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Stöd på gymnasieskolan 

- Vad är det för särskilt med det? En studie om hur några speciallärare 

och specialpedagoger uppfattar stödet för elever på gymnasiet 

 Anna Löfgren 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att genom några speciallärares och specialpedagogers perspektiv belysa och 

försöka vidga förståelsen för vad stöd och särskilt stöd på gymnasieskolan kan innebära. Det 

som studien behandlar är hur stödet realiseras på gymnasieskolan och hur specialpedagoger 

och speciallärare uppfattar och definierar det särskilda stödet. Studien är kvalitativ. 

Undersökningen grundar sig på intervjuer med sex specialpedagoger och speciallärare på sex 

olika gymnasieskolor i en svensk storstad. Tolkningen av resultatet har gjorts utifrån en 

hermeneutisk utgångspunkt. 

Resultatet visar att det erbjuds många former av stöd på gymnasieskolan, men att ansvaret att 

ta del av stödet förläggs ofta på eleven. Orsakerna till detta kan delvis ses i att 

gymnasieskolan är frivillig, och att vissa lärare inte ser gymnasieskolans fostransuppdrag som 

lika viktigt som kunskapsuppdraget. Andra lärare gör mycket för att stötta eleverna. 

Konsekvenserna blir att hur och om eleven får stöd beror på skolpersonalens attityd till vem 

som bär ansvaret för elevens skolresultat. De stödformer som speciallärare och 

specialpedagoger lyfter som kan vara framgångsrika är kompensatoriska hjälpmedel, enskilt 

stöd med ämneslärare, mentorsstöd och att läraren anpassar undervisningen.  

Det särskilda stödet definieras av specialpedagoger och speciallärare som ett stöd som ges till 

några få utvalda elever, och ett stöd som skolan inte anser sig kunna ge till alla. För att bli en 

utvald elev måste eleven antingen ha dokumenterade svårigheter, att elevhälsopersonal är 

överens om att det behövs, eller att en lärare eller förälder är så pass pådrivande och 

uppmärksammar elevens behov. 

Nyckelord: särskilt stöd, gymnasieskolan, specialpedagogik 
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Inledning 

Enligt förarbetet till den nya skollagen (prop. 2009/10:165) finns det lagtexten inte någon 

definition av begreppet behov av särskilt stöd, eftersom det kan röra sig om mycket olika 

behov. Det kan vara elever som stöter på skolsvårigheter och under kortare tid behöver 

särskilda stödåtgärder. Det finns elever som behöver stöd under hela skoltiden på grund av 

sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller har svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisningen av andra orsaker. Vidare sägs att det inte är möjligt att i lagtext närmare 

definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att stöd ska ges i skolarbetet, 

bestämmelserna måste därför bli allmänt hållna och knytas till ett ansvar för skolan att utreda 

elevens stödbehov (a.a.). 

Under ett tillfälle då jag arbetade som specialpedagog på ett gymnasium fick skolan besök av 

skolinspektionen. Elevhälsan skulle intervjuas och i rummet satt två skolinspektörer med 

uppdraget att kontrollera hur skolan följde skollagen. En av de frågor som ställdes var om alla 

elever som är i behov av särskilt stöd får det. Frågan riktades till mig och lite förvirrad över 

frågan svarade jag: ”Det beror på var du menar med särskilt stöd.” Inspektörerna tittade något 

förvirrade tillbaka och en av dem sa: ”Ja, alltså får de det särskilda stöd de har rätt till?” Jag 

svarade: ”Det finns ju ingen definition av vad särskilt stöd är. Stöd får alla elever, men jag vet 

inte om det är särskilt stöd.” Detta svar var nog inte väntat. Istället för uppföljningsfrågor 

kring åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar utbröt en diskussion om vad särskilt stöd 

var, och vilka elever som var i behov av det. Det hela slutade med att de två inspektörerna 

sinsemellan blev oeniga om vad särskilt stöd egentligen var. 

I den nya skollagen (SFS 2010:800) står det numer att alla elever har rätt att få stöd genom 

ledning och stimulans att utveckla sin fulla potential. För elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska skolan utreda elevens behov av särskilt stöd. Då det faller på skolan att 

utreda och avgöra i fall en elev är i behov av särskilt stöd blir det också för skolan ett 

avgörande i gränsdragning mellan vad som är ett särskilt stöd och det stöd genom ledning och 

stimulans alla elever har rätt till för att utvecklas så långt som möjligt. 
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Det jag i mitt arbete finner intressant att belysa är vilka typer av stöd elever får på gymnasiet 

och hur det särskilda stödet inom gymnasieskolan uppfattas och realiseras för elever som 

anses vara i behov av detta. Hur definierar specialpedagoger och speciallärare det särskilda 

stödet? Och hur dras gränsen mellan vad som definieras som särskilt stöd och stöd? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen blir att genom några speciallärares och specialpedagogers perspektiv 

belysa och försöka vidga förståelsen för vad stöd på gymnasieskolan kan innebära. Mina 

frågeställningar formuleras på följande sätt: 

Vilka typer av stödinsatser finns på gymnasiet? 

Hur uppfattar och definierar speciallärare och specialpedagoger begreppet särskilt stöd?  

När blir stöd särskilt stöd? 

Avgränsningar 

Mycket av den specialpedagogiska verksamheten i skolan kan beskrivas som olika processer 

som är beroende av varandra. Till exempel kan utformningen av det särskilda stödet ses vara 

en del av processen i att skriva åtgärdsprogram eller att göra så kallade pedagogiska 

utredningar kring elevers svårigheter. Dessa processer är givetvis intressanta att närmare 

studera i relation till det särskilda stödet. Uppsatsens huvudfokus är dock skolans realisation 

av stödet till elever, därmed kommer inte gymnasieskolans arbete med åtgärdsprogram och 

pedagogiska utredningar problematiseras något djupare. 

Bakgrund 

Gymnasieskolans förändring och studieresultat 

För att förstå hur speciallärare och specialpedagoger förhåller sig till den specialpedagogiska 

verksamheten på gymnasiet och de elever de möter är det bra att i en bakgrundsbild ha med 

något av den tradition gymnasieskolan bär på och vilka krav och förändringar gymnasieskolan 

stått inför de senaste decennierna, samt hur utbildningen ser ut idag. Jag kommer här nedan ge 
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en mycket kortfattad genomgång av det som jag anser har betydelse för att förstå uppsatsens 

syfte och resultatbeskrivning. 

På 1970-talet gjordes den första stora reformen av de befintliga utbildningsvägarna efter 

grundskolan genom en sammanslagning av de dåvarande tre differentierade skolformerna 

yrkes- och fackskolor och allmänna gymnasiet, till en integrerad skolform med två-, tre- och 

fyraåriga linjer (Richardson, 2010). I mitten av 1970-talet gick cirka 70 procent av alla 

ungdomar till gymnasiet. I dag omfattar gymnasieskolan i stort sett alla ungdomar då cirka 98 

procent av dem påbörjar en gymnasieutbildning (Murray & Sundin, 2008). Richardson (2010) 

menar att den stora ökningen av elever i gymnasieskolan de senaste femtio åren har berott 

bland annat på svårigheterna för ungdomar att få arbete och att dagens förändrade 

arbetsmarknad i princip kräver som lägst gymnasieutbildning. Det har även länge funnits en 

utbildningspolitisk intention att höja utbildningsnivån i Sverige. Med propositionen Växa med 

kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 1990/91:85), som lade grunden 

till 1991 års stora gymnasiereform, uttrycktes i termer som ”livslångt lärande” och “de 

enskilda människornas vilja att ständigt växa med kunskaper” (prop. 1990/91:85, s. 3) 

nödvändigheten för ett modernt välfärdsamhälle att höja den allmänna utbildningsnivån för 

människor. 

Då alltfler elever fortsätter till gymnasiet har elevgruppen blivit alltmer heterogen, samtidigt 

som kraven på anpassning till den enskilde elevens förutsättningar och behov har ökat. Alla 

elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor. Kraven på anpassning 

uttrycks numer lika tydligt i gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011a) som i den 

obligatoriska skolans styrdokument. Trots ökade krav kring individuell anpassning och 

likvärdighet tycks gymnasieskolan ha svårt att kunna hantera olikheter bland elever. Andelen 

elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning tenderar att öka; enligt statistik från 

Skolverket (2008) var det cirka 70 procent av eleverna som gick ut gymnasieskolan åren 

1999-2004, vilka fick slutbetyg och därmed högskolebehörighet. Cirka åtta procent av 

eleverna gick ut gymnasieskolan utan behörighet, och andelen som hoppade av var cirka 23 

procent. Det betyder att ungefär var fjärde ungdom saknar gymnasieutbildning. I en annan 

undersökning (Skolverket, 2002) påvisas hur viktigt en fullgången treårig gymnasieutbildning 

är för att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden, då elever som avbrutit studierna i 

första eller andra årskurs har låg sysselsättningsgrad, medan det inte finns någon större 

skillnad i sysselsättningsgrad mellan elever som genomgått gymnasiets tre år men är 

obehöriga till högskolan, och elever som har slutbetyg och behörighet.  
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I Statistiska Centralbyråns undersökning (2007) där elevernas syn på sin gymnasietid lyfts 

fram, beskriver de elever som avbrutit sina studier i förtid att orsaken till avhoppet bland 

annat är att de inte fick det stöd som de skulle ha behövt. De menar att skolans stöd varit 

otillräckligt, att det kommit försent, eller att det inte var inriktat mot deras egentliga problem. 

Vad ungdomarna också uppger är att stöd från lärare eller annan personal skulle fått dem att 

stanna på utbildningen.  

Dagens gymnasieskola 

Förslaget till en ny gymnasieskola kom i och med propositionen Växa med kunskaper, om 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 1990/91:85). Den främsta innebörden i 

reformen var att kraven på de teoretiska kunskaperna höjdes, och även att de yrkesinriktade 

utbildningarna skulle ge högskolebehörighet (Hultqvist, 2001). Gymnasiets olika två-, tre- och 

fyraåriga linjer blev alla treåriga program, uppbyggda kring ett kurssystem med gemensamma 

kärnämneskurser och karaktärsämneskurser som tillsammans utgjorde ett poängsystem om 

2500 poäng. Det fanns tre olika typer av program; nationella program, specialutformade 

program och det individuella programmet. Nationella program utgjordes i antal till sexton; två 

studieförberedande och fjorton yrkesförberedande. År 1998 infördes även behörighetskrav till 

de nationella programmen då det krävdes minst betyget godkänt från grundskolan i ämnena 

svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det individuella programmet 

kunde då ge möjlighet att läsa upp de behörighetsgivande ämnena eleven saknade under ett år 

för att sedan fortsätta på ett nationellt program (Hultqvist, 2001).  

Under 2008 presenterades det första förslaget till nuvarande gymnasieskolas form vilket sattes 

i verket höstterminen 2011. Gymnasieskolan idag omfattar tolv yrkesprogram med 

lärlingsprogram och sex högskoleförberedande program. En stor skillnad är att 

yrkesprogrammen inte automatiskt ger högskolebehörighet som tidigare, utan är ett val som 

eleven själv måste göra genom att läsa extra behörighetsgivande kurser. Det individuella 

programmet har avskaffats och ersatts med fem introduktionsprogram; preparandutbildning, 

programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 

språkintroduktion. Några av dessa introduktionsprogram ges integrerade i de nationella 

programmen. Behörighetskraven har skärpts då det behövs minst godkända betyg i tolv 

ämnen för att gå ett högskoleförberedande program. För att få gå ett yrkesprogram måste 

eleven ha godkända betyg i minst åtta ämnen. En del av ämneskurserna skiljer sig i innehåll 

mellan de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen 

(http://www.skolverket.se). Då systemet nyligen införts är det för tidigt för att se vilka 
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konsekvenser de nya reformerna innebär för elevers studieresultat. Det nya systemet kan ändå 

sägas öka differentieringen mellan elever i och med högre behörighetskrav och större 

skillnader i innehåll och utformning mellan yrkes- och högskoleförberedande program. 

Tidigare forskning om stöd på gymnasieskolan 

I Emanuelssons, Perssons och Rosenqvists (2001) översikt över specialpedagogisk forskning 

konstateras det att det finns förhållandevis få specialpedagogiska studier som rör 

gymnasieskolan. Den forskning som finns rör framförallt elever på grund- och i särskolan. 

Kunskapen om förhållandena på gymnasiet finns framförallt i form av rapporter från 

Skolverket. Av de avhandlingar som främst refereras till i det här arbetet är Möllås Detta 

ideliga mötande: en studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers 

skolpraktik (2009). Möllås belyser med hjälp av det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet hur samspel och kommunikation mellan personal och elever i skolans 

verksamhet har för betydelse för elever i behov av särskilt stöd genom deras gymnasietid. 

Andra viktiga avhandlingar har framförallt belyst verksamheter för elever på det numera 

nedlagda individuella programmet. De som jag refererar till är främst Kristina Hellbergs 

Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram (2007) och Elisabeth Hultqvists 

Segregerande integrering: en studie av gymnasieskolans individuella program (2001).  

Skolverket har i sin tur gett ut ett flertal rapporter som behandlar gymnasieelevers 

studieresultat och särskilt stöd i gymnasieskolan. Då det saknas forskning kring 

gymnasieskolors arbete med stödåtgärder kommer mitt arbete i stor utsträckning referera till 

aktuella rapporter som Skolverket tagit fram om ämnet. 

Stöd på gymnasieskolan 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolverket, 2009a) konstateras stora brister i 

gymnasieskolans arbete med stöd; skolan utreder inte elevers behov i den omfattning det 

behövs, dokumenteringen av stödinsatser är bristfällig, och åtgärderna följs sällan upp. 

Skolinspektionen lyfter också fram gymnasieskolans svårigheter med att matcha lämpliga 

stödinsatser med elevernas behov; ofta är stödåtgärderna standardiserade och svarar inte mot 

de svårigheter eleverna egentligen har. I Skolverkets rapporter (2009a; 2010) redogörs för de 

vanligaste stödåtgärderna som gymnasieskolor erbjuder som: öppen schemalagd 

stödundervisning, nivåindelad ämnesundervisning främst i matematik och engelska, och 

anpassning av den ordinarie undervisningen. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
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(Skolverket, 2009a) är det vanligare med kompensatoriska former av stöd till elever, till 

exempel mer undervisning och mer lärarresurser än anpassningar av ordinarie undervisning. 

