Socionom – en profession i många organisationer framkommer 
att det för socionomer och socialpedagoger finns många verksamhetsområden även utanför 
socialtjänsten (Svensson, 2008:3). Av de socionomer som intervjuades i denna studie (n=744) 
arbetade till exempel cirka 9 procent inom skolan, cirka 6 procent inom 
psykiatrin/socialpsykiatri och drygt 4 procent inom funktionshinder. De intervjuade 
socionomernas över 100 titlar spände vid undersökningstillfället ifrån förste socialsekreterare, 
behandlingsassistent och kurator till psykoterapeut och pedagogisk assistent. Detta är 
ytterligare ett argument, utöver det jag skrev inledningsvis om skolans sociala betydelse, för 
att rikta ”forskarblickarna” mot fält där undervisning, behandling och omsorg överlappar 
varandra.  



 86

 



 87

Referenser 
 

Ahrne, G., Roman, C. & Franzén, M. (2008). Det sociala landskapet. Göteborg: Bokförlaget                   
Korpen. 

Andersson, M. & Ivarsson, A-M. (2007). Träningsskolan: En studie om verksamma   
pedagogers och rektorers uppfattning om den funktionella lärarbehörigheten. Örebro 
universitet: Pedagogiska institutionen. 

Asp Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg. En fallstudie i en kommun.  
Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik.  

Bacchi, C. L. (2005). Woman, policy and politics. The construction of policy problems. 
London: Sage. 

Backlund, Å. (2007). Elevvård i grundskolan – Resurser, organisering och praktik. 
Stockholms universitet. Rapport i socialt arbete nr 121.  

Backman, J. (2006). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
Ball. S. J. (2006). Education policy and social class: the selected works of Stephen J. Ball. 

London: Routledge. 
Bannet, E. T. (1989). Structuralism and the Logic of Dissent. Houndmills, Basingstoke,  

Hampshire and London: The Macmillan Press LTD. (printed in Hongkong, typeset in 
Somerset). 

Benton, T. & Craib, I. (2001). Philosophy of Social Science. The Philosophical Foundations  
of Social Thought. Basingstoke: Palgrave 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt. Andra upplagan. Lund:  
Studentlitteratur. 

Berhanu, G. (2010). Even in Sweden? Excluding the Included: Some Reflections on the  
Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in 
Education. International Journal of Special Education; v25 n3 p148-159. 

Blom, A. (2007). Handikapp i skolan. Studier av särskolan och elever i behov av särskilt stöd. 
Kunskapsöversikt 2. Forsknings- och Utvecklingsenheten Stockholms stad. 

Blom, A. (2004). Elever mitt emellan. Om samundervisningsgrupper, dess 
elever och organisation. Stockholms stad: FoU-rapport 2004:7. 

Blom, A. (1999:28). Om barn i särskola – bedömningsgrunder ställningstaganden och  
erfarenheter. Stockholms stad: Forsknings- och Utvecklingsenheten. 

Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press. 
Bourdieu, P. (2004). Science of Science and Reflexivity. Chicago: The University of Chicago  

Press. 
Brante, T. (2007). Den nya psykiatrin: exemplet ADHD i Diagnosens makt. Om kunskap,  

pengar och lidande, s. 73-111. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
Brar, O. (1991). Odenskolan – hur gick det sedan? En uppföljningsstudie av barn som gått vid  

Odenskolans terapiklass. Umeå universitet: Tillämpad psykologi, examensarbete. 
Brodin, J och Lindstrand, P. (2004). En skola för alla. Lund: Studentlitteratur. 
Cummins, R.A. & Lau, A.L.D. (2003). Community Integration or Community Exposure? A 

Review and Discussion in Relation to People with an Intellectual Disability. Journal of 
Applied Research in Intellectual Disabilities; Vol. 16, Issue 2, p 145-157, Op. 

Delanty, G. & Strydom, P. (2003). Philosophies of Social Science. The Classic and 
Contemporary Readings. Maidenhead; Philadelphia: Open University Press 

Djurfeldt et al. (2006). Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 
kvantitativa metoder. Studentlitteratur. 

 
 



 88

Engelbrecht, P. (2008). The implementation of inclusive education in South Africa after ten  
years of democracy. European Journal of Psychology of Education. Special Issue: Inclusive 
education ten years after Salamanca. Vol 21(3), Sep, pp. 253-264. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2005). Metodpraktikan. Konsten  
     att studera samhälle, individ och marknad. Andra upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik 

AB.  
Flyvbjerg, B. (2009). Making Social Science Matter. Why social inquiry fails and how it can  

succeed again. Cambridge University Press.  
Foucault, M. (2001). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Femte upplagan. Lund:  

Arkiv förlag. 
Foucault, M. (1966). The order of things. Philosophies of Social Science. The Classic and 

Contemporary Readings, 2003, pp 342-346. Maidenhead; Philadelphia: Open University 
Press. 

FoU Nordväst. (2008). Om att motverka hinder för samverkan i skolsocialt arbete. 
Utvärdering av projektet Strukturerat förebyggande arbete i Sundbyberg. FoU-rapport. 

Frankfort-Nachmias, C. & Nachmias, D. (1996). Research methods in the social sciences.  
Fifth edition. New York: Oxford University Press. 

Frithiof, E . (2001). Det didaktiska mötet mellan grundskola och särskola. En studie om  
grundskollärares uppfattningar om grundsärskolan och barn i behov av särskilt stöd. 
Växjö universitet: Institutionen för pedagogik. 

