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Särskilt stöd 
 Ingen definition av begreppet i skollagen. 

 
 Inte möjligt att i lagtext definiera vilka förutsättningar som 

ska finnas för att en elev ska erbjudas särskilt stöd. 
  
 Svårt att dra en gräns mellan vad som avses med stöd 

som ges inom ramen för en individanpassad 
undervisning och vad som är särskilt stöd.  
 

 Vad som avses med särskilt stöd blir därmed en 
professionell bedömning som skolan måste göra från fall 
till fall. 

 Rektor beslutar om utredning av elevs behov. 
       
      (Allmänna råd om Åtgärdsprogram) 



Hur ska det särskilda stödet ges? 

 på det sätt och i den omfattning som behövs 
för att eleven ska ha möjlighet att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås.  

       3 kap. 10 § skollagen  

 
 inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan 
författning. 

       3 kap. 7 § skollagen 

        



Utredning av särskilt stöd   

 Först görs en kartläggning av elevens svårigheter 
och skolsituation på individ-, grupp- och skolnivå.  

 Därefter görs en bedömning av om eleven är i 
behov av särskilt stöd, och i så fall vilka behov av 
särskilt stöd och olika anpassningar som eleven har.  

 Utredningen behöver med utgångspunkt från 
elevens svårigheter, handla om skolmiljön kring 
eleven samt om undervisningens innehåll och 
metoder. 

 Eventuellt åtgärdsprogram upprättas 
     
      (Allmänna råd om åtgärdsprogram) 



Huvudmannens och rektorns ansvar  

 är att i det systematiska kvalitetsarbetet 
synliggöra och utveckla 
 Rutinerna för att utreda elevers behov av särskilt 

stöd 
 Arbetet med att utarbeta, följa upp och utvärdera 

åtgärdsprogram 
 Identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga 

för att eleverna ska kunna utvecklas mot 
utbildningens mål.  

      (Allmänna råd om åtgärdsprogram) 



Behov av särskilt stöd 

 Hur man ser på orsaker till elevers 
skolsvårigheter, påverkar 
 utredningen av en elevs svårigheter och  
 var vi lägger fokus på åtgärder och  
 arbetet med att identifiera förutsättningar som är 

nödvändiga för att eleverna ska kunna utvecklas 
mot utbildningens mål.  

 troligen också det systematiska kvalitetsarbetet   



Kategorisering av skolsvårigheter 
      Hjörne & Säljö, 2008 

Moralisk /religiös 
diskurs 
1800-talet 

Psykologisk/medi- 
cinsk diskurs 
Tidigt 1900-tal 

Pedagogisk/ medi- 
cinsk diskurs 
1930-tal 

Social/psykologisk 
diskurs 
1960-talet 

Biomedicinsk 
diskurs 
1990-talet o framåt 

Utan erforderlig 
fattningsförmåga 
Fåne 
Idiot, stygg 
Sinnesslö 
Lat, oböjlig 
Fattig, långsam 
Tattarungar 
Vanartig 
Utomäktenskapligt 
barn 
 

Bildbar sinnesslö 
Obildbar 
Sinnesslö 
Idiot 
Halvidiot 
Trög 
Dum 
Imbicill 
Undermålig 
Låg IQ 
svagbegåvad 

Psykopat 
Omogen 
Nervös 
Svåruppfostrad 
Hysteriker 
Neurotisk 
Skolkare 
Svagbegåvad 
Ordblind 
Störd 
Vänsterhänt 
Psykisk efterbliven- 
het 

Livlig 
Lättrörlig, blyg 
Ängslig, Hämmad 
Aggressiv, Neurotsik 
Förhärdad 
Dåliga hemförhåll. 
Dagdrömmare 
Utanför 
Snattare, 
Fabulerande 
Skolkande, 
Skolvägrare 
Läs- och 
skrivsvårigheter 
Skolomogen, CP 