Andra stödåtgärder som lyfts fram är förlängning av utbildningen till fyra år, byte av program 

eller reducering av vissa kurser. I de skolorna med tillgång till speciallärare och 

specialpedagoger ägnades den specialpedagogiska verksamheten framförallt åt att ge stöd till 

enskilda elever eller i små grupper utanför klassrumsundervisningen (Skolverket, 2010). 

Elevens ansvar och motivation 

Det både Skolverkets rapport (2010) och Möllås (2009) ser som en av huvudorsakerna till 

bristerna i skolans stödverksamhet är att gymnasieskolor tenderar att lägga ett stort ansvar på 

eleverna själva för att ta del av stödet. Av de intervjuade rektorerna i Skolverkets rapport 

(2010) framgår att eleverna själva förväntas ta ansvar för att söka det stöd de behöver och att 

det är många elever som inte tar del av det stöd skolan erbjuder. Det gäller både den så 

kallade öppna stödverksamheten och det mer individuellt riktade specialpedagogiska stödet. 

De intervjuade rektorerna tolkar det som att eleverna är omotiverade och att det inte är något 

skolan kan göra åt. Rapporten framhåller att det i läroplanen framgår att gymnasieskolan ska 

utveckla elevens ansvarstagande och främja en positiv inställning till lärande. Enligt rapporten 

tycks skolorna dock förutsätta att eleven har en egen drivkraft och motivation, något som 

dessa elever just ofta behöver hjälp med att utveckla (Skolverket, 2010).  

En av Möllås (2009) slutsatser är att elevens möjlighet till delaktighet i den egna 

lärandeprocessen är avgörande för elevens framgång i studierna. Om eleverna ges större frihet 

och ansvar som inte motsvarar deras förmåga reduceras elevernas möjlighet till att klara av 

studierna. Enligt de intervjuade eleverna i Möllås (2009) studie skapas motivation genom att 

lärarna tydliggör målen och kraven, att eleverna blir lyssnade på och positivt 

uppmärksammade. 

Definition av begreppet elever i behov av särskilt 

stöd 

Begreppen barn med behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov förekom första 

gången i Barnstugeutredningen år 1968 (Skolverket, 2005). De barn som då räknades in i 

denna grupp var barn med svårigheter av psykisk, emotionell, social eller språklig karaktär, 

men också barn med fysiska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen kom år 1991 att utveckla 

begreppet och ändra det från barn med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd; 

genom att ändra prepositionen markerades ett relationellt synsätt till skillnad från ett 



 

 
10 

kategoriskt synsätt. I ett relationellt synsätt ses svårigheter som relativa, vilka uppstår i mötet 

mellan individ och omgivningen. I det kategoriska synsättet betraktas svårigheter som en brist 

eller tillkortakommanden hos individen (a.a.). 

I samband med införandet av 1994 års läroplan, ändrades även skrivningen i skolans 

styrdokument från elever med särskilda behov till elever i behov av särskilt stöd för att även 

här lyfta fram ett relationellt synsätt på elevers svårigheter (Skolverket, 2005). Det särskilda 

stödet till dessa elever skulle vara till hjälp att anpassa verksamheten efter varje elevs behov. 

Denna formulering skrevs också år 1999 in i skollagen (Skolverket, 2011b).  

Rätten för en elev att få särskilt stöd är i den nya skollagen (SFS 2010:800) tydligt 

framskriven och stärkt i och med att flertal av bestämmelserna kring särskilt stöd är flyttade 

från förordningarna till skollagen. Av styrdokumenten framgår det emellertid inte hur en elev 

i behov av särskilt stöd ska definieras. Inte heller hur särskilda stödet skall organiseras eller 

vad det innebär. Det medför ett stort utrymme och ansvar för den enskilda skolan att på lokal 

nivå tolka och definiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd och hur detta särskilda 

stöd ska utformas.  

Problemet med avsaknaden av en definition av särskilda behov eller i behov av särskilt stöd 

har uppmärksammats inom det specialpedagogiska forskningsområdet. Wilson (2002) skriver 

att det specialpedagogiska innehållet i både styrdokument, forskning och praktik bestäms av 

vår tolkning av centrala begrepp som särskilda behov (special needs). Han menar att de 

tolkningar vi gör av begreppet främst styrs av de värderingar vi har om människolivet och inte 

av empiriska fakta. Då det inte finns någon definition av begreppet särskilda behov blir detta 

särskilt problematiskt eftersom den tolkning vi ändå gör bestämmer utformningen av 

styrdokumenten kring elever i behov av särskilt stöd. Det får också betydelse för vad 

forskningen väljer att fokusera på, samt hur specialpedagogiken realiseras i praktiken (a.a.). 

Våra värderingar som vi lägger i begreppet i behov av särskilt stöd; vilka elever och behov vi 

föreställer oss, blir därmed dolda och outtalade, och inte tillgängliga för debatt, men får 

betydelse för vilken grupp av elever vi avser behöva detta stöd och hur det utformas. 

Även Dyson (2001) lyfter fram problematiken kring avsaknaden av definition av begreppet 

särskilda behov (special needs). Dyson menar att då definition saknas riskerar skolans fokus 

hamna på den enskilda elevens behov (needs) och åtgärderna kring dessa snarare än att se 

svårigheterna som miljörelaterade, till exempel undervisningen eller skolans organisation. Ett 

annat problem hävdar Dyson är att det inte heller finns några gemensamma kriterier för vilka 

behov som ska generera vilka stödinsatser, utan beslut tas från fall till fall. Detta öppnar upp 
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för stor godtycklighet i skolan där påtryckare i form av lärare eller föräldrar får stort 

inflytande varvid resurserna riskerar att bli orättvist fördelade (a.a.). 

Isaksson (2009) menar att skolors definition av elever i behov av särskilt stöd tycks bland 

annat göras utifrån skolans resurser och normativa bedömningar med utgångspunkt i vad som 

är bra och önskvärt beteende hos elever; de elever som anses vara i behov av särskilt stöd är 

de elever med svårigheter som betraktas som avvikande i förhållande till arbetsförmåga, 

kunskapsnivåer och social anpassning. Dessa bedömningar av elevers avvikelse görs med 

klassen eller skolan som referensram för vad som är normalt. 

Gymnasieskolans styrdokument om särskilt stöd 

En viktig del i att förstå hur gymnasieskolan organiserar det särskilda stödet är att förstå hur 

styrdokument som skollagen, läroplanen och gymnasieförordningen reglerar verksamheten. 

Det jag lyfter fram här är det som i dokumenten behandlar elever i behov av särskilt stöd. 

Eftersom den nya reformen av gymnasieskolan (gy-11) trädde i kraft från och med 1 juli 2011 

innebär det att det när det här arbetet skrivs finns både elever som går enligt det gamla 

systemet och de som går enligt det nya. Skillnaderna mellan vad de nya och de gamla 

styrdokumenten säger är inte särskilt stora, mer än att vissa bestämmelser är flyttade från 

gymnasieförordningen till skollagen och har därmed fått en starkare ställning. De skillnader 

som är av betydelse kommer jag i nedanstående resonemang att ta upp.  

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) ska undervisningen anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Läroplanen anger att utbildningen ska vara likvärdig i 

den bemärkelsen ”…hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. ” 

(Skolverket, 2011a, s. 6). Med likvärdig utbildning avses dock inte att utbildningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att resurser ska delas lika, utan att utbildningen ska 

anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. I gymnasieförordningen (SFS, 2010:2039) 

står det att läsa om de stödåtgärder skolan kan ge i form av reglerade anpassningar, det vill 

säga vilka avvikelser skolan har rätt att göra från den ordinarie gymnasieprogrammet för den 

enskilde eleven. För elever som inte nått E (godkänt) på en kurs har de rätt att läsa om kursen. 

Eleven kan också befrias från undervisning i kurser, det vill säga få ett reducerat program om 

det finns påtagliga studiesvårigheter som inte går att lösa på annat sätt. Beslut om detta ska 

skrivas in i ett åtgärdsprogram. Undervisningen kan även förläggas över längre tid än tre år 

om det finns särskilda skäl (a.a.). 

Det som är tydligare framskrivet i de nya styrdokumenten är att skolan är skyldig att ge stöd 

till alla elever så att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I läroplanens 
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(Skolverket, 2011a) riktlinjer står det att: ”Alla som arbetar i skolan ska ge stöd och stimulans 

till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt…” samt: ”…uppmärksamma och stödja 

elever som är i behov av särskilt stöd.” (s. 10). Även i den nya skollagen betonas att ”…alla 

elever ska ges ledning och stimulans i sitt lärande och sin personliga utveckling så att de 

utvecklas så långt som möjligt.” (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). För de elever som riskerar att inte 

nå kunskapskraven i en kurs eller visar andra svårigheter i sin skolsituation ska skolan utreda 

behovet av särskilt stöd, och ett åtgärdsprogram ska i så fall upprättas. Om skolan finner att 

eleven inte är i behov av särskilt stöd ska även beslut tas om att inte upprätta ett 

åtgärdsprogram (SFS 2010:800, 3 kap. 9§). Då åtgärdsprogrammen numera går att överklaga 

är rätten till särskilt stöd därmed en skyddad rättighet. 

 Det som framstår som ett dilemma i styrdokumentens skrivningar om stöd är hur 

gränsdragningen ska göras mellan vad som är att betrakta som särskilt stöd och det som ligger 

utanför särskilt stöd, det vill säga den ledning och stimulans skolan har skyldighet att ge till 

alla elever. Det som ytterligare komplicerar det hela är just avsaknaden av definition om vilka 

elever det rör sig om. I skollagsberedningens förarbete (prop. 2009/10:165) framhålls att det i 

lagtext är omöjligt att definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att särskilt stöd ska 

ges, eftersom en definition av begreppet riskerar att utestänga elever som är i behov av det. 

De orsaker som anges som exempel till möjliga skäl för särskilt stöd är sjukdom, sociala 

problem, funktionshinder eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra 

orsaker. Samtidigt framhålls att dessa problem inte innebär automatiskt en risk för att eleven 

inte når kunskapskraven, det är något skolan i utredningen ska komma fram till (a.a.). 

De aktuella styrdokumenten som reglerar bestämmelserna kring elever i behov av särskilt stöd 

saknar alltså vägledning för hur skolpersonal ska kunna bedöma vilka elever det är och hur 

gränsdragningen ska göras gentemot elever som ”bara” behöver stöd och stimulans i sin 

utveckling, då varken eleverna eller det särskilda stödet är definierade. Det blir upp till varje 

skola att avgöra både vilka elever det rör sig om och vad det särskilda stödet innebär. Det kan 

riskera öppna upp för en godtycklighet i bedömningar som Dyson (2001) varnar för, där olika 

påverkare får inflytande i hur resurser fördelas och hur stöd förverkligas. Isaksson (2009) 

menar att i och med ökningen av medicinska diagnoser som relaterar till skolsvårigheter har 

frågan om särskilt stöd ytterligare accentuerats som en fråga om skolans resurser och 

fördelningen av dessa. Då en medicinsk diagnos uppfattas som ett slags ”bevis” på behov av 

stöd av elever och föräldrar, blir det lättare för skolan att motivera prioriteringar av resurser 

till dessa elever och kanske inte till dem med största behov.  
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Isaksson (2009) visar på att i diskurser kring elever i behov av särskilt stöd i 

utbildningspolitiska policydokument tillskrivs begreppet olika meningsbetydelser. Det 

relationella respektive det kategoriska synsättet på skolsvårigheter skiftar i beskrivningar av 

elever. Enligt Isaksson har under de senaste åren det kategoriska synsättet dominerat i de 

utbildningspolitiska dokumenten. Isaksson menar att även om formuleringar i dokumenten ter 

sig allmänna och enbart är riktlinjer så påverkar detta vilket synsätt man har på svårigheter 

och hur resurser prioriteras i praktiken. Ett exempel på detta finns i skollagsberedningens 

förarbete (prop. 2009/10:65) där bestämmelserna om särskilt stöd i den nya skollagen föreslås 

gälla för de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Däremot 

anses det inte nödvändigt att ha ett lagstadgat krav på särskilt stöd i vuxenutbildningen. Om 

en elev på komvux inte gör tillfredsställande framsteg i kursen ska undervisningen upphöra. 

Skollagsberedningen (a.a.) anser att vuxnas möjligheter att nå utbildningsmålen är delvis 

”…beroende av de insatser som görs inom vägledningsområdet. En väl fungerade vägledning 

innebär att de utbildningsval som den vuxne gör bygger på en realistisk bedömning av de 

förutsättningar som hon eller han har för studierna.” (prop. 2009/10:65, s. 323). Här kommer 

tydligt det kategoriska synsättet att se på skolsvårigheter fram; för en elev på komvux har 

plötsligt rättigheterna till särskilt stöd upphört och skolsvårigheterna ses som brister hos 

individen. Om inte eleven får godkänt på kursen ska undervisningen upphöra. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedanstående kapitel är en kort sammanfattad översikt över några specialpedagogiska 

forskningsperspektiv, men också över diskussionen om innebörden av begreppen en skola för 

alla, likvärdighet och social rättvisa. Kapitlet utgör undersökningens teoretiska ramar och 

ligger till grund för studiens senare diskussionsdelar. 

Perspektiv inom specialpedagogisk forskning och 

verksamhet 

Det jag ämnar göra är att ge en kort redovisning över innebörden i de forskningsperspektiv jag 

anser är mest användbara för tolkningen av resultaten i min studie.  

Att beskriva specialpedagogikens vetenskapliga kunskapsområde är inte enkelt, eftersom 

ämnet till sin karaktär närmast är tvärvetenskapligt och saknar enligt vissa forskare egen 

teoribildning (Ahlberg, 2007). De teoretiska förklaringsmodellerna som används inom 

området kan kopplas till ämnen som pedagogik, psykologi, medicin och sociologi. Historiskt 

sett har den individfokuserade forskningen med utgångspunkter i medicin och psykologi 

dominerat inom specialpedagogiken. Detta perspektiv har av Emanuelsson et al. (2001) 

kallats för det kategoriska perspektivet där skolsvårigheter förklaras som ett individuellt 

problem, det vill säga svårigheter som beror på elevens brister eller tillkortakommanden. Det 

motsatta perspektivet är det relationella perspektivet där svårigheter ses som något som 

uppstår i mötet mellan eleven och omgivningen. Svårigheter tolkas snarare som sociala 

konstruktioner och är beroende av sin kontext. Emanuelsson et al. (2001) menar att båda 

perspektiven existerar inom forskningen men att det kategoriska perspektivet ännu dominerar. 

