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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av 

hur elevers behov av stödinsatser i grundskolan kartläggs, samt vilka insatser de erfar att 

kartläggningen kan leda till. Våra två frågeställningar blev: Hur bedrivs arbetet enligt våra 

informanter för att ta reda på vilka stödinsatser som en elev behöver för att nå minsta 

kunskapskrav? Vilket stöd erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven? Vår 

sociokulturella teori är som Vygotskij uttrycker att samspelet med andra människor är viktigt vid all 

social utveckling och lärande.  För att få svar på vårt syfte och frågeställningar intervjuade vi 22 

specialpedagoger och speciallärare vid grundskolor utspridda i Sverige. Vi använde oss av en 

kvalitativ forskningsmetod. I studiens resultat framkom att det finns olika vägar för informationen 

att nå fram till specialpedagog och speciallärare samt till elevhälsoteamet. Flera skolor screenar 

kontinuerligt eleverna i varje årskurs för att upptäcka elever i behov av stöd på olika sätt. 

Kartläggningsprocessen och stödinsatserna såg olika ut mellan informanternas skolor. Stödet kunde 

röra sig om att medverka i bildandet av grupper, olika digitala material, intensivkurser för att på 

kort tid komplettera kunskapsluckor, stöd utanför klassrummet och mindre grupper. Vår slutsats är 

att det finns en stor variation i vårt lands skolor på hur kartläggningen går till och vilken form av 

stödåtgärder i och utanför klassrummet som ges till elever som inte når målen.  

 

Nyckelord: specialpedagog, speciallärare, kartläggning, stödinsatser, stödåtgärder, elevhälsoteam, 

Vygotskij, sociokulturell ansats 
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Inledning 

Skollagen (Lgr11) föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas lika för 

alla överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och det är skolans ansvar att se till att de elever som har svårigheter att nå målen når 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det är därför intressant att undersöka hur och om 

kartläggning av elevers stödbehov sker innan extra anpassningar eller särskilt stöd ges i 

grundskolan samt vilka insatser som kartläggningen kan leda till.  

Vi är tre studenter som läser till specialpedagoger som skriver detta arbete tillsammans. I 

utbildningens utbildningsplan (www.mdh.se) går att läsa vad specialpedagogen ska arbeta med. 

Bland annat går där att läsa om hur specialpedagogen ska besitta en förmåga att genomföra 

pedagogiska utredningar, att analysera svårigheter på organisations-, grupp och individnivå. 

Specialpedagogen ska kunna identifiera och analysera hinder och svårigheter i lärandemiljö och 

även kunna följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet.  

Tanken om vad vår uppsats skulle innehålla uppstod när vi inför uppsatsskrivandet pratade om våra 

erfarenheter utifrån en del av den litteratur som vi läst under utbildningens gång. Där har vi kunnat 

läsa om hur anpassningar och stöd ofta tar sig liknande uttryck oavsett problematik. Vår egen 

erfarenhet från att ha arbetat med stödåtgärder i skolan, är att det på många skolor finns ett mindre 

klassrum dit elever skickas av undervisande pedagoger, för att de av olika skäl inte passar i 

ordinarie undervisning vilket bekräftas av litteraturen. Det är, utifrån våra erfarenheter, inte ovanligt 

att samma generella stödåtgärder erbjuds elever oavsett vilken diagnos och behov de har, som om 

alla elever skulle utgöra en generisk grupp som går att hjälpa utifrån en fast mall. Utifrån denna 

iakttagelse väcktes intresset att ta reda på hur skolor arbetar och väljer att utföra sina kartläggningar 

av elevers stödbehov.  

Bakgrund  

Den 2 juli 2014 kom det nya allmänna råd från Skolverket gällande arbetet kring särskilt stöd. De 

allmänna råden syftar till att verka som rekommendationer för hur personal inom skola kan eller bör 

handla för att uppfylla rådande bestämmelser. De allmänna råden är skrivna med lagar och regler 

som klangbotten. Syftet med dem är att påverka riktningen inom skola och det är meningen att de 

ska följas om inte skola och dess personal kan visa att kraven på bestämmelser uppfylls genom 

annat sätt att handla. Den största skillnaden med de nya allmänna råden gällande stödåtgärder är att 

Skolverket infört ett nytt begrepp som rör stöd för elever som inte når kunskapskraven för godkända 

betyg, nämligen extra anpassningar. Tillsammans med det tidigare använda begreppet särskilt stöd 

utgör dessa båda begrepp basen för det som Skolverket benämner stödinsatser (Skolverket, 2014)
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Tidigare fanns det bara ett sådant begrepp och det var direkt kopplat till åtgärdsprogram. Eftersom 

det inte fanns någon definition av begreppet så blev det upp till varje skola att själva definiera 

begreppet utifrån de värderingar som fanns på respektive enhet. Idag går Skolverket alltså längre. 

De väljer att skilja stödinsatser åt genom att definiera dem såsom extra eller särskilda till sin natur 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som är relativt liten till sin 

omfattning och som läraren normalt klarar av att genomföra i ordinarie undervisning. Särskilt stöd 

är mer omfattande, håller vanligtvis på under en längre period och låter sig svårligen genomföras 

inom ramen för ordinarie undervisning. Ytterligare skäl till att Skolverket valt att införa ett 

ytterligare begrepp är för att försöka minska lärares arbetsbörda och krav på dokumentation. 

Tidigare skulle all form av stöd som sattes in för en elevs räkning föregås av en pedagogisk 

utredning innehållandes en kartläggning utav elevens skolsituation, som sen följdes av ett 

åtgärdsprogram. Detta gjorde att arbetet kring stödåtgärder blev en segdragen och ofta utdragen 

process (Skolverket, 2014). 