Gadamer, H.G. (1960). Hermeneutical understanding. Philosophies of Social Science. The  
Classic and Contemporary Readings, 2003, pp 158-163. Maidenhead; Philadelphia: Open 
University Press. 

Giangreco, M.F. (2010). Utilization of teacher assistans in inclusive schools: Is it the kind of  
help that helping is all about? European Journal of Special Needs Education. Vol 
25(4),Nov, pp. 341-345. 

Gouldner, A. (1970). Towards a reflexive sociology. Philosophies of Social Science.  
The Classic and Contemporary Readings, 2003, pp 267-276. Maidenhead; Philadelphia: 
Open University Press 

Grahn, A-C. & Villa, C. (1996). Flyktingbarns möte med den svenska skolan. En uppföljning  
av sex elever från en särskild undervisningsgrupp för flyktingbarn från arabiskspråkiga 
länder. Stockholms universitet: Psykologiska institutionen, examensarbete. 

Grbich, C. (2004). New Approaches in Social Research. London: Sage Publications. 
Habermas, J. (1965). Knowledge and human interests.  Philosophies of Social Science. The  

Classic and Contemporary Readings, 2003, pp 234-239. Maidenhead; Philadelphia: Open 
University Press. 

Hacking, I. (2004). Social konstruktion av Vad? Stockholm: Thales. 
Hallerstedt, G. (red.) (2006). Diagnosens Makt.  Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos AB. 
Haraway, D. (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege  

of partial perspective.  Philosophies of Social Science. The Classic and Contemporary 
Readings, 2003, pp 410-415. Maidenhead; Philadelphia: Open University Press. 

Helldin, R. (2002). Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan. En granskning  
av skoldemokratins innebörder och kvalitet. Lund: Studentlitteratur.  

Hjörne, E. & Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om  
normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Humphrey, N. & Symes, W. (2010). Perceptions of social support and experience of bullying  
among pupils with autistic spectrum orders in mainstream secondary schools. European 
Journal of Special Needs Education. Vol 25(1), Feb, pp. 77-91.  

 



 89

Hydén, L-C. (2007). Vad är en berättelse? Om narrativ inriktad forskning och forskning om  
narrativ. Linköpings universitet: Institutionen för medicin och hälsa. Tema Hälsa. 

Hägnesten, T. (2007).  Diagnos i skolan - pedagogiska insatser: en studie med fokus på elever  
i behov av särskilt stöd och den hjälp de får. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för 
individ, omvärld och lärande. 

Isaksson, J. (2009) . Spänningen mellan normalitet och avvikelse: om skolans insatser för  
elever i behov av särskilt stöd. Umeå universitet: Institutionen för socialt arbete.  

Janson, U. & Elfner, Y. (1980). Sollentuna terapiskola – utvärdering och diskussion.  
Stockholms läns landsting: Metodutvecklingsgruppen. 

Johannisson, K (2006). Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv i Diagnosens makt. 
Om kunskap, pengar och lidande, s. 29- 41. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

Kalambouka, A; Farrell, P; Dyson, A; Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils with 
special educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers. 
Educational Research. Vol 49(4), Dec, pp. 365-382. 

Karlsson, Y. (2007). Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av  
elever i en särskild undervisningsgrupp. Linköpings universitet: Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra upplagan.  

Lund: Studentlitteratur. 
Lagerberg, D. & Sundelin, C. (2000). Risk och prognos i socialt arbete med barn:  

forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia. 
Lahdenperä, P. (1999) Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt  

stöd.  Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för specialpedagogik.  
Lahdenperä, P. (1997) Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter. En textanalytisk studie av  

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Lärarhögskolan i Stockholm: 
Institutionen för pedagogik. 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. Forskningsmetoder i socialt arbete, s.  
91-128. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, M. (2004) Delaktighet och identitet – delaktig i vad och som vem? Delaktighetens  
språk, s. 157-172. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson-Swärd, G. (1999). Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Lund:  
Studentlitteratur. 

Lemle, N & Williams, S. (2010). Evaluating the effects of co-teaching on student  
achievement. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social 
Sciences Vol 71(5-A), pp. 1605. 

Levy, S. & Nylund, A-K. (1985). En terapiförskola – Målsättning, innehåll, arbetssätt,  
behandlingssystem och behandlingsteori. Stockholms universitet: Psykologiska 
institutionen, examensarbete. 

Lif Uddenfeldt, M. (2003). Särskilda undervisningsgrupper: en historisk tillbakablick samt en  
studie om hur personal i särskilda undervisningsgrupper ser på sitt arbete idag. 
Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för individ, omvärld och lärande.  

Lilja, J. (2005). Problemformulering. Forskningsmetoder i socialt arbete, s. 39-55. Lund:  
Studentlitteratur. 

Lindqvist, R. (2004). Teoretiska perspektiv på funktionshinder och rehabilitering.  
Rehabilitering och välfärdspolitik, s. 51-77.  Studentlitteratur: Lund 

Lindsay, G. (2007). Educational psychology and the effectiveness of inclusive  
education/mainstreaming. British Journal of Educational Psychology. Vol 77(1), Mar, pp. 
1-24. 

 



 90

Lundgren, M. (2006). Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som  
kategoriseringsarena. Växjö universitet: Institutionen för pedagogik.  

Lundström, T. (2008). Aktforskning. Forskningsmetodik för socialvetare, s. 120-133.  
Stockholm: Natur och Kultur. 