Inom den specialpedagogiska forskningen har både nationellt och internationellt förts fram 

flera olika förslag på alternativa perspektiv och förhållningssätt till att förklara den 

specialpedagogiska verksamheten. Ahlberg (2007) menar att eftersom de olika perspektiven 

är knutna till olika teoribildningar är innebörden av begreppen i perspektiven olika, därför kan 

man inte riktigt likställa forskares perspektiv med varandra även om de vid första anblicken 

verkar hävda samma sak. Likaså Nilholm (2007) menar att man inte kan tala om perspektiv i 

renodlade former utan att det finns olika hybridiseringar av dem emellan. Björck-Åkesson 

(2007) säger att forskaren placerar vad han eller hon menar är kärnan av specialpedagogik i 

ett perspektiv, medan de andra perspektiven tillskrivs det motsatta förhållningssättet. Detta får 

ofta en polariserande effekt då det ena förhållningssättet ofta värderas som det rätta och det 
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andra som felaktigt. Karakteristiskt för perspektiven är dock ett urskiljande mellan å ena sidan 

en medicinsk/psykologisk grund och å andra sidan en grund som bygger på social 

konstruktion (a.a.).  

Synen på vad som är skolsvårigheter är en central aspekt för skolan när det gäller att 

identifiera vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Ett traditionellt synsätt inom 

den specialpedagogiska verksamheten har varit att se svårigheter som något individuellt 

problem det vill säga det kategoriska perspektivet har varit rådande (Emanuelsson et al. 

2001). Enligt Persson (1997) motiveras de specialpedagogiska insatserna utifrån de 

svårigheter skolan har att nå alla elever och vissa elevers svårigheter att nå upp till de krav 

skolan ställer. Det specialpedagogiska stödet som erbjuds blir ofta i olika typer av 

differentierande och exkluderande lösningar för dessa elever. Det menar Persson visar att 

skolpersonalens uppfattningar av specialpedagogiska insatser tenderar att domineras av det 

kategoriska perspektivet då problemet läggs på individnivå och ska lösas utanför klassen.  

Gymnasieskolan – ”en skola för alla” 

I diskussionen kring hur det specialpedagogiska stödet ska realiseras har i forskningen inom 

det relationella perspektivet begrepp som inkludering, differentiering och segregering varit 

centrala. Värdeord som likvärdighet, solidaritet och rättvisa blir då viktiga aspekter i 

förhållande till elever i svårigheter. Begreppen är särskilt kopplade till föreställningen om ”en 

skola för alla” och hur man tänker sig realiseringen av denna. De ideologiska och politiska 

ställningstagandena i samhället är då viktiga att studera eftersom de ger förutsättningar för hur 

skolor ska agera kring elever i behov av särskilt stöd.  

Begreppet en skola för alla, som länge varit ett viktigt uttryck i den politiska diskussionen om 

grundskolan, har alltsedan 1980-talet förts in i debatten kring gymnasieskolan (Hultqvist, 

2001). Helldin (2002) menar att i svensk skolpolicydebatt har tyngdpunkten historiskt sett 

legat på skolans medborgarfostrande roll och setts som en viktig del i förverkligandet av ett 

demokratiskt samhälle. Med uttrycket en skola för alla har framförallt åsyftats en 

föreställning om alla medborgares gemenskap i en skola för alla. Helldin säger dock att det 

skett en förändring av innebörden av begreppet alltsedan 1990-talet: ”Det har i samband med 

den postmoderna individualismens inverkan i skoldebatten skett en betydelsefull förskjutning 

i hur begreppet ’en skola för alla’ tolkas.” (Helldin, 2002, s. 16). Från att betoningen har legat 

på en skola för alla, har betoningen förskjutits mot att ligga på en skola för alla, det vill säga 

menar Helldin, att skolan ska ta hänsyn till alla genom att erbjuda en stor valfrihet av 
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utbildningsvägar och möjligheter som passar den enskilde individen. Innebörden av en skola 

för alla fylls numer med ord som variation, flexibilitet, mångfald och decentralisering. 

Därmed har den utbildningspolitiska debatten avlägsnat sig den från de traditionellt sett 

dominerande tankarna om en skola med syftet att främja solidaritet och som en mötesarena 

för alla samhällsklasser där tolerans, gemenskap och förståelse för varandras 

levnadssituationer ska uppstå, till att närma sig en skola som ska främja individuell valfrihet, 

variation och mångfald (a.a.).  

Möllås (2005) menar att för gymnasieskolans del innebär en skola för alla, utmaningar i att 

vara en skola som inkluderar alla. Det innebär att gymnasieskolan måste komma till rätta med 

den sociala och könsmässiga snedrekryteringen som finns mellan yrkes- och 

högskoleförberedande program, samt att utveckla ett inkluderande synsätt och flexibilitet för 

att kunna möta elever med funktionsnedsättningar. Detta är något som gymnasieskolan 

traditionellt sett har löst genom sitt differentierande programsystem och frivilligheten, och 

därmed sluppit att vara en skola anpassad för alla elever (Hellberg, 2007). Då praktiskt taget 

alla ungdomar idag är tvungna att gå på gymnasiet då alternativ saknas, så är det knappast 

möjligt att betrakta gymnasieskolan som frivillig. Gymnasieskolan befinner sig därför numer 

inför en liknande situation som grundskolan med målet att inkludera alla elever i 

undervisningen, men även som organisationsform inkludera alla. Helldin (2002) drar 

slutsatsen att ett skolsystem som betonar valfrihet och som kräver stort individuellt 

engagemang och ansvar, gynnar de elever som kommer från studiemotiverade hem, medan 

elever från socioekonomiskt svaga grupper i samhället missgynnas då de ofta inte har samma 

stöd hemifrån. I ett sådant system krävs en tydlig kompensation och stöd för de grupper som 

riskerar att hamna utanför, ifall de ska anses ha lika möjligheter (a.a.). Därmed blir stödet 

viktigt i gymnasieskolan för att utbildningen ska kunna betraktas som likvärdig, det vill säga 

stöd för elever utifrån behov och förutsättningar. 

Sammantaget kan det förstås som att de innebörder som läggs begreppet likvärdighet har fått 

en alltmer central betydelse i konsekvenserna kring hur skolan hanterar elevers olikheter i en 

inkluderande verksamhet. I de två senaste läroplanerna (Lpo-94; Skolverket, 2011a) anges att 

utbildningen ska vara likvärdig. Med likvärdig utbildning avses dock inte att utbildningen ska 

utformas på samma sätt överallt, eller att resurser ska fördelas lika utan att utbildningen ska 

anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Det innebär att alla elever ska ges lika 

möjligheter att nå de uppställda målen, och att skolans personal ska ge elever särskilt stöd till 

dem som behöver det (a.a.). Quennerstedt (2010) menar att begreppet likvärdighet har använts 

inom utbildningspolitiken sedan 1970-talet och används flitigt i dagens skoldebatt. Begreppet 
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har haft en varierande innerbörd från att på 1960- och 1970- talen framförallt förknippats med 

en tanke om ökad social jämlikhet mellan grupper i samhället till att idag alltmer stå för en 

tanke om individuell valfrihet. Berg (2003) liksom Quennerstedt (2010) lyfter fram att det 

skett en förskjutning i tolkningen av begreppet likvärdighet från att syfta till att utjämna 

sociala skillnader till att betona lika möjligheter. Berg menar att det är en konsekvens av 

1990-talets decentralisering av skolans styrning och organisation, vilket innebar att skolan 

gick från att vara högst central- och regelstyrd av staten, till att det är upp till varje skola och 

kommun att i en mål- och resultatstyrd verksamhet tolka och realisera innebörder i 

styrdokumenten. Då utbildningen realiseras olika i olika kommuner och på skolor med olika 

huvudmannaskap, finns behovet att se likvärdigheten som lika möjligheter, det vill säga lika 

möjligheter för föräldrar och elever att själv välja skola, i vad som passar individen bäst och 

skolors frihet att utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.  

Haug (1998) tar upp begreppet social rättvisa som historiskt sett varit en viktig målsättning i 

svensk utbildningspolitik och stått för allas rätt till utbildning, lika villkor och rätt att bli 

betraktade likvärdiga oavsett begåvning, anlag och intressen. Begreppet har i olika tider fyllts 

med olika innebörder, som ibland har förekommit samtidigt och kompletterat varandra till 

exempel i styrdokument. Haug menar att det finns ett samband mellan hur 

specialundervisning organiseras i förhållande till utbildningspolitiken i ett land. Enligt Haug 

går det att utkristallisera två olika principer för hur specialundervisning ska organiseras, vilka 

han också menar är två olika perspektiv på social rättvisa och på hur ett samhälle byggs för 

allas rätt till delaktighet. Dessa två synsätt går också att härröra i två olika utbildningspolitiska 

diskurser, den ena kallar han innovativ och har sitt ursprung i traditionell socialdemokratisk 

ideologi, den andra kallas restaurerande och har rötter i de borgerliga partierna. Den 

innovativa principen menar att skolan ska vara till för alla, vara så lik som möjligt för alla och 

ha få individuella val. Riktningen är orienterad mot gemenskap och medborgarkompetens. 

Den inkluderande integreringen hör hemma i den innovativa utbildningspolitikens retorik. 

Värdegrunden är inriktad mot ett demokratiskt deltagarperspektiv. I den inkluderande synen 

på undervisningen förstås begreppet särskilda behov som en social konstruktion och 

undervisningen ska ske i den klass eleven går (a.a.).  

Den restaurerande principen menar Haug, innebär att alla ska gå i skolan, men den behöver 

inte vara likadan för alla. Det ska finnas möjlighet till individuella val både innanför skolan 

och mellan skolor. Undervisningen ska vara individinriktad, möjlighet ska finnas för 

differentiering mellan individer av nivåer och i ämnen. Betyg och konkurrens är betonade. 

Denna inriktning överensstämmer med en specialundervisning som är segregerande och 
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bedrivs utanför den ordinarie klassen, och kallas av Haug för segregerande integrering. 

Värdegrunden är behovs- och effektorienterad. Individen ska kompenseras sina brister genom 

extra resurser och det ideala målet är att lyfta upp eleven till samma nivå som andra elever. I 

detta perspektiv ser man organisatorisk differentiering som något nödvändigt och positivt 

(a.a.).  

Metod och genomförande 

Hermeneutisk utgångspunkt 

Vad hermeneutiken hjälper oss med är att söka svar på är hur innebörder och intentioner hos 

människor och företeelser kan förstås. Hermeneutiken som vetenskaplig metod fokuserar 

främst på tolkning och förståelse av mänskliga företeelser, som till exempel språkliga utsagor 

och handlingar (Sjöström, 2008). Enligt ett hermeneutiskt synsätt finns det flera sätt att förstå 

världen, och där förklaringarna är beroende av det empiriska underlaget och perspektivval; att 

tolka är en subjektiv handling, vilket betyder att svaren till exempel en text ger är beroende av 

vilka frågor uttolkaren av texten ställt, vilket är i sin tur beroende av den förförståelse han 

eller hon har med sig in i tolkningsprocessen. Då vi alla är sociala och historiska varelser 

bestäms även våra tolkningar och förståelse av den kontext vi befinner oss i, men även det vi 

tolkar är placerat i ett historiskt sammanhang (Ödman, 2009). Syftet med hermeneutiken blir 

därför att söka förståelse för olika mänskliga handlingar, företeelser och upplevelser med 

beaktande av både den tid handlingarna äger rum och den tid de tolkas i. 

Då forskaren vanligen har en viss erfarenhet och föreställning om det han eller hon studerar 

menar Ödman (2009) att det är viktigt att sträva efter ett öppet förhållningssätt till det 

studerade genom att besitta en genuin nyfikenhet och lyssna till vad texten har att säga, 

samtidigt vara beredd på att hitta andra förklaringar än vad som framträder till en början. 

Detta innebär att omformulera och pröva olika tolkningsalternativ så att de föreställningar 

man har kan tillåtas förändras. Forskaren måste därmed förhålla sig till de övertygelser, 

fördomar och förutfattade meningar han eller hon bär på. Det innebär att som forskare göra 

sig närvarande i tolkningen genom att låta sin förförståelse bli medveten och gå in i dialog 

med texten man studerar (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Själva tolkningsprocessen beskrivs ofta som en ”hermeneutisk cirkel” eller som en 

”hermeneutisk spiral”. Dessa är metaforer för växlingen mellan helheten och delen som pågår 
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i tolkningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detaljerna bildar grund för helheten och 

helheten skapar förståelse för detaljerna. Det som sägs i intervjuerna tolkas utifrån den 

historiska och sociala kontext de återfinns i, samtidigt som den historiska och sociala 

kontexten ger mening åt intervjuernas utsagor. Genom att i sökandet av förståelse pendla 

mellan helheten och delarna fördjupas insikten för det studerade fenomenet som 

förhoppningsvis leder det till en djupare förståelse och nya förklaringar för det upplevda i det 

sagda (Ödman, 2009). Utifrån det hermeneutiska betraktelsesättet har jag i tolkandet och i 

förståelsen av speciallärarnas och specialpedagogernas utsagor sökt vetskap om hur det 

särskilda stödet uppfattas, definieras och realiseras på några gymnasieskolor. Nedan beskrivs 

hur denna hermeneutiska tolkningsprocess gått till. 

Kvalitativ intervju 

Vad den kvalitativa undersökningen fokuserar på är hur verkligheten beskrivs i språkliga 

utsagor exempelvis i intervjuer, i socialt samspel eller i observationer. Syftet med den 

kvalitativa undersökningen är att undersöka hur ett fenomen är beskaffat och söka förståelse 

för det genom analysen (Fejes & Thornberg, 2009). Enligt Bryman (2009) är det viktigt att i 

valet av metod också att beakta själva undersökningens syfte och frågeställningar, så att den 

metod som väljs kan hjälpa till att besvara undersökningens frågor. 

Mitt syfte med arbetet är att belysa hur speciallärare och specialpedagoger uppfattar och 

definierar det särskilda stödet och hur stöd realiseras. Stödet på gymnasieskolan är fenomenet 

jag undersöker och genom att göra kvalitativa intervjuer med speciallärare/pedagoger har jag 

sökt en förståelse för hur man skapar en mening med begreppen genom sin definition och 

realisation av stödet och det särskilda stödet. 