Skolinspektionen utgav hösten 2014 en rapport som visar att det finns skolor som har bristfälliga 

kartläggningar av förutsättningarna hos eleverna och att dessa skolor inte individanpassar 

undervisningen tillräckligt. Resultatet visar att skolorna ofta använder generella lösningar vilket 

Skolinspektionen kritiserar då de menar att det i många fall krävs individuella anpassningar. 

Anpassningar av generell karaktär kunde t.ex. vara att alla elever med diagnosen AD/HD fick hjälp 

med tydlig uppstart och tydligt avslut på lektionen, oavsett om specifik elev egentligen hade behov 

av detta. Lärare genomförde inte kartläggningar på ett sådant sätt att det framgick vilket stöd 

individen behövde. Andra gånger berodde avsaknaden av anpassningar på allt för lite resurser.  

(Skolinspektionen, 2014:9). 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av 

hur elevers behov av stödinsatser i grundskolan kartläggs, samt vilka insatser de erfar att 

kartläggningen kan leda till. 

 

 Hur bedrivs arbetet för att ta reda på vilka stödinsatser som en elev behöver för att nå minsta 

kunskapskrav?  

 Vilket stöd erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven?  

Teoretisk referensram  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij - såsom Thornberg (2006) tolkar honom - menar att all social utveckling och lärande sker 



6 

 

i samspel med andra människor. Enligt den sociokulturella teorin så bör skolan arbeta på ett sådant 

sätt att det främjar elevers möjlighet att lära sig i samspel med andra – ofta de som är direkt i ens 

närhet i klassrummet. För att uppnå detta behöver skolan försöka anpassa pedagogiken för att skapa 

bättre förutsättningar för möten och samspel både mellan lärare och elever, men även elever 

emellan. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande försöker ta ett brett grepp om elevers situation i 

skolan och söker förklaringar för deras upplevelser och eventuella ouppnådda kunskapskrav i olika 

konstellationer. Detta perspektiv kan riktas mot lärare, elever och även skolans organisation samt 

läroplanerna och pedagogiken kan belysas utifrån detta perspektiv. Vi kan istället utveckla 

pedagogiken så att den passar fler elever och se över kursplanen, vi kan göra annorlunda så fler kan 

lära efter sin förmåga. Lärarna behöver också dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att 

stötta varandra i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

Säljö (2000) grundar sin beskrivning av det sociokulturella perspektivet på sin idé av vad begreppet 

kultur innebär. Kultur är enligt honom den samling idéer, värderingar, kunskaper och resurser som 

människor skaffar sig genom samspel med omvärlden. I kulturen ingår de fysiska redskap, 

artefakter som vardagen är uppfylld av. Kulturen är alltså både materiell och abstrakt. Utvecklingen 

av materiella resurser växelverkar med utvecklingen av idéer och intellektuella kunskaper. Till vår 

uppsats valde vi en sociokulturell utgångspunkt som teoretiskt ramverk. Säljö (2000) skriver att ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande kan visa på att vi genom deltagande i olika miljöer analyserar 

hur kunskaper och människors erfarenheter lever vidare, förnyas och reproduceras hos nya 

generationer. Genom det sociokulturella perspektivet går det att se hur det lilla barnet utvecklas i 

språkliga miljöer. Det ger oss även möjlighet att analysera lärande som fenomen och undersöka hur 

människor kan förvärva betydelsefulla centrala kunskaper, teorin kan också hjälpa oss att se på 

problem som handlar om hur teknik som vi använder i dokumentation används och vilka 

konsekvenser det får för den kunskap vi skapar och utvecklar. 

Tidigare forskning  

Vi intresserar oss för själva utredningsförfarandet av hur skolor kartlägger elevers starka och svaga 

sidor i vår uppsats. Hur tar specialpedagoger reda på vilken typ av stöd som elever är i behov utav? 

Undersökningar som enskilt försökt svara på den här frågan är svårt att finna varför vår 

forskningsgenomgång kommer att handla om elevhälsoarbetet i stort, hur elevhälsan är uppbyggd 

och vad som vanligtvis genererar stöd och hur detta stöd tar sig uttryck.  

Inkluderingsbegreppet 

Nilholm (2006) konstaterar att betydelsen av begreppet inkludering har förändrats över tid. Nilholm 

riktar läsarens uppmärksamhet mot det faktum att skola ofta önskar forma elever att passa skolan, 
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istället för tvärtom. Inkluderingsbegreppet innefattar tanken om att utforma skolor så att de i större 

omfattning tar avstamp i sin undervisning utifrån elevers olika förutsättningar. Salamanca-

deklarationen (2006) som tillkom 1994 bidrog till att sprida begreppet inkludering och att belysa 

vikten av att det skapas tydlighet kring användningen av begreppet inkludering. Nilholm (2005) 

beskriver inkluderingsbegreppet såsom nära besläktat med den allmänna demokratiska utvecklingen 

på det viset att det råder en grundmässigt fundamental skillnad i inkludering och exkludering av 

elever i rent demokratiska termer.  

 

Mitchell (2014) skriver om hur inkluderande undervisning erkänner elevers olikheter, deras olika 

förmågor och intressen. Han definierar inkluderade undervisning såsom ”utbildning som passar”. 