Psykiskt 
utvecklingsstörd 
Begåvningshandikap
p 
ADHD/damp 
Aspergers 
Tourettes 
Dyslexi 
Dyskalkyli 
 



Två perspektiv 
områden kategoriskt relationellt 
Ordinarie 
undervisningens 
pedagogik 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Specialundervisningens 
pedagogik 

Kval. hjälp direkt relaterad 
till elevers uppvisade 
svårigheter 

Kval hjälp att planera 
differentiering i undervisning 
o stoff 

Orsaker till särskilt stöd Elever med svårigheter, 
som är medfödda eller 
individbundna 

Elever i svårigheter, som anses 
uppstå i mötet med olika 
företeelser i uppväxt o skolmiljö 

Tidsperspektiv kortsiktigt långsiktigt 

Fokus för särskilt stöd Elev Elev, lärare o lärandemiljö 

Ansvar för särskilt stöd Spec lär/ped o elevhälsan Arb lag o lärare med stöd av 
rektor 



Elevhälsan ska i sitt arbete 

 bidra till skapandet av miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling 
och hälsa.  

 stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. 
 
 

     (Allmänna råd om åtgärdsprogram) 

 

 



Elevhälsoteamets sätt att  beskriva och 
förklara elevers problem i skolan 
 
   
 Konsensus om att elevernas svårigheter är 

individbundna  
 Vad som hänt i klassrummet/på skolan eller 

vari problemet består framgår inte 
 Välkända kategorier, t.ex. ADHD, dyslexi 

används i berättelserna om eleverna 
      (Hjörne & Säljö, 2008) 



Utveckling av elevteamets beskrivningar 

 Att beskriva vad som faktiskt hänt…  
 Julia har dåligt med kompisar… 
 Jenny är borta då och då…. 

 Att ange en förklaring till varför det hänt.. 
 Julia kan ha nån slags ehh…damp eller bokstav 
 Jenny har varit sjuk och har ofta ont i huvudet. 
 
 
       (Hjörne & Säljö, 2008) 

 



Utveckling av samtalskultur om elever i 
skolsvårigheter  
 

1.Konkret diskussion av var, när och hur elevers problem uppträder - 
beskriv och analysera problem som de uppträder i skolan och 
klassrummet  

2. Inta en kritisk hållning till presenterad info 
3. Använd litteratur, forskning och beprövad erfarenhet i för att få 

perspektiv på hur man arbetar med att bemöta elever i svårigheter 
4. Olika professioner – olika perspektiv 
5. Sätt in elevernas svårigheter i ett pedagogiskt sammanhang 
6. Utveckla formerna för dokumentation 
7.Någon företräder barnet 
     
         

     (Hjörne & Säljö, 2008, s157-158 ) 
 

 



Kvalitetsarbetets faser 
 Var är vi? 
 Följa upp/kartlägga  
 Denna fas mynnar ut i en nulägesbeskrivning som leder vidare till nästa fas  

 
 Vart ska vi? 
 Analysera och bedöma utvecklingsbehov 
 Mynnar i att beslut fattas om utvecklingsåtgärder. Nu finns ett utgångsläge och kunskap 

om vad som behöver utvecklas i verksamheten 
 

 Hur gör vi? 
 Planera och Genomföra insatserna  

 
 Var är vi nu? 
 Följa upp resultaten  
 Ny nulägesbeskrivning 

 
 De olika faserna länkar i varandra och varje fas kräver i sig en analys 
      
     (Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete) 



Framgångsförklaringar i klassrummet 

 Att lyckas i den vanliga klassen – inga 
särlösningar – inkludering  

 Arbetet med eleverna – ledarskap, struktur  
 Tydlig struktur på lektioner 
 Tydliga mål 
 Varierande arbetssätt och arbetsformer 
 Elever delaktiga i planeringen 
      (Göransson & Nilholm, 2013) 



