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Abstract: The aim of the study was to understand how an elementary school interpreted and 
worked with the law Skollagen (SFS 2010:800) concerning special needs in school 
additionally in which way a neuropsychiatric diagnosis might interact with the interpretation. 
To answer the aim we used following research problems: How does the school define the 
term special needs and special resources itself? How does the school identify pupils with 
special needs and work with them? In which way does the neuropsychiatric diagnosis affect 
the interpretation of the law concerning special needs when it comes to deciding whether a 
pupil is in need of special recourses? Skollagen (SFS 2010:800) does not define special 
recourses and does not indicate how the school should use them. We were therefore interested 
in how an elementary school defined the term and decided to work with it. We based our 
study upon interviews with 6 respondents whom are central in the process of providing 
special resources for children in school. It’s these respondents interpretation of the law that 
eventually decide who the special recourses are given to and in which way. The results of the 
study was that the neuropsychiatric diagnosis itself had no affect concerning if special 
resources were given to a pupil, rather as an indicator of the pupils certain needs. The 
definition of special resources itself were connected to the way the school used the tools 
provided, for example listening to an audio book instead of reading. The school had different 
ways of identifying pupils with special needs amongst them were the usage of ‘screening’. A 
test all pupils do in order to determine who might need some extra help in school. 
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Inledning 
Det finns en debatt om för- och nackdelar med neuropsykiatriska diagnoser. Två läger tycks 

ha bildats med Gillberg och hans biologiska/medicinska syn på diagnoser i ena ringhörnan 

och Kärfve med sin sociologiska/konstruktionistiska synvinkel i den andra. Det är däremot 

inte bara en debatt mellan Kärfve och Gillberg, utan också två vetenskapliga kulturer som 

tycks ha kolliderat. Sociologer med bland annat Kärfve i spetsen kämpar mot naturvetare som 

Gillberg, om rätten att beskriva verkligheten. Frågan gäller då var man ska leta efter skälen 

till att människor får svårigheter i livet. Finns problemet i samhället eller rent biologiskt i 

människan? (Snaprud, 2003).  

 

Kärfve (2000) menar att beteenden hos en individ, till skillnad från den biologiska 

förklaringen till neuropsykiatriska diagnoser som enbart fokuserar på individers beteenden, 

istället förklaras av orsakssamband mellan faktorer som omger individen. Ett exempel kan 

vara psykosociala förändringar hos individen. Kärfve (2000) anklagar därför det biologiska 

synsättet för att sakna validitet och reliabilitet i sina förklaringar. Hon menar också att en 

biologisk förklaring är deterministisk, alltså att en biologisk faktor leder till ett onormalt 

beteende hos en individ som förklarar med en diagnos. Diagnosen leder sedan i sin tur till 

komplikationer för individen i fråga, exempelvis genom stämpling av sin omgivning.  

Som förespråkare för det biologiska förklaringssättet ställer sig däremot Gillberg (2005) 

bakom diagnosanvändning. Då en människas beteende grundar sig på biologiska faktorer hos 

individen i fråga är en diagnos det bästa möjliga hjälpmedelsredskap. Han menar att en 

diagnos i sig är behandling då rätt diagnos ökar förhoppningen till en större förståelse, 

attitydförändringar och en bättre anpassad pedagogik för individen i fråga. (Gillberg 2005) 

Striden gäller var gränsen går mellan ’det normala’ och det avvikande, alltså i vilken 

utsträckning barn som avviker från ’det normala’ ska ha en neuropsykiatrisk diagnos. 

 

I Lärarnas nyheter skriver Maria Nöjd att en kraftig ökning av antalet neuropsykiatriska 

diagnoser har skett mellan åren 2004 och 2009, detta enligt statistik från Socialstyrelsens 

patientregister. Individer som har diagnostiserats med aktivitets och uppmärksamhetsstörning 

likt ADHD har ökat från ca 5000 till 27000 fall under åren 2004-2009. Barn i åldrarna 0-6år 

med diagnosen Aspergers syndrom har nästan femdubblats och diagnosen autism och 

diagnosen ADHD i dessa åldrar har i princip dubblerats. Åldersgruppen 10-16år är den grupp 

där flest individer får en av de ovan nämnda diagnoserna hävdar Anders Jacobsson, statistiker 
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på Patientregistret (Nöjd 2010). 

Oavsett vilken sida man väljer i debatten om neuropsykiatriska diagnoser, så spelar själva 

diagnosbegreppet i sig roll. För Gillberg är diagnosbegreppet en viktig faktor för en individs 

bästa och för Kärfve en slags stämpel. Om även problemets ursprung bortses från tar det sig 

uttryck i de specifika människornas verkliga liv. En sådan plattform är i många fall skolan där 

problematiken ofta upptäcks. Kraven på självständigt arbete ökar. För de rastlösa och 

okoncentrerade barnen blir det allt svårare att hänga med (Snaprud 2003). Även Gillberg 

menar att ett handikapp uppstår för individen då skolan ställer för höga krav. Barnen måste 

därför i första hand få hjälp med extra stöd i skolan för att kunna uppnå de mål som förväntas 

av dem (Snaprud 2003) 

Socialstyrelsen (2010A) skriver också om denna problematik i Social rapport 2010. Där visar 

det sig att barn med somatiska eller psykiska hälsoproblem tenderar att ha sämre skolresultat 

än andra jämnåriga och att det kan finnas underliggande faktorer som påverkar 

skolprestationer, exempelvis bristande förmåga att förstå normer i klassrummet och 

pedagogiska instruktioner från läraren. Socialstyrelsen (2010A) skriver vidare att låga eller 

ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala problem. Exempelvis 

är allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder 8–10 gånger så vanligt bland dem med låga betyg 

som bland dem med medel/ höga betyg, ett mönster som återfinns i alla socioekonomiska 

grupper. Socialstyrelsen (2010B) säger också att skolans möjligheter att utveckla stödjande 

miljöer för hälsa, lärande och trygghet under senare år har uppmärksammats alltmer och att 

det med rätt stöd, inom ramen för en generellt god lärandemiljö, ökar möjligheter till 

utveckling och lärande för barn med denna somatiska- eller psykiska problematik. Ett led i 

detta är att skolan i Sverige har ett ansvar utöver den ledning och stimulans alla elever ska få 

och även ge vissa elever som behöver särskilt stöd de insatser de behöver för att kunna nå 

målen i utbildningen. Detta är befäst i Skollagens tredje kapitel (Skolverket 2011B).   

  

Vi kommer i vår nuvarande yrkesroll i kontakt med dessa områden. Då somatisk eller psykisk 

ohälsa indirekt genom skolresultat kan påverka individers framtida psykosociala hälsa finns 

risken att vi även i framtida yrkesroller i kontakt med dessa områden, varpå vi anser 

problematiken i hög grad vara knuten till socialt arbete. Vi vill med denna studie undersöka 

detta stöd en grundskola kan ge elever som är i behov av det. Att en neuropsykiatrisk diagnos 

spelar roll för individen och samhället har vi förstått. Därför vill vi också undersöka hur den 

förhåller sig till det stöd som kan ges. Spelar diagnosen någon roll för de insatser som kan ges 

en elev för att denne ska utvecklas i den takt som förväntas? 



 

 

3 
 

Bakgrund  
Vi har valt att dela upp vår bakgrund i två huvudämnen: särskilt stöd och neuropsykiatrisk 

diagnos.  

 

Särskilt stöd 

Begreppet särskilt stöd har vi valt att förklara genom dels lagrum, kort historik samt 

tillämpningen av det särskilda stödet idag.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar bland annat vilka rättigheter barn i svensk grundskola har 

för att i största möjliga mån utvecklas enligt utbildningens mål. I Skollagens (SFS 2010:800) 

tredje kapitel tredje paragraf står följande: 

“3 kap 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (SFS 2010:800) 

 

Vidare förklaras det i Skollagens (SFS 2010:800) tredje kapitel paragraf sju och åtta att 

särskilt stöd får ges istället eller som komplement till den undervisning barnet egentligen 

skulle fått. Behovet av detta särskilda stöd skall utredas och sedan kartläggas i en åtgärdsplan 

som rektorn på grundskolan i fråga ska besluta om och ansvarar för. Utredning om ett barn 

ska inledas om det på något sätt framkommit att en elev/ett barn inte befaras uppnå 

kunskapskraven denne minst ska uppnå eller om en elev har andra svårigheter i sin 

skolsituation. Rektorn ska i denna utredning (om det inte anses obehövligt) samråda med 

grundskolans elevhälsa som enligt Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 2 paragraf 25 ska 

hantera medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Om denna 

utredning sedan visar att det föreligger ett behov av särskilt stöd för eleven/barnet skall denne 

elev ges sådant stöd. 

  

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

gången i den så kallade Barnstugeutredningen år 1968. De barn som tillhörde gruppen barn 

med behov av särskilt stöd i utredningen var barn med fysiska funktionsnedsättningar och 
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barn med svårigheter av emotionell, social eller språklig karaktär. Socialstyrelsen ändrade 

senare begreppet barn med behov av särskilt stöd, till barn i behov av särskilt stöd, 

formuleringen skrevs sedermera också in i Skollagen år 1999. Med ändringen ville 

Socialstyrelsen betona att barnens eventuella svårigheter inte skulle tillskrivas egenskaper hos 

barnet utan ses som en följd av barnets förhållande till omgivningen (Skolverket 2005). 

Ändringarna fanns med i publikationen Allmänna råd som Socialstyrelsen ger ut, och 

innefattade även en bredare bild av de som omfattas av särskilt stöd. Några av de grupper som 

kom att förtydligas och exemplifieras var barn med funktionshinder vilken innefattade 

förståndshandikappade, hörselskadade eller döva, barn med autism och barn med olika 

medicinska handikapp samt blinda eller synskadade. Andra grupper som ansågs behöva 

särskilt stöd var barn med koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter, 

inlärningssvårigheter, barn med flyktingbakgrund, barn som far illa samt barn med 

känslomässiga eller sociala svårigheter (Skolverket 2005). Både Barnstugeutredningen och de 

Allmänna råden ger med sitt begrepp barn med behov av särskilt stöd och barn i behov av 

särskilt stöd en vag bild av vilka som kan beröras av särskilt stöd och vilka eventuella insatser 

som passar för vilken gruppering något som förklaras i regeringens proposition 1993/94:11 

med: 

”Begreppet syftar inte i första hand på en bestämd eller avgränsad grupp utan 

uttrycker snarare att vissa barn mer eller mindre varaktigt kan ha behov av att 

få särskild uppmärksamhet och behöver mer av vuxnas stöd och förståelse än 

andra” (Skolverket 2005, s. 11) 

 

Och flera år senare med: 

”Elever med behov av särskilt stöd är inte en tydligt avgränsad grupp utan de 

flesta elever har någon gång under sin skoltid behov av extra stöd. Behoven är 

därför lika många och varierande som det finns elever’ (Skolverket 2005, s.12) 

 

Flera försök att definiera begreppet behov av särskilt stöd har gjorts genom åren i olika 

utredningar, bland annat en expertgrupp i utbildningsdepartementet som kom fram till att 

ingen klar bild av vad som ska definieras som barn i behov av särskilt stöd existerar 

(Skolverket 2005). 

År 1991 flyttades ansvaret för hur Sveriges skolor ska organiseras från staten till 

kommunerna. Statens ansvar är sedan 1991 att ge ut riktlinjer och mål för hela nationens 

skolor som sedan kommunerna ska verkställa i enlighet med de ramar regeringen och 
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riksdagen stadgat (Skolverket 2005). De mål och riktlinjer tar sig uttryck i bland annat 

läroplanerna. I Skollagen 1 kap 11§ står det att för varje skolform ska en läroplan gälla som 

utgår från bestämmelserna i skollagen och ange utbildningens värdegrund och uppdrag, den 

ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. Den senaste läroplanen är Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och ges ut årligen av skolverket. I 

läroplanen står det att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov 

av särskilt stöd samt att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter. Vidare står det i läroplanen att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov och att det finns olika sätt att nå målet samt att skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolverket 

(2011A) menar därför att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.  

Skolverket (2011A) menar att om det framkommer att en elev riskerar att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska det anmälas till rektorn som ska utreda om särskilt 

stöd behöver tillsättas. Kunskapskraven är centrala i de riktlinjer och mål som anges för 

skolans verksamhet och ses som ett av kriterierna för att bli aktuell för särskilt stöd, 

kunskapskraven står nedskrivna i läroplanen som skolverket utfärdar. Kunskapskraven 

varierar för olika betyg A-E och för de olika årskurserna 6-9. De kunskapskrav som minst ska 

uppnås är de färdigheter som krävs för betyget E. Skolans ansvar för att eleven ska få särskilt 

stöd finns kvar så länge eleven riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven (kriterierna för 

betyget E). Innan årskurs 6 får barnet inga betyg. Ändock finns kunskapskrav som barnet kan 

riskera att inte uppnå. (Skolverket 2011A). 

Skolverket (2011B) skriver vidare att elever även kan vara i behov av särskilt stöd på grund 

av andra svårigheter i sin skolsituation. Även om elevens svårigheter möjligen inte innebär en 

omedelbar risk för att eleven inte ska uppnå kunskapsmålen så ska behovet utredas för att 

komma till rätta med de svårigheter eleven har. Detta kan vara svårigheter såsom sjukdom, 

sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller andra svårigheter att inte tillgodogöra sig 

undervisningen av andra orsaker.  