Mitchell menar att den största utmaningen som skola står inför idag inte längre är att anpassa sin 

undervisning för att bättre passa elever i behov av stöd, utan problemet är snarare hur breddas 

undervisningen så att alla elevers behov tas om hand? Även Gadlar (2011) menar att individuella 

elever är beroende av lärares enskilda kunskaper, värderingar och erfarenheter av att möta elever i 

behov av stöd när det kommer till hur de får hjälp. Florian (2008) menar att undersökningar måste 

genomföras för att verkligen ta reda på hur lärare arbetar i sina klassrum, vad lärare har möjlighet 

att göra och hur detta kan öka vår förståelse för begreppet inkludering. Både Mitchell (2014) och 

Florian (2011) betonar vikten av att undersöka undervisningspraktiker för att kunna förändra 

strukturella villkor i skolan.  

Pedagogisk kartläggning 

En pedagogisk kartläggning är en utredning av hur en elev fungerar i skolan och vilka svagheter och 

styrkor eleven uppvisar under givna studieförhållanden. Runström Nilsson (2011) beskriver en 

pedagogisk kartläggning som ett verktyg när skolan behöver samla in information om en elevs 

skolsituation. En bra kartläggning bör enligt författaren göras på organisations- grupp- och 

individnivå. De tre nivåerna är tänkt att ge svar på lite olika frågor. På organisationsnivå kan 

kartläggningen syfta till att beskriva skolan i stort, klassen som eleven ingår i och vilka pedagoger 

som eleven träffar under sin dag i skolan. Det kan finnas med beskrivningar kring hur eleven typiskt 

får arbeta och om eleven har några befintliga stödinsatser. På gruppnivå beskrivs den grupp som 

eleven ingår i, hur stämningen är, storlek på klassen, hur raster fungerar, samt relationer gentemot 

exempelvis personalen på skolan och inom gruppen (Runström-Nilsson, 2011). Wahlström (1993) 

har skrivit om vikten av trygghet och samhörighet inom skolklasser. Slutligen på individnivå 

betonar Runström Nilsson (2011) vikten av att ta fasta på elevens närvaro i skolan, vad som 

fungerar bra och mindre bra, visa på elevens förmåga att hantera för skolan vardagliga uppgifter 

såsom information i muntlig och skriftlig form, plötsliga förändringar, raster, fin- och grovmotorik 
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samt hur elevens sociala situationer tar sig uttryck.  

Enligt Asp-Onsjö (2008) samlas information in från olika håll då en pedagogisk utredning görs. Det 

är vanligt att resultat från olika standardiserade tester, intervjuer – då med både vårdnadshavare, 

elever och pedagoger - samt information från observationer används i kartläggningen. Carlström 

(2007) beskriver pedagogisk utredning där en del är kvantitativ den andra delen är en kvalitativ del. 

Björndahl (2005) benämner detta som att skola skaffar sig en övergripande beskrivning utav den 

pedagogiska verksamheten. Verksamheten observeras för att sen diskuteras. Meningen med 

kartläggningen är ju till viss del menar vi att redogöra för de utvecklingsområden som finns 

runtomkring en elev. Vår erfarenhet är att pedagogiska utredningar administreras utav elevhälsan på 

skolan. Pedagogerna runt eleverna kan vara olika mycket involverade i själva skrivandet av 

kartläggningen, men det är rimligt att de i allra högsta grad är medverkande kring insamlandet av 

information om elevens studiesituation. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska det på skolan finnas 

en elevhälsoorganisation och denna ska innehålla olika professioner. Däribland specialpedagogisk 

kompetens. Eleverna på skolan ska även ha tillgång till läkare, psykolog/kurator samt skolsköterska. 

Skollagen framhäver också att arbetet i elevhälsan främst ska vara hälsofrämjande. Eriksson-

Gustavsson, Göransson och Nilholm (2012)  skriver om att ett förebyggande arbete ska minska eller 

förhindra sannolikheten att problem uppstår. Ett förebyggande arbete inom skolans värld kan sägas 

bli beroende av vad som formuleras i ett problem. Formuleras problemet som att elever inte når 

godkänt i vissa ämnen? Eller i termer av att undervisningen inte är anpassad för att möta elevers 

olika förutsättningar? Detta kan ha betydelse för vilka åtgärder som sätts in. Är problematiken att 

eleven inte når målen i ämnena? Då kan screening och tidigt insatt särskilt stöd betraktas som en 

sorts förebyggande arbete. Den senare frågan – om undervisningen är anpassad för att möta elevers 

olika förutsättningar – kan handla om att skapa en undervisning som gör att så få elever som möjligt 

ska bedömas vara i behov av särskilt stöd.  

Elevhälsoteam och special- lärare/pedagogers roll inom dessa.  

I skollagen (SFS 2010:800.) framgår det att det för elever inom grundskolan ska finnas tillgång till 

elevhälsa. Det ska finnas personal som kan tillgodose elevernas medicinska, psykologiska och 

psykosociala behov i form utav skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Specialpedagogiska insatser ska finnas till hands för de elever som är i behov av sådant stöd, men 

lagtexten kring elevhälsoteamets sammansättning definierar inte vad detta betyder. Vi vet av 

erfarenhet att det ibland på vissa skolor tolkas som om det räcker att rektor närvarar vid elevhälsans 

möten, eftersom rektorer i sin utbildning läser en del specialpedagogik.  Under den här rubriken är 

det vår ambition att beskriva hur elevhälsoteam på skolor kan vara sammansatta och hur dessa 

arbetar. Höög (2014) har i en artikel skrivit om elevhälsan, dess organisation och inneboende kultur. 
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Han lyfter fram att skolors elevhälsoteam ofta har olika konstellationer samt att de även väljer att 

jobba utefter egna prioriteringar. En av hans slutsatser i artikeln är att det inte finns någon 

enhetlighet bland olika elevhälsoteam för hur man ska jobba proaktivt på skolor, utan det blir ofta 

att arbeta med kortsiktiga och akuta insatser. Inom elevhälsan och skola i stort finns delade 