Lundström, T. (2005). Risk, individualisering och social barnavård. Socionomens  
forskningssupplement Nr 18. 

Lutz, K. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa  
processer. Malmö högskola: lärarutbildningen.  

Messing, J. (2002). Barn i samhället – elev i skolan. Om skolexterna faktorers betydelse för  
särskilt skolstöd. Falun: Dalarnas forskningsråd. 

Miles, S. & Singal, N. (2010). The Education for All and inclusive education debate: conflict,  
contradiction or opportunity? International Journal of Inclusive Education, vol. 14, no. 1, 
pp. 1-15, Feb. 

Montuschi, E. (2003). The Objects of Social Science. London: Continuum. 
Morales-Adefalk, U. (2001). Anpassad studiegång - och sen då?: nätverket kring två  

gymnasieelevers skolgång. Stockholm: Lärarhögskolan.  
Månsson, P. (red). 2007. Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker.  

Finland: Norstedts Akademiska Förlag. 
Nilholm, C. (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 2 s 124–138 issn 1401-6788. 
Nordström, I. (2004) Delaktighet på jämlika och ojämlika villkor – om lindrigt  

utvecklingsstörda skolbarns relationer och samspel med kamrater. Delaktighetens språk, s. 
201-213. Lund: Studentlitteratur. 

Petersen, A. & Lupton, D. (2000). The New Public Health. Health and Self in the Age of 
Risk. London: Sage Publications. 

Piuva, K. (2005). Normalitetens gränser. En studie av 1900-talets mentalhygieniska  
diskurser. Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms 
universitet. 

Roll-Petterson, L. (2001). Between open systems and closed doors. The needs and perceptions  
of parents of children with cognitive disabilities in educational settings. Stockholm 
Institute of Education. 

Rosenqvist, J. (2001). Aktuell svensk forskning om särskola. Malmö högskola: Institutionen  
för pedagogik. 

Rubin, H.J. & Rubin, I.S. (1995). Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data.  
Thousands Oaks, Californaia: Sage Publications Inc.  

Sautner, B.L. (2009). Supporting inclusive, safe and caring schools: Connecting factors. 
Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences Vol 70(1-
A), pp. 51. 

Scott, R.W. (2003). Organizations. Rational, Natural and Open Systems. Fifth Edition.  
Baskerville: East End Publishing Services, Inc. 

Seçer, Z. (2010). An analysis of the effects of in-service teacher training on Turkish preschool  
teachers’ attitudes towards inclusion. International Journal of Early Years Education. Vol 
18(1), Mar, pp. 43-53. 

Severinsson, S. (2010).  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i  
särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende. Linköpings universitet: 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).  

Shaddock, A. (2007). Review of Driving change in special education. Journal of Intellectual  
and Developmental Disability. Vol 32(3), Sep, pp. 227-228. 

 
 



 91

Skolinspektionen. (2010). Särskolan - Granskning av handläggning och utredning inför  
beslut om mottagande. Elektronisk resurs:  
http://www.skolinspektionen.se/Documents/riktad-tillsyn/sarskola/sarskola-
regeringsrapport.pdf Hämtad: 2011-04-22 

Skolverket. (2009a). Skolverkets lägesbedömning 2009. Förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapport 337. Stockholm: Fritzes. 
Skolverket. (2009b). Särskolan – hur fungerar den? Stockholm: Fritzes. 
Skolverket. (2008a). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning  

och utvärdering. Stockholm: Fritzes. 
Skolverket. (2008b). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram.  

Skolverkets Allmänna Råd. 
Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan. Stockholm:  

Fritzes. 
Skolverket. (2002). Särskola eller grundskola. Integrering Kvalitet Föräldrainflytande.  

Rapport nr 216 (eller Dnr 103404). Stockholm: Liber. 
Skolverket. (2001) Allmänna råd med kommentarer om rutiner för utredning och beslut om  

mottagande i den obligatoriska särskolan (publicerade i SKOLFS 2001:23). 
Smith, D. (2004) Women’s perspective as a Radical Critique of Sociology. The Feminist  

Standpoint Theory Reader, pp 21-33. Intellectual and Political Controversies. New York: 
Routledge. 

Socialstyrelsen. (2010). Social rapport – 2010. Elektronisk resurs: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf 
Hämtad: 2011-04-22 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M.  (2002). Kunskapens Former – Vetenskapsteori och  
Forskningsmetod. Stockholm: Liber 

SOU 2010:95. Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig utbildning. Elektronisk resurs: 
http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/157786 Hämtad: 2011-06-15 

SOU 2004:98. För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning. Slutbetänkande  
av Carlbeck-kommittén. Stockholm: Fritzes. 

Sundell, K. & Colbiörnsen, M. (2000). Samhällets stöd till elever med särskilda behov.  
Stockholms stad: FoU-rapport 2000:7. 

Sundgren, M. (2005). Sjukdom, handikapp, funktionshinder. Social psykiatri, s 2-15.  
Stockholm: Bonnier utbildning. 

Svensson, K. (2008:3). Socionom – en profession i många organisationer. Lunds universitet:  
Socialhögskolan. 

Szönyi, K. (2007). Elever i särskilda undervisningsgrupper: elevers och föräldrars  
perspektiv. Härnösand: Specialpedagogiska institutet. 

Thomas, C. (1999) Female Forms. Experiencing and understanding disability. Open  
University Press: Buckingham. 

Tideman, M. (2000).  Normalisering och kategorisering om handikappideologi och  
välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lund: 
Studentlitteratur.  