Utöver kunskapskraven finns det övriga mål som i läroplanen uttrycks med mål som: eleven 

ska respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling, medverkar till att hjälpa andra människor, kunna leva sig in i och 

förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv (Skolverket 2011A). 
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Processen kring särskilt stöd i skolan  

De anställda på skolan är skyldiga att anmäla till rektorn om de befarar att en elev inte 

kommer att klara av de kunskapsmål som minst ska nås (Skolverket 2011B). Sammanhanget 

där behovet av stöd visades avgör vem av de anställda som blir anmälningsskyldig. När 

rektorn fått kännedom om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd för att klara 

kunskapskraven eller har andra svårigheter i skolan, är rektorn i sin tur skyldig att utreda 

behovet. Under utredningens gång skall samråd med elevhälsan ske om det anses vara 

uppenbart obehövligt. Om rektorn i utredningen kommer fram till att eleven är i behov av 

särskilt stöd så ska rektorn besluta om att upprätta ett åtgärdsprogram, om utredningen visar 

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

åtgärdsprogram (Skolverket 2011B). Åtgärdsprogrammet är ett dokument där planering och 

utvärdering av elevernas utbildning står nedskriven samt en utvärdering av de stödåtgärder 

som eleven har eller ska få tillsatta. De delar som ska vara med i dokumentet är en 

formulering av vilka elevens behov är och utgå från dennes styrkor och svårigheter samt en 

analys av elevens omgivning för att identifiera eventuella hinder eller möjligheter i denna. I 

dokumentet ska också en beskrivning finnas över hur skolan ska tillgodose behoven med 

konkreta åtgärder relaterat till läroplanen och kunskapskraven, samt hur åtgärderna ska följas 

upp (Skolverket 2011B). 

 

Neuropsykiatrisk diagnos 

Vi har valt att inrikta avsnittet om neuropsykiatrisk diagnos på olika områden. Gemensamt för 

alla områden att fokus ligger på det Svenska psykiatrisystemet med inriktning på barn och 

ungdomar. Områdena innefattar först en kort förklaring av vad en diagnos är följt av 

klassifikationssystemen i Sverige (ICD-10-SE och DSM-IV-TR) samt en enkel beskrivning 

om hur en diagnostisering i Sverige går till. 

 

Diagnosis är grekiska och innebär ungefär: särskiljande kunskap, bedömning. 

Nationalencyklopedin (2012A) beskriver diagnos som en slags angränsning och beskrivning 

på en viss sjukdom. Diagnosen blir således en orsaksförklaring av en individ och dennes 

ohälsa. (Johannisson 2006). Johannisson (2006) menar dock att det inte bara handlar om 

frånvaron av hälsan. Sjukdomen blir utöver en händelse i kroppen också benämnd och 

konstruerad utanför kroppen utifrån medicinsk kunskap vid det givna tillfället. På så vis blir 

diagnosen ett sätt att förstå och förhålla sig till sjukdom eller avvikelse vid en given tidpunkt. 
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Exempelvis förklarar Brante (2006) att det skedde ett skifte i synsättet inom psykologin under 

åren 1960 till 1980. Freuds tankar om en dynamisk psykiatri där frågan om normalt och 

avvikande sågs som fråga om ’mer eller mindre’ byttes ut mot en diagnostisk psykiatri där en 

tydlig distinktion gjordes mellan normal och avvikande. Vidare beskriver Hallerstedt (2006) 

att en förändring finns att tyda i föreställningen om psykiska problems uppkomst. Samhället 

skylldes under 1970-talet, föräldrarna under 1980-talet och senare under 1990-talet handlade 

problematiken snarare om en hjärnskada.  

 

Idag i Sverige används officiellt WHO:s (World Health Organisation) klassifikationssystem 

för diagnoser ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems, Tenth Revision). Det innebär att den svenska sjukvården registrerar 

sjukdomar och andra diagnoser (såsom psykiatriska) med hjälp av ICD-koder för varje 

sjukdom med anledning av uppföljning och att föra statistik. (American Psychiatric 

Assosiation 2002 och Socialstyrelsen 2011C). Socialstyrelsen ansvarar för den svenska 

versionen av ICD-10 som då kallas ICD-10-SE (Socialstyrelsen 2011C). American 

Psychiatric Association (2002) menar däremot att ICD-10:s avsnitt för psykiska störningar 

och sjukdomar varit mycket knapphändig. Till klinisk diagnostik inom psykiatri menar 

Socialstyrelsen (2012) att det huvudsakligen istället används ett klassifikationssystem för 

enbart just psykiska störningar och sjukdomar som heter DSM-IV-TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, upplaga 4), som i många fall leder till mer preciserade 

bedömningar. Socialstyrelsen driver därför ett utvecklingsprojekt syftat att utveckla bättre 

länkning mellan just DSM-IV-TR och ICD-10-SE (viss länkning finns). Detta med anledning 

av att det vid slutenvård eller läkarbesök inom öppen psykiatrisk vård ska rapporteras 

diagnoskoder enligt ICD-10-SE till patientregistret (Socialstyrelsen 2012). Av anledningen att 

Socialstyrelsen rekommenderar DSM-IV-TR för klinisk diagnostisering i Sverige kommer vi 

fortsättningsvis rikta fokus på denna framför ICD-10-SE trots att den sistnämnda utgör det 

officiella klassifikationssystemet.  

DSM-IV-TR består alltså som tidigare nämnt av specificerade diagnostiska kriterier för 

psykiska störningar och sjukdomar. (American Psychiatric Assosiation 2002). Detta innebär 

logiskt sett att DSM-IV-TR utgör ramarna för vilka psykiatriska diagnoser en människa kan 

bli diagnostiserad med. DSM-IV-TR ges ut av American Psychiatric Assiciation, men 

används även internationellt. 
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Inom neurovetenskapen, dvs. vetenskapen om nervsystemet, finns neuropsykologin som en 

egen självständig gren. Neuropsykologin är ett område inom psykiatrin som ser olika 

psykiatriska symptom som föranledda av genetiska eller prenatala (dvs. före födseln) orsaker. 

Inom barnpsykiatri har neuropsykologin till största del kommit att handla om ADHD och 

autismspektrumstörning (se vidare längre ner) och inom vuxenpsykiatrin demenssjukdomar. 

(Nationalencyklopedin 2012B).  

I Sverige sköts psykiatrin för barn och ungdom av BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) som 

har hand om diagnostik och behandling av psykiska störningar och sjukdomar. Inom BUP 

finns inriktningen neuropsykiatri som likt tidigare skrivet betonar den rollen av påvisade eller 

förmodade hjärnskador. Eventuell diagnostisering sker oftast genom utredning av ett barn- 

och ungdomspsykiatriskt arbetslag bestående av läkare, psykolog och kurator. 

(Nationalencyklopedin 2012B). Som tidigare nämnt används då huvudsakligen DSM-IV-TR 

för att klassificera problematiken (Socialstyrelsen 2012). Barnet ska uppfylla ett visst antal 

symptom (enligt DSM-IV-TR) på ett specifikt sätt beroende på vilken diagnos det handlar 

om. Dessa symptom är alltid observerbara. Orsaker som kan spela in i uppvisandet av dessa 

symptom och som det alltid ska tas hänsyn till är dels om det finns omkringliggande 

förklaringar till dessa beteenden och dels barnets mentala ålder då vissa beteenden ingår i en 

slags normal del av barnets utveckling. Diagnosen i DSM-IV-TR har sedan en hänvisning till 

klassifikationskoden (ICD-koden) i ICD-10-SE. (Dahlgren 2007). Vid diagnostisering sker 

samverkan (som en del i behandling och habilitering) sedan med exempelvis skola i form av 

utbyte av råd, stöd och information. (Nationalencyklopedin 2012C).  

Problemformulering 
Som tidigare nämnt i bakgrunden ska alla elever ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Särskilt stöd får ges istället eller som komplement till 

elevens vanliga undervisning om det framkommer att eleven är i behov av särskilt stöd för att 

klara sina svårigheter i skolsituationen. (SFS 2010:800). Lutz (2006), Isaksson (2009) och 

Jakobsson (2002) har bland andra tidigare forskat inom området barns behov av särskilt stöd i 

skolan (se tidigare forskning) men tycks inte skriva uttalat om begreppens definition. 

Inte heller lagtexten som reglerar det särskilda stödet definierar begreppet behov av särskilt 

stöd. De juridiska vägledningar Skolverket (2011B) ger för elevers rätt till särskilt stöd klarar 

inte heller dem ut begreppen. Snarare konstaterar de att ingen definition finns av begreppet 



 

 

9 
 

’behov av särskilt stöd’. Som tidigare nämnt har även flera försök gjorts att definiera 

begreppet, bland annat av en expertgrupp i utbildningsdepartementet. Dock utan framgång 

(Skolverket 2005). 

Det finns alltså utrymme för tolkning för den som beslutar om särskilt stöd då detta kan bli 

aktuellt. Däremot finns vissa kriterier för insats av särskilt stöd. Detta kan som ovan nämnt 

handla om dels ouppnådda kunskapskrav eller andra svårigheter i skolsituationen för eleven. 

Kunskapskraven finns nedskrivna i läroplanen för varje årskurs med mål som ska uppnås. 

Andra svårigheter i skolsituationen är däremot inte lika tydligt nedpräntat. Det kunde 

innefatta sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra 

sig undervisningen av andra orsaker. (Skolverket (2011B). Med andra ord finns även här ett 

stort tolkningsutrymme för de som beslutar om särskilt stöd.  

 

Skolverket (2005) skriver i sin utredning Handikapp i skolan om en vanligt förekommande 

indelning av funktionshinder. Den innefattar delarna fysiska-, begåvningsmässiga- och dolda 

funktionshinder där de fysiska funktionshindren innefattar exempelvis syn- och/eller 

hörselskada och rörelsehinder och de begåvningsmässiga handlar om utvecklingsstörning. De 

dolda funktionshindren består däremot av två olika grenar. Dels medicinska liksom allergier 

och diabetes. Den sista biten innefattar funktionshinder som stamning, språk- och 

talsvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som exempelvis ADHD, autism och Aspergers syndrom. Som tidigare nämnt menar 

Socialstyrelsen (2010A) att elever med psykiska hälsoproblem tenderar att ha sämre 

studieresultat än andra jämnåriga. Socialstyrelsen (2010) åskådliggör alltså sambandet mellan 

psykisk ohälsa, dåliga studieresultat och en ogynnsam psykosocial utveckling. Det särskilda 

stödet ska då finnas för att ’råda bot’ på denna möjliga negativa utveckling. Jakobsson (2002) 

visar på att en neuropsykiatrisk diagnos inte är helt betydelselös i skolsituationer.  

Vilken giltighet har då den neuropsykiatriska diagnosen i det nämnda tolkningsutrymme för 

behovsbedömning som beslutsfattarna om särskilt stöd på skolan i fråga har? Hur väljer 

skolan att definiera och arbeta med begreppen och hur ser deras tolkning ut av vad som 

innefattas av behov av särskilt och särskilt stöd i sig? När blir det särskilda stödet särskilt och 

skiljer sig från det stöd som normalt ska ges? Med andra ord när blir det normala onormalt?  
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevhälsan på en skola tyder Skollagens skrivningar 

om särskilt stöd och hur de arbetar med det tolkningsutrymme som ges där, samt vilken roll 

en neuropsykiatrisk diagnos har i detta tolkningsutrymme.  

 

Frågeställningar 
Hur definierar representanter för elevhälsan begreppen särskilt stöd och behov av särskilt 

stöd? 

 

Hur identifierar elevhälsan elevers behov av särskilt stöd och arbetar med dem?  

 

Vilken roll har den neuropsykiatriska diagnosen i det nämnda tolkningsutrymme för 

behovsbedömning som beslutsfattarna om särskilt stöd på en skola har?  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska grund ligger i den socialkostruktionistiska teoribildningen. Vi kommer 

utifrån detta perspektiv även diskutera normalisering/normalitet.  

 

Socialkonstruktionism 

Först vill vi klargöra att vi är medvetna om att meningarna skiljer sig kring huruvida 

begreppet konstruktionism eller konstruktivism ska användas. Lindgren (2009) gör i sin 

presentation av socialkonstruktionismen ingen distinktion mellan de båda begreppen då han 

menar att socialkonstruktionismen i många sammanhang även går under namnet 

socialkonstruktivism. Vi kommer därför att använda begreppet socialkonstruktionism vidare i 

texten. 

Socialkonstruktionism utgår från tanken att allting är konstruerat av människor i interaktion 

med varandra, språket är nyckeln till konstruktionen. Genom interaktionen mellan människor 

skapas förståelse för vad som är verkligt. Dessa konstruktioner får sedan återverkningar i 

form av förhållningssätt och handlingsstrategier i förhållande till den konstruerade 

verkligheten (Lindgren, 2007). Ett exempel är pengasedeln; en bit papper, som genom 

konstruktionen får ett värde och kan bytas mot andra saker. Definitionen som konstrueras blir 
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accepterad av andra individer vilket skapar den gemensamma verklighet av vad en sedel är för 

något (Kukla, 2000). Utan konstruktionen skulle sedeln fortfarande finnas men fortfarande ses 

som ’en bit papper’(vilket också är en konstruktion). På samma vis kan redan ’beprövad’ 

kunskap visa sig vara en ’falsk’ verklighet då den är konstruerad av någon, ett bra exempel på 

det är tron om att jorden var platt, som sedan bevisades vara ’fel’. Ett liknande exempel skulle 

kunna vara verkligheten om att jorden är rund som visades vara fel längre fram i tiden. Som 

sagt är språket nyckeln i socialkonstruktionism då verkligenheten förmedlas från individ till 

individ genom kommunikation; verkligheten befästs genom samtalet, återspeglas i handlings- 

samt tankemönster (Kukla, 2000). Detta kan enligt Lindgren (2007) ske genom antingen en 

bekräftelse eller ett ifrågasättande av den rådande konstruktionen. Om det inte finns några 

andra tänkbara alternativ till en konstruktion återskapas denna på samma sätt genom 

bekräftelse. Uppkommer istället tänkbara alternativ till konstruktionen utmanas dess validitet 

och kan kanske komma att omskapas med ny innebörd och då få nya återverkningar på 

människors handlings- och tankemönster (Se även Berger & Luckmann 1998). 