meningar kring specialpedagogens roll. Yrket som sådant är så pass nytt att arbetsuppgifterna allt 

som oftast blir flytande. Bladini (2004) skriver om hur specialpedagogen och den yrkesroll som 

denne representerar växer fram från och med 1990 och hur detta ännu när hennes studie skrivs inte 

riktigt landat i vad exakt specialpedagogen ska arbeta med. Ofta önskar lärarkollegiet att 

specialpedagogen ska arbeta mer gentemot enskilda elever medan utbildnings syfte lägger tonvikten 

mot andra arbetsuppgifter. Enligt Persson (2007) är specialpedagogens viktigaste uppgift att arbeta 

för att eleverna bygger upp sitt självförtroende. Han tar upp hur det finns en syn på att eleverna med 

hjälp av specialpedagogen ska skaffa sig kunskaper de saknar, då används resursen till att 

differentiera undervisningen. Lindqvist (2013) beskriver hur Skrtic är kritisk till specialpedagogen. 

Skrtic menar att specialpedagoger genom sitt varande upprätthåller en struktur som tillåter 

misslyckanden eftersom de ofta agerar skyddsnät på en skola. Ahlberg (2001) skriver att 

specialpedagogen bör jobba för att tillintetgöra hinder för elevers lärande och delaktighet i skola. 

Därutöver, menar Ahlberg, ska specialpedagogen tillhandahålla sin expertis kring upprättandet av 

åtgärdsprogram, handleda och delta aktivt i skolutveckling. Lindqvist, Nilholm, Almqvist, och 

Wetso (2011) visar att uppfattningen bland olika yrkesgrupper i skola är att specialpedagogen 

främst ska arbeta mot enskilda elever, det framgår också särskilt bland rektorer att det finns 

önskemål om att specialpedagogen ska arbeta handledande gentemot kollegiet. Enligt studien finns 

det vissa belägg för att specialpedagoger lyckats inmuta detta område som sitt eget. Takala och Ahl 

(2014) har studerat svenska speciallärare och specialpedagoger för att undersöka hur dessa båda 

professioner skiljer sig åt. Slutligen väljer de att jämföra sina resultat med finska speciallärare. Här 

kan tilläggas att det i Finland inte finns någon specialpedagogutbildning. Det framkom att de båda 

svenska grupperna arbetade med liknande uppgifter. De konsulterade lärare och föräldrar men 

arbetade även med elever. Skillnaden låg i att speciallärare oftare arbetade med läs- och 

skrivsvårigheter medan specialpedagogerna oftare arbetade rent konsultativt. Även gentemot de 

finska kollegorna var likheterna slående, det enda som skilde dem åt var att de finska speciallärarna 

gjorde fler egna bedömningar om vilket stöd som skulle sättas in utifrån screening-material. Detta 

senare resultat ligger i paritet med en tidigare undersökning som Takala, Pirttimaa och Tormanen 

genomförde 2009 och som gav vid handen just detta. Hamilton-Jones och Vail (2013) skriver om 

sin studie i Australien om gynnsamma resultat som påvisats om speciallärare får samarbeta samman 

med ordinarie undervisande lärare. Detta kan öka elevers studiemässiga resultat. De skriver också 

att känslan av att man i klassrummet lyckas bättre med att individualisera undervisningen tyvärr inte 
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bottnar i något konkret bevis – vilket i sin tur blir problematiskt eftersom all specialpedagogisk 

aktivitet bör ta avstamp i vetenskaplighet. 

 

Sammanfattningsvis vill vi säga att även om det råder enighet kring hur elevhälsoteam bör 

organiseras och vilka yrkesgrupper som ska ingå i dessa så verkar det finnas viss oenighet kring 

arbetsuppgifter. Särskilt specialpedagogens roll är ifrågasatt och det finns en diskrepans mellan 

pedagogernas – och i viss mån skola i stort - förväntningar på specialpedagogernas arbetsuppgifter 

sett till utbildningens syfte.  

Vad som genererar stödåtgärder och förklaringar av stödbehov 

Vad som generar stöd är intressant då det i viss utsträckning pekar ut en riktning för hur 

diskussionen går på en arbetsplats kring när en enskild skola ska sätta in stöd. I USA och Kina 

(Worrel & Taber, 2009) finns det uttalade listor för vilka svagheter hos elever som direkt 

kvalificerar dessa för stödåtgärder. Även England har liknande system (Squires, Humphrey, Barlow 

& Wigelsworth, 2012) där det finns 11 kategorier av svårigheter som på olika sätt ska generera stöd 

för elevernas räkning. Utifrån svenska förhållanden menar Emanuelsson och Persson (2002) att de 

elever som alls får någon hjälp i viss utsträckning är helt slumpmässigt. Varje skola definierar 

fristående vad som utgör grund för stödåtgärder. Det verkar enligt de båda författarna som om detta 

beror mer på miljö och kultur på aktuell skola. Annars finns det i Sverige ingen lista centralt given 

med diagnoser eller åkommor som per automatik leder till stödinsatser inom skola för de elever som 

riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. Ett undantag är om diagnosen faller in under Lagen om 

Stöd och Service för vissa funktionsnedsatta (LSS) att det stöd som är kopplat till dessa elever är 

inte nödvändigtvis pedagogiska sådana. Generellt ser dock det svenska regelverket annorlunda ut. 

Gerrbo (2012) har i sin avhandling försökt finna svar på vad som i skolan syns kräva 

specialpedagogiska insatser av specialpedagog och hur detta förstås och förklaras. Gerrbo för ett 

övertygande resonemang om att problem mestadels bottnar i social problematik uttryckt inom 

skolan och hur detta påverkar det skolmässiga arbetet. Det finns flera arenor och tillfällen som ökar 

risken för konflikter, såsom raster, byten av aktiviteter inom skola/förflyttningar och vikarier. 