Tideman, M. (1998). I gränslandet mellan grundskola och särskola. Intervjuer med föräldrar  
till barn som blivit individuellt integrerade. Rapport nr 12. Wigforssinstitutet, Högskolan i 
Halmstad. 

Tisdall, E; Kay.M; Riddell, S. (2006). Policies on special needs education: Competing  
strategies and discourses. European Journal of Special Needs Education. Vol 21(4), Nov, 
pp. 363-379. 

Trost, J. (2006). Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. 
 



 92

Trygged, S, (2005). Fallstudiemetodik. Forskningsmetoder i socialt arbete, s. 217-233. Lund:  
Studentlitteratur. 

Vehkakoski, T.M. (2008). Inclusive education ideal at the negotiating table: Accounts of  
educational possibilities for disabled children within inter-disciplinary team meetings. 
Scandinavian Journal of Educational Research. Vol 52(5), Oct, pp. 495-512. 

Vorapanya, S. (2009). A model for inclusive schools in Thailand. Dissertation Abstracts  
International Section A: Humanities and Social Sciences Vol 70(2-A), pp. 434.  

Werner, E.E. & Smith, R.S. (2003). Att växa mot alla odds. Från födelse till vuxenliv. 
Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri. 

Werner, E.E. & Smith, R.S. (1989). Vulnerable but invincible. A Longitudinal Study of 
Resilient Children and Youth. New York: Adams Bannister Cox. 

Winther-Jorgensen, M. & Philips, L. ( 2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund:  
Studentlitteratur.  

Yanow, D. (2000). Conducting Interpretative Policy Analysis. Qualitative Research Methods  
Series 47. A Sage University Paper. California: Sage Publications, Inc. 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Finland:  
Norstedts Akademiska Förlag. 

Östberg, F. (2010). Bedömningar och beslut. Från anmälan till insats i den sociala  
barnavården. Stockholms universitet: institutionen för socialt arbete. 

Övriga referenser: 

 
Barnstugeutredningen. (1968):  

Förskolan: Betänkande (SOU 1972: 26-27) 
Barns fritid: fritidsverksamhet för 7- 12-åringar: Betänkande (SOU 1974:42) 
Utbildning i samspel: betänkande (SOU 1975:67) 
Barns sommar: betänkande (SOU 1975:94)  

Grundskoleförordning. (1994:1194) 
Independent Living Institute. (2011). Elektronisk resurs:  

http://www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html Hämtad: 2011-
05-28 

Landstinget i Uppsala län. (2011). Elektronisk resurs:  
http://www.lul.se/templates/page____3689.aspx Hämtad: 2011-05-26 
Läroplan för förskola. (Lpfö 98) 
Skollag. (1985:1100) 
SOU 1983:63. Utslagningen i grundskolan. En analys av hur reglerna om 

anpassad studiegång, skolgångsbefrielse och särskild undervisning tillämpats 
i praktiken. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1982:19. Handikappade elever i det allmänna skolväsendet. Slutbetänkandet 
från integrationsutredningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Verksamhetsbeskrivning för BUP:s samverkansklasser. (2011). Elektronisk resurs:  
http://www.skolinspektionen.se/Documents/riktad-tillsyn/sarskola/sarskola-
regeringsrapport.pdf Hämtad: 2011-04-22 

Verksamhetsbeskrivning för BUP:s samverkansklasser. (2009). Word-dokument. 
Vårdguiden, Stockholms läns landsting. (2011). Elektronisk resurs:  
 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-
besvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/ Hämtad: 2011-05-26 



 93

 



 94

Bilagor 

Bilaga 1 Brev till Barn- och ungdomsförvaltningen  

 
Beskrivning efterfrågade dokument för elever i behov av särskilt stöd  
 
Här kommer den mer detaljerade beskrivningen av efterfrågade elevdokument som utlovats i en 
tidigare skrivelse till barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) i x kommun. De dokument för totalt 
10 elever som efterfrågas är: * 
 

• ansökningar till resursenhet om olika former av skolstöd  
• åtgärdsprogram 
• pedagogiska kartläggningar              
• protokoll från elevvårdskonferenser                                                  ”ELEVMAPPAR” 
• andra dokument av motsvarande slag  
• beslut om särskilt skolstöd 
 

* I den utsträckning det är möjligt för varje elev. 
• Särskild undervisningsgrupp  
- avidentifieras och distribueras xxx, pedagogkonsult 

 
Urvalskriterier:  

 
1) 3 elevmappar där beslutet om skolstöd fattats i enlighet med ansökan. 
2) 2 elevmappar där beslut fattats om annat skolstöd än i ansökan.  
3) tidsperioden 2006-2008  
4) Gärna så stor variation av elever som möjligt avseende ålder, kön, etnicitet, skola t.ex. med 
utgångspunkt i totalt antal elever under perioden. 
5) Vad gäller de elevmappar där beslutet om skolstöd fattats i enlighet med ansökan efterfrågas 
också om möjligt två elever som uppfattas vara ”typiska” och en uppfattas vara inte lika typisk 
för just denna form av särskilt skolstöd. 
 