Ett ytterligare exempel på social konstruktion skulle lämpligt nog kunna vara diagnosen som 

definieras, bestäms och omdefinieras genom interaktionen mellan flera aktörer såsom 

patienter, läkare, arbetsgivare med flera. Detta innebär enligt Johannisson (2006) inte att 

sjukdomen inte finns utan enbart att de ramar över vad som ska ingå i diagnosdefinitionen 

bestäms. Hon hänvisar till Foucault som sa att namngivning skapar verklighet – diagnosen gör 

sjukdomen verklig. (Johannisson 2006).  

 

Som tidigare nämnt finns ett utrymme för tolkning i skollagen om begreppet behov av särskilt 

stöd. Genom definitionen av just särskilt stöd menar Lutz (2006) att stödet, och då också 

barnet, definieras som avvikande. Någonting blir avvikande när det ställs mot 

normalreferenser i samhället, i detta fall en slags normalprestation i skolan. En elev blir 

aktuell för särskilt stöd när denne ställs mot de konstruktioner eller föreställningar som 

personalen på skolan (elevhälsan) har om vad som är normalt och avvikande sett till de ramar 

som tolkningsutrymmet i lagen och läroplanen står för. Syftet med det särskilda stödet är då 

att kompensera upp avvikande beteenden tills eleven uppnår det accepterade 

normalitetsspannet (Lutz 2006). Vem som är i behov av särskilt stöd blir då föremål för en 

kamp av tolkningar om vilken tolkning som ska ha företräde i vad som ska räknas som det 

normala. 
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Normalisering/normalitet 

Så vad är då normalt? Vad bottnar olika konstruktioner om normalitet i? Vad föranleder en 

definition om en avvikelse och därmed också aktualiteten av särskilt stöd? Tideman (2000) 

och Svensson (2007) skriver om tre olika sätt att se på normalitet. Statisk normalitet innebär 

att det normala är något som fastställs genom testningar och mätningar, dvs. ett slags 

genomsnittsvärde där majoriteten står för det normala. Normativ normalitet handlar om att 

fastställa det normala utifrån kollektiva förväntningar på vad som är önskvärt i den samtida 

kontexten. Ett konstruerat ideal utifrån dessa kollektiva förväntningar står då som ledstjärna 

för vad som ska anses vara normalt. Det sista sättet att se på normalitet menar Tideman 

(2000) och Svensson (2007) är att det onormala ligger hos individen. Denne är ’sjuk’ och 

behöver därför extern hjälp i form av medicin eller behandling. Denna behandling ska ’rätta 

till’ dessa brister hos individen för att denne ska kunna rättas in i normalitetsledet.  

Tideman (2000) hävdar att en grundläggande värdering finns i frågan om normalisering att 

det normala alltid är eftersträvansvärt (även om det i verkligheten inte alltid ter sig så). 

Liksom det finns olika sätt att se på det normala finns det också olika sätt att få det onormala 

normalt. Normaliseringsarbete utifrån statisk normalitet har utgångspunkt i att det inte främst 

är individen som ska förändras, snarare omständigheterna runtomkring denna individ, för att 

uppnå likvärdighet med den övriga befolkningen. Normaliseringsarbete utifrån normativ 

normalitet bygger på strävan att individen ska nå upp till det som anses eftersträvansvärt och 

föredömligt, alltså normalt. Normalitetsarbete utifrån det individuell/medicinsk 

normalitetsperspektivet utgår som sagt ifrån att individen är ’sjuk’ och av den anledningen 

kräver insatser i form av behandling och uppfostran för att tränas in i det normala.   

Tidigare forskning 
Med utgångspunkt i vårt syfte att undersöka en neuropsykiatrisk diagnos roll i det 

tolkningsutrymme Skollagen (SFS 2010:800) ger om insatsen av särskilt stöd har vi funnit 

tidigare forskning på fyra områden som behandlar just tolkningsutrymmet om barn i behov av 

särskilt stöd. Dels en historisk tillbakablick om den psykiska ohälsan i skolan i Om betydelsen 

av ”det psykiska” i svensk skolhälsodebatt 1880-1950 av Eva Palmblad, dels om 

utvecklingsbedömningar av barn i förskoleåldern i Kristian Lutz Konstruktionen av det 

avvikande förskolebarnet. Vidare om syndromdiagnosens funktion och betydelse i skolan i 

Inga-Lill Jakobssons avhandling Diagnos i skolan och slutligen Joakim Isakssons avhandling 

Spänningen mellan normalitet och avvikelse som handlar om just spänningen mellan 
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normalitets och avvikelse i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd.  

 

I antologin Samhälle, psykiatrisk vård och psykisk hälsa skriver Eva Palmblad (1994) ett 

avsnitt om betydelsen av ’det psykiska’ i svensk skolhälsodebatt under åren 1880-1950. 

Palmblad är forskare vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet i team Hälso- och 

sjukvården i samhället. Hennes övergripande syfte med sitt uppsatsbidrag till antologin är att 

diskutera det psykiska som centralt område för hälsopolitiska reformsträvanden inom 

skolhälsoområdet och debatten kring skolbarnens hälsoproblem under de angivna åren. 

Palmblad har huvudsakligen studerat offentliga utredningar, upplysningsskrifter och 

debattinlägg från tidsperioden för att undersöka det psykiskas alltmer framträdande roll i 

ställning till ungas hälsoproblematik. Inriktningen är att undersöka de problemdefinitioner 

som definierats av myndigheter och professionella under tidpunkten som kom att styra 

hälsoreformen inom skolväsendet (Palmblad 1994).  

Palmblad (1994) skriver att barna- och ungdomsårens ohälsa sedan slutat av 1800-talet var 

hälsopolitiskt viktigt och att det från och med denna tid skedde en stor resursmobilisering för 

att förbättra hälsan. Utredningar följdes av insatser som likt tidigare nämnt baserades på de 

problemdefinitioner de professionella använde. Läroverkskommittén publicerade 1885 en 

undersökning som visade på stor sjuklighet bland elever i exempelvis bleksot, näsblod, 

nervretlighet och ryggradskrökningar. Detta symptom kopplades då till den höga frekvensen 

av stillasittande och insatsen skulle bli mer gymnastik och slöjd. Även arbetsmässig och 

själslig överbelastning kunde tydas vilket en läkare menade kunde leda till bland annat 

psykiska rubbningar, andlig svaghet, kroppslig ohälsa, slapphet och dådlöshet. Palmblad 

(1994) menar vidare att denna tankemodell måste förstås utifrån det hälsoideal som fanns vid 

tidpunkten som la stor vikt vid en slags balans mellan det kroppsliga och själsliga. Senare 

under 1920-talet menar Palmblad (1994) att den unges psykiska sfär problematiserades i 

större utsträckning. Problem med överansträngning fanns kvar men bemöts denna gång med 

större fokus på individen. Den psykiska inriktningen hade vunnit större roll i 

skolhälsodebatten och stor vikt låg vid att lyckas finna instrument för att skilja normala från 

det onormala gällande barns psykiska och fysiska utveckling. Barn med nervösa åkommor 

kunde kallas problembarn, psykopatiska eller vanartade och kunde exempelvis karaktäriseras 

genom överdriven känslighet, fobier, grubbelsjuka, häftiga utbrott av sinnesrörelser eller 

dagdrömmeri. Avvikelserna ansågs vara antingen moraliska eller intellektuella. Vidare 

beskriver Palmblad (1994) hur standards och normer kom att utvecklas under 1930-talet inom 

skolhälsodebatten. Målet var en sovring så att de avvikande kunde få den specialbehandling 
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de behövde. Bedömningen skedde då utifrån olika mallar sett till fysisk och psykiska 

karakteristika som för ett friskt barn exempelvis innehöll kriterier som att huden skulle vara 

måttligt fuktig och ha en svagt rödaktig ton och att ansiktsuttrycket skulle vara hurtigt och 

glatt och inte sorgset, glåmigt, slött eller olustigt. Barnet skulle också ha en intelligens för att 

möta de fordringar livet ställde och inte hänge sig åt dagdrömmeri. Sammanfattningsvis 

menar Palmblad (1994) att förklaringar till dessa förändrade problemdefinitioner går att finna 

på olika områden. En är vetenskapens då stärkta position: det som dittills betraktats som 

uppfostringsproblematik sågs nu istället som ett sjukdomstillstånd, något som föranleddes av 

medicinens och psykologins ökande inflytande. Ett annat kunde vara förändrade krav på 

skolan, dels från arbetslivet och dels från undervisningsväsendet som skulle gallra ut de som 

behövde särskild hjälp och även särskild behandling efter skolgången. (Palmblad 1994).  

 

Kristian Lutz (2006) skriver i sin licentiatavhandling Konstruktionen av det avvikande 

förskolebarnet om att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern. En utvecklingsbedömning går 

ut på att utifrån kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska färdigheter bedöma 

barnet. Han menar att en väsentlig del i denna bedömning då blir olika professioners 

tolkningsrätt om normalitet och avvikelse. Olika former av bedömningar i förhållande till en 

tänkt utvecklingsgång ingår i allt pedagogiskt arbete med barn och unga. I exempelvis 

förskolan utgår bedömningar av barn i stor utsträckning från generella 

utvecklingspsykologiska teorier om barns normala utveckling. Detta blir då intressant 

eftersom dessa praktiker kan vara mer eller mindre formaliserade och bygger då olika mycket 

på avväganden. Han menar att det i läroplanstexter och andra officiella dokument har funnits 

en tendens att se barn i behov av särskilt stöd som en oproblematisk och enhetlig kategori, 

oberoende av de kontextuella skillnader ifråga om bedömningsgrunder som kan finnas (Lutz 

2006). Juridiskt sett finns det också få direktiv och styrningsmekanismer för kommuner att 

definiera och hantera barn i behov av särskilt stöd vilket har ökat möjligheten för lokala 

lösningar för hur man utformar praktiken, samt definierar begreppet. Hans syfte var därför att 

problematisera utförandet av att utvecklingsbedöma barn i förskoleåldern genom att granska 

de organisatoriska processer som formar praktiken i förhållande till bedömningar av 

förskolebarns utveckling, dels att undersöka olika professioners tolkningsrätt ifråga om 

normalitet och avvikelse. (Lutz 2006).  

Lutz (2006) kommer bland annat fram till att barnen delvis är aktörer i utformningen av det 

”normala” och har utrymme att förhandla om normalitetens gränser. Samtidigt sätter 

pedagogerna i skolan gränserna. Han menar också att de normer som finns om normalt och 
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avvikande sannolikt har med både genus- och klassfaktorer att göra. Lutz (2006) märkte också 

ett samband mellan diagnoser och ekonomiska förhållanden. Han menar att ekonomiska 

överväganden styr verksamheten. Förhandlingsutrymmet för enskilda aktörer att förändra den 

gräns som finns för när barn ska få särskilda insatser med andra ord är starkt begränsat. 

Vidare märkte Lutz (2006) att trots en officiell diskurs fanns om att utredningar och diagnoser 

inte ska bli styrande för de prioriteringar som görs via extra personalresurser så menar 

pedagogerna på skolan att utredningar var helt centrala för att motivera extra resurser för 

enskilda barn. Han menar att diagnoser kan fungera både som en dörröppnare för att få loss 

resurser, men också som en bekräftelse för omgivningen att problemet är knutet till barnet. 

(Lutz 2006). 

 

Inga-Lill Jakobsson (2002) skriver i sin avhandling “Diagnos i skolan - en studie av 

skolsituationer för elever med syndromdiagnos” bland annat om just vilken funktion och 

betydelse diagnoser har i skolsituationer. I sin problemformulering skriver Jakobsson (2002) 

att elever i behov av särskilt stöd är en prioriterad grupp både i skollagen, de olika 

läroplanerna och i regeringens utvecklingsplan för skolan. Viktiga frågor för personalen på 

skolan är då att veta hur bedömningar av vilka elever som är i behov av särskilt stöd ska gå 

till samt hur arbetssätt och arbetsformer ska kunna anpassas för att möta elever med särskilt 

stöd. Jakobsson (2002) menar att medicinska och neuropsykiatriska diagnoser ofta har 

kommit att användas som argument för att en elev ska få ta del av särskilt stöd till följd av 

begränsade resurser i skolan. Jakobsson (2002) skriver vidare att kommuner och skolledning i 

högre grad har krävt diagnoser för att kunna tillgodose elever med de olika resurser eller 

speciella insatser som elever utifrån identifierade behov oavsett diagnos har rätt till enligt de 

styrdokument som skolan förhåller sig till. Lärarna å sin sida har en stark tilltro på att 

diagnosen ska vägleda dem i sitt pedagogiska arbete och ge förklaringar till elevens beteende. 