 

Karlsson (2008) visar i sin undersökning att det hos lärarna finns en idé om att arbeta 

kompensatoriskt kring elever och deras svårigheter och att lärarna anser eleverna vara ägare av sitt 

eget misslyckande. Lindqvist, Nilholm, Almqvist, och Wetso (2011) bekräftar i viss mån denna bild 

i sin undersökning om hur olika yrkesgrupper inom skola ser på elevers svårigheter. Det framgår i 

artikeln att nästan alla yrkesverksamma inom skola oftast anger eleverna som ägare av 

problematiken som är gällande. Isaksson (2009) har undersökt hur skolor konstruerar normalitet 
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genom att gå igenom elevers individuella utvecklingsplaner (IUP:er) och däri läsa sig till hur elever 

beskrivs. Där framgår att problem i skolan ofta tillskrivs den enskilda eleven, samma sak gäller 

föreslagna åtgärder – alltså att eleven själv ska göra något eller ändra på något. Lindqvist, Nilholm, 

Almqvist, och Wetso (2011) skriver om andra förklaringsmodeller till elevers studiemässiga 

tillkortakommanden. Dessa var dåliga hemförhållanden, att målen i skolan är för svåra för eleven att 

uppnå, att skola inte är anpassad för att bereda undervisning för elever med svårigheter, att grupper 

fungerar dåligt eller att vissa specifika lärare inte besitter rätt kunskaper för att ta hand om elever 

med inlärningssvårigheter. Det är av intresse enligt författarna att de orsaker som anges som 

bakomliggande för elevernas svårigheter att uppnå målen för undervisningen ofta är de som är 

svårast att förändra.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturen att det i flera länder finns angivna listor för vilka typer av 

diagnoser och vilka problem som automatiskt kvalificerar elever till stödåtgärder och orsaker till 

detta visar Gerrbo ligger oftast i social problematik hos eleven. Generellt kan sägas att förklaringen 

till varför elever behöver extra hjälp står att finna hos enskild elev. Sällan eller aldrig anses skolan 

eller lärare ligga bakom elevers misslyckanden att uppnå kunskapskraven.  

Hur tar man reda på behovet av stöd 

Emanuelsson och Persson (2002) har i en longitudinell studie under 10 år följt elever genom hela 

deras skolgång i grundskolan. Ett av de resultat som studien kommer fram till är att personal tidigt i 

barnets skolkarriär vet – utifrån hur elever svarar på stödinsatser - att denne senare troligen kommer 

få problem med att uppfylla målen för undervisningen. Det borde alltså inte behöva komma som en 

överraskning för lärare inom senare stadier. Hibe, Farkas och Morgan (2010) visar även på detta i 

sin artikel – om hur en den tidiga skolkarriären är en skattning för hur det senare kommer att gå för 

elever. Författarna tror att de skillnader som unga skolbarn uppvisar är sprungna ur social klass.  

 

Worrell och Taber (2009) skriver om hur man i USA valt att göra standardiserade tester på alla 

elever för att undersöka om de uppnår målen för undervisningen. Squires, Humphrey, Barlow, och 

Wigelsworth (2012) riktar kritik mot detta förfarande då det finns risk att den här typen av tester – 

särskilt i yngre åldrar – kan påvisa att en elev är i behov av stödåtgärder när det egentligen kan röra 

sig om en mognadsfråga hos enskilda elever. Författarna har skrivit en artikel som handlar om det 

Brittiska skolsystemet och påpekar att det i en klass kan finnas elever som är nästan ett år yngre än 

sina klasskamrater. Att då förutsätta att de ska ha möjlighet att nå lika höga resultat på tester som 

sina äldre klasskamrater är helt enkelt inte rättvist. Det som inom skolan tolkas som 

inlärningssvårigheter skulle – menar författarna - av extern expertis kunna tolkas som helt 
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åldersadekvat prestationer. Även Dhuey och Lipscomb (2010) skriver om elevers relativa ålder och 

hur denna kan påverka hur elever uppfattas. De menar att varje månad yngre som en elev är utgör 2-

4 procents ökad risk för att bedömas ha behov av särskilt stöd. Isaksson (2009) gjorde flera 

delstudier i sin avhandling varav en handlar om hur skolor väljer att identifiera elever. Han pekar på 

att det finns i huvudsak tre sätt som detta görs på. En pedagogisk modell vilken vilar på screening 

av elever. En social sådan som fokuserar på elevens sociala situation. Denna modell är grundad på 

normerande bedömningar, ofta gjorda av lärare i elevens närmiljö. Den tredje och sista 

identifikationsmodellen utgörs av en medicinsk sådan – där problem hos eleven tillskrivs rena 

medicinska orsaker, såsom illamående, mental ohälsa osv.  

 

Litteraturen visar att vanligaste sättet för att ta reda på vilka elever som är i behov av stöd är att göra 

standardiserade tester. Detta får dock utstå en del kritik då de som forskar på screening pekar på ett 

problem med sådana tester när elevgruppen kan befinna sig i ett ganska brett åldersspann inom 

samma årskurs.  

Hur kan stödåtgärder ta sig uttryck 

Stöd för elever i behov av sådant för att nå målen kan kategoriseras i två huvudgrupper – sådant 

stöd som sker inom ordinarie verksamhet, detta kallas oftast för inkludering eller för ett 

inkluderande arbetssätt, samt exkluderande stöd som ges utanför den ordinarie klassen. Ett vanligt 

förekommande stöd, det integrerade stödet, beskrivs av Meynert (2014) som att elever är med i 

ordinarie verksamhet till största delen av tiden men stundtals försvinner för att ta del av erbjudna 

stödåtgärder, såsom extra matematik eller liknande.  