• Samundervisningsgrupp grundskola-särskola  
- avidentifieras och distribueras av xxx via kontakt med ansvarsperson 

 
Urvalskriterier:  

 
1) 3 elevmappar där beslutet om skolstöd fattats i enlighet med ansökan. 
2) 2 elevmappar där beslut fattats om annat skolstöd än i ansökan.  
3) Tidsperioden 2006-2008 
4) Gärna så stor variation av elever som möjligt avseende ålder, kön, etnicitet, skola t.ex. med 
utgångspunkt i totalt antal elever under perioden. 
5) Vad gäller de elevmappar där beslutet om skolstöd fattats i enlighet med ansökan efterfrågas 
också om möjligt två elever som uppfattas vara ”typiska” en uppfattas vara inte lika typisk för 
just denna form av särskilt skolstöd. 
 

OBS: Urvalet av de 10 eleverna görs utifrån den population som finns att tillgå när det gäller elever 
från årskurs 1 till årskurs 9 i x kommuns samtliga grundskolor (inklusive friskolor), där kontakt tagits 
med BUF under perioden som efterfrågas. 
 
 
 



 95

• Anpassad studiegång  
 
- avidentifieras och distribueras av rektor för respektive skola elevärendet rör 

 
 
 
 
 

Urvalskriterier:  
 

1) 3 elevmappar där beslutet om skolstöd fattats i enlighet med ansökan. 
2) 2 elevmappar där beslut fattats om annat skolstöd än i ansökan.  
3) Tidsperioden 2006-2008 
4) Gärna så stor variation av elever som möjligt avseende ålder, kön, etnicitet, skola t.ex. med 
utgångspunkt i totalt antal elever under perioden. 
5) Vad gäller de elevmappar där beslutet om skolstöd fattats i enlighet med ansökan efterfrågas 
också om möjligt två elever som uppfattas vara ”typiska” en uppfattas vara inte lika typisk för just 
denna form av särskilt skolstöd. 
 

 
 

Kommentar och ytterligare förfrågan:  
 
Jag kommer att kontakta Er inom kort för att svara på eventuella frågor om ovanstående 
urvalskriterier.  
 
Det vore också värdefullt för mig att få en uppskattning om den totala elevpopulation urvalet görs 
utifrån. Det vill säga, hur stort är det totala antalet elever där ansökan gjorts till BUF när det 
gäller de olika former av stöd som intresset riktas mot i min studie? 
 
Maria Gladh,  
Institutionen för socialt arbete,  
Stockholms universitet090203 
 

Kontakt ska tas med rektorerna 
med 
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Bilaga 2 Brev till rektorer  

 
Förfrågan om att få ta del av dokument rörande elever som bedömts vara i behov av särskilt 
stöd och har s.k. anpassad studiegång 
 
Bakgrund till förfrågan 
 
Mitt namn är Maria Gladh och jag är mastersstudent på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms 
universitet. I min masteruppsats kommer jag att undersöka beskrivningar av elevers skolsvårigheter 
och de perspektiv och policys som präglar olika former av stödinsatser för dessa elever. Intresset i min 
studie riktas därför främst mot de olika textdokument där beskrivningar av elevers skolsvårigheter 
kommer till uttryck och som kan bilda underlag för beslut om särskilt skolstöd, till exempel 
åtgärdsprogram. Jag har också varit i kontakt med Barn- och ungdomsförvaltningen i x kommun. Via 
pedagogkonsult xx kommer jag att få ta del av dokument rörande totalt tio elever som under 2008 
ingått i särskild undervisningsgrupp och samundervisningsgrupp (grundskola/särskola). Eftersom jag 
är intresserad av att undersöka samtliga former av särskilt skolstöd, som kan bli aktuella för barn som 
inte ingår i den ordinarie ”sär- eller specialskolkretsen”, vänder jag mig till Er med en förfrågan att ta 
del av dokument som rör barn med anpassad studiegång. 
 
Dokument som efterfrågas är:* 
 

1) ansökningar till resursenhet om skolstöd  
2) åtgärdsprogram 
3) pedagogiska kartläggningar              
4) protokoll från elevvårdskonferenser                                                  ”ELEVMAPPAR” 
5) andra dokument av motsvarande slag  
6) beslut om anpassad studiegång 

 
* I den utsträckning det är möjligt för varje elev. 
 

 
Urvalskriterier 
 
Min förfrågan till er rör elevmappar för 3 elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd, där 
ansökan om särskilt skolstöd gjorts under perioden 2006 till 2008 i Er skola. Min önskan är att 
ansökningarna för två av dessa elever specifikt rörde anpassad studiegång, och att ansökningen för den 
tredje eleven rörde någon eller annan form av särskilt skolstöd, men där beslutet blev anpassad 
studiegång. Det vill säga, två elevärenden där det från skolans håll kan uppfattas som mer eller mindre 
givet att anpassad studiegång var lösningen på elevernas svårigheter i skolan, och det tredje där 
anpassad studiegång inte framstod som ett lika givet alternativ för att ge eleven stöd i sin skolsituation. 
Min önskan är att urvalet av dessa tre elever matchar det totala antalet elever från årskurs F-9 för vilka 
anpassad studiegång kom i fråga under perioden som efterfrågas, avseende ålder, kön och etnicitet. 
 
Vad är syftet med att undersöka olika elevdokument? 
 