Följden av detta menar Jakobsson (2002) kan bli att skolan fokuserar på individen och de 

behov som följer diagnosen snarare än att se till hela skolsituationen där elevens behov av 

särskilt stöd uppstår. Elevens svårigheter riskerar då att ses som något som är knutet till 

eleven och inte brister i miljön kring eleven. Då riskerar följaktligen planeringen och 

eventuella insatser kring det särskilda stödet att fokusera på något hos individen. Hennes syfte 

och frågeställningar med sin studie blev med utgångspunkt i problemformuleringen att 

undersöka vilka förutsättningar och villkor, sammanhang och relationer som är betydelsefulla 

för hur skolsituationer för elever med syndromdiagnos gestaltar sig samt vilken funktion och 
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betydelse syndromdiagnoser i skolsituationer har. 

Övergripande drag i Jakobssons (2002) avhandling vi kan se är bland annat att föräldrarna 

ofta framhöll diagnosen som viktig, främst för att den gett tillgång till behandling men också 

till stöd och förståelse i skolan. När tilldelningen av särskilt stöd ska ske tycks däremot 

diagnosens roll skilja sig beroende av de olika skolsituationer som finns. Studien visar att 

diagnosen hade störst betydelse vid problem som är svåra att sätta fingret på främst när det 

gäller vanliga grundskoleklasser där det finns koncentrationssvårigheter och avvikande 

beteende hos eleverna. Skolpersonal ansåg inte heller att diagnoserna var avgörande i det 

direkta pedagogiska arbete de bedrev med klasser eller grupper där eleverna ingick. En av de 

slutsatser Jakobsson (2002) drar är att behovet av stöd i den aktuella skolsituationen måste bli 

avgörande när särskilt stöd ska ges och inte själva diagnosen i sig. Jakobsson (2002) betonar 

vikten av att alla individuella utredningar som görs alltid bör relateras till de sammanhang där 

resultaten ska användas 

“Medicinska och psykologiska beskrivningar har i sig mycket liten betydelse i 

pedagogiskt avseende, om de inte samtidigt anknyts till yttringar och 

konsekvenser i skolan.” (Jakobsson 2002 s.203) 

  

Joakim Isaksson (2009) har skrivit en avhandling vars syfte var att analysera 

spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse som det kommer till utryck i skolans 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. Isaksson (2009) menar att skolan är en av 

samhällets mest centrala institutioner och utgör en arena där normalitets och 

avvikelseprocesser ständigt sker i ett överskådligt format. Skollagen ger vid handen att 

särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet vilket enligt Isaksson (2009) 

innebär att eleven har en absolut rätt att få hjälp i skolan, rent konkret att en elev måste visa 

på specifika svårigheter i skolarbetet för att få tillgång till stödåtgärder i skolan. Det är då 

personalen på skolan som måste identifiera detta behov och bedöma vad som ska anses vara 

normalt eller avvikande bland de elever som finns på skolan. I avhandlingen kom Isaksson 

(2009) bland annat fram till att målgruppen för särskilt stöd framgår av skolpolitiska 

dokument som påverkat rekommendationerna för skolans stödinsatser i frågan vilka som är 

ansvariga för att utföra stödåtgärderna. En kamp om hur skolsvårigheter ska tolkas leder till 

hur stödinsatserna slutligen formas. Något som också påverkar utformningen av stödinsatser 

är det individuella perspektiv på elevers svårigheter som personalen på skolan tenderar att ha. 

Föräldrar och elevers upplevelse av arbetet med särskilt stöd på skolan präglas av en kamp för 

erkännande och inkludering vilket visar en kontraproduktivitet i skolans diagnosorienterade 



 

 

17 
 

synsätt (Isaksson 2009). Studien visade också att skolpersonalen i sitt sökande efter och 

identifiering av avvikande beteende använde sig av välkända kategorier istället för att 

fokusera på de aktuella svårigheterna som eleven visar på. Skolpersonalens sökande och 

identifiering av skolsvårigheter och vilka som är i behov av särskilt stöd genomsyras av de 

skolpolitiska dokumentens formuleringar av vilka kategorier av skolsvårigheter som finns och 

hur de förstås (Isaksson 2009). 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur elevhälsan på en skola tyder skollagens 

skrivningar om särskilt stöd och hur de arbetar med det tolkningsutrymme som ges samt att 

undersöka vilken roll en neuropsykiatrisk diagnos har i detta tolkningsutrymme. Vi har i vår 

genomgång av tidigare forskning visat på att synen på barns psykiska och somatiska hälsa och 

behov är föränderlig, både över tid och rum. Att en neuropsykiatrisk diagnos spelar roll i 

skolan visar tidigare forskning på (Jakobsson 2002). Bedömningar av barns behov görs och 

har gjorts, liksom på den skola vi har undersökt. Då det finns ett tolkningsutrymme tycks 

bedömningarna bli olika, något den tidigare forskning vi presenterat inte problematiserar. Det 

är därför intressant att problematisera begreppen behov av särskilt stöd och särskilt stöd i sig 

och den roll en neuropsykiatrisk diagnos spelar i det nämnda tolkningsutrymmet.   

 

Begreppsanvändning 
I den följande texten har vi av praktiska skäl valt att använda följande innebörd av dessa ord: 

Diagnos – Syftar till den neuropsykiatriska diagnosen som begrepp enligt DSM-IV-TR (och 

då också ICD-10SE) 

Elevhälsan – Syftar till den samlade elevhälsan på skolan vi valt att undersöka (och eventuellt 

deras samlade åsikter) 

Skola(n) – Den skola vi gjorde undersökningen på. 

 

Metod 
Nedan följer en presentation av val av vetenskapsteoretisk ansats, val av 

datainsamlingsmetod, analysmetod, urval, genomgång av validitet och reliabilitet, etiska 

överväganden, genomförandebeskrivning, arbetsfördelning och metoddiskussion.   
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Vetenskapsteoretisk ansats 
Med hjälp av vetenskapsteori kan vi ställa kunskapsteoretiska frågor om vad som ska anses 

vara kunskap. I detta fall med vilken utgångspunkt vi kan eller ska studera den sociala 

verkligheten. Å ena sidan har vi positivismen som förespråkar ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt när den sociala verkligheten ska studeras, vilket i stora drag innebär att endast 

det som kan uppfattas och bekräftas av sinnena är kunskap. Kunskap uppnås när fakta samlas 

in som ska utgöra grunden för förklaringar till bestämda regelbundenheter och sedan kunna 

pröva hypoteser mot dessa (Bryman, 2011). Hermeneutik är ett vetenskapsteoretiskt synsätt 

som härrör från teologin och handlade från början om att tolka teologiska texter. Grundtanken 

till det hermeneutiska synsättet är att forskaren ska försöka få fram textens mening utifrån det 

perspektiv och den kontext vilken upphovsmannen skapade texten i. Forskaren vill alltså 

förstå upphovsmannen i sin specifika kontext (i tid och rum) när verket skapades (Bryman, 

2011). Som tidigare nämnt lämnar skollagen (SFS 2010:800) utrymme för tolkning i 

behovsbegreppet angående rätt till särskilt stöd. Då det är upp till varje individ i 

beslutsprocessen att tolka detta behovsbegrepp och knyta detta till sin specifika kontext 

(skolan) varierar tolkningsmöjligheterna både mellan tid och rum men också mellan individer 

inom samma tid och rum. Vi var alltså ute efter respondenternas tolkning av lagtexten, inte 

förklara en beständig regelbundenhet. Därför har vi i denna undersökning ha en hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk ansats. 
  
Datainsamlingsmetod 
Bryman (2011) beskriver kvalitativ och kvantitativ forskning som två tydliga uppsättningar av 

forskningsstrategier – två olika generella inriktningar när samhällsvetenskaplig forskning ska 

bedrivas. Utmärkande för kvantitativ forskning är att den: betonar kvantifiering vid insamling 

och analys av data, innehåller deduktivt synsätt (teorin styr hypotesbildningen) där 

tyngdpunkten ligger på prövning av teorier, utgår från uppfattningen om att den ´sanna´ 

sociala verkligheten finns och går att undersöka. 
Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en strategi där ordens betydelse är 

viktigare än kvantifieringen under insamlingen av data och bearbetningen av dessa. Ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning – tyngdpunkt på generering av 

teorier. Den kvalititativa forskningen tenderar att lägga vikt vid hur olika individer erfar och 
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tolkar sin sociala verklighet som ständigt konstrueras och omkonstrueras av individerna i 

interaktion med varandra. 
Vi valde en kvalitativ metod för insamlandet av vår empiri då ville förstå och försöka ta reda 

hur tolkningsutrymmet skollagen ger om insats av särskilt stöd och vilken roll en 

neuropsykiatrisk diagnos kan spela i detta tolkningsutrymme. Den lagtext som vi framförde i 

vår problemformulering nämner inget om diagnoser och lämnar utrymme för tolkning. 

Ansvaret för bedömning och beslut om särskilt stöd i skolan ligger på rektorerna i samråd 

med elevhälsan (specialpedgog, sjuksköterska, skolpsykolog och kurator) enligt Skollagen 

(SFS 2010:800). Då vi ville få en djupare förståelse för hur tolkningsutrymmet om insats av 

särskilt stöd tyds och en neuropsykiatrisk diagnos eventuella roll i detta tolkningsutrymme 

valde vi att fråga elevhälsan samt rektorerna om deras uppfattning av vad som grundar sig i 

ett beslut om särskilt stöd. Bryman (2011) nämner två huvudsakliga varianter av kvalitativa 

intervjuer: Ostrukturerad intervju där intervjuaren använder sig som mest av minneshjälp och 

låter respondenten berätta fritt eller svara fritt från kanske en enda fråga, uppföljningsfrågor 

kan komma på punkter som intervjuaren anser vara intressanta. Den andra varianten är 

semistrukturerade intervjuer som vi har använt oss av som innebär att forskaren har en lista 

med relativt specificerade teman (tex intervjuguide) som ska beröras (beslutsfattande, 

diagnoser, behov) i intervjun. Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt (Bryman 2011). Intervjuprocessen var flexibel och fokus låg på hur intervjupersonen 

uppfattade olika skeenden, och ansåg vara viktigt i sin förklaring och förståelse av detta 

skeende, i vårt fall själva tolkningsutrymmet och diagnosen som faktor i detta utrymme. (Se 

bilaga 2). 

Då vi var intresserade av innehållet i elevhälsans berättelser om bedömningen av behov av 

särskilt stöd valde vi att analysera empirin med hjälp av innehållsanalys. Denna metod går ut 

på att texten läses upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Information som är 

relevant för frågeställningarna utgallras. Därefter tematiseras denna relevanta information. Vi 

hittade sedan samband mellan temana och kvantifierade hur ofta specifika teman togs upp i 

texten. (Jacobsen 2007).  

 

Urval 

Bryman (2011) menar att urvalsmetod grundar sig på en rad faktorer i den aktuella studien. 

Dels om den är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, dels om dess omfattning och möjliga 

generaliserbarhet men också beroende på karaktären i de forskningsfrågor den ska svara på. 
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Inom den kvalitativa datainsamlingsmetoden intervjuer, som vi ansåg mest lämpad för att 

svara på våra frågor, talar Bryman (2011) om bland annat det målstyrda urvalet och 

sannolikhetsurvalet. Det målstyrda urvalet handlar främst om att välja ut enheter med direkt 

hänvisning till de forskningsfrågor som undersökningen ställer medan ett sannolikhetsurval 

snarare handlar om att öka generaliserbarheten i undersökningen. Exempel på urvalsmetod 

inom det målstyrda urvalet kan vara snöbolls- eller kedjeurvalet där grundtanken handlar om 

att välja ut enheter som är centrala för undersökningens tema som i sin tur leder en vidare till 

nya enheter. Ett annat kan vara en teoretisk samplingsmetod som handlar om att enheter 

(intervjupersoner) väljs ut tills dess att teoretisk mättnad uppnåtts, dvs. att ingen ny 

information tillkommer i intervjuerna som kan tillföras i en slags teori som fortlöpande 

skapas. Detta kallas bland för iterativt, dvs. att det finns en pågående interaktion mellan urval 

och teoretiska reflektioner (Bryman 2011).  

 

Då Skollagen (SFS 2010:800) lämnar tolkningsutrymme valde vi att vända oss till 

beslutsfattarna om särskilt stöd för att se hur de tolkade utrymmet. Enligt 2 kap 25§ och kap 3 

§9 Skollagen (SFS 2010:800) och vår egen begränsning (pga studiens omfattning) innefattade 

detta då en grundskolas rektorer som stod som ansvariga för det särskilda stödet (ansvaret var 

mellan rektorerna uppdelat där en rektor ansvarade för förskolan till årskurs 6 och den andra 

rektorn från årskurs 7 till 9). Utöver dem ingick också Elevhälsan som rektorerna skall 

rådfråga som i detta fall bestod utav en sjuksköterska, en psykolog, en kurator och en 

specialpedagog. Då syftet var att undersöka beslutsprocessen för särskilt stöd i en grundskola 

låg det inget motiv bakom valet av vilken grundskola studien skulle utföras på. Då vi sedan 

tidigare hade kunskap om vilka aktörer beslutsprocessen för särskilt stöd innefattade 

besvarade vi helt enkelt våra forskningsfrågor bäst genom att använda oss av ett målinriktat 

urval som direkt var kopplat till de frågor vår studie ställer. Antalet respondenter uppgick till 

sex vilket vi ansåg lämpligt för att besvara vår studies frågor. ”Intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på det du behöver veta” (Kvale, Brinkmann 2009 s.129). I vårt fall 

styrde Skollagen (SFS 2010:800) vilka vi behövde intervjua för att få reda på det vi ville veta. 