Alla intervjuer bandades efter informanternas godkännande. Detta för att jag under 

intervjutillfället skulle få lättare att fokusera på vad som sades och kunna ställa relevanta 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2011). Intervjuerna är vad Bryman (2009) kallar för semi-

strukturerade, det vill säga att frågorna ställdes utifrån en så kallad intervjuguide där jag 

skrivit ner vilka områden och frågeställningar som behövde täckas och beröras för att få fram 

relevant information till mitt syfte (se bilaga 1). Frågorna utgick från mina forskarfrågor men 

utformades för att ligga närmare ett speciallärar-/pedagogperspektiv för att på så sätt lättare 

kunna fånga det vardagsnära och praktiska arbetet som utgör speciallärarens och 

specialpedagogens livsvärld, och också för att ge informanterna möjligheten att själva 

utveckla svaren utifrån sina verksamheter (Kvale & Brinkmann, 2011). Intervjuguiden gav 
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dessutom mig friheten att själv ställa passande följdfrågor och fånga upp sådant som var av 

intresse.  

Alla intervjuer skedde i enskildhet. Några intervjuer blev vid några tillfällen avbrutna av 

knackningar på dörren. Jag valde vid dessa tillfällen att stänga av bandspelaren och satte 

igång den igen när ärendet var löst.  

Citaten i resultaten är hämtade från det transkriberande materialet. Kvale och Brinkmann 

(2011) menar att återgivningen av talspråk i citat är problematisk då de kan förefalla 

osammanhängande och förvirrande. Då min undersökning är inriktad på tolkningen av 

innehållet i det sagda har jag valt att återge dem i skriftspråklig form, då det är lättare för 

läsaren att fokusera innehållsbetydelsen i citaten. Förkortningar som används är S som står för 

Speciallärare/Specialpedagog, och I Som står för Intervjuare. 

Transkribering och bearbetning 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och i och med det påbörjades också analysprocessen. 

Genom att transkribera materialet kom jag att lyssna igenom intervjuerna flera gånger vilket 

bidrog till en ökad möjlighet att fördjupa förståelsen för vad intervjuerna hade att säga. 

Bryman (2009) menar att det också finns en fördel om analysen påbörjas redan innan allt 

material är insamlat och transkriberat då man under transkriberandet blir medveten om vilka 

teman som dyker upp och kan därmed lättare följa upp intressanta uppslag i de resterande 

intervjuerna som ännu inte är gjorda.  

Tolkningen av materialet speglas av mina egna erfarenheter och kunnande inom ämnet. Dessa 

erfarenheter är både en tillgång för mitt tolkande men också en begränsning, eftersom 

tolkningen begränsas av vad jag utifrån min värld kan uppfatta och förstå (Ödman, 2009). I 

inledningen beskrivs det som varit min utgångspunkt och de företeelser som väckt frågor hos 

mig, vilka sedermera resulterat i denna undersökning. Dessa kan ses som grund för mina 

tolkningar och bidra till läsarens förståelse för arbetets syfte. 

Det första steget i arbetet var att efter transkriberingen lyssna igenom alla intervjuer igen 

samtidigt som jag följde med i det transkriberade materialet. Efter varje genomlyssnad 

intervju läste jag igenom den igen, strök under och antecknade i kanten sådant som jag fann 

intressant med den specifika intervjun. Det var både företeelser som utifrån mina 

frågeställningar var intressanta och företeelser som väckte nya frågor hos mig. 
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Därefter läste jag igenom alla intervjuer igen och försökte hitta vad som var gemensamt och 

skapade på så sätt kategorier för de delar som var intressanta utifrån undersökningens 

frågeställningar. Meningarna som utgjorde exempel på de olika kategorierna valde jag att 

färgmarkera och samlade i ett sammanställande kategoriseringsschema. Utifrån detta schema 

hittade jag så småningom övergripande rubriker som samlade kategorierna ytterligare under 

vissa teman. 

Nästa steg i tolkningsprocessen var att hitta relevans för de tolkningar texten erbjudit, att 

jämföra med helheten. Detta gjordes genom att läsa igenom intervjuerna igen och ställa 

temana mot hela intervjun för att se att de överensstämde med varandra. Parallellt med denna 

process läste jag också bakgrundslitteraturen; vad jag fann inom forskningen som förklaring 

för de fenomen jag valt ut. En del av företeelserna i intervjuerna gick att i forskningen hitta 

förklaringar till, medan andra står utan förklaring. På så sätt placeras intervjuerna i den 

historiska och sociala kontext som utgör skolvärlden och forskningen kring denna.  

Urval 

Undersökningen baseras på sex intervjuer med specialpedagoger och speciallärare som alla 

arbetar på sex olika gymnasieskolor. Jag valde att intervjua speciallärare och 

specialpedagoger då dessa är de som arbetar närmast den praktiska stödverksamheten på 

skolorna och därför kan anses vara väl insatta i ämnet. I uppsatsens resultat benämns dessa 

som speciallärare/pedagoger. Skolorna är både fristående och kommunala och finns belägna i 

en svensk storstad. Alla skolor kan beskrivas som relativt stora då de har cirka 800-1200 

elever. Fyra av gymnasieskolorna har enbart teoretiska program, de två andra har också ett 

praktiskt program på sina skolor. Två av skolorna har också så kallade introduktionsprogram, 

som är en variant av det numera nedlagda individuella programmet. Urvalet kan beskrivas 

vara ett så kallat strategiskt urval (Kvale & Brinkmann 2011), då jag kommit att intervjua 

specialpedagoger och speciallärare på gymnasieskolor med mestadels teoretiska program. 

Hade jag valt att undersöka även skolor med yrkesprogram hade resultatet säkerligen sett 

annorlunda ut eftersom det hade inneburit ett större urval av olika slags elever och andra 

program med andra förutsättningar och därmed kanske andra stödinsatser.  

Kontakten med dessa speciallärare och specialpedagoger skedde genom att en förfrågan 

skickades ut till ett antal gymnasieskolor, där jag på deras hemsida sett att det arbetade 

specialpedagoger. Tre skolor tackade ja, och till dem skickades ett missivbrev (se bilaga 2) ut 

med presentation av mig, beskrivning av studiens syfte samt ett tillförsäkrande om 
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deltagandets konfidentialitet. Då det visades vara svårt att hitta tillräckligt många personer 

som vill ställa upp på intervju användes till de andra tre ett så kallat bekvämlighetsurval där 

personliga kontakter har utnyttjats för att hitta lämpliga intervjupersoner (Kvale & 

Brinkmann, 2011). 

Etiska aspekter 

Forskare ska alltid då en undersökning genomförs beakta vissa etiska regler, vilka består av 

Vetenskapsrådets (2009) fyra etiska grundkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla informations- och samtyckeskravet skickades ett missivbrev ut där syftet med 

studien och dess användning presenterades. Även intervjupersonernas roll i undersökningen, 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

framkom tydligt. 

För att tillmötesgå konfidentialitetskravet har alla namn på personer som förekommer i 

intervjuerna, namn på platser, städer eller skolor eller annan identifierbar data ändrats eller 

tagits bort. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data endast får användas i forskningsändamål. Alla 

inspelningar respektive anteckningar kommer inte användas i något annat syfte än till denna 

uppsats. 
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 Resultat 

Individinriktat kompensatoriskt stöd 

Det stöd som det talades mest om i intervjuerna kan beskrivas som ett individinriktat 

kompensatoriskt stöd. Föreställningen är att det individinriktade stödet kompenserar elevens 

svårigheter och ger på så sätt denne möjlighet att klara av den ordinarie undervisningen 

genom att få något utöver vad andra elever får, till exempel kompensatoriska hjälpmedel eller 

enskilt stöd av speciallärare/pedagog eller elevassistent, enskilt ämneslärarstöd eller stöd av 

mentor. Ett individinriktat kompensatoriskt stöd kan som tidigare forskning lyft fram, ses som 

ett sätt för skolan att hantera skillnader mellan elever och hjälper till att differentiera 

undervisningen utan att behöva förändra ordinarie verksamhet (Persson, 1997; Emanuelsson 

et al., 2001; Isaksson, 2009). 

Tekniska och kompensatoriska hjälpmedel 

Ett av det stöd speciallärarna/pedagogerna talade om var de tekniska och de kompensatoriska 

hjälpmedel, såsom datorer, rättstavningsprogram, talsyntes, inlästa läromedel, diktafoner, 

inskannade dokument och olika typer av påminnelse- och schemaappar för elevens telefon. 

Dessa hjälpmedel gavs och rekommenderades framförallt till elever med läs- och 

skrivsvårigheter, men också till elever som hade svårt med struktur och planering. En stor del 

av speciallärarnas/pedagogernas tid och kompetens tycks gå åt till att distribuera och 

organisera runt detta:  

Det har varit jättemycket med alla dyslexielever, inledningsvis, för att fiska upp dom och för att 

samtala med dom, och för att fråga om dom är vana att använda sådana här kompensatoriska 

program. 

Speciallärarna/pedagogerna framhöll de kompensatoriska hjälpmedlen som ett mycket bra 

stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter då eleverna med hjälp dessa ansågs klara av den 

normala studiegången på samma villkor som andra elever. Några av informanterna menade att 

när elever väl fått sina kompensatoriska hjälpmedel och visste hur de kunde användas, så 

klarade de i regel skolarbetet utan något annat stöd: 

Dom här dyslektiska eleverna behöver ju inte medföra att dom har svårt i skolan och så, får dom sina 

hjälpmedel brukar dom ju klara sig väl. Det är ju om det är nånting annat också. 

I Myrbergs (2007) kunskapsöversikt om dyslexi framhålls att forskningen kring effekter av 

datorstöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan är tämligen liten. De senaste 

årtiondena har dock datorstödet för dessa elever i skolan ökat kraftigt, utan någon egentlig 

utvärdering över vilka resultat det ger. Den forskning som finns och som Myrberg lyfter fram 
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handlar framförallt om datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel för att stärka och utveckla 

förmågor. I studier har datorstöd visat sig haft mycket positiv effekt för elevers utveckling av 

läs- och skrivförmåga för elever i yngre åldrar (a.a.). Det informanterna i min studie visade på 

är att tekniska och kompensatoriska hjälpmedel kan vara ett bra stöd för vissa elever för att 

kunna inkluderas i den ordinarie klassundervisningen. Dock framhölls det att de 

kompensatoriska hjälpmedlen måste implementeras och introduceras tidigt i yngre ålder för 

att eleven skulle använda dem:  

Man måste arbeta in dom, har dom fått dom när dom varit yngre och dom inte blivit inarbetade 

ordentligt, inte implementerade, så har eleverna inte använt dom. Dom ser inte fördelen med dom och 

inte vitsen. 

Detta visar på vikten av att elever tidigt får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, men 

även hjälp med hur de ska användas. Det kan bidra till ett positivt och inkluderande stöd i den 

ordinarie undervisningen för elever i svårigheter. 

Enskilt stöd av speciallärare/specialpedagog/elevassistent 

En annan stor del av speciallärares/pedagogers tid tycks gå till att ge enskilt stöd. En del 

skolor hade också elevassistenter som gav enskilt stöd. Ett sådant stöd gavs på bokade tider en 

eller två gånger i veckan och låg alltid utanför den ordinarie klassrumsundervisningen. En av 

informanterna menade att det stöd hon gav till enskilda elever var något ämneslärarna själva 

skulle kunna ge, men att det inte hanns med: 

S: Stödet är när man sitter bara med mig. Ämnesläraren skulle nog jättegärna vilja göra det men 

hinner inte. Och lärare som hon är ju jätteglada att sådant här finns för att hon är ju en sån som vill 

stödja, men det går ju inte. I: För att det är så många elever? S: Ja, dom har ju ungefär 250 elever 

styck. I: Ja, det är ju många att kunna möta individuellt. S: Ja, det är ju frågan om det går. Nä, de har 

många elever. 

Enskilt stöd hos speciallärare/pedagog kan i denna mening tolkas vara kompenserande för 

lärarens svårigheter att hinna tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen på grund 

av det stora antalet elever. Det kan därmed ses som en hjälp för att differentiera och 

individualisera undervisningen. På så sätt går det i min undersökning tolka att de elever som 

läraren inte hann med definierades som elever i behov av stöd. Genom definitionen 

legitimerades specialpedagogiska insatser och därmed extra resurser, men egentligen 

handlade det om ett problem på organisatorisk nivå med för stora klasser där läraren inte 

klarade kravet att möta alla elever. I detta perspektiv kan då det enskilda stödet ses som ett 

sätt att uppfylla styrdokumentens krav på att undervisningen ska vara likvärdig, i den 

bemärkelsen att den har anpassats till varje elevs förutsättningar, men att det sker genom att 

vissa elever definieras som avvikande för att på så sätt legitimera extra resurser.  
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Andra exempel på stödinsatser som går att se som sådana vilka bör ingå i den ordinarie 

lärarundervisningen, men som speciallärare/pedagoger gör, var stöd till elever med att förstå 

hur skoluppgifter skulle lösas, påbörja och slutföra arbeten, hjälp med att strukturera texter, 

läsa högt ur böcker och extraträning i vissa ämnen: 

För dom kanske har svårt att komma igång och börja plugga själva. Ofta är det så att man startar en 

uppgift på lektionen och så ska man göra färdigt den på egen hand och då kanske man har svårt att 

göra klart och lämna in, så den här elevassistenten hjälper till med det. 

Så kan det vara att vi träffas en gång i veckan och jobbar med texterna som dom jobbar med i skolan, 

eller att vi övar lite annat. Eller att vi bara sitter och pratar engelska. 

Specialläraren/pedagogen hjälpte också eleven med att planera och strukturera skolarbetet till 

exempel genom att hålla reda på läxor och prov, eller hur de ska plugga till något: 

En del vill ju komma och strukturera veckan och säger att man har svårt med struktur och planering 

och så, då har jag några som kommer på måndagen med sina kalendrar och då tittar vi efter vad vi ska 

prioritera. Är det något eleven tycker vi ska jobba med. 