Stöd kan alltså ges i olika former i klassrummet eller så kan det ske utanför klassrummet. Ett stöd 

som sker fortskridande och som är väldigt viktigt är lärarens förmåga att skapa relationer och föra 

goda samtal. Enligt Gerrbo (2012); Bevan-Brown (2006) är relationen  en viktig framgångsfaktor 

när lärare på Nya Zeeland undervisar barn med bakgrund hos ursprungsbefolkningen. Som en 

motpol mot det goda samtalet som efterfrågas i klassrummet så har Sazak-Pinar och Guner-Yildiz 

(2013) skrivit om vilken typ av feedback som elever i stödåtgärder får ta del av. De pekar ut att det 

som elever i behov av särskilt stöd minst fick höra var uppskattning kring socialt beteende. Det som 

dessa elever mest fick höra var ogillande kommentarer kring socialt beteende.  

 

Ett vanligt form av stöd är att anpassa uppgifterna för att elever med svårigheter lättare ska klara av 

dem. Gerrbo (2012) benämner detta såsom avståndsreducering.  

Enligt flera studier (Sadioglu, Biglin, Batu & Oksal, 2013; Woodcock, 2013; ) är lärarstudenter och 

lärare positivt inställda till att anpassa material för att bättre passa elevernas behov och till att 
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förändra lektionen och dess innehåll. Studien av Sadioglu et al. (2013) visade också hur lärare i 

turkisk grundskola valde att bedöma sina elever utifrån kunskapskraven lite annorlunda om de hade 

specifika inlärningssvårigheter. De kunde också förändra lektionen och dess innehåll.  McGee 

(2011) lyfter fram kritik mot avståndsreducering, när han i sin undersökning pekar på att elever i 

USA fått sin skolgång så tillrättalagd att de är sämre rustade för klara sig ute i arbetslivet, där ingen 

går eleverna tillmötes i deras svårigheter.  

 

Lindqvist, Nilholm, Almqvist, och Wetso (2011) skriver om hur tillgång till en speciallärare kan 

vara en framgångsfaktor för vissa elever. Gerrbo (2012) benämner detta fenomen såsom 

överbryggning. Att överbrygga tillvaron för elever i klassrummet kan även vara att vissa elever får 

göra avkall på de regler som annars finns i klassrummet, gällande när man tar rast, var man får vara 

osv. Annat som Gerrbo betonar är det kollektiva lärandet hos pedagogerna vilket leder till 

förståelseutveckling – då är stödet mer inriktat mot personalen i syfte att förändra deras attityder än 

att direkt jobba mot elever.   

 

När det gäller anpassningar i klassrummet och att anpassa sin undervisning för att det ska passa alla 

de behov som finns i klassen så har Moen (2008) skrivit om en norsk lågstadielärare och hur hon 

anpassar sitt klassrum för att bättre passa två pojkar i behov av särskilt stöd. Hon gör detta genom 

att betona fem saker i klassrummet. Dels strävar hon efter att skapa en klass där alla känner att de 

hör hemma, de ska uppleva gemenskap i klassen. Barnen måste utveckla sin förmåga att bemästra 

skolan som fenomen. Genom roliga händelser skapas gemenskap, en uttänkt strategi för att barnen 

ska känna sig trygga som barn och som vuxna förhoppningsvis ha goda minnen från skolåren. Hon 

gör ett aktivt försök att involvera alla elever och det sista är lärande, alla elever i klassen ska lära sig 

saker. Både socialt och akademiskt.   

 

Worrell och Taber (2009) skriver om hur det i Kina länge varit en policy att inkludera elever i behov 

av stöd i ordinarie verksamhet. Det beskrivs också i artikeln om hur det trots goda intentioner är ett 

reellt problem att få ungdomar i behov av stöd att komma till skolan. Det framkommer att det 

mycket väl kan vara så att den kinesiska ekonomin – som ännu är beroende av arbetskraft – kan 

vara en orsak till detta. Ungdomar och barn kan få jobb både på landsbygd och i städerna även om 

de inte har utbildning. Denna uppfattning delas av Deng och Holdsworth (2007) som i sin artikel 

beskriver hur ett utbildningsprojekt i Gansu provinsen i Kina lyckas ganska väl i sin intention att 

öka närvaron av elever i behov av stöd i skolan. De gör också en sak av att orsakerna till deras höga 

frånvaro delvis grundas i attityder men även att tillgången till okvalificerat arbete är så stor att 

utbildning inte behövs i samma utsträckning som i andra delar av världen. Worrell och Taber (2009) 
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beskriver vidare om hur det i USA finns en interventionstrappa där man i första hand försöker 

hjälpa elever som uppvisar svårigheter i ordinarie verksamhet. Fungerar inte det så placeras eleven i 

en exkluderande verksamhet där denne får ännu mera stöd. Om eleven sen uppvisar måluppfyllelse 

så får vederbörande återkomma till sin gamla klass. 