Då vår studie handlar om hur en beslutsprocess ser ut på en grundskola var inte heller 

generaliserbarheten av vikt. Vi var snarare mer fokuserade på att öka förståelsen för detta 

fenomen. Vi kontaktade en av rektorerna på denna skola via telefon för att undersöka deras 

möjlighet att ställa upp på intervjuer. Rektorn kollade sedan i sin tur med resten av de aktuella 

respondenterna och deras möjlighet och intresse att deltaga (kedjeurval).  
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Validitet och reliabilitet 

För att försäkra uppsatsens tillförlitlighet har vi försökt göra så många hänsynstaganden som 

möjligt för att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Att en uppsats innehar hög 

validitet innebär att vi med största möjliga precision lyckats mäta det vi avsett att mäta. Att 

den innehar hög reliabilitet innebär att resultaten är stabila och inte hade varierat vid 

förändringar i exempelvis vem som intervjuar samt tid och rum för intervjutillfället. (Lilja 

2005). 

 

Validitet 

Har vi mätt det vi avser att mäta? 

Jacobsen (2007) menar att i ett första skede bör en kritisk granskning ske av vårt urval av 

källor. I vår undersökning var elevhälsan vår källa. Då Skollagen (SFS 2010:800) indikerar att 

rektorn på en grundskola ska ta hjälp av elevhälsan i bedömning av behov av särskilt stöd 

samt visar på vilka områden elevhälsan ska omfatta faller det sig naturligt att också dessa 

skulle vara våra källor för att bäst kunna besvara våra frågeställningar. Vi var noggranna med 

att få med alla delar av elevhälsan på skolan i fråga, dvs., rektor, specialpedagog, kurator, 

sjuksköterska och psykolog (förstahandskällor) för att sträva efter så hög validitet som möjligt 

i det avseendet. Även om dessa olika personer ingick i elevhälsan betyder det inte att de gav 

riktig information om det vi önskade studera. Därför menar Jacobsen (2007) att det är viktigt 

att granska källornas förmåga att delge den information som är relevant för vår studie, beakta 

den närhet de har till det som ska undersökas. I vår urvalsprocess utgick vi från skollagen 

(SFS 2010:800) som befäster vilka olika delar som elevhälsan ska bestå av. Varje del av 

elevhälsan har en specifik uppgift i utformandet av särskilt stöd. Då vi använde oss av en 

semistrukturerad intervjumetod kunde vi anpassa våra frågor efter vem som intervjuades och 

dess särskilda roll i elevhälsan. Närheten till det som undersöktes kunde med hjälp av de 

anpassade frågorna alltså i hög grad försäkras.   

Jacobsen (2007) anser att ett kritiskt förhållningssätt även bör eftersträvas när materialet som 

samlats in ska analyseras. Han menar att det är viktigt att försöka undvika egna konstruktioner 

av olika samband och förklaringar i de berättelser som återgetts. Vi har i största möjliga mån 

försäkrat oss om att förstå och skildra respondentens berättelse ur deras specifika kontext och 

ständigt frågat oss om våra slutsatser verkligen stämmer överens med vad som återgetts och 

kunde användas som relevant data för vår studie. 
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Reliabilitet 

Hur påverkar undersökningsmetoden resultatet? 

I undersökningen utsätts undersökningsobjekten för olika former av signaler och stimuli som 

de reagerar på. Den effekt vi som undersökare har på respondenten kallas för intervjuareffekt 

och kan ta sig uttryck i hur vi klär oss, vilket kroppsspråk vi har samt på vilket sätt vi pratar 

(Jacobsen 2007). Om det i en och samma undersökning förekommer mer än en intervjuare 

utsätts respondenten för olika sorters stimuli och resultatet kan då variera beroende på vem 

som har lett intervjun (Jacobsen 2007). Vi genomförde alla intervjuer tillsammans och 

varvade frågorna mellan oss och försökte att ha en så avslappnad hållning som möjligt och 

ställde frågor som kändes naturliga sett till det ämne vi berörde. Att vi var två intervjuare 

närvarande vid varje intervjutillfälle kan ha gett respondenten olika stimuli som Jacobsen 

(2007) nämner. Vi valde att vara två stycken för att komplettera varandra med frågor som 

eventuellt kunde missats om bara en intervjuare var närvarande. Intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplats (skolan) där de själva fick välja ett lämpligt rum för intervjun, 

detta för att miljön där intervjun skedde skulle bli så naturlig som möjligt för respondenten. 

Jacobsen (2007) skriver att kontexteffekten är kopplad till det sammanhang informationen 

samlas in och kan delas in i en onaturlig och naturlig kontext. Att vara på respondentens 

arbetsplats där denne vistas dagligen är i de flesta fall en naturlig kontext för respondenten. 

Då människan förändrar sig utifrån vilken kontext de befinner sig i lämpade det sig bäst att 

genomföra intervjuerna i en miljö där det fenomen som studeras finns, samt där respondenten 

känner sig hemma (Jacobsen 2007). Respondenterna hade på förväg blivit informerade om att 

en intervju skulle ske vid en viss tidpunkt och fått ta del av ett informationsblad där vi 

presenterat oss och syftet med intervjun. Det gav respondenterna tid att förbereda sig på 

intervjun och tänka igenom eventuella tankar de har kring ämnet. För att försäkra oss om att 

få med allt som sades vid varje intervjutillfälle så spelade vi in intervjuerna för att sedan 

transkribera ljudupptagningen. Jacobsen (2007) menar att ljudupptagning i princip är ett 

måste för att kunna försäkra sig om att de data som samlats in ska kunna ses som trovärdig, då 

intervjuaren begränsas av sin egen förmåga att minnas.   

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra punkter angående vetenskapsetik: 

- Informationskravet som handlar om att deltagarna i undersökningen skall informeras om 

deras roll i uppgiften samt att deras deltagande är fullkomligt frivilligt, vilket innebär att de 



 

 

23 
 

när som kan avbryta deltagandet. 

- Samtyckeskravet som innebär att samtycke från deltagaren ska inhämtas för att försäkra att 

denne frivilligt ställer upp i undersökningen. 

- Konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagare i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och att deras uppgifter skall förvaras på ett sådant vis att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

- Nyttjandekravet som innebär att insamlat material om de enskilda deltagarna enbart får 

användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet 2011) 

 

Vi har som sagt att intervjuat personer som har kontakt med skolan för att få en beskrivande 

bild av hur ett beslut angående särskilt stöd fattas. Respondenterna fick innan de valde om de 

ville ställa upp i undersökningen ett informationsblad (se bilaga 1) om syftet med uppsatsen 

och även information om vårt hänsynstagande till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.  På så vis 

har respondenterna ställt upp på intervjuerna med vetskapen om att de när som kunde avbryta 

och att de förblivit anonyma efter intervjuerna genom avidentifiering i materialet och att 

ljudupptagningen från intervjuerna förvarats säkert för att sedan raderas. I övrigt anser vi inte 

att vår studies frågor var av sådan art att respondentgruppen skulle kunna inskränkas på deras 

integritet.  

 

Genomförande 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det ibland kan förekomma en förvrängd bild av en 

forskningsprocess som lineär och logisk. Sanningen är däremot att forskningsprocessen av 

kvalitativ sort ofta är relativt föränderlig till karaktären beroende på vad som uppkommer 

längs vägen. Kvale och Brinkmann (2009) menar däremot att det kan vara till stöd att ha en 

slags idealiserad lineär mall som riktlinje under forskningsprocessens gång i en kvalitativ 

intervjuundersökning och skriver då om sju stadier. De menar att en användbar tidsföljd kan 

se ut som följer: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och slutligen 

rapportering. Eftersom vi ansåg att just en kvalitativ intervjustudie var det lämpligaste sätt att 

besvara våra forskningsfrågor följde sig tämligen naturligt att också följa de råd och tips 

Kvale och Brinkmann (2009) ger i sin ’sjustegsmodell’. Nedan följer en presentation av vårt 

tillvägagångssätt i studien.  
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Utifrån diskussion om vad som skulle kunna vara ett intressant område att undersöka 

formulerade vi ett problem och övergripande syfte med studien. Validitet och reliabilitet var 

alltid utgångspunkten i diskussionen om studiens avgränsningar för att i största möjliga mån 

försäkra oss om att vi senare i processen skulle kunna avlägga korrekta och sanningsenliga 

svar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta första stadie som tematiseringen.  

För att kunna undersöka det problem vi formulerat krävdes en djupare diskussion om hur vi 

skulle gå till väga. Då validitet och reliabilitet ständigt låg i fokus även här valde vi att 

angripa problemet med hjälp av kvalitativa intervjuer. Urvalet av respondenter motiverade vi 

med stöd i Skollagen (SFS 2010:800) då denna reglerade vilka som ingick i den grupp som 

tog beslut om särskilt stöd i en grundskola. I vårt fall resulterade detta i sex respondenter. Vi 

skrev ett informationsbrev menat till respondenterna som innehöll vårt syfte med studien och 

våra hänsynstaganden till etiska riktlinjer (se bilaga 1). Kontakt togs sedan med en av 

rektorerna på den skola vi valt som sedan vi i sin tur bad stämma av med övriga inblandade 

respondenter med vårt informationsbrev som då föranledde inbokning av intervjutider. Då vi 

ville undersöka det tolkningsutrymme Skollagen (SFS 2010:800) ger valde vi att skriva en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med olika teman, med stödfrågor, vi ville 

diskutera (då återigen med validitet och reliabilitet i åtanke). Detta stadium där mycket 

planeringsarbete sker kallar också Kvale och Brinkmann (2009) för planeringen.  

Vi höll individuella intervjuer med samtliga sex respondenter där vi båda författare satt med 

som intervjuare. Intervjuerna hölls i respondenternas valda miljö, samtliga på respektives 

kontor på skolan i fråga. Intervjuerna spelades in med respondenternas tillåtelse för att kunna 

återge exakt vad som sagts. Avvägningar om dessa detaljer gjordes i avsnittet om validitet och 

reliabilitet (se ovan). Lantz (2007) skriver att en tydlig ram och struktur för intervjun minskar 

anspänningen vid intervjutillfället. Innan varje intervju upprepade vi vårt syfte med studien 

(då respondenterna även läst det informationsbladet), beskrev vilka teman vi ville diskutera 

med dem samt gav vi en sammanfattning om vad Skollagen (SFS 2010:800) säger om särskilt 

stöd. Intervjuerna varade mellan 40 minuter till en timme. Efter det stadium Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar intervju i sin lineära modell kommer utskrift. Intervjuerna 

transkriberades noggrant dagen efter intervjutillfället för att kunna analysera empirin. Genom 

att läsa igenom materialet från transkriberingen kunde vi urskilja teman och kategorier sett till 

våra forskningsfrågor som vi sedan sorterade empirin utifrån. Vi valde helt enkelt att 

analysera texten med hjälp av innehållsanalys som är en teknik för att hitta teman och därefter 

hitta samband mellan temana och kvantifiera hur ofta specifika teman tas upp i texten (Kvale 

och Brinkmann 2009 och Jacobsen 2007). Denna fas i studien kallas Kvale och Brinkmann 
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(2009) för analys. Efter analysen kommer i deras ordning verifieringen som handlar om att 

avgöra studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I stycket om just validitet och 

reliabilitet har vi visat på vårt sätt att under studiens gång förhålla oss för att lyckas uppnå så 

hög validitet och reliabilitet som möjligt (se ovan). I stycket om metoddiskussion har vi sedan 

diskuterat och utvärderat vårt förhållningssätt för att kunna fastställa om vissa val kanske 

kunnat komma att påverka resultaten i studien.  

Det slutliga stadiet i Kvale och Brinkmanns (2009) modell är rapporteringen. Vi har i 

löpande text med citat redogjort för vår undersökning.  

 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har skett så att vi båda två samskrivit syftet, frågeställningarna, 

intervjuguiden, informationsbladet, resultatet, analysen och diskussionen. Punkterna 

inledning, bakgrund, metod, tidigare forskning och teoripresentation samt 

intervjutranskriberingarna har vi jämnt delat på för att hinna inom tidsramen. Vi har såklart 

valt användbara teorier tillsammans och alltid stämt av med den andre och läst de delar den 

andre skrivit både för att vara insatt samt för godkännande.   

 

Metoddiskussion 

Jacobsen (2007) menar att för att hålla en hög validitet på sin studie ska man undersöka det 

som menas att undersökas. Vi har gjort detta genom att genomföra en kvalitativ studie för att 

kunna få fram relevant material i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Tack 

vare att vår målgrupp var stadgad i Skollagen (2010:800) elimineras alla risker att vårt urval 

bestod av fel respondenter. Att valet föll sig på just en skola och inte fler grundar vi i att 

annars hade vi frångått vårt syfte och studien hade blivit mer av komparativ art. Genom att 

dels utforma vår intervjuguide på ett sätt som gav oss hanterbar relevant information från 

respondenterna och sedan tematisera denna empiri med hjälp av innehållsanalys har vi 

begränsat omfattningen av informationen och förhållit oss till studiens område. Jacobsen 

(2007) förespråkar den optimala intervjun mellan 1-1.5 timmar. Vår intervjutid på mellan 40 

minuter och 1 timme kan i detta avseende verka något knapp. Vi anser dock att det finns en 

personlig faktor inbyggt sett till den enskilda respondenten sätt att uttrycka sig på. Pratet kan 

ske fort eller långsamt och omfatta korta eller långa beskrivningar. Vi kunde alltså inte råda 

över alla aspekter sett till intervjulängd. I övrigt anser vi att validiteten i studien är hög.  