Det kunde också vara så att specialläraren/pedagogen kompenserade för vad läraren inte 

ansågs hinna av organisatoriska eller schematekniska skäl, till exempel skapa större 

flexibilitet och individuella anpassningar, som förlängd provtid eller för vissa elever ordna en 

lugn provsituation. Mycket av speciallärarens/pedagogens tid tycks gå åt till att agera 

provvakt och hjälpa eleven att läsa upp frågor vid behov:  

Hjälp å läsa böcker och se till att de får längre tid, och de sitter här och gör prov. 

I de flesta fall låg speciallärar-/pedagogstödet utanför den ordinarie klassrumsundervisningen 

och sågs som ett komplement till denna. Speciallärarna/pedagogerna tyckte att det var viktigt 

att eleverna gick på sina ordinarie lektioner och kom på tider som inte krockade med elevens 

ordinarie undervisning: 

S: Men alla eleverna som kommer till mig som går på alla lektioner och så kommer till mig utövertid. 

I: Ja, så det är ingen som går under lektionstid? S: Och det vill jag aldrig. Jag tror inte på det. 

I forskning om stöd för elever på grundskolan framkommer att det är vanligt förekommande 

att elever går ifrån ordinarie klassundervisning och får stöd i en liten grupp (Persson, 2007). 

Även i Skolverkets (2010) rapport om stöd på gymnasieskolan framkommer det att det 

enskilda specialpedagogiska stödet innebär att eleven lämnar sin klass. Min studie visar dock 

på att eleverna går kvar i sin undervisningsgrupp, men får enskilt stöd utanför lektionstid. 

Skillnaden mot grundskolans sätt att förlägga stödet under lektionstid kan vara att det även på 

grundskolan är vanligt att stödet är ett sätt att lyfta ut störande elever från klassrummet 

(Persson, 2007). På gymnasiet är det kanske inte lika vanligt förekommande då de elever som 

skulle ha benägenhet och störa förmodligen redan har sållats bort genom höga intagningskrav 

eller att de är frånvarande från lektionerna. Det kan också vara så att gymnasiet har 
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möjligheten att erbjuda olika programalternativ utifrån elevens intresse och därmed är de 

elever som går på programmen mer motiverade och mindre benägna att störa utifrån ointresse. 

Skillnaden mot Skolverkets (2010) resultat kan vara att undersökningen grundade sig på ett 

annat urval än min undersökning, då den även inkluderade yrkesprogram. Kanske är det så att 

på yrkesprogram formas stödet annorlunda. Speciallärarens/pedagogens inställning till vad 

stödet innebär kanske också har betydelse för hur stödet förläggs. Attityden hos de intervjuade 

speciallärarna/pedagogerna i min undersökning var att stödet inte är en ersättning för 

ordinarie lektioner, utan ett stöd till dessa och därför ansågs det självklart att eleven skulle 

klara av att gå på ordinarie lektioner. På några skolor hade dock den ordinarie undervisningen 

ersatts med specialundervisning när det gällde elever som bedömdes ha så stora svårigheter i 

matematik att deras självförtroende skulle försvinna om de satt kvar i klassrummet: 

S: Det kan vara matte till exempel när det närmar sig dyskalkyli, eller att det är det, att då tar man 

bort den vanliga undervisningen helt. I: Att man då bara får speciallärarstöd? Brukar det vara bra? 

Säger eleverna att dom uppskattar det? S: Ja, mycket bra, absolut. Dom säger att deras självförtroende 

helt skulle gå i däck annars. 

Att ersätta ordinarie undervisning med specialpedagogiskt stöd tycks utgöra en slags 

skyddsåtgärd för att bevara elevernas självförtroende då uppfattningen är att 

klassundervisningen skulle göra mer skada än nytta för eleven.  

Enskilt stöd av ämneslärare 

En del av skolorna organiserade så att vissa ämneslärare hade nedsättning ett antal timmar i 

sin tjänst för att själva kunna ge enskilt stöd eller stöd till en liten grupp av elever de ansåg 

vara i behov av det:  

Ja, det kan vara i grupp, det kan det vara. Och det är ofta väldigt bra. För det är ju ämneslärare som då 

kan dra ihop en grupp. Vi hade till exempel en naturkunskapslärare som skulle gå på barnledighet och 

hon kunde ha stöd i två månader och det var guld för vissa elever. Så bra! Och då tog hon ju dom 

elever som hon hade i klassen. Det tror jag väldigt mycket på. 

Stödet med ämnesläraren kunde också vara organiserat av specialläraren/pedagogen. 

Specialläraren/pedagogen såg då ut vilka elever som har behov och såg till att ämnesläraren 

gav stöd till dessa elever:  

Vi har sagt att vi tycker att den här eleven behöver ha stöd i fysik, så har lärarna fått en timme eller 

två halvtimmar eller så, ibland för en enstaka elev ibland för en mindre grupp och kunna sätta in ett 

extra stöd. 

Speciallärarna/pedagogerna framhöll att det stöd ämneslärarna själva kunde ge till sina elever 

var mycket viktigt. De menade att vinsten blev att ämnesläraren lärde känna eleven och 

elevens svårigheter bättre och därmed kunde lättare anpassa sin ordinarie undervisning till 

denne:  
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För då lär ju ämnesläraren känna eleverna som har svårigheter, och den kunskapen man får tar man in 

i klassrummet när man har klassrumsundervisningen, och sen kan man direkt gå vidare med det man 

gör på lektionerna och ta upp det, och ge stöd. Det blir som en helhet av det.  

Möllås (2009) lyfter fram hur viktig elevens delaktighet i diskussionen om sin egen 

studiesituation är för att eleven ska nå studieframgång. I min studie visas hur viktig 

delaktigheten också är för läraren, eftersom det blir en möjlighet för läraren att lära känna 

eleven och elevens svårigheter. Genom att läraren möter den enskilde eleven medvetandegörs 

läraren om elevens studiesituation. Därmed möjliggörs för läraren ett flexiblare 

förhållningssätt och anpassning av arbetssätt och metoder så att eleven kan nå 

kunskapskraven. 

Stöd av mentor 

I intervjuerna framhölls mentorn som en mycket viktig person att stötta eleverna. Stödet 

innebar bland annat att mentorn uppmärksammade och kontaktade eleven vid ogiltig frånvaro. 

Mentorn kunde även stödja eleven i att strukturera skolarbetet eller genom att hålla tät kontakt 

med föräldrarna om det behövdes.  

S: Sen är ju mentorerna jätteviktiga, och några mentorer har fått extratid i sin tjänst för att dom har en 

elev som kräver väldigt mycket, någon de kanske ger extra mentorsstöd. I: Ja, just det för att följa upp 

närvaro och så där, eller att ge konkret stöd i ämnen? S: Det handlar ganska mycket om planering och 

framförhållning och hjälp för eleverna att hålla reda på saker. De kanske har veckovisa planeringar 

tillsammans med eleverna, eller mycket kontakt med föräldrar. 

Mentorerna hade också en viktig roll i att informera elevhälsan när andra lärare gav signaler 

om att eleven inte hänger med i skolarbetet:  

Med dom eleverna jobbar vi med mycket tät uppföljning och där är mentorn jätteviktigt. Och vi 

försöker ju alltid att någon ur elevhälsan är med i ärenden. Upptäcker vi att det är en elev som har 

hög frånvaro, så brukar vi delegera att skolsköterskan, kuratorn eller specialpedagogen har en kontakt 

med mentor. 

Enligt Möllås, Nordevall och Ahlberg (2009) kan en god kommunikation och samspel mellan 

mentor och elev vara avgörande för att en elev i behov av särskilt stöd ska lyckas klara sig 

igenom gymnasietiden. Möllås (2009) menar att fungerande stödåtgärder för elever som både 

har svårt i skolan och svår social situation runt om sig kan vara täta uppföljningar mellan 

eleven och mentorn där studieplanering görs. Att någon lyssnar på elevens önskemål innebär 

för eleven att bli tagen på allvar. Möllås (2009) poängterar även att mentorns vilja och 

förmåga att förstå elevens situation är något annan än ”snällhet”, utan en förmåga att kunna 

anpassa och vara flexibel när en elev inte kan göra sitt bästa av olika skäl. Att bara vara 

”snäll” i form av att eleven slipper skolarbete eller får ”snällbetyg” är inget som eleverna 

varken uppskattar eller eftersträvar (a.a.). 
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Speciallärarna/pedagogerna påpekar samtidigt att det är väldigt olika från mentor till mentor 

hur mycket de engagerar sig i eleverna:  

S: Det är VÄLDIGT varierande. Ibland kommer dom till elevhälsan och är väldigt förberedda, de har 

ringt hem och har koll på närvaron, men ibland så vet dom inte vad de ska göra. Alltså det är väldigt 

olika. 

I Skolverkets rapport (2010) ser även de intervjuade rektorerna mentorn som mycket viktig 

för elevens studieframgång. Även de menar att det är olika hur mycket lärare engagerar sig i 

sina mentorselever. De menar att olikheten ligger i olika uppfattningar om vad som ingår i 

läraruppdraget och att gymnasielärare traditionellt sett har haft huvuduppdraget i undervisning 

i sina ämnen och att det är många som har kvar den uppfattningen. Detta kan tolkas som att 

gymnasielärare har olika inställningar till skolans sociala fostransuppdrag; en del lärare ser 

inte det sociala fostransuppdraget som så lika viktigt som kunskapsuppdraget. Även de 

intervjuade speciallärarna/pedagogerna i min undersökning ger en liknande beskrivning att 

många lärare att tycks lägga mycket av ansvaret på eleverna själva: 

S: För mycket ansvar läggs på eleverna när de kommer till gymnasiet. I: Vem lägger det ansvaret? S: 

Skolan och lärarna. Att man inte har koll på att dom GÖR det dom ska, att dom presterar. Och då 

halkar eleverna efter i början, för när dom kommer till gymnasiet blir dom lite som kalvar på 

grönbete för att det är något annat än grundskolan där lärarna hade koll. Och på gymnasiet VET jag 

att många gymnasielärare tänker att nu ska dom klara det här med eget ansvar och ta ansvar för sina 

studier. Och då har man inte tillräckligt med uppföljning. Det är där det brister. 

Denna bild skulle gå att sätta i jämförelse med elevperspektivet, då de elever som hoppat av 

gymnasiet menar att stödet de fått varit otillräckligt, kommit försent eller inte varit riktade 

mot deras problem (Statistiska centralbyrån, 2007). Skolan följer alltså inte tillräckligt snabbt 

upp elevernas studieresultat eftersom man lägger ansvaret på eleverna. När stödet sätts in är 

det ofta försent eller otillräckligt. Även Möllås (2009) studie bekräftar denna uppfattning då 

eleverna i hennes fallstudier till en början uppskattar den frihet de känner när de börjar 

gymnasiet, de blir inte ”jagade” som i grundskolan. Men det är först i efterhand, när de börjat 

halka efter i studierna de inser konsekvenserna av vad friheten innebär och då kan det ofta 

vara försent att hämta upp studieresultaten. Det centrala i sammanhanget är synen på 

elevernas ansvar, men att det tolkas och hanteras olika av lärare och skolpersonal som i sin tur 

får konsekvenser för hur och om man stöttar eleverna.  

Stöd genom reglerade anpassningar av elevens 

studiegång 

Den gymnasiala skolformen regleras tämligen hårt i styrdokumenten när det gäller elevens 

studiegång. Till exempel är programmens organisering av ämnen i form av kurser något som 

försvårar flexibilitet, eftersom kurserna ges inom en begränsad tid, ofta inom loppet av en 
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eller två terminer och sedan sätts betyg på kursen. Om en elev missar någon del av kursen blir 

det ofta svårt att hinna ta igen på grund av den begränsade tiden kursen ges.  

I gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) nämns en del stödåtgärder skolan har rätt att göra 

ifall en elev uppvisar ”…påtagliga svårigheter i sin studiesituation som inte kan lösas på annat 

sätt.” (SFS 2010:2039, 9 kap. §6). Stödåtgärderna kan ses som att skolan anpassar elevens 

studiegång antingen genom att till exempel ta bort kurser eller förlänga studietiden. Det kan 

också innebära att hjälpa eleven till andra program eller skolformer. Denna form av stöd ser 

jag också är individinriktad, men inte kompensatorisk då förändringen görs av studiegången i 

syftet att förändra elevens studiesituation.  

Reducera och förlänga 

I intervjuerna talades det om förändringar som gjordes av elevens studiegång i stödjande 

syfte. Det vanligast förekommande var att reducera antalet kurser eleven läste; antingen togs 

kurser bort helt, eller också förlades de på ett fjärde år. Eleverna kunde också erbjudas gå om 

en årskurs:  

S: Sen har vi något som heter … på skolan. Det är för elever som av olika anledningar inte riktigt 

klarar en vanlig skolgång. Dom har specialschema och dom läser bara vissa ämnen. De kanske 

kommer varannan dag och läser in svenska och matten bara. I: Jaha, man har reducerat? S: Reducerat 

ja precis. 

Dessa förändringar gjordes till exempel när eleven på grund av sjukdom missat mycket av 

undervisningen, kände stress över studiesituationen eller av andra orsaker inte klarat studierna 

och varit mycket frånvarande. En reducering av kurser blev ett stöd för att eleven inte skulle 

hoppa av:  

S: Sen har vi, faktiskt både förra året och i år drabbats både av elever som faktiskt tar livet av sig eller 

som ligger väldigt nära. I: Får dom nåt särskilt stöd, alltså jag tänker att dom pedagogiskt fångas upp? 

S: Specialläraren går ju in och det handlar ju faktiskt mer om att lägga studierna vid sidan och att man 

bara går i skolan och får rutiner. Man tar bort en del krav och ser till att de också får hjälp utanför. 

Man kan ju få göra proven senare och så där, det handlar om att ta bort mycket. I: Man reducerar, 

eller? S: Ja, tillfälligt så. 

Ibland rekommenderade skolan att eleven läste upp kurser på komvux. Detta gjordes när 

eleven inte ville gå kvar ett fjärde år:  

Det är många som absolut inte vill läsa ett fjärde år, utan hellre vill ta studenten fast kanske med ett 

samlat betygsdokument för att senare läsa på komvux. Man tycker att man är färdig här, man vill inte 

traggla här ett år till. 

Det rekommenderades även att eleven skulle komplettera på folkhögskolan, om eleven 

bedömdes behöva en annan skolform: 

I: Är det många som går till komvux istället då? Alltså om dom går ut med ofullständiga slutbetyg? 