Olika former av textdokument beskriver självklart inte hela den process – och fångar inte heller de 
nyanser i de olika samtal och förhandlingar – som kan föregå beslut om anpassad studiegång. Det kan 
också vara svårt att avgöra om all information som påverkat beslutet faktiskt finns dokumenterad.  
Trots dessa brister kan ändå läsningen av dokument ge en viss inblick i de olika perspektiv och policys 
som präglar beskrivningar av elevers svårigheter i skolan. Åtgärdsprogram till exempel, beskrivs i 
Skolverkets Allmänna råd 2008 som ett centralt redskap för skolorna, inte minst när det gäller att 
planera och utveckla den pedagogiska verksamheten kring varje enskild elev som bedöms vara i behov 
av särskilt stöd.  
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De sägs också ge möjlighet till överblick över åtgärder som vidtagits för att se till att elevers olika 
behov av särskilt stöd tillgodosetts. De återspeglar på så vis också delar av den skolpraktik som de 
särskilda stödinsatserna består av. Eftersom att åtgärdsprogrammen inte ger ett tillräckligt underlag för 
att undersöka beskrivningar av elevers skolsvårigheter och resonemang om vilka lösningar som kan 
komma ifråga för varje enskild elev, omfattar min förfrågan också andra dokument. Utgångspunkt för 
studien är att dessa dokument både kan ses som produkter av och medskapare till olika mer allmänna 
beskrivningar – perspektiv och policys – som omger hela ”målgruppen” barn i behov av särskilt stöd. 
Intresset i studien riktas alltså inte mot den enskilda eleven eller den specifika skolans sätt att hantera 
elevers behov av särskilt stöd. 
 
Etiska utgångspunkter och vidare kontakt 
 
Allt material Ni tillhandahåller kommer att hanteras utifrån gällande forskningsetiska principer, vilket 
bland annat innebär avidentifiering av de elever, familjer och skolor ärendena rör. Eventuellt kommer 
jag också att kontakta Er i ett senare skede för ytterligare förfrågan om uppföljande intervjuer med 
verksamma hos Er. 
 
Uppsatsen beräknas vara klar hösten/vintern 2009, och Ni kommer att få ta del av resultatet både före 
och efter ”det går i tryck”.  
 
Jag hör av mig inom kort för att följa upp denna förfrågan. Om Ni vill kontakta mig eller min 
handledare är det bara att mejla eller ringa enligt nedanstående uppgifter. 
 
Vänligen /Maria Gladh 
 
Stockholm den 3 februari 2009 
 
 
Maria Gladh    Åsa Backlund 
Masterstudent, FoU-assistent   Handledare, FoU-forskare 
Tel. xxxx-xxxxxx   Socialhögskolan: xx-xxx xx xx 
E-post: xxxx  E-post: xxxx 
 
 
 

Tack på förhand! 
 
Samma förfrågan kommer ställas till ytterligare  
en skola i x kommun 
 

 
Anpassad studiegång  

• avidentifieras och distribueras via två av x 
kommuns skolors rektorer 

 
o Skola A: tre elever 
o Skola B: tre elever  

 
 

 

 

6 elever 
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Bilaga 3 Brev till BUP skolor 

 
Förfrågan om att få ta del av dokument rörande elever som bedömts vara i behov av särskilt 
stöd och därför ingår i någon av BUP skolors verksamheter  
 
Bakgrund till förfrågan 
 
Mitt namn är Maria Gladh och jag är mastersstudent på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms 
universitet. I min masteruppsats kommer jag att undersöka beskrivningar av elevers skolsvårigheter 
och de perspektiv och policys som präglar olika former av stödinsatser för dessa elever. Intresset i min 
studie riktas främst mot de olika textdokument där beskrivningar av elevers skolsvårigheter kommer 
till uttryck och som kan bilda underlag för beslut om särskilt skolstöd, till exempel åtgärdsprogram. 
Jag har också vänt mig till Barn – och ungdomsförvaltningen och rektorer i x kommun där jag 
kommer att få ta del av dokument som rör totalt 19 elever med andra former av skolstöd. Eftersom 
elevunderlaget i x kommun var för litet när det gällde elever i samverkansklass eller terapiskola 
vänder jag mig till Er i fråga om dokument för dessa elever.  
 
Aktuell förfrågan   

 
Min förfrågan till er rör ”elevmappar” för 6 elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd, där 
ansökning om särskilt skolstöd gjorts under perioden 2006 till 2008 i några av Stockholms kommuner. 
I den utsträckning det är möjligt önskar jag att urvalet av dessa 6 elever motsvarar den variation av 
svårigheter elever som går i samverkansklass/terapiskola kan ha. I den mån det av Er uppfattas vara 
möjligt önskar jag också att 3,4 av de valda eleverna har svårigheter som kan uppfattas vara ”typiska” 
för att ingå i samverkansklass, och att de övriga 2,3 har svårigheter där även andra typer av stöd skulle 
kunna ha kommit i fråga för eleven. Min önskan är också att socialförvaltningen ingått som 
samarbetspartner med Er för minst tre av dessa elevärenden, och att urvalet av eleverna görs med så 
stor variation som är möjligt avseende ålder, kön och etnicitet.  
 
 
Min förfrågan till er rör beskrivningar av 6 elever s skolsvårigheter som de kommer till uttryck i 
de olika dokument – som till exempel åtgärdsprogram eller ansökningar om särskilt skolstöd – 
som föregått inskrivning i någon av Era skolor. 
 
 
 
Dokument som efterfrågas är: * 
 

7) ansökningar om skolstöd  
8) åtgärdsprogram 
9) pedagogiska kartläggningar              
10) protokoll från elevvårdskonferenser                                                                 ”ELEVMAPPAR” 
11) andra dokument av motsvarande slag  
12) beslut om placering i ngn av BUP:s skolor 

 
 
* I den utsträckning det är möjligt för varje elev. 
 