Jacobsen (2007) menar vidare att för att uppnå hög reliabilitet också lyckas få fram empiri 
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som är konstant och inte varierar beroende på tid och rum för intervjutillfället. Vi har gjort 

detta genom att låta respondenterna välja plats för intervjun. Samtliga valde skolan, alltså 

respondenternas arbetsplats. Här hanterar de vanligen frågorna om just särskilt stöd varpå 

miljön sett till fenomenet blir naturligt. Jacobsen (2007) kallar detta för kontexteffekt. I vårt 

fall blev detta en naturlig kontext för respondenterna. Vi har även noggrant transkriberat 

intervjuerna som spelades in för att inte förlora information. Jacobsen (2007) menar att 

undersökningsobjekten utsätts för olika signaler och stimuli i intervjutillfället. Då vi var två 

intervjuare utsattes respondenten för olika sorters stimuli vilket kan påverka svaren som ges. 

Vi valde trots detta att vara två vid varje intervjutillfälle för att kunna komplettera varandra 

under intervjuns gång. Dessutom menar vi att genom att vi konstant var två vid 

intervjutillfället fick också alla respondenter samma stimuli. Skulle vi delat upp 

respondenterna mellan oss hade stimulipåverkan kunnat bli skev, något som i sin tur möjligen 

kunnat påverka svaren.  

 

Den tematiserade empirin har vi sedan analyserat med vad vi, sett till syftet och 

frågeställningarna, anser är relevanta teoretiska perspektiv. Utifrån socialkonstruktionistiska 

perspektivet kunde vi förstå att konstruktioner elevhälsan bär med sig skapas och omskapas 

med andra konstruktioner för att sedan påverka insatsen av särskilt stöd. Dessa konstruktioner 

förstods lämpligast utifrån olika normalitetsperspektiv då det särskilda stödet benämns som 

just särskilt.  

 

Resultat 
Vårt resultat grundar sig på de individuella intervjuerna med de olika delarna av elevhälsan. I 

de fall elevhälsan nämns som enhet har vi sett entydiga svar från större delen av 

respondenterna. Nedan redovisar vi resultatet utifrån våra frågeställningar.  

 

 

 

 

Hur väljer skolan att definiera begreppen behov av särskilt och särskilt stöd i 

sig? 
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Elevhälsan tenderar att beskriva behov av särskilt stöd i former av olika svårigheter rent 

undervisningsmässigt eller utifrån andra svårigheter som yttrar sig i skolan. Ett övergripande 

drag i de beskrivningar vi fått ta del av är att kunskapskraven och vad respondenterna kallar 

sociala mål kopplat till undervisning utgör grunden för huruvida ett behov av särskilt stöd kan 

föreligga. 

  

”Är det social karaktär? Det kan ju vara att det handla om att man inte når de 

sociala målen. Det behöver inte bara vara kunskapskraven i ett ämne.” 

(Rektor 1) 

  

Kunskapskraven fastställs i den rådande läroplanen. Respondenterna menar att 

kunskapskraven är lättare att förhålla sig till i avgörandet vad behov av särskilt stöd är då de 

är mer tydligt formulerade än de sociala målen. Kunskapskrav handlar om att inte klara de 

förväntade mål och resultat som eleven ska uppnå i undervisningen beroende på vilken 

årskurs den går i. Elevhälsans exempel på sociala mål är att visa medmänsklighet och respekt, 

vara rädd om skolans och andras saker, fungera i ett socialt sammanhang, ha en fungerande 

studieplanering att närvara både rent fysiskt och mentalt. Elevhälsan menar däremot att det 

ena inte utesluter det andra i fråga om behov av särskilt stöd. 

  

”Kan man få en elev att funka socialt så har man kanske det lättare rent 

kunskapsmässigt också. Funkar inte det sociala så fungerar inte det 

kunskapsmässiga heller.” (Rektor 2) 

  

Elevhälsan visar på att det finns avgränsningar för deras ansvar sett till elevens behov. De 

menar att skolans uppgift i första hand är att undervisa, dvs. lära eleven saker. Uppstår det då 

svårigheter för eleven att ta till sig undervisningen får skolan åtgärda detta för att kunna sköta 

sin ursprungliga uppgift - att undervisa. De menar alltså att skolan ska bistå med hjälp för att 

åtgärda skolrelaterade svårigheter. 

  

”Vi har som uppdrag att undervisa, hur ska vi kunna göra det när som inte är i 

skolbart skick. Nej då ska vi försöka få dom i skolbart skick först och sen kan 

man kanske undervisa lite på eftermiddagen. Så det blir särskilt stöd, sen var 
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gränsen går där om det är vårt jobb eller inte, men vi gör det.” 

(Specialpedagog) 

 

Med andra ord menar elevhälsan att det finns andra ansvarsområden som inte skolan ska stå 

för gällande ett barns behov. Däremot kan ett behov av särskilt stöd i skolan uppstå genom att 

eleverna inte har fått grundläggande behov tillgodosedda hemma innan de kommer till skolan 

såsom mat och sömn. 

  

Av empirin framkommer det att behovet av särskilt stöd är situationsbundet sett till tid, form 

och omfattning. Rådande omständigheter kan göra att en elev blir i behov av särskilt stöd 

endast för en tid medan andra elever kan behöva det ständigt. Även formen kan variera från 

att få små insatserna som att få sina läxor mailade till sig, till stora som att få en personlig 

assistent. 

  

Behovet ska sedan mötas med det särskilda stödet. Frågan vad särskilt stöd är i sig förklarades 

oftast med beskrivningar av åtgärder som görs på skolan. 

Elevhälsan gör en distinktion mellan det ’vanliga stödet’ som alla får och det särskilda stödet. 

Det ’vanliga stödet’ är det alla elever får i det dagliga skolarbetet i klassrummet av 

klassläraren och ämnesläraren. Stödet tycks då bli särskilt när eleven behöver insatser utöver 

det stöd de får av klassläraren eller ämnesläraren. 

 

”[…] utan jag vill ju att det ska vara så naturligt så möjligt, att det här stödet 

ska finnas runt barnet hela tiden i undervisningen. Sen mer särskilda stöd tycker 

jag blir dehär kompensatoriska hjälpmedlen, alltså när en elev sitter med en 

dator eller lyssnar in sitt läromedel, eller en skönlitterär bok på en mp3. Eller 

när man tillsätter andra saker som resurscentrum alltså när förmågan inte 

räcker till, eller när man inte har någon förmåga. Och man behöver 

kompensera upp den förmågan eller hjälpa dom, då är det väl särskilt stöd, och 

sen när man får anpassat material, men det ska också ske så mycket som möjligt 

inom klassens ram ju.” (Specialpedagog) 

 

Många av respondenterna nämnde just kompensatoriska hjälpmedel som särskilt stöd i sig 

men gav också andra exempel på särskilt stöd. Enskilda beslut för elever som kan få extra tid 

på prov, möjlighet att dra sig tillbaka i ett klassrum på raster, gå iväg en runda för att lugna 
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ner sig var några sådana exempel. En slags indelning av uppfattningen om särskilt stöd kan då 

urskiljas, materialistiskt särskilt stöd och andra insatser för eleven. Spridningen på formen av 

insatser av särskilt stöd tycks också vara väldigt stor. Samtliga respondenter talade om att ’det 

kan vara jättemycket’ när de fick frågan att beskriva vad just särskilt stöd i sig var. En 

respondent redogjorde för omfattningen av särskilt stöd idag på följande vis. 

  

”Normalt förr är detta (visar brett med händerna) idag är normalt det här 

(visar smalt mellan händerna) och en elev som hade svårigheter förr med en 

text, kanske läraren kunde säga till eleven att hoppa över vissa stycken, eller 

hoppa över vissa frågor och det var helt normalt. Idag så har normaliteten 

krympt. Aha du tillhör eleverna där och då ska vi sätta in ett extra stöd för dig. 

Då får du den här lättare boken istället för att stryka och välja ur i den 

’vanliga’ boken så ger man en lightbok istället.” (Rektor 2) 

  

Hur identifierar skolan utifrån sina definitioner elevers behov av särskilt 

stöd och arbetar med dem? 

  

Ur vår empiri kan vi tyda behov som olika svåra att identifiera. Dels finns behov som upplevs 

lättare att identifiera än andra. Då kan det röra sig om problematik som yttrar sig i fysisk eller 

verbal form. 

  

”[…] och det är i så fall att om det finns barn som har speciella behov och 

samtidigt påverkar andra barns inlärning eller så. Om dom också har sociala 

problem i skolan så att de är utåtagerande beteende eller så. Så kanske det 

uppmärksammas mer kan jag tänka mig. Eftersom det är lättare att 

uppmärksamma dom.” (Psykolog) 

  

Genom detta citat kan vi också tyda att det finns elever med särskilda behov som är svårare 

att identifiera. Respondenter tar exempel som ’den tysta snälla flickan som inte har någon 

motor och bara sitter i klassrummet och inte gör något väsen av sig’ som på grund av sin 

tillbakadragna attityd inte blir upptäckt i första taget. Elevhälsan nämner däremot ett enklare 

sätt att upptäcka elever med särskilda behov på ett tidigt stadium. 
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”[…] man gör ju tester, eller screeningar, och dom gör samma screening i hela 

kommunen nu. Innan gjorde man det när man började ettan och sen när man 

började fyran och sjuan. Men nu gör man det i varje årskurs. Och självklart 

utifrån dom beskrivningarna så ser man litegrann behovet. Och det är på alla 

elever. Det är specialläraren eller specialpedagogen som gör testerna. Ligger 

dom då utifrån denna väldigt lågt diskuterar dom med klassläraren, eller 

diskuterar med mig hur vi ska gå vidare. Ska vi göra något mer som behövs? 

Jag behöver titta, är det något med stavningen? Nej nu var det ordförståelsen. 

Då kan vi jobba lite mer med det. Så man kartlägger det lite mer och lite 

tydligare och lite bättre.”  (Rektor 1) 

  

Även nationella prov nämns som bra identifikationsmetod för elever som kan ha särskilda 

behov: det nämns som ett avstamp som ’ganska tydligt visar vad eleven klarar och inte 

klarar’. Utöver dessa standardiserade identifikationssystem nämns också ett nära samarbete 

mellan de olika parterna i elevhälsan på en daglig basis, formellt eller informellt. På så vis 

menar elevhälsan att särskilda behov kan upptäckas tidigt. 

Särskilda behov som är upptäckta arbetar elevhälsan sedan med på olika vis vilket kan 

förklara varför elevhälsan är uppbyggd av olika beståndsdelar. Varje beståndsdel utgår från 

sitt perspektiv varpå både skilda behov kan upptäckas och riktade insatser kan sättas in. Ett 

exempel på perspektivval kan se ut som följer:  

  

”Är det inom klassen är det på individnivå? Då tittar vi ju var vi ska gå vidare. 

Är det många som missar på läsförståelsen, ja då får vi kanske titta på 

undervisningen är det nån som läser sakta eller nån som missar på 

läsförståelsen ja då får vi titta på individen och sätta in de åtgärder som 

behövs” (Specialpedagog) 

  

Vilken roll har den neuropsykiatriska diagnosen i det nämnda 

tolkningsutrymme för behovsbedömning som beslutsfattarna om särskilt 

stöd på en skola har? 

  

”Jag ska bara säga det att vi kräver ingen diagnos för att sätta in stöd i skolan. 

Vi ska ge stöd i skolan utan diagnoser, alla barn har rätt till stöd.” (Kurator) 
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Samtliga respondenter underströk att en diagnos inte var en förutsättning för själva beslutet 

om särskilt stöd i sig. De menade att det inte fick vara det och att inte heller så var fallet på 

skolan. Istället ligger då fokus på det särskilda behovet som föranleder en insats om särskilt 

stöd. Däremot menade elevhälsan att en diagnos kunde synliggöra sådana behov som de ansåg 

att det tidigare var svårt att sätta fingret på.  

  

”Så vad bekymret är kan det ju säga mycket om. Man kan ju tro ’är det, det eller 

det’ men då kan man få det i en tratt att det är just det här denhär killen eller 

tjejen har svårt med. Så det säger ju rätt så mycket, att allting klarnar.” 

(Sjuksköterska) 

  

Huruvida ett likhetstecken kan sättas mellan diagnos och problem i skolan kan redogöras för 

på följande sätt. En del respondenter upplever att diagnosen talar om att en individ har 

svårigheter och hur dessa svårigheter yttrar sig. En eventuell diagnos behöver däremot inte 

innebära att eleven på skolan har svårigheter som föranleder ett behov av just särskilt stöd. 

Det ges exempel på elever med diagnos som inte är i behov av särskilt stöd. Diagnosen blir 

istället ett sätt för omgivningen att förhålla sig till den enskilde individen med en diagnos. 