S: Ja, eller folkhögskolor försöker vi helst för det är ju ofta elever som de är mer runtomkring. Dom 

är kanske inte kapabla att klara komvux. Till komvux går hel del, men det är dom som klarar av det. 
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Men för flera är det folkhögskolor som jag pratar mig varm för när jag vet att det är elever som har 

svårigheter. 

Byte av program eller skolform 

Många gånger när skolan inte ansåg sig ha förmåga att stödja eleven tillräckligt för att denne 

skulle klara att nå kunskapskraven i flertalet av programmets kurser, rekommenderades ett 

programbyte, eller byte av skola som ansågs passa eleven bättre. Det kunde också vara att 

man ansåg att den gymnasiala skolformen inte passade eleven och rekommenderade då ofta 

ett byte av skolform: 

S: Elever som har så stora svårigheter så att man ser att vi inte har förmåga att hjälpa. Att då kunna 

hitta alternativ. I: Alltså andra typer av skolformer? S: Ja. 

Stödet i de här fallen kan ses som ett stöd att hitta andra alternativ till elevens fortsatta 

utbildning, och där man gör bedömningen att gymnasiet inte passar eleven. I exempel där 

speciallärarna/pedagogerna talade om byte av skolform förekom det tal om elever med 

diagnos inom autismspektrat: 

Ja, det finns ju elever som har Asperger och som blir hemma. Då försöker vi ha möten och hitta andra 

möjligheter. Vi har haft flera sådana fall dom sista åren. Vi försöker hitta hjälp utifrån, hitta hjälp för 

familjen och hitta kanske andra skolformer. 

I min undersökning tycks det vara så att när stöd i form av individinriktat kompensatoriskt 

stöd eller anpassningar genom att reducering eller förlängning inte räcker, ses en lösning för 

eleven vara att byta program, skola eller skolform helt. Denna lösning kan också ses ligga i 

linje med vad Hellberg (2007) lyfter fram som gymnasieskolans traditionella sätt att möta 

elevers olikheter genom differentiering mellan olika typer av program; om en elev inte klarar 

undervisningen kan eleven alltid gå till ett annat program eller en annan skolform, istället för 

att lärarna förändrar sitt förhållningssätt eller sin undervisning, eller skolan sin organisation. 

Stöd av studie- och yrkesvägledare och kurator 

Alla intervjuade speciallärare/pedagoger ingår i skolans elevhälsa. Elevhälsan uttrycktes ha en 

central roll när det gällde att upptäcka, utreda, stödja elever i skolsvårigheter, men även att 

kunna förmedla hjälp utanför skolan när det så behövdes. En viktig roll i detta arbete 

framhölls studie- och yrkesvägledaren och kuratorn ha när det gällde hitta lösningar och stöd 

som fanns både inom och utanför skolan.  

Studie- och yrkesvägledaren tycks ha en särskild roll i att ge stöd genom studieplanering; att 

välja vilka kurser som ska läsas och vad som kan reduceras, eller om en elev ska gå ett fjärde 

år: 
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 Syv är jätteviktig för att se över studieplanerna. Om man kan flytta kurser eller om man kanske 

behöver ha ett fjärde år för att klara av studierna. 

Studieplaneringen runt eleven gjordes både i syftet att underlätta den befintliga situationen, 

men också utifrån att visa på andra vägar för de drömmar eleven hade om framtida yrken och 

karriärval ifall studierna inte gått bra:  

För det är elever som inte når målen, men man ser liksom att de kämpar, då kan hon inge hopp om att 

det finns andra vägar. Man behöver inte gå spikrakt mot ett mål eller utbildning utan det finns andra 

sätt att nå målet. 

Kuratorns roll i arbetet med stöd lyftes också fram som mycket viktigt. Kuratorn kunde i 

elevhälsans arbete fungera som samtalsstöd för elever med psykosociala svårigheter och även 

i arbetet med utredningen om elevens svårigheter: 

Kurator är också jätteviktig att ge samtalsstöd. Hon är viktig när det gäller elever som vi misstänker 

kanske har en drogproblematik. Hon är väldigt bra på samtal och kan börja just i utredningsfasen att 

ställa dom raka frågorna till eleverna till exempel om varför de inte är här och vad det beror på. Då är 

det mycket lättare att veta vilket stöd eleven behöver. 

Kuratorn kunde även förmedla kontakter utanför skolan och ha kontakt med BUP och 

socialtjänsten: 

Och sen kan det ju vara så stora problem så att det är socanmälningar, det gör ju kuratorn och det kan 

ju vara så stora saker så att vi inte kan mäkta med utan då får vi lämna över. 

Det fanns även elever med funktionsnedsättningar som kuratorn gav stöd, då det handlade om 

samtalsstöd i att hantera de egna kraven i förhållande till sin funktionsnedsättning: 

Vår kurator får jobba jättemycket med elever som mår dåligt till exempel elever med överkrav och 

som är dyslektiker. Det finns både pojkar och flickor som lägger sig jättehögt och som pluggar 

jättemycket och då handlar det om att ge dom strategier. 

Just samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan tycks vara en viktig del i att kunna 

lösa situationer kring elever i svårigheter: 

Ibland kan jag se kuratorernas uppgift som väldigt mycket särskilt stöd, när det handlar om att ha 

kontakt med BUP och SOC, när det också handlar om studiesituationen. Har man ett bra samarbete 

där då är det guld. 

Elevhälsan är i och med den nya skollagen ett nytt verksamhetsområde inom skolan och har 

som uppgift att främja hälsa hos eleverna med fokus på elever i behov av stöd och hjälp för 

sitt lärande (SOU 2010:95). Elevhälsan ersätter det som tidigare kallades för skolhälsovård 

och elevvård. Skolor ska ha tillgång till elevhälsa där det ska finnas yrkeskategorier som 

skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk 

kompetens (a.a.).  
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Öppen stödundervisning, läxhjälp 

Alla skolor, förutom en, hade olika former av stödverksamheter som var öppen för alla elever 

och bedrevs av ämneslärare. På detta stöd kunde eleverna komma och få hjälp med sina läxor 

och skolarbeten. Stödet var schemalagt antingen från några timmar per dag eller till några 

timmar per vecka. Lärarna kunde också ha egen stödtid i sitt schema.  

Den öppna stödundervisningen användes både som frivilligt stöd för alla elever, men också 

som ett stöd speciallärare/pedagoger rekommenderade vissa elever att gå på. Speciellt om det 

rörde sig om ett ämne som specialläraren/pedagogen saknade kompetens i.  

Studiestuga 

Den vanligaste formen av organiserad stödverksamhet var någon form av studiestuga vilken 

ämneslärarna höll i. Dit kunde alla elever komma och få hjälp med skolarbeten och läxor. 

Stöd i matematik fanns på alla skolor och de flesta hade också stöd i engelska och svenska. 

Några skolor hade stöd i flera ämnen beroende på lärarnas ämneskompetens:  

Mattefokus varje dag. Sedan har vi andra lärare som är på plats andra tider till exempel engelska, 

historia och svenska. Så det är i princip två läxhjälpslärare på plats varje dag dessa tider. 

För elever med enskilt stöd hos speciallärare/pedagog, vilka hade svårigheter med matematik, 

rekommenderades att gå till matematikstödet när specialläraren/pedagogen själv saknade 

kompetens i detta ämne: 

Det finns ju mattestöd varje onsdagseftermiddag, dit hänvisar vi dom när dom tror att vi kan hjälpa 

dom med matte. På onsdagar är den en lärare från skolan, eller flera är dom ju. 

Speciallärarna/pedagogerna ansåg att mycket av skolans resurser lades på att anordna den 

öppna stödundervisningen, som de tyckte kunde läggas på annan typ av stöd för de som 

verkligen behövde det: 

Stödet ger ju läxhjälpen och det är MYCKET, mycket resurser som läggs där, som kunde läggas på 

annat stöd istället. Som skulle vara mycket mer effektivt. 

Några speciallärare/pedagoger pratade också om att det krävdes engagemang från lärarnas 

sida för att få eleverna att gå dit: 

Så det finns ju jättemycket hjälp att få, verkligen, och vi rekommenderar läxhjälp men det fungerar 

sådär. Matten fungerar ganska bra, det är ganska många som kommer, men på dom andra 

läxhjälppassen så är det också viktigt att lärarna är engagerade och bjuder in eleverna och säger till 

eleverna att dom måste gå på det här stödet för att dom ska komma. 

Att specialläraren/pedagogen i det här fallet rekommenderar eleverna att gå på stödet visar på 

det som tidigare framkommit i studien hur gymnasieskolans karaktär frivillighet innebär att 

mycket av ansvaret läggs på eleven. Det kan därmed ses som ett resursslöseri då de elever 

som verkligen skulle behöva det kanske inte går dit eftersom det är frivilligt och ansvaret att 
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ta del av stödet ses som elevens eget. Å andra sidan kan den öppna och frivilliga 

stödundervisningen också ses som något positivt i en bemärkelse att elever som har svårt inte 

behöver känna sig utpekade då alla elever kan gå på detta stöd, även de som siktar på högre 

betyg (Skolverket, 2010). Den öppna stödundervisningen kan därmed ses som ett sätt för 

skolan att i enlighet med styrdokumenten erbjuda alla elever stöd och stimulans att utvecklas 

så långt som möjligt.  

Läxhjälp av extern resurs 

Ett annat stöd speciallärarna/pedagogerna framhöll var läxhjälp som personer eller föreningar 

utanför skolan erbjöd på kvällstid, antingen i skolans lokaler eller på en närliggande skola. 

Det gällde framförallt stöd i matte. Många skolor hade studenter från universiteten som kom 

någon gång i veckan för att hjälpa elever: 

Och sen är det på måndagar KTH-studenter som kommer, klockan fem. 

Det kunde också vara att speciallärarna/pedagogerna hänvisade till stöd som bedrevs av vissa 

bibliotek: 

Jag gick igenom alla bibliotek och såg vad dom hade. Och det finns vissa bibliotek som faktiskt har 

specialiserat sig på att kunna lära ut kemi, de har någon person, som det står om på bibliotekets 

hemsida. 

Att skolorna även har externa resurser för att ge stöd förklarades av en speciallärare/pedagog 

som skolans resursbrist, det finns inte tillräckligt med pengar att ge det stöd i den omfattning 

det skulle behövas. Då blir stödet istället att hänvisa eleven till andra ställen som kan hjälpa 

eleven. 

Anpassningar av undervisningen 

Speciallärarna/pedagogerna talade också om det stöd som lärarna gör på lektionstid, så 

kallade anpassningar: 

Och sen är det ju att man anpassar undervisningen. Det är ju ett jätteviktigt stöd som lärarna själva 

måste ge. Att uppgifterna måste anpassas och reduceras och att eleverna inte behöver göra samma 

omfattning av uppgifter. Att dom erbjuds mer tid, komplettera muntligt och alla dom här åtgärderna 

som man kan göra i klassrummet. 

En del anpassningar var riktade till enskilda elever så att denne lättare kunde följa med i 

undervisningen. Det kunde handla om att ge eleven lektionsplaneringar i förväg, ge 

individuella instruktioner i klassrummet och lägga ut lektionsgenomgångar på youtube. Andra 

anpassningar handlade om att läraren skrev förenklade texter, anpassade och reducerade 

mängden och storleken på uppgifter, varierade lektionsupplägget, gav elever möjlighet att 

göra prov muntligt och gav pauser så alla hann skriva av tavlan. 
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Utifrån den bild som speciallärarna/pedagogerna gav av lärarna så skiljde det sig mellan 

lärarna hur mycket de var beredda att anpassa. En del lärare gjorde mycket, andra ingenting 

alls. Speciallärarna/pedagogerna uttryckte att det fanns vissa lärare med en föreställning om 

att som elev på gymnasiet skulle man klara av att följa lärarens undervisning: 

I: Hur ger ämneslärarna stöd till eleverna så att dom ska nå målen på din skola? S: Det är väldigt 

olika. En del ger enormt mycket stöd och har som eleverna också vittnar om då att den läraren gör 

upp en lista på vad jag ska göra nu nästa vecka framåt och håller koll liksom och frågar mig har du 

förstått det här och så där och kanske skriver nån förenklad text eller vad som helst. Och andra gör i 

stort sett ingenting, utan alla ska följa SAMMA. I: Alltså lärarens undervisning? S: Ja, de menar att 

dom ska kunna det när dom går på gymnasiet. 

Lindberg (2002) menar att i och med reformerna på 1990-talet har läraruppdraget förändrats. 

Reformerna har bland annat inneburit att skolan blivit målstyrd, utvecklingssamtal 

obligatoriska, skyldighet att upprätta åtgärdsprogram införts, lärarna blivit organiserande i 

arbetslag och godkändgränser för elever har införts. Dessa är reformer som berört såväl den 

obligatoriska grundskolan som den frivilliga gymnasieskolan. Lindberg menar att före 

reformerna var läraruppdragets fokus på lärarens undervisning medan idag står elevens 

lärande i centrum. Enligt lärarintervjuerna i Linbergs undersökning uppgav grundskollärarna 

att de upplevde ett större ansvar för elevernas lärande i förhållande till bedömningen av 

eleverna, något som gymnasielärarna i undersökningen inte gav uttryck för (2002). Kanske är 

det återigen så att gymnasieskolans frivillighet skapar en tröghet för förändring, då lärare kan 

bibehålla inställningen att ansvaret för elevens skolresultat ligger främst på eleven själv och 

dennes förmåga att anpassa sig till undervisningen inte i lärarens förmåga att anpassa sig till 

elevens lärande.  

Speciallärarna/pedagogerna uttryckte också att vissa lärare ser anpassning som kritik mot sin 

undervisning och menade att det betydde att kunskapsnivån sänks:  

Vissa är väldigt måna och vill lära sig och vill hjälpa eleverna för att de ska lyckas, men det jag också 

stött på är att det finns dom som ser det som kanske en kritik. Man brinner mycket för sitt ämne och 

kanske vill hålla en viss nivå och tycker att då sänker man nivån. 

En speciallärare/pedagog berättade hur detta kan få konsekvenser för hur och om 

undervisningen anpassades utifrån elevers olikheter:  

Som det var nån elev som hade dyslexi, och så var jag med när svensklärarna hade ämneskonferens. 