 

Som sista form av stöd skriver Gerrbo (2012) om särskild undervisningsgrupp som en insats för att 

komma till rätta med elevers svårigheter att uppnå betyg. (se även Sadioglu, Bilgin, Batu, och Oksal 

(2013)). Detta är alltså en grupp elever som lyfts ut ur ordinarie klassrumsverksamhet för att istället 

placeras i ett mindre klassrum. En sådan här undervisningsgrupp kan enligt Karlsson (2008) hamna 

i en form av ingemansland där den av skolan uppfattas såsom inkluderande men i all praktisk 

realitet inte är det. Verksamheten som Karlsson följt är visserligen placerad i skolan, gruppen följer 

sitt gamla schema och tar sina klassfoton med gamla klassen, men det finns ingen skylt som visar 

var de håller till. Ingen klocka som ringer in efter rast. McCoy, Banks och Shevlin (2012) framför 

en form av kritik mot den lilla undervisningsgruppens vara eller icke vara i sin artikel om irländska 

förhållanden och om hur särskilt pojkar från sämre ekonomiska hemförhållanden eller arbetarklass 

är överrepresenterade bland skolbarn som bedöms vara i behov av särskild undervisningsgrupp. De 

visar också att även sådana diagnoser som inte grundar sig på medicinsk diagnos utan snarare moral 

– såsom beteendeproblematik – tillskrivs större andel pojkar. Hibel, Farkas och Morgan (2010) 

skriver om hur minoritetsgrupper i USA är – motsatt till vad man kan tro - mindre troliga än vita 

och icke-spansktalande elever att placeras i stödåtgärder. Detta tros ha att göra med den kontext som 

dessa elever befinner sig i när undersökningen genomförs. Författarna resonerar kring att de skolor 

som de undersökt har en stor andel med minoritetsgrupper och att det på en sådan skola kanske inte 

finns medel till en särskild undervisningsgrupp såsom det kan göra på en skola med mer medel. 

Keslair, Maurin, och McNally (2012) skriver mer om hur skolans kontext påverkar 

risken/möjligheterna för elever att placeras i särskild undervisningsgrupp som ett led i det stöd som 

ges. De här författarna har undersökt skolor både i USA och i England och funnit att om en skola är 

relativt högpresterande generellt – då ökar risken för låg och mellanduktiga elever att placeras i 

åtgärder. Och detta är även sant för det motsatta. Om en skola presterar på relativt låg nivå så 

minskar antalet elever i stödgrupper. Författarna pekar också på att för de elever som hamnar i 

stödgrupper, men som inte har väldigt stora problem jämfört med andra elever i sin åldergrupp – så 

kan stödgruppen försämra deras studieresultat. Åtgärden att placera elever i särskild grupp, ofta i 

mindre konstellation kan alltså försämra elevers prestation jämfört med deras åldersgrupp.  

  

Mattson (2001) har skrivit om hur barn med funktionsnedsättning upplever sin skolgång i en vanlig 

skola respektive en skola speciellt anpassad för elever med nedsatt rörelseförmåga. Hennes resultat 
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tyder på att de skolor som möter heterogena grupper är bättre på att anpassa sig efter elevers 

enskilda behov. Det är som om ett inkluderande arbetssätt föder förmågan att arbeta inkluderande. 

Ju mer erfarenhet en skola skaffar sig att arbeta med elever i behov av olika sorters stöd desto bättre 

blir denna skola på det.  

 

Stöd för elever kan delas upp i sådant stöd som ges i klassrummet och stöd som sker utanför – ofta i 

liten grupp. Gerrbo (2012) har myntat begreppen avståndsreducering och överbryggning - vilka 

handlar för det första om att korta ner avstånden mellan elev och måluppfyllelse. Sådant arbetssätt 

kan bestå i att ge eleven enklare uppgifter eller färre uppgifter. Överbryggning är tillgången till 

hjälp i klassrummet i form av en assistent, eller att läraren för vissa elever får göra avkall på regler 

som normalt gäller alla elever. Det verkar enligt litteraturen som om det finns en viss korrelation 

mellan att hamna i stödåtgärder tidigt i livet och behöva detta även senare.  

Metod  

Kvalitativ forskningsmetod  

Vi har valt en kvalitativ inriktad undersökning baserad på 22 semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger och speciallärare. Enligt Trost (2005) ska kvalitativa intervjuer användas för att se 

verkligheten på samma sätt som den som man intervjuar och sedan tolka vad det kan innebära sett 

ur ett teoretiskt perspektiv, för den här uppsatsen, ett sociokulturellt sådant.  

Intervjun utgick ifrån nio övergripande frågor (Bilaga1) relaterade till kartläggning och till 

stödinsatser i skolan. Det kändes viktigt att det fanns en viss given struktur som vi kunde gå utefter, 

en mall för att det inte skulle bli ett alltför fritt samtal med den intervjuade. Först frågade vi allmänt 

om informanternas utbildning och vad de arbetade med. Sedan bad vi dem berätta om hur de får 

reda på att det finns elever som riskerar att inte nå lägsta kunskapskraven. Vi frågade explicit kring 

själva utredningsförfarandet och vilka yrkesgrupper som normalt ingick i detta. Efter det bad vi 

informanterna beskriva de stödåtgärder som fanns på varje arbetsplats för elever som de efter 

utredning kom fram skulle kunna ha nytta av detta. Slutligen var vi nyfikna på om de nya regler om 

extra anpassningar och särskilt stöd som kom ut sommaren 2014 fått någon inverkan på hur det på 

arbetsplatsen pratades och diskuterades kring anpassningar, undervisande lärares ansvar i frågan 

och särskilt stöd och vad som skiljer särskilt stöd från extra anpassningar. 

Stensmo (2002) menar att intervjufrågor bör vara öppna frågor och ha omvänd ordföljd, att de 

inleds med ett frågeord som t ex när, var, hur, vad, vem/vilka, varför osv. En lämplig öppning på en 

fråga enligt Stensmo (2002) är: berätta för mig om…  

Datainsamlingen av de semistrukturerade intervjuerna med 22 specialpedagoger/speciallärare 

skedde till största delen genom ett fysiskt möte, åtta intervjuer gjordes även med hjälp av telefon 
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med inspelningsfunktion på mobilen. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sen ordagrant.  