  

”Då är jag snarare så att jag försöker bemöta denhär personen så inte 

symptomen ska bli så tydliga. Alltså det är ju omgivningen när man bemöter 

domhär personerna som gör hur tydliga symptomen är. Så det är ju miljön 

runtomkring som avgör hur tydliga ADHD eller vilken diagnos du nu 

har.”  (Specialpedagog) 

  

Diagnosen kan också spela roll vid valet av insats av särskilt stöd. Respondenterna beskriver 

de utlåtande som kommer från BUP med ett barn som har blivit diagnostiserat som innehåller 

råd om vad eleven i fråga skulle behöva för stöd. 

  

”Ju mer bakgrund man har ju lättare är det faktiskt. Man får ju lite information 

via en utredning med bland annat styrkor och svagheter som man har en fördel 

av när man ska besluta sen vad för stöd och hjälp som man ska ha. Så det tycker 

jag ändå är till hjälp.” (Sjuksköterska) 
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Diagnosen kan alltså bli en riktningsvisare för formen av insatsen av särskilt stöd. Ur empirin 

framgår det att valet av insats kan stå mellan exempelvis insatser kopplat till individen och 

insatser som innebär förändringar i miljön kring individen. Miljöns betydelse som insats för 

den enskilde kan förklaras med följande citat: 

  

”Och sen att man tittar i klassrummet, man tittar i gruppen, man tittar i 

organisationen och att vi tittar på individen. Inte att vi lägger felet hos individen 

hela tiden. Att det är den som har ADHD, att det är han det är fel på. Gör vi om 

miljön runtomkring så har han inte ADHD. Det är där hela tiden vi måste jobba 

ju. För att plocka väck dethär. För vi blir onormala i en grupp med 

utvecklingsstörda ju. Om jag kommer själv där då är det jag som är onormal, 

inte dom utvecklingsstörda.” (Specialpedagog) 

  

Respondenterna talade också vilken betydelse medicinen kan ha för en elev med en diagnos. I 

de fall medicineringen fungerade menade respondenterna att medicinens effekter mötte det 

behov som tidigare kunde föranleda särskilt stöd. Alltså möjliggjorde diagnosen medicinering 

som i sin tur ledde till att behovet av särskilt stöd inte längre förelåg. 

Diagnosen kan också spela roll på ett strukturellt plan. Det talas om diagnosen som ett 

påtryckningsmedel för att kunna yrka på mer pengar. I detta fall verkar diagnosen vara i det 

närmaste garanti för resurser till stöd där det är just kvittot på diagnosen som spelar roll, inte 

behovet. 

  

”Ibland så är det ju bra med en diagnos eftersom när vi äskar som idag satt vi 

och pratade om assistentbehov, att det är ju lättare att när man i kommunen 

tittar på tjänsterna att få pengar till en assistent kanske. Så där kan ju 

diagnosen vara ett påtryckningsmedel. Att ’jag har faktiskt en med autism och 

ADHD som behöver följande.’ Det är väl lite så som en second opinion. Om jag 

som lärare säger att jag har ett behov så kan jag ju säga det på två olika elever. 

Om det ena eleven dessutom får en diagnos och att man har en utomstående 

som berättar att denhär behöver faktiskt denhär hjälpen så kan det väga 

tyngre.” (Rektor 2) 

 

Sammanfattning av resultat 
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Sammantaget kan man då ur resultatet se att elevhälsan tyder det tolkningsutrymme som finns 

rörande behovet av särskilt stöd utifrån uppfattningen om att behovet av särskilt stöd bottnar i 

dels de kunskapskrav som finns och dels vad respondenterna kallar för sociala mål. Behovet 

ska vara skolrelaterat och kan vara situationsbundet. I och med denna tydning av 

tolkningsutrymmet blir särskilt stöd i sig de åtgärder som ska möta behovet vid tillfället. Det 

särskilda i behovet och stödet blir då att behovet sträcker sig utöver det stöd som normalt ges 

i klassrummet av läraren som alla elever har tillgång till. För att särskilt stöd ska kunna ges 

måste först detta särskilda behov identifieras. Identifikationen kan då ske i den vardagliga 

interaktionen mellan lärare och elever men också genom ett slags filter (ex. screening) där 

behov kan upptäckas. Då särskilda behov upptäcks arbetar elevhälsan utifrån de olika 

perspektiv de består av med att möta behovet. Sättet att möta behovet varierar därför efter 

situation och kan handla om att ändra miljön kring eleven och/eller att kompensera upp 

elevens brister. Diagnosens roll i detta tolkningsutrymme är inte direkt avgörande för själva 

beslutet om särskilt stöd i sig. Istället verkar diagnosen ha en indirekt roll i fråga om dels 

identifikation (enklare synliggörning), riktningsvisare för val av insats samt som ett 

påtryckningsmedel utanför skolan.   

 

Analys 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevhälsan på en skola tyder och arbetar med det 

tolkningsutrymme som ges i Skollagen (SFS 2010:800) om särskilt stöd samt på vilket sätt en 

neuropsykiatrisk diagnos skulle kunna spela roll i detta tolkningsutrymme. Genom att belysa 

vår empiri utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet kan vi bättre förstå hur de 

konstruktioner elevhälsan bär med sig påverkar deras tolkning av Skollagen (SFS 

2010:800). Att stödet benämns särskilt innebär att det är skilt från det normala stödet. Avviker 

om man så vill säga. Att då diskutera elevhälsans konstruktioner utifrån ett normalitets- eller 

normaliseringsperspektiv ger oss en djupare förståelse för vad elevhälsans konstruktioner 

bottnar i och hur det sedan ger återverkningar sett till hur de hanterar tolkningsutrymmet om 

vad ett behov av särskilt stöd är. 

 

Skolans verksamhet grundar sig i de bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800) liksom 

skolans skyldigheter om insats av särskilt stöd. Kunskapskraven och ’sociala mål’ som 

respondenterna nämner finns i läroplanen som skolverket utfärdar. Dessa ska skolan följa och 
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sträva efter att uppnå i sin undervisning av eleverna. Respondenterna menar också att dessa 

mål utgör grunden för huruvida ett särskilt stöd kan föreligga. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är skollagen och läroplanen konstruktioner av sina 

författare. Skollagen bygger på konstruktioner av vad som ska förväntas av skolan. 

Kunskapskraven och ’de sociala målen’ i läroplanen bygger på konstruktioner av vad som ska 

förväntas av en elev.  

Skollagen och läroplanen utgör i nästa led då också de ramar som elevhälsans 

tolkningsutrymme står för i frågan om behovet av särskilt stöd. Elevhälsans konstruktioner 

om vad som är ett behov av särskilt stöd ’måste’ då följaktligen röra sig inom dessa ramar. 

Respondenterna menar att om en elev inte når upp till kunskapskraven kan en insats av 

särskilt stöd föreligga. Lindgren (2007) menar att individens handlings- och tankemönster 

påverkas av konstruktionen som en slags återverkning. Med andra ord har den ursprungliga 

konstruktionen av skollagen och läroplanen gett återverkningar i det sätt elevhälsan använder 

tolkningsutrymmet om särskilt stöd. Skollagen och läroplanen är något elevhälsan måste 

förhålla sig till, varpå de blir präglade av de tankar dessa konstruktioner innehåller om vad 

som ska förväntas av en elev och då också vad som kan föranleda ett behov av särskilt stöd.   

Lindgren (2007) menar att socialkonstruktionism utgår från tanken att allting är konstruerat av 

människor i interaktion med varandra. Dessa konstruktioner elevhälsan har om vad ett behov 

av särskilt stöd är har då skapats genom interaktionen mellan elevhälsan i sig, läroplanen och 

skollagen (och de konstruktioner varje kategori bär med sig).  

 

Konstruktionerna om vad ett behov om särskilt stöd är måste grunda sig i något. Att stödet är 

särskilt föranleder att någonting inte är särskilt. I skolan ges det särskilda stödet när det stöd 

som normalt ges inte räcker till. Behovet blir på så vis avvikande. För att kunna förstå vad 

som är särskilt och avvikande måste vi också analysera vad som är normalt och relationen 

mellan dessa antonymer. Tideman (2000) skriver om tre olika sätt att förstå normalitet ur: 

Den statiska normaliteten, den normativa normalitet samt det individuella sättet att se på 

normalitet. Utifrån dessa perspektiv kan man skapa sig en närmare förståelse för de olika 

bakomliggande konstruktioner elevhälsan har angående behov av särskilt stöd och normalitet 

som begrepp. 

Den statiska normaliteten handlar om att det normala fastställs genom testningar och 

mätningar, dvs. ett slags medelvärde där majoriteten står för det normala som framkommer ut 

dessa tester (Tideman 2000). Ett tydligt exempel på en sådan normalitetssyn var de 

screeningar respondenterna redogjorde för. Dessa test samtliga elever gjorde varje år byggde 
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på att utifrån föreställningar vad som var normalförmågor/kunskaper på ett enkelt kunna 

gallra ur de elever som skulle kunna vara i behov av särskilt stöd. En respondent beskrev hur 

normalitetsspannet har krympt och antalet elever som skulle kunna vara i behov av särskilt 

stöd har ökat. Detta skulle kunna förklara screeningens frekventa användning på skolan de 

senare åren.  

 

”[…] man gör ju tester, eller screeningar, och dom gör samma screening i hela 

kommunen nu. Innan gjorde man det när man började ettan och sen när man började 

fyran och sjuan. Men nu gör man det i varje årskurs. 

 

Sett ur ett normativt normalitetsperspektiv fastställs det normala som ett resultat av kollektiva 

förväntningar i en samtida kontext. (Tideman 2000) För att knyta an till det som sagts ovan 

kan ett sådant perspektiv tydas bakom de konstruerade kunskapskrav och ’sociala mål’ som 

finns i läroplanen. Lindgren (2007) menar att konstruktioner skapas genom antingen en 

bekräftelse eller ett ifrågasättande av den rådande konstruktionen. Om det inte finns några 

andra tänkbara alternativ till en konstruktion återskapas denna på samma sätt genom 

bekräftelse. Eftersom de konstruktioner som finns om kunskapskrav och ’sociala mål’ inte har 

ersatts med nya konstruktioner antar vi ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att 

konstruktionerna inte utmanats tillräckligt och därför omskapats på liknande vis. Alltså tycks 

de kollektiva förväntningarna idag stå i relativt god symbios med vad elever normalt 

förväntas kunna utifrån läroplanen.  

Det sista normalitetsperspektivet är det individuella/medicinska som ser det onormala som ett 

fel hos individen. Denne är ’sjuk’ och måste därför få extern hjälp för att bli normal/frisk. 

Respondenterna nämnde kompensatoriska hjälpmedel som enligt namnet skulle kompensera 

upp en bristande förmåga hos den enskilde eleven till exempel en skönlitterär bok inläst på 

mp3-spelare. Då är den bristande förmågan direkt knuten till den enskilde eleven vilket då gör 

denne onormal.  

 

Tideman (2000) hävdar att en grundläggande värdering finns i frågan om normalisering att 

det normala alltid är eftersträvansvärt. Han menar att det i verkligheten inte alltid ter sig så, 

något vi däremot anser det gör i skolmiljön. Något som yttrar sig på olika vis. Tideman (2000) 

menar att liksom det finns olika sätt att se på det normala finns olika sätt att få det onormala 

normalt utifrån dessa normalitetsperspektiv. Detta säger också oss något om de 

bakomliggande konstruktionerna till val av insats om särskilt stöd på skolan. Det statiska 
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normalitetsperspektivet syftar till att ett slags likvärdigt synsätt ska finnas sett till 

befolkningen. Det är omständigheterna kring en individ som ska förändras snarare än 

individen själv för att uppnå denna likvärdighet med den övriga befolkningen (majoriteten) 

(Tideman 2000). En respondent klargjorde för ett sådant synsätt på följande vis då denne 

förklarade förslag på insats: 

 

”Och sen att man tittar i klassrummet, man tittar i gruppen, man tittar i 

organisationen och att vi tittar på individen. Inte att vi lägger felet hos individen 

hela tiden. […] För vi blir onormala i en grupp med utvecklingsstörda ju. Om 

jag kommer själv där då är det jag som är onormal, inte dom 

utvecklingsstörda.” 

 

Normalitetsarbete utifrån det individuell/medicinsk normalitetsperspektivet utgår som sagt 

ifrån att individen är ’sjuk’ och av den anledningen kräver insatser i form av behandling och 

uppfostran för att ledas in i det normala (Tideman 2000). Ett tydligt exempel på detta var 

vissa respondenters tankar kring diagnoser och den medicinering som följde för att lindra 

problematiken. I vissa fall menade respondenterna att behovet av särskilt stöd som kunde 

föreligga tidigare försvann i och med medicineringen.    

Medicinering vid diagnos var däremot inte den enda påverkan själva diagnosen hade i 

tolkningsutrymmet för särskilt stöd. Det framkom ofta att de råd en utredning om diagnos 

frambringade kunde indikera om val lämplig insats av särskilt stöd. Liksom Lindgren (2007) 

menade att sociala konstruktioner skapades i interaktion, skapas också en konstruktion om 

lämplig insats i interaktionen mellan elevhälsan och BUP (då utifrån deras bakgrunder). En ny 

konstruktion skapas alltså när elevhälsan använder sig av de råd som framkommer av en 

utredning, när de tillsätter lämplig insats av särskilt stöd. Elevhälsans konstruktion av särskilt 

stöd får på så vis en ny infallsvinkel i och med råden från BUP vilket skulle kunna leda till 

annorlunda insats gentemot om inga råd framkommit. Beroende på vilken bakgrund 

konstruktionen som skapas uppstår från präglas alltså onekligen valet av insats av särskilt 

stöd. Diagnosens roll i val av insats av särskilt stöd tycks inte vara knutet till endast ett av 

normalitetsperspektiven tidigare nämnda utan röra sig över de olika beroende på situationen. 