Vad är syftet med att undersöka dessa dokument? 
 
Olika former av textdokument beskriver självklart inte hela den process – och fångar inte heller de 
nyanser i de olika samtal och förhandlingar – som kan föregå beslut om placering i samverkansklass 
eller terapiskola.  
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Det kan också vara svårt att avgöra om all information som påverkat beslutet faktiskt finns 
dokumenterad.  Trots dessa brister kan ändå läsningen av dokument ge en viss inblick i de olika 
perspektiv och policys som präglar beskrivningar av elevers svårigheter i skolan. Åtgärdsprogram till 
exempel beskrivs i Skolverkets Allmänna råd 2008, som ett centralt redskap för skolorna, inte minst 
när det gäller att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten kring varje enskild elev som 
bedöms vara i behov av särskilt stöd. De sägs också ge möjlighet till överblick över åtgärder som 
vidtagits för att se till att elevers olika behov av särskilt stöd tillgodosetts. De återspeglar på så vis 
också delar av den skolpraktik som de särskilda stödinsatserna består av. Eftersom att 
åtgärdsprogrammen inte ger ett tillräckligt underlag för att undersöka beskrivningar av elevers 
skolsvårigheter och resonemang om vilka lösningar som kan komma ifråga för varje enskild elev, 
omfattar min förfrågan också andra dokument. Utgångspunkt för studien är att dessa dokument både 
kan ses som produkter av och medskapare till olika mer allmänna beskrivningar – perspektiv och 
policys – som omger hela ”målgruppen” barn i behov av särskilt stöd. Intresset i studien riktas alltså 
inte mot den enskilda eleven eller den specifika skolans sätt att hantera elevers behov av särskilt stöd. 
 
Etiska utgångspunkter och vidare kontakt 
 
Allt material Ni tillhandahåller kommer att hanteras utifrån gällande forskningsetiska principer, vilket 
framförallt innebär avidentifiering av de elever, familjer och skolor ärendena rör. Jag bokar även gärna 
tid för muntlig genomgång av BUP skolors policydokument och verksamhetsbeskrivningar, och då 
gärna i samband med överlämnandet av de avidentifierade elevdokumenten. Eventuellt kommer jag 
också att kontakta Er i ett senare skede för ytterligare förfrågan om uppföljande intervjuer med 
verksamma hos Er. 
 
Uppsatsen beräknas vara klar hösten/vintern 2009, och Ni kommer att få ta del av resultatet både före 
och efter ”det går i tryck”. Jag hör av mig inom kort för att följa upp denna förfrågan. Om Ni vill 
kontakta mig eller min handledare är det bara att mejla eller ringa enligt nedanstående uppgifter. 
Maria Gladh 
 
Stockholm den 12 mars 2009 
 
 
Maria Gladh    Åsa Backlund 
Masterstudent, FoU-assistent   Handledare, FoU-forskare 
Tel. xxxx-xxxxxx   Socialhögskolan: xx-xxx xx xx 
E-post: xxxx  E-post: xxxx 

 
 
 
 
 
 

Tack på förhand! 
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Bilaga 4 Brev till BUP skolor 
Till   
BUP Samverkansklassteam 
Att. xx 090216 
 
Specificerad förfrågan om dokument rörande elever som bedömts vara i behov av 
särskilt stöd och går i s.k. samverkansklass  
 
Jag har tidigare ställt en förfrågan till Er om att få ta del av ett antal dokument rörande elever i 
s.k. samverkansklass, eftersom jag avser att undersöka utgångspunkterna – perspektiv och 
policys – för olika former av stödinsatser till elever med olika slags svårigheter, när dessa 
svårigheter gör sig gällande i grundskolan. Min förfrågan rörde ursprungligen dokument 
rörande tre elever. Efter telefonsamtal med xx, som påpekade att det urvalet kan bli svårt att 
göra utifrån den stora variationen av svårigheter – alltifrån social problematik till autism och 
trauma – elever i samverkansklass kan ha, är min önskan att förfrågan i stället avser dokument 
rörande 6 elever. 
 
Min specificerade förfrågan till Er rör därför istället elevmappar för 6 elever i årskurs 1-9, 
som bedömts vara i behov av särskilt stöd, där ansökning om att gå i samverkansklass gjorts 
under perioden 2006 till 2008 i några av Stockholms kommuner. I den utsträckning det är 
möjligt önskar jag att urvalet av dessa 6 elever motsvarar den variation av svårigheter elever 
som går i olika samverkansklasser kan ha. I den mån det av Er uppfattas vara möjligt önskar 
jag att 3,4 av de valda eleverna har svårigheter som kan uppfattas vara ”typiska” för att ingå i 
samverkansklass, och att de övriga 2,3 har svårigheter där även andra typer av stöd skulle 
kunna ha kommit i fråga för eleven. Min önskan är också att socialförvaltningen ingått som 
samarbetspartner med BUP och skolan för minst tre, högst fyra av dessa elevärenden, och att 
urvalet av eleverna görs med så stor variation som är möjligt avseende ålder, kön och 
etnicitet.  
 
Dokument som kan komma ifråga är: 

- ansökningsblankett/beslut samverkansklass 
- barnpsykiatrisk utredning 
- psykologisk bedömning 
- behandlingsplan för barnet och dess familj 
- pedagogisk bedömning/utredning från skolan/förskolan 
- eventuellt andra dokument som bildat underlag för beslutet om samverkansklass 

 
Som också framgick av tidigare förfrågan kommer allt material Ni tillhandahåller att hanteras 
utifrån gällande forskningsetiska principer, vilket bland annat innebär avidentifiering av de 
elever, familjer och skolor ärendena rör. Eventuellt kommer jag också att kontakta Er i ett 
senare skede för ytterligare förfrågan om uppföljande intervjuer med verksamma hos Er. 
 