Dom skulle gå igenom vilka skönlitterära böcker eleverna skulle läsa under terminen. Då ställde jag 

ju frågan hur dom gjorde om några elever använde Daisyskiva, eller så där. ’Nä, dom ska läsa’, 

menade en lärare. ’Ja, det ska dom för dom ska ju lästräna, så det är ju inte frågan om det, men om 

det är mycket text och det kanske tar fyra gånger så lång tid, hur gör man då?’, frågade jag. Då var 

det en annan lärare som är lite klok som säger: ’Det är väl inga problem, det har jag alltid gjort, jag 

hade en elev som gick ut med MVG i alla ämnen och var dyslektiker men det gjorde sig självt. Ibland 

om det blev för mycket så lyssnade han på Daisyskivan och följde med i boken, och ibland läste han. 

Det gick så smidigt och bra, det blev aldrig några problem.’ Hon hade det synsättet, medan någon 

annan tänker, det finns bara ett sätt, och här ska vi läsa för att bli duktiga på att läsa. 
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Hellsten och Prieto (1998) redovisar både några lärares och några elevers förklaringar till 

varför elever misslyckas i de teoretiska ämnena. Enligt lärarna beror det på ämnenas 

akademiska karaktär som orsakar svårigheter för vissa elever, medan elevernas förklaring är 

inte ämnenas svårighetsgrad, utan att det är lärarnas undervisningsmetoder som gör dem 

svåra. Lärarna menar att ämnena är abstrakta och kräver mycket tänkande som inte passar alla 

elever. Att anpassa ämnet till eleverna anses vara svårt enligt lärarna. Som Hellsten och Prieto 

tolkar det finns hos lärarna en uppfattning om att ämnet i sig har en normalkaraktär, och att 

lyfta fram andra aspekter av ämnet innebär en förvanskning och därmed sänks nivån. I en 

rapport från Skolverket (1997) framkommer en likartad uppfattning om ämnets fasta identitet 

hos lärarna, där en anpassning till elevers olikheter medför en förenkling och ses som ett 

avsteg från normen som i sig betyder en försämring. I citatet ovan kan elevernas uppfattning i 

Hellstens och Prietos (1998) undersökning stödjas, om att det är lärarens 

undervisningsmetoder som gör ämnena svårtillgängliga och teoretiska. Den ena läraren ser 

inga problem med att anpassa ämnet och metod efter elevernas olikheter, medan den andra 

läraren ser att det endast finns ett sätt att lära sig ämnet. 

Speciallärarna/pedagogerna uttryckte också att de upplevde att lärarna hade för dåliga 

kunskaper om elevers svårigheter, och att de inte riktigt tog till sig den information som 

speciallärarna/pedagogerna gav ut om elever i svårigheter: 

Nä, dom ser inte riktigt problemen. Vi har en kille, han är faktiskt mutist. Och det har vi ju berättat 

om, att han är selektiv mutist. Och då blev någon lärare arg på honom för att han inte svarade på hans 

fråga, och då har vi ändå berättat det och lärarna liksom antecknar inte och kommer inte ihåg. 

Av Skolverkets (2009b) attitydundersökning uppgav sju av tio gymnasielärare att de hade 

tillräcklig kompetens att upptäcka elever i behov av särskilt stöd, men drygt hälften upplevde 

att de hade för dåliga kunskaper att stödja dessa elever. Detta stödjer 

speciallärarnas/pedagogernas uppfattning i min undersökning att en del lärare har lite 

kunskaper om elevers olika svårigheter och därför förstår inte vilket stöd de behöver i 

undervisningen. 

Det särskilda stödet 

Under mina intervjuer så användes begreppen stöd och särskilt stöd om vartannat. På så vis 

kunde jag i analysarbetet av materialet se att begreppet särskilt stöd inte användes av 

speciallärarna/pedagogerna på ett medvetet och uttalat sätt för att definiera någon särskild 

form av stöd. Av alla de olika typer av stöd jag i min undersökning har lyft fram som 

kategorier benämndes av speciallärarna/pedagogerna som både stöd och särskilt stöd. När jag 
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i slutet av varje intervju frågade specifikt vad de ansåg särskilt stöd vara och hur det skiljde 

sig från stöd, så tycktes det vara en fråga som få hade reflekterat över: 

Alltså det här har jag inte funderat på. Men spontant säger jag att stöd är det du får i klassrummet, 

särskilt stöd är det du får här. Det som är utöver. 

I speciallärarnas/pedagogernas svar på vad de ansåg särskilt stöd vara, går det att urskilja 

vissa faktorer som definierar och urskiljer det särskilda stödet från vanligt stöd: 

För att ett stöd ska anses vara särskilt får det enbart ges till några få utvalda elever, eller vara 

ett stöd som skolan anser sig inte kunna ge till alla:  

Jag tänker särskilt stöd är när det är nånting extra, alltså kanske om nån elev får ha en dator i 

klassrummet för att alltid skriva på den, för att den har svårigheter för att skriva för hand, då är det 

väl mer särskilt stöd. En elev som får hjälp av en elevassistent, eller kanske har en coach som sitter 

ner en gång i veckan för att gå igenom alla uppgifter för att se till att eleven är på banan och har rätt 

framförhållning. När det är extra som vi inte kan ge till ALLA utan vi ger det till några då blir det 

nog särskilt stöd. 

För att bli en utvald elev måste eleven antingen ha dokumenterade svårigheter: 

Den här lilla mattegruppen som är till för elever med dokumenterade svårigheter, det är ju ett särskilt 

stöd för det är vissa som får det. 

 Eller att ett möte har föregåtts där elevhälsopersonalen är överens om att det behövs:  

Ja precis, och det är föranlett av ett möte och föräldrarna är inkopplade om dom inte är myndiga, då 

skulle jag vilja säga att det är särskilt stöd. 

Det kan också vara att en lärare är så pass pådrivande och uppmärksammar elevens behov, 

eller att de är föräldrar som är pådrivande: 

Nån larmar och man ser det på jättehög frånvaro eller på bristande prestationer. Man kan se det på 

diagnoser, men det är inte tillförlitligt alls. Inte ett dugg. Och på lärare som ser det. Mycket hänger på 

att läraren ser eleverna. Ja, om man inte har föräldrar som pockar på. 

Definitionen av det särskilda stödet som något exklusivt för några få utvalda elever kan ses 

också med bakgrunden av upplevelsen hos speciallärarna/pedagogerna att det är så många 

elever som riskerar att inte nå kunskapskraven: 

Jag skulle säga att väldigt många av eleverna, alltså flertalet av eleverna riskerar att inte nå målen i ett 

eller flera ämnen under terminens gång.  

Urvalet av elever som får särskilt stöd kan betraktas utifrån Dyson (2001) som relativt 

godtyckligt då det är mycket beroende på om och vem det är som har uppmärksammat 

elevens behov inte att det kanske är eleven med störst behov som får det. Enligt skollagen ska 

en utredning kring en elevs behov av särskilt stöd göras så fort det framkommer om en elev 

riskerar att inte nå kunskapskraven. Enligt några av de intervjuade speciallärarna/pedagogerna 

gjordes inte alla utredningar, eftersom det var så många elever som under terminens gång 

riskerade att inte nå kunskapskraven, det skulle helt enkelt bli ogörligt för skolan: 



 

 
37 

I: Och i teorin så ska ju ämnesläraren då ge en IG-varning som ska hem och allt det där. Men det 

finns ingen chans att det ska genomföras i praktiken. I: Vad är anledningen till det? S: Det är för 

många. 

Det särskilda stödet blir också en fråga om resurser. Definitionen av det särskilda stödet ligger 

därför just i att det är få som kan få det, annars förvandlas det till stöd:  

Ja särskilt stöd blir väl när det är nånting individuellt som inte alla får i en klass till exempel. Jag 

menar stöd kan ju vara för alla, eller att det blir för större delen eller att det kan variera. Men särskilt 

stöd det är att man ska säkerhetsställa att den här individen får. Så här bara spontant känns det som att 

det skulle vara ett särskilt stöd. För ALLA kan ju behöva stöd under sin skoltid, i en eller annan form.  

Det enskilda stödet hos speciallärare/pedagog eller elevassistent kan därför anses i högre grad 

betraktas som särskilt stöd av speciallärarna/pedagogerna eftersom det är ett stöd alla inte kan 

få:  

Särskilda stödåtgärder det är ju specialläraren. Och jag skulle säga att särskilda stödåtgärder är, när 

man har täta, täta uppföljningar endera med mej, eller med en mentor, att man kanske träffas en gång 

i veckan tillsammans med förälder och elev. Det ser jag som särskilt.  

Det särskilda stödet kan ges av vem som helst i princip, speciallärare, specialpedagog, mentor, 

ämneslärare eller elevassistent. Ett särskilt stöd kan också vara att gå på den öppna 

stödundervisningen. Att det då definieras som särskilt är för att eleven är utvald, och en 

garanti att eleven får detta stöd. Definitionen av det särskilda stödet ligger alltså inte i dess 

åtgärd, vad för typ av stöd som erbjuds eller vem som utför det. Det särskilda stödet måste 

inte heller alltid finnas med i ett åtgärdsprogram, även om det vanligtvis skrivs ner som en 

form av stödåtgärd: 

S: Och sen vem det är som ska vara ansvarig för det stödet kan ju vara olika. Jag tänker, det finns ju 

elever som går och vilar här, det finns elever som ska ta medicin. Ja, det finns massor med saker och 

det är ju ett särskilt riktat stöd, men det skriver vi ju inte alltid in. I: Alltså dom står inte alltid i 

åtgärdsprogrammen? S: Nä inte såna, inte medicinska saker som kurator gör. 

En av speciallärarna/pedagogerna menade att denna fråga verkligen var svår att svara på då 

hon hade erfarenheten att arbeta på olika skolor och samma form av stöd betraktades olika; en 

stödinsats kunde på en skola räknas som särskilt stöd, medan på en annan skola ansågs samma 

form av stödinsats ingå i skolans ordinarie stöd: 

Så dom kunde hundrafemtio elever med åtgärdsprogram på en skola som hade tre-fyrahundra elever. 

Medan en annan skola har noll åtgärdsprogram för ingenting är särskilt stöd. Inte ens en elev som 

hade extra resurs räknades som en elev med särskilt stöd, så att var dom här gränserna går tycker jag 

är SÅ konstigt och SÅ svårt alltså. 

Det särskilda stödet kan alltså ses som relativt beroende på vilket stöd skolan och 

skolledningen betraktar ska ingå i lärarnas ordinarie arbetsuppgifter. Det blir alltså en fråga 

om vad normen är på skolan. En annan speciallärare/pedagog gav uttryck för detta relativa 

förhållningssätt: 
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I: STÖD ska varje ämneslärare ge, det är man skyldig att göra. Särskilt stöd kan vara när det 

ämnesläraren gör inte räcker till. Men sen om ämnesläraren inte gör nåt då kan det ju…ahhh, Då vet 

jag inte hur jag ska svara! Men alltså, det man tänker sig att en ämneslärare ska göra. Och det är ju 

väldigt olika. I: Vad dom gör? S: Ja, och vad man tänker sig på en viss skola att ämneslärare ska göra, 

vad man går ut med från ledningen att det här SKA ni göra, det tillhör era arbetsuppgifter helt enkelt. 

Och vad ämneslärarna har för möjligheter att ge stöd beroende på elevgrupp, antal elever och 

arbetsbelastningen och alltihop. 

Normen som bestämmer det särskilda stödet går att tolka som att det ligger både i 

ämneslärarens uppfattning om och hur elevers olikheter ska bemötas, vad skolledningen 

betraktar ska ingå i lärarens arbetsuppgifter som vanligt stöd, och hur lärarens 

arbetsbelastning ser ut, det vill säga om han eller hon hinner med att kunna möta elevernas 

olikheter. 

Resultatdiskussion 

Det särskilda stödet 

I gymnasieskolans styrdokument står det att skolan ska ge särskilt stöd till elever som är i 

behov av det. Skolan har också skyldighet att ge stöd till alla elever så att varje elev ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). Då definitionerna av vilka elever som är i 

behov av särskilt stöd och vad det särskilda stödet innebär saknas, är det upp till varje skola 

att definiera eleverna och dra gränsen gentemot de elever som “bara” behöver stöd och 

stimulans i sin utveckling. Isaksson (2009) menar att definitionen av elever i behov av särskilt 

stöd görs utifrån skolans resurser och normativa bedömningar med utgångspunkt i vad som 

betraktas som normalt och önskvärt beteende utifrån elevens arbetsförmåga, kunskapsnivå 

och sociala anpassning. I min studie bestäms dessa normer utifrån lärarens uppfattning kring 

hur och om elevernas olikheter ska bemötas, som i sin tur bestäms utifrån lärarens förmåga, 

kunskap och förutsättningar att hantera elevernas olikheter i undervisningen. Skolledningens 

förväntningar på hur mycket läraren ska anpassa undervisningen och ge stöd spelar roll: 

samma typ av stöd kan på en skola definieras som särskilt medan det på en annan skola är 

något som betraktas ingå i skolans ordinarie stödverksamhet. Det går dessutom att utifrån 

studiens resultat tolka att lärarens arbetsbelastning och klassens storlek har betydelse för 

definitionen av en elev i behov av särskilt stöd. Persson (2007) menar att då antalet elever i 

klassen är många ökar lärarens arbetsbörda, vilket medför ett behov av att homogenisera 

klassen för att läraren ska hinna med. När homogena grupper skapas innebär det per 

automatik att ett antal elever definieras som avvikande; de som inte hänger med de övriga 
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eleverna i klassen och som läraren inte förmår att ge stöd (a.a.). Således kan svårigheterna i 

egentlig mening ses ligga på organisatorisk nivå med för stora klasser då läraren inte hinner 

med att möta alla behov, men läggs på individnivå för att därmed få tillgång till extra resurser. 

Definitionen görs också utifrån skolans resurser som Isaksson (2009) menar, då det särskilda 

stödet definieras just som stöd till några få utvalda elever och som inte kan ges till alla. 