En del respondenter menade att en diagnos kunde likställas med ett kvitto på problematik. På 

så vis grundade sig deras konstruktioner i ett individ/medicinskt normalitetsperspektiv. Andra 

menade att diagnosen snarare talade om hur omgivningen borde förhålla sig till eleven med 

diagnos för att på så vis lindra den problematik eleven stötte på i sin omgivning. Dessa 
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konstruktioner grundar sig då i ett statiskt normalitetsperspektiv. En respondent klargjorde 

tydligt för detta:  

 

”Då är jag snarare så att jag försöker bemöta denhär personen så inte 

symptomen ska bli så tydliga. Alltså det är ju omgivningen när man bemöter 

domhär personerna som gör hur tydliga symptomen är. Så det är ju miljön 

runtomkring som avgör hur tydliga ADHD eller vilken diagnos du nu har.” 

 

Sammanfattningsvis är elevhälsan styrda av konstruktioner som finns i skollagen och 

läroplanen. De har också egna konstruktioner med sig sedan tidigare som i interaktionen med 

exempelvis skollagen, läroplanen, BUP och sig själva (och de konstruktioner som de bär med 

sig) återskapas. Elevhälsans föreställningar om normalitet (som blir centrala i fråga om 

särskilt stöd) får sedan återverkningar i deras handlingsmönster i arbetet med insats av särskilt 

stöd. Utifrån de olika normalitetsperspektiven kan elevhälsans handlingsmönster om upptäckt 

av behov och riktning av insatser förstås. Diagnosen är även den en konstruktion för att 

förklara en slags verklighet. Elevhälsan skapar och återskapar i interaktion med sig själva och 

andra enheter konstruktioner om diagnosens vara och mening. Utifrån 

normalitetsperspektiven vi beskrev ovan kan denna konstruktion återspeglas i det sätt 

elevhälsan identifierar behov och riktar insatser av särskilt stöd till elever med diagnos. 

Diskussion 
I analysen framkom att konstruktioner om vad ett behov av särskilt stöd är omskapas konstant 

mellan exempelvis elevhälsan i sig, skollagen, läroplanen och BUP. Detta föranleder en 

utveckling av dessa konstruktioner. Då konstruktionen är knuten till sin kontext kanske inte 

samma konstruktion råder nu som förr. Detta blir tydligt när vi ställer konstruktionerna som 

vår empiri visar mot konstruktioner i en historisk kontext om särskilda insatser och normalitet 

i skolan. Palmblad (1994) skriver om utvecklingen av skolhälsodebatten under åren 1880-

1950. Under en period beskrevs en normalelev i form av fysiska termer som exempelvis att 

ansiktsuttrycket skulle vara hurtigt och glatt samt rent mentalt skulle intelligensen vara nog 

för att möta fodringar som livet ställde och inte hänge sig åt dagdrömmeri. Palmblad (1994) 

menar att de psykologiska och medicinska disciplinerna hade ett stort inflytande under denna 

tid. Med andra ord hade de medicinska och psykologiska konstruktionerna om hur 

verkligheten tolkades fått återverkningar i skolans arbete på den tiden. Även konstruktionen 



 

 

38 
 

om särskilt stöd är knuten till sin kontext (i tid och rum) och blir kanske därför svår att 

definiera. Skollagens paragrafer om särskilt stöd kanske är vagt definierade och lämnar med 

mening tolkningsutrymme av just anledningen att allting är föränderligt. Tankar om vad en 

bra insats gentemot ett behov är förändras över tid genom återskapning av konstruktioner i 

hela samhället. Väljer skollagen att inte definiera något stöd, utesluts inte heller några 

möjligheter om insats.  

 

Som framkom i analysen måste konstruktionerna om särskilt stöd grunda sig i något. Då 

stödet är just särskilt betyder detta att konstruktioner om vad som är normalt och avvikande 

blir centralt i just denna kontext. Lutz skrev i sin avhandling (2006) att de olika professioner 

som finns i skolan utgör en väsentlig del i den bedömning som görs om vad som är normalt. I 

vårt fall elevhälsan som består av skilda professioner vilka bär med sig olika grundläggande 

synsätt sett till sin yrkesroll om hur normalitet ska förklaras och om hur onormalitet borde 

åtgärdas. Som vi skrev i resultatet består förmodligen elevhälsan av olika beståndsdelar av en 

anledning. I jämförelse med det Lutz (2006) skrev bedömer de olika delarna av elevhälsan 

elever utifrån olika premisser kopplat till de yrkesroller de har, exempelvis uppmärksammar 

kuratorn miljöns betydelse och psykologen det mentala. Det blir då en fråga om vilken 

profession som ska ha tolkningsföreträde rörande vem som är i behov av särskilt stöd, alltså 

vem som avviker från det normala. För att knyta an till det tidigare vi tidigare konstaterat 

tycks olika vetenskapsdiciplinära influenser i olika kontexter (tid och rum) vara avgörande för 

vem som får detta tolkningsföreträde. 

 

Som framkom i empirin finns det olika sätt att identifiera vad som är avvikande sett till det 

normala och då också vem som är i behov av särskilt stöd. Ett tydligt exempel på detta var 

screeningen, som på ett enkelt och effektivt sätt ska hitta avvikande individer som är i behov 

av särskilt stöd- stora behov som små. Att ha ett litet behov borde rimligtvis innebära att 

eleven befinner sig nära normaliteten. En respondent nämnde att normaliteten tycks ha 

minskat. Är då screeningen ett resultat av den minskade normaliteten och finns till för att 

upptäcka fler och mindre behov hos elever som då befinner sig nära normaliteten? 

Palmblad (1994) skriver om hur standards och normer kom att utvecklas på 1930-talet. Målet 

med dessa var en sovring med detaljerade beskrivningar om vad som var normalt och 

avvikande för att kunna ge de onormala det stöd de behövde. Kriterierna för vad som ansågs 

normalt då och vad som anses normalt nu har naturligtvis bytts ut. Fenomenet tycks däremot 
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vara detsamma. Kan vi då förstå dessa likheter med att konstruktioner för behovet att 

upptäcka elever med särskilda behov har skapats ånyo i en ny kontext?  

Som tidigare nämnt har det skett en ökning av neuropsykiatriska diagnoser hos barn de 

senaste åren. Frågan vi ställer oss då är om den krympta normaliteten också kan vara en faktor 

i detta?  

 

Vilken roll spelar då den neuropsykiatriska diagnosen i fråga om särskilt stöd? Som tidigare 

nämnt tycks diagnosen spela en indirekt roll i tolkningsutrymmet som ges i fråga om särskilt 

stöd. För själva tillgången till särskilt stöd i sig framkom det att diagnosen i sig inte är 

relevant, däremot vid identifikation, riktning av insatser och som argument för mer resurser 

till insatser. Både Lutz (2006) och Jakobsson (2002) märkte liksom vi i sina avhandlingar att 

diagnoser kan fungera som en dörröppnare till att få loss resurser till skolan så att extra 

insatser till enskilda barn blir möjliga. Hur kommer det sig att skolan med ’hjälp’ av just en 

elev med diagnos kan få möjlighet till extra resurser? Detta anser vi måste bottna i de 

konstruktioner resursfördelarna har om hur en diagnos kan jämställas med problematik och 

avvikande från det normala i skolmiljö. Vi anser då att diagnosen i sig visar tydligt på ett 

behov som finns som utan diagnos kanske hade varit svårt att påvisa. Behovet kan ju finnas 

oavsett, men identifieringen av just behovet verkar svårare utan diagnos. 

Diagnosen spelar också roll i hur insatser riktas till elever i behov av dem. Jakobsson (2002) 

märkte i sin avhandling liksom vi också att diagnosen hade stor betydelse vid problem som 

var svåra att sätta fingret på. I vår studie menade respondenterna att de råd och anvisningar 

som följer av en neuropsykiatrisk utredning var till stor hjälp när de skulle tillsätta särskilt 

stöd. Elevhälsans konstruktioner om en diagnos måste då vara starkt knuta till just de råd och 

anvisningar som en extern enhet ursprungligen konstruerat. Utifrån dessa råd och anvisningar 

förhåller sig sedan elevhälsan till den diagnos en elev har och befäster på så vis den 

ursprungliga konstruktionen. Således blir också insatsen av särskilt stöd präglad av 

konstruktionen som finns av hur en elev med diagnos bör bemötas. Då de råd och stöd som 

kommer med en utredning är gjorda av en expert på sitt område tycks dessa få 

tolkningsföreträde i fråga om vad som är en lämplig insats på skolan i fråga. I hur stor mån får 

då elevhälsans uppfattning om vad ett lämpligt särskilt stöd är sett till en diagnostiserad elev 

ge vika för experternas uppfattning om detsamma? I hur stor mån utmanas de bådas 

konstruktioner? 

 



 

 

40 
 

För att knyta an till studiens inledning är både Gillbergs och Kärfves synsätt på en 

neuropsykiatrisk diagnos olika sätt att förstå verkligheten i en samtida kontext. De är 

konstruktioner i sätt att se på hur problematik uppstår, kan förklaras och borde åtgärdas. 

Själva diagnosens roll varierar då beroende på vilket sida man väljer i konflikten. Bortsett 

från denna konflikt tycks däremot inte diagnosen ha en huvudsaklig roll för beslutet av 

särskilt stöd i sig på skolan i fråga, vilket däremot inte utesluter dess betydelse. Istället 

framhålls själva behovet som utgår från läroplanen där kunskapskrav och ’sociala mål’ står 

skrivna som centrala i frågan om särskilt stöd föreligger.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

 
 
 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö.  
Vi går termin sex och gör för närvarande vårt examensarbete. Ett examensarbete på 
socionomprogrammet är en undersökning i form av en G3-uppsats som omfattar 15 
högskolepoäng.  

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka hur en elev får tillgång till särskilt 
stöd och eventuellt hur en neuropsykiatrisk diagnos spelar roll för insatsen av särskilt stöd. Vi 
skulle därför vara tacksamma om Du som rektor eller en del av elevhälsan ställer upp på en 
intervju med oss för att hjälpa till att öka vår förståelse kring särskilt stöd på en skola.   

Vi vill understryka att vi inte på något vis vill ifrågasätta era arbetsmetoder utan endast är 
intresserade i hur beslutsprocessen rent praktiskt kan gå till på en grundskola. All information 
från intervjuerna avidentifieras både angående Din arbetsplats och Dig som deltagare. Du har 
enligt forskningsetiska riktlinjer rätt att när som helst avbryta intervjun. Intervjuerna kommer 
att spelas in och transkriberas enbart för vår egen användning i uppsatsskrivandet. Finns 
intresse av den färdiga uppsatsen går det bra att kontakta oss.  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
Max Björnsson (mbjje09@student.lnu.se) 
Jakob Karklins-Karklis (jkaoh09@student.lnu.se) 
Linnéuniversitetet, Växjö VT12 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Inledning: Skollagen nämner att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som 
de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Särskilt stöd får då ges i stället för 
den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. 
 
TEMA särskilt stöd 
- Beskriv hur ni har utformat det särskilda stödet. Vad finns att tillgå, hur kom ni fram till det? 
 
- Beskriv din roll i ett ärendes gång från uppmärksammandet till insats. Gärna exempel, 
påhittat eller ej.  
 
- Hur/när märks det att särskilt stöd eventuellt kan behöva tillsättas? 
 
- Ett beslut om särskilt stöd måste underbyggas med något. Vad är tunga argument för ett 
beslut? 
 
Intro till tema behov: Enligt skollagen ska behovet av särskilt stöd utredas för att kunna ligga 
till grund till ett beslut. Beslutet ska sedan leda till en åtgärdsplan som ska möta behoven. 
 
TEMA Behov 
- Vad för sorts behov ska en elev ha för att få särskilt stöd? 
 
- Vilka behov kan vara särskilt utmärkande? Både som ett barn kan visa på och som ni kan 
uppfatta.  
 
- Finns det några behov som ni är särskilt uppmärksamma på? 
 
- Finns det särskilda handlingsplaner för särskilda behov? (ge exempel). Officiellt eller 
inofficiellt.  
 
Intro tema diagnos: Vårt syfte innefattar att undersöka hur en neuropsykiatrisk diagnos kan 
spela roll för beslutet om särskilt stöd och skollagen lämnar tolkningsutrymme för vad ett 
beslut ska grunda sig på. Därför äntrar vi nu temat diagnos.  
 
TEMA Diagnos 
 
- Vad säger termen neuropsykiatrisk diagnos dig?  
 
- Vad säger en neuropsykiatrisk diagnos om en människa som har den, tror du?  
 
- Vad tror du en neuropsykiatrisk diagnos spelar för roll i skolan?  
 
- Anser du att en neuropsykiatrisk diagnos är något att beakta när särskilt stöd blir aktuellt? 
 
- Påverkar dina förkunskaper om att en neuropsykiatrisk diagnos finns ditt bidrag till arbetet 
kring ett beslut om särskilt stöd, i så fall hur?  
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- Ett beslut om särskilt stöd måste underbyggas med något, väger en neuropsykiatrisk diagnos 
tungt i sådana sammanhang? 
 
- Tror du diagnosen följer behovet eller följer behovet diagnosen? 
 
- Är det lättare att uppmärksamma behov hos en individ som redan är diagnostiserad? 
   
 
 
 

 

 

 

 