Tack på förhand. 
 
Mvh 
 
Maria Gladh    Åsa Backlund 
Masterstudent, FoU-assistent  Handledare, FoU-forskare 
Masterstudent, FoU-assistent   Handledare, FoU-forskare 
Tel. xxxx-xxxxxx   Socialhögskolan: xx-xxx xx xx 
E-post: xxxx  E-post: xxxx 
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Bilaga 4 Tablå - Sammanfattning av skäl/argument för anpassad studiegång 

 
 Defne  

 
Dag 
 

Douglas 
 

Svårigheterna har 
pågått ett tag, skolan 
har tagit till olika 
lösningar 

Svårigheter redan i 
mellanstadiet, 
klassbyte i åk 8, fått 
stödundervisning, två 
anmälningar gjorda till 
socialtjänsten.  

När Dag gick i åttan 
gjordes skolan en 
anmälan till 
socialtjänsten på grund 
av oro för hur han 
mådde. 

Douglas var aktuell 
inom socialtjänsten när 
han började i årskurs 7 
och tillfälligt placerad 
hos sin mammas f.d. 
sambo, skolan gjorde 
en egen anmälan i 
årskurs 8. 

I avvaktan på bättre  
lösning? 

”Eleven bör förflyttas 
till annan skolform 
eller annan skola. Om 
eleven ska få gå kvar 
läsåret ut, hur ska det 
organiseras?”  

”Anpassat schema? 
Anpassad studiegång? 
Byte av skola? Annan 
skolform?” 
 

(Han placerades senare 
i en fosterfamilj och 
slutade på Odenskolan 
innan han var klar med 
årskurs 9). 

Intellektuell 
kapacitet, men hög 
frånvaro och låg 
aktivitetsgrad? 

”Defnes frånvaro har 
ökat markant under 
vårterminen. Detta 
påverkar givetvis 
hennes möjligheter att 
nå kunskapsmålen.” 

Det som inte fungerar 
är närvaron på 
lektionerna och 
läxläsning. Dag väljer 
bort vissa lärare och 
missar därför 
lektionerna. 

”Han har haft mycket 
frånvaro hela tiden, 
men nu är den större än 
tidigare. Han har inga 
inlärningsbekymmer 
och skulle klara 
betygen om han gick 
på lektionerna.” 

Orosmoment för 
andra elever 

I ständiga konflikter 
med andra elever på 
skolan, använder hot 
och våld 

Nej Nej 

Bristande samarbete 
med hemmet 

”Situationen på skolan 
har påverkats mycket 
av att mamman inte har 
velat samarbeta med 
oss kring Defnes 
bekymmer”. 

Se ovan Se ovan 

Aktuell inom 
socialtjänsten 

Möte med ART-
terapeut avbokat av 
mamman 
 

Kontaktperson beviljad 
 

Har haft kontaktperson 
och varit/är 
fosterhemsplacerad 
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Bilaga 5 Pedagogiskt formulär – samverkansklass 

  Kunskaper och färdigheter:  ingen generaliseringsförmåga 
svårt hämta fram sitt kunnande ur rätt 
”datafil” för att lösa uppgifter som är likartade 
dem han redan har erfarenhet av. 

Matematik –  kan räkna mekaniskt tom 50 inga 
mängdbegrepp 

Svenska 
tal –  Mycket verbal. Stort aktivt och passivt 

ordförråd. Stor förmåga att lära utantill. 
Frågar jämt för att orientera sig i tid och rum 

läsfärdigheter –  ingen fonologisk förmåga 
läsförståelse – svårt att associera. Ljud till  
stavning – bokstav och vice versa 
fri skrivning – Svag muskeltonus  
 
Bild –  saknar intresse för att rita, kan rita huvudfoting  
 
Inlärningssituationen - inlärningssvårigheter 
Intresse för –  stort intresse för sagoläsning och vissa 

sällskapsspel duktig på memoryspel 
 

Motorik 
Grovmotorik kan cykla men inte simma 
gymnastik –  klarar grundläggande rörelsemönster i alla 

grovmotoriska rörelser 
kroppshållning –  normal, smidig 
stereotypier –   handviftningar 

   
Kontaktbarhet 

 
Söker själv kontakt 

 
hur –  går mycket nära inpå, pekar och pockande och 

frågar hela tiden 
vem/vilka –  framförallt vuxna 

 
Ömsesidig kontakt –  förstår inte sociala regler och förstår inte hur 

andra reagerar 
 

Drar sig undan –  Oförmåga att utveckla kamratrelationer på ett 
åldersadekvat sätt 

 men har en stark önskan av kamratrelationer 
Känsloyttringar 

 
Om när och hur visas 

 
glädje – när han har ”någon” hos sig som 
uppfyller hans behov och tolkar hans 
omgivning Vad-När-Hur? Frågor då blir han 
trygg nöjd/ och lugn 

ledsenhet – (tomt) 
ilska –  Snabbt och kraftigt växlande humör och 

svårighet att hejda sig i sin ilska, inga 
mellanlägen i inlärningssituationen 

rädsla – (tomt) 
skräck – (tomt) 
ADL-funktioner –   sköter det bra  