Konsekvensen blir att det som Emanuelsson et al. (2001) kallar för det kategoriska 

perspektivet på skolsvårigheter främjas hos skolpersonal eftersom det blir ett enklare sätt för 

skolan att kunna lösa problemet för den enskilda individen genom att sätta in särskilt stöd, än 

att skolan skulle ändra hela sin organisation 

Stöd som främjar elevens studieframgång och 

elevens ansvar 

En av de stödformer som lyfts fram som betydelsefull av speciallärarna och 

specialpedagogerna i min studie är det så kallade mentorstödet. Möllås, Nordevall och 

Ahlberg (2009) menar att mentorn har en viktig roll i att kunna lyssna och ha förståelse för 

elevens situation och därmed utgöra en brygga mellan gymnasieskolans olika kommunikativa 

kontexter kring elever. På så sätt möjliggörs inom skolan ett flexiblare förhållningssätt till 

skolarbetet som gynnar elevens studiesituation. Det speciallärarna och specialpedagogerna i 

min undersökning menar, är att när mentorn hjälper eleverna att utveckla sin förmåga till 

ansvar, till exempel genom studieplanering och uppföljningar, eller att ämneslärarna själva 

ger stödet understödjer detta studieframgångar hos eleverna. Dock är det mycket vanligt att 

ansvaret för att ta del av stödet läggs på eleven. En av förklaringarna som framkommer är 

skolans frivillighet, men också att gymnasielärare i sitt läraruppdrag fortfarande lägger mer 

fokus på kunskapsuppdraget än fostransuppdraget och menar att ansvaret för studierna är 

något eleverna själva ska klara på gymnasiet.  

Även att anpassa sin undervisning utifrån elevers olikheter tycks vara något som en del lärare 

har svårt med, då en del uppfattar det som kritik mot sin undervisning eller menar att 

kunskapsnivån sänks. Både Hellsten och Prieto (1998) och Skolverkets rapport (1997) lyfter 

fram att det finns en uppfattning hos vissa lärare om ämnets fasta identitet, och en anpassning 

av ämnet medför ett avsteg från ämnets norm som lärarna uppfattar som en försämring. Enligt 

speciallärarna och specialpedagogerna i min undersökning framkommer en liknande attityd 

hos vissa lärare där lärarens syn på ämnets fasta identitet kopplat till undervisningsmetoder 

avgör hur och om undervisningen anpassas till elevernas olikheter. På så sätt tenderar ansvaret 

för studieresultaten att läggas på eleven eftersom läraren inte anser sig kunna förändra sin 



 

 
40 

undervisning som en anpassning skulle innebära eftersom det skulle betyda att kunskapsnivån 

sänks. 

På samtliga gymnasieskolor i min undersökning ingick kuratorer, studie- och yrkesvägledare, 

specialpedagoger och speciallärare i elevhälsan. I en utredning (SOU 2010:95) lyfts tillgången 

till elevhälsan som en framgångsfaktor för skolors arbete med elever i behov av stöd. Det som 

i utredningen framkom som betydelsefullt var tillgängligheten för eleverna till elevhälsan i 

skolan, men också för personalen att få stöd och handledning. I min studie går det att tolka 

elevhälsans arbete som viktigt och betydelsefullt i arbetet med elever i svårigheter, där 

professioner med olika kompetensområden kan hitta lösningar som ligger utanför pedagogens 

område. Det speciallärarna/pedagogerna framförallt lyfter är stödet som kurator och studie- 

och yrkesvägledare kan ge genom att hitta lösningar både i och utanför skolans organisation 

och i samarbetet med myndigheter utanför skolan.  

Likvärdighet genom stöd 

Både Haug (1998) och Isaksson (2009) menar att synen på skolsvårigheter och hur den 

specialpedagogiska verksamheten i praktiken organiseras påverkas av styrdokumentens 

formuleringar och riktlinjer i ämnet, vilka i sin tur formas utifrån den utbildningspolitiska 

diskursen som råder. De stödformer som gymnasieskolan erbjuder vilka lyfts fram i min 

studie såsom individinriktat kompensatoriskt stöd och öppen stödundervisning, kan ses som 

exempel på att organisera den specialpedagogiska verksamheten utifrån vad Haug (1998) 

benämner som segregerande integrering, det vill säga individen ska kompenseras för sina 

brister genom extra stöd; målet för stödundervisningen är att eleven ska hinna ikapp eller 

lyftas upp till samma nivå som andra elever. På så sätt går det att i min studie tolka att den 

restaurerande principen, vilken Haug (1998) placerar i den borgerliga utbildningspolitiska 

diskursen, i hög grad formar den specialpedagogiska verksamheten i gymnasieskolan. Den 

sociala rättvisan betraktas uppnås genom att alla har formell rätt till skolgång men den 

behöver inte vara samma för alla. Utbildningen ska vara individualiserad och differentierad 

utifrån behov. Elever med sämre förutsättningar ska därmed kompenseras genom rätt stöd och 

extra resurser. Både det som Berg (2003) och Quennerstedt (2010) lyfter fram som nutida 

innebörder av begreppet likvärdighet, som individuell valfrihet och lika möjligheter, 

understödjer ytterligare utformningen av den specialpedagogiska verksamheten utifrån en 

segregerande integreringsform; stödet ska kompensera och individualiseras, eftersom det på 

så sätt rättfärdigar utbildningens likvärdighet. Det i sin tur innebär att det kategoriska 

perspektivet på skolsvårigheter förstärks i verksamheten med hjälp av styrdokumentens 
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skrivningar och försvårar ett relationellt perspektiv som skulle innebära att verksamheten 

skulle tvingas organiseras på ett annat sätt.  

Det går därmed att se det som Wilson (2002) lyfter fram nämligen att samhällets 

utbildningspolitiska styrning och rådande ideologi får effekter för den specialpedagogiska 

verksamhetens utformning. Eftersom de elever som anses vara i behov av stöd inte är 

definierade i någon formell mening, fylls definitionen med innebörder utifrån de styrande 

ideologierna; värderingar om människolivet läggs i begrepp som likvärdighet och social 

rättvisa som sedermera kommer till uttryck i de rådande styrdokumenten. 

Frågan är om dagens gymnasieskola kan betraktas som likvärdig, utifrån föreställningen att 

varje enskild elev ska kompenseras utifrån behov och förutsättningar. Statistiken visar att en 

fjärdedel av alla ungdomar hoppar av gymnasieskolan, delvis på grund av att de inte fått det 

stöd de behövt (Skolverket, 2008; Statistiska Centralbyrån, 2007). I min undersökning 

uttrycktes upplevelsen hos speciallärarna och specialpedagogerna att det är ett flertal av 

eleverna som under terminens gång riskerar att inte nå kunskapskraven i flera kurser, och att 

det inte alltid gjordes utredning av behovet av särskilt stöd eftersom det var så många elever. 

Om det särskilda stödet definieras just som stöd till några få utvalda elever som inte kan ges 

till alla, men som fler skulle behöva, är det svårt att se dagens utbildningssystem som 

likvärdigt. En annan aspekt som framkom var också att då stödet som erbjuds inte räcker för 

att eleven ska nå kunskapskraven, ses en lösning vara att byta program, skola eller skolform 

helt. I det här sammanhanget talades det ett flertal gånger om elever med diagnos inom 

autismspektrat där skolan rekommenderade eleven att byta skolform. Hellberg (2007) menar 

att en alltmer vanlig uppfattning inom skolan är att medicinska diagnoser bör vara styrande 

för hur skolmiljön utformas, i synnerhet för elever med Aspergerdiagnos. Den anpassning 

som ofta erfordras för dessa elever är av rumslig och didaktisk karaktär och som tycks vara 

svår att ordna i de ordinarie klasserna på gymnasiet. Det betyder att individens valfrihet, att få 

gå det program eleven önskar, begränsas till att inte alltid gälla elever med vissa 

funktionsnedsättningar. Därmed ges inte lika möjligheter till alla elever. Gymnasieskolan som 

organisationsform är fortfarande inte anpassad för att kunna möta alla elevers behov. 

Gymnasieskolan - en skola för alla? 

Helldin menar (2002) att ett skolsystem som betonar valfrihet och kräver ett stort individuellt 

engagemang och ansvar gynnar studiestarka elever. Ett sådant skolsystem kräver därför att det 

finns kompensation och stöd för elevgrupper med ”sämre” förutsättningar. Det min studie 
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visar på att om en tolkning av likvärdighet utifrån individuell valfrihet och lika möjligheter 

skulle tas på allvar skulle det idag behövas ofantligt mycket mer resurser till dagens 

gymnasieutbildningssystem, för att det utifrån ett kategoriserande perspektiv på 

skolsvårigheter ska kunna ges lika möjligheter för alla elever, eftersom den 

specialpedagogiska verksamhetens fokus till följd därav förläggs på kompenserande och 

individuella stödåtgärder. Frågan är om det praktiskt taget är genomförbart. Möllås (2005) 

menar att om gymnasieskolan ska vara en skola för alla, innebär det att den sociala och 

könsmässiga snedrekryteringen mellan praktiska och teoretiska program måste förändras, 

samt att skolan måste utveckla ett inkluderande synsätt och flexibilitet för att kunna möta 

elever med funktionsnedsättningar. Då en gymnasieutbildning i dag praktiskt taget är ett 

måste för alla ungdomar är det angeläget att gymnasiet som organisation förändras för att alla 

elever ska ges lika möjligheter och få den utbildning som de har rätt till och att 

gymnasieskolan som organisationsform inkluderar alla. En tydligare definition kring 

begreppet särskilda behov och vad det innebär skulle säkerligen också hjälpa den 

specialpedagogiska verksamheten, att som Dyson (2001) menar kunna flytta fokus från den 

enskilda elevens behov och åtgärderna kring dessa, till att kunna se svårigheterna kopplade till 

skolans organisation och undervisning som min undersökning visar att det i de flesta fall 

faktiskt är. Det skulle också innebära att alla lärare dels behöver större specialpedagogisk 

kompetens, dels färre elever i klasserna för att ha möjligheten att hinna möta elevers olikheter 

i undervisningen. En tydligare framskrivning i styrdokumenten kring ansvaret att följa upp de 

elever som inte klarar studierna skulle också behövas.  

Metoddiskussion 

Undersökningen begränsas till att intervjua sex speciallärare och specialpedagoger på sex 

olika gymnasieskolor. Då syftet med undersökningen bland annat är att belysa hur begreppet 

särskilt stöd definieras och realiseras, hade jag en tanke från början att intervjua flera olika 

professioner inom samma skola för att få in perspektiv från olika håll. Resultatet hade 

säkerligen blivit annorlunda om jag hade intervjuat till exempel lärare och rektorer, då de har 

en annan roll och ser troligtvis stödet på ett annat sätt. På grund av svårigheter att få tillgång 

till ett sådant urval kom undersökningen att begränsas till att enbart intervjua 

specialpedagoger och speciallärare då jag ansåg att dessa hade god insyn i skolans arbete med 

stöd. Resultatet i undersökningen skulle också naturligtvis ha blivit mer nyanserat om fler 

informanter hade ingått i studien. En kvantitativ undersökningsmetod har inte funnits som 
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alternativ då syftet har varit att få fram olika personers tolkningar och definitioner av en viss 

företeelse. 

Fortsatt forskning 

Då lite forskning kring den specialpedagogiska verksamheten på gymnasieskolan har gjorts, 

ser jag många intressanta fält att undersöka. Bland annat skulle processerna kring utredningar 

kring elevers behov av stöd och åtgärdsprogram i relation till det särskilda stödet kunna 

undersökas vidare. Elevhälsans arbete och betydelse för elever i behov av särskilt stöd skulle 

kunna vara ett annat intressant forskningsområde. Även hur kompensatoriska hjälpmedel 

används av elever skulle vara intressant att studera. 

Det skulle även vara intressant att se hur det särskilda stödet definieras och realiseras på 

skolor som har yrkesförberedande program och även hur andra aktörer i skolan, såsom lärare, 

skolledning och även elever ser på stöd i gymnasieskolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

 Hur länge har du arbetat i din nuvarande skola? 

 Vad är din utbildning? 

 Hur många elever går det på er skola? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Elever i behov av särskilt stöd 

 Hur märker ni att en elev riskerar att inte nå målen/kunskapskraven? (följdfrågor 

kring, utredning, ÅP, sätta in stöd) 

 Vad gör ni då ni märker att eleven riskerar att inte nå målen/kunskapskraven? (vem tar 

kontakt med vem, vad händer sedan?) 

 Vad avgör om en elev får särskilt stöd eller inte? 

 Vilka typer av svårigheter har elever som får särskilt stöd på din skola? 

 Vad är vanligaste orsaken till att elever inte klarar målen/kunskapskraven på 

gymnasiet anser du? 

Stöd 

 Hur är er stödverksamhet uppbyggd? (Vem organiserar stödet på skolan? Vem ger 

stödet?) 

 Ge exempel på särskilda stödåtgärder på din skola. 

 Hur stöttar elevhälsan (förutom specialpedagogen/speciallärarna) för att eleverna ska 

nå målen? (kuratorer, SYV, skolsköterska) 

 Hur ger ämneslärarna stöd till eleverna för att de ska nå målen? 

 Vad är skillnaden mellan stöd och särskilt stöd tycker du? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
Huddinge den 28/9-2012 

Till rektor/specialpedagog 

Jag heter Anna Löfgren och läser på specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Anledningen 

till detta brev är att jag den här terminen skriver en D-uppsats som kommer ingå i min 

specialpedagogexamen. Det syfte jag har valt för uppsatsen är att belysa det särskilda stödet inom 

gymnasieskolan. Det finns i dagsläget lite forskning kring hur gymnasieskolor arbetar med elever i behov 

av särskilt stöd. Min ambition med uppsatsen är att undersöka hur specialpedagoger ser på begreppet 

särskilt stöd och vilka stödinsatser som sätts in för elever som bedöms vara i behov av det.  

Underlaget för min undersökning kommer att bestå av kvalitativa intervjuer med 6-7 specialpedagoger på 

olika gymnasieskolor. Rent praktiskt handlar det om ett samtal utifrån några frågeområden som belyser 

uppsatsens syfte. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet i undersökningen. 

Materialet kommer att behandlats konfidentiellt, d v s det framgår inte vilka skolor eller specialpedagoger 

som har deltagit i intervjuerna.   

Med denna information som bakgrund så är min fråga till dig om du som specialpedagog skulle kunna 

tänka dig att delta i en intervju. Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Undersökningen har på intet sätt intentionen att vara kritiskt granskande av någon specifik verksamhet 

eller någons arbete. Jag skulle bli mycket tacksam och glad om du ville ställa upp, ditt bidrag är 

betydelsefullt för att utveckla kunskapen inom ämnet. 

Om du är intresserad av att delta kan du kontakta mig, gärna så snart som möjligt så vi kan boka tid för 

intervju. 

Min e-postadress: 
xxxxxxx 
mblnr: xxxxxx 
 
Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Anna Löfgren 
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