Inkludering  

Två olika inkluderingsbegrepp  
 En gemenskap där alla är pedagogiskt och socialt 

delaktiga och olikheter ses som en tillgång. 
 En gemenskap med ett ”vi” och ”de”, ofta elever i 

svårigheter att nå målen 
 
 
 

      (Göransson & Nilholm, 2013) 

 



Att skapa inkluderande skola 
Beroende på vilket inkluderingsbegrepp som väljs, 

dvs. vilket mål skolan bestämmer sig för, väljer man 
att beskriva och analysera nu-läge, till exempel : 

 Elevers upplevelse av pedagogisk delaktighet  
 Elevers kunskaper 
 Lärares arbetssätt i klassrummet 
 Sätt att ge särskilt stöd 
 Rektors roll  
      (Nilholm o Göransson,2008, s 73) 



Ett flerstämmigt klassrum 

 Lärande gynnas av att flera stämmor tillåts 
yttra sig i ett pågående samtal där repliker 
bygger på varandra i ett dialogiskt samtal så 
att alla kan finna sin stämma och utveckla 
den. 

 Allas möjlighet till deltagande vad gäller 
lärande och socialt. 

 Samtalet är arbetssättet 
       (Tinglev, 2005) 



Frågor som skapar ett utvecklande och 
tillitsfullt klimat 

 Undvik att falla in i välkända förhörsmönster 
 Gemensamma regler för samtalet  
 Öppna och utvecklande frågor 
 Autentiska frågor (inte söka rätt svar utan fråga om 

deras åsikter, tankar, funderingar över det som står, 
sägs…) 

 Visa att elevens svar är viktigt och bygg 
vidare på det. Elevsvar = nya utgångspunkter 

      (Lars Lindström, 1995:46-47) 

 
 

 



Förbereda för och utveckla elevers lärande 

 Vad behöver elever veta/förstå för att klara av 
en uppgift/förstå en text?  

 Förbered dem för text, uppgift, laboration 
studiebesök 
 Före 
 Under  
 Efter 

 Planera in det i genomförandet! 

 



 Utveckla en (skriv-)arbetsprocessmodell 
Cirkelmodellen 
 1. Bygga upp kunskaper om ämnesområdet 
 2. Studera texter inom genren, (andra 

problemlösningar, sätt att laborera) för att få 
förebilder 

 3. skriva en gemensam text (lös uppgiften, 
gör labben gemensamt 

 4. Skriva en individuell text 
     (www.skolverket.se/ncs) 



Vanliga brister i arbetet med särskilt stöd  

 Brist på kunskap om elevernas behov av 
särskilt stöd 

 Otillräckliga utredningar 
 Ofullständiga åtgärdsprogram 
 Stöd endast i enstaka ämnen 
 Stöd utanför ordinarie undervisningsgrupp 
      (www.skolinspektionen.se) 


	Särskilt stöd i det �systematiska kvalitetsarbetet�
	Särskilt stöd
	Hur ska det särskilda stödet ges?
	Utredning av särskilt stöd  
	Huvudmannens och rektorns ansvar 
	Behov av särskilt stöd
	Kategorisering av skolsvårigheter�						Hjörne & Säljö, 2008
	Två perspektiv
	Elevhälsan ska i sitt arbete
	Elevhälsoteamets sätt att  beskriva och förklara elevers problem i skolan��
	Utveckling av elevteamets beskrivningar
	Utveckling av samtalskultur om elever i skolsvårigheter �
	Kvalitetsarbetets faser
	Framgångsförklaringar i klassrummet
	Inkludering 
	Att skapa inkluderande skola
	Ett flerstämmigt klassrum
	Frågor som skapar ett utvecklande och tillitsfullt klimat
	Förbereda för och utveckla elevers lärande
	 Utveckla en (skriv-)arbetsprocessmodell
	Vanliga brister i arbetet med särskilt stöd 