Urval 

I undersökningen har vi intervjuat 10 specialpedagoger och 12 speciallärare vid olika grundskolor i 

13 kommuner, varav en informant var både specialpedagog och speciallärare. Det är vid 12 f-6-

skolor, 2 f-9-skolor, 1 4-9-skola och 7 6-9-skolor med stor geografisk spridning eftersom vi bor 

relativt långt ifrån varandra i landet. Några informanter har ansvar för två skolor. Det visade sig att 

flertalet personer som vi intervjuat som arbetar på en specialpedagog – eller speciallärartjänst inte är 

utbildade specialpedagog/lärare. Några höll dock – när undersökningen gjordes – på att utbilda sig. 

I intervjuerna framgick att det är de som tillsammans med rektor har ansvaret för att kartlägga 

elevers styrkor och svagheter om en elev ses vara i behov av extra stöd.  

Tillvägagångssätt  

Vi kontaktade specialpedagog och speciallärare vid grundskolor med tydliga kontaktuppgifter på 

sina hemsidor, i flera kommuner genom att ett missivbrev, kommuner genom att ett missivbrev, 

(Bilaga 2), som skickades till respektive specialpedagog/lärare. Vi kontaktade 138 

specialpedagog/lärare genom mail samt 96 specialpedagog/lärare i en grupp på facebook. Vi fick 

svar från 22 informanter totalt. I missivbrevet framgick det vilka vi var, att vi skulle ringa upp dem 

vid kontakt eller personligt möte samt att vi berättade om syftet med vår studie som var att 

undersöka hur skolor kartlägger elevers studiesituation innan extra stöd sätts in och vilket stöd som 

kartläggningen kan leda till.  Därefter, när informanterna tackade ja till att vi kunde kontakta dem så 

valde vi att innan avsatt möte maila ut våra intervjufrågor, (Bilaga 1), eftersom vi tyckte att det vore 

bra om dem vi samtalade med fick möjlighet att förbereda sig. Vi upplyste också om de 

forskningsetiska principerna. Intervjuerna spelades vid varje intervjutillfälle in på mobiltelefon eller 

surfplatta. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen under en tidsperiod om fyra veckor. Varje 

intervju har sedan transkriberats ordagrant i talspråk men inte alltid i hela meningar och därefter har 

textmassan bearbetats. Generellt har vi försökt översätta visst talspråk till mer passande skriftspråk. 

Vi ägnade mellan tjugo och fyrtio minuter till varje intervju. Intervjuerna spelades in på telefon 

respektive surfplatta. Telefon intervjuerna spelades in via telefonens högtalare för att kunna spelas 

in på Ipads. 

Databearbetning och analysmetod  

När våra 22 intervjuer var genomförda och transkriberade läste vi igenom allt textmaterial för att få 

en känsla av helheten samt för att reflektera över innehållet i materialet. Vi använde oss av Dropbox 

för att enkelt kunna dela dokument med varandra. Häri skapade vi sedan undermappar med olika 

innehåll. Transkriberingarna sorterades i mappar och i olika dokument utifrån intervjufrågorna, för 
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att sen ytterligare smalnas av i excel för att vi lättare skulle finna svaren på våra frågeställningar och 

vårt syfte samt låta den teoretiska ansatsen genomsyra vårt arbete. Tillsammans letade vi efter 

teman och ledtrådar och Lena skapade fler mappar där vi sorterade ut våra resultat. Lena tog ansvar 

och arbetade med att få fram likheter och skillnader samt att jämföra vilka svar vi fått – hela tiden 

med vårt syfte och våra frågeställningar samt teoretiska perspektiv som klangbotten sökandet av 

substans till resultatet. Vi kodade fraser i texterna med olika färger för att därefter sortera in dem i 

olika mappar. De teman och ledtrådar, meningar, fraser som hörde ihop utgjorde grunden för 

analysen. Text som inte svarade mot vårt syfte och våra forskningsfrågor uteslöts. Därefter lästes 

alla transkriberingar igenom igen av oss för att eventuellt komplettera och fylla ut resultatet. Vidare 

ställdes resultatet mot litteraturen och vår teoretiska ansats, det sociokulturella perspektivet, vilket 

utgjorde stödet inför analysen av vårt material. Arbetsfördelningen har vi försökt fördela jämt 

mellan oss tre författare. Alla tre letade litteratur både svensk och internationell. Vi kontaktade var 

och en skolor i hela landet för att få informanter att intervjua. Carina och Patrik utförde sju 

intervjuer och Lena utförde åtta samt att vi transkriberade våra egna intervjuer.  Lena tog på sig 

ansvaret att sortera och färgkoda transkriberingarna samt söka efter rubriker och teman. Patrik 

letade litteratur både svensk och internationell och Carina hjälpte till med litteratursökandet samt att 

Carina fokuserade även på och tog ansvaret över metodavsnittet.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att forskaren i induktiv innehållsanalys gör en analys, en 

tolkning av textens innebörd. Det medför att det alltid blir någon form av tolkning av en text men 

betyder också att denna tolkning kan vara mer eller mindre djup. Vi har använt induktiv 

innehållsanalys i vår undersökning för att få fram likheter och skillnader, vi har analyserat texten för 

att kunna jämföra våra svar med vårt syfte och våra frågeställningar som grund i vår fördjupade 

analys. Downe-Wamboldt (1992) har skrivit om att formulera tillfälliga kategorier redan efter en 

första, ytlig genomgång av materialet och att därefter koda all text. Holsti (1969) skriver om vikten 

av att röra sig direkt från urval av meningsbärande enheter till kodning och kategorisering.  

Det är också viktigt att röra sig fram och tillbaka mellan dessa steg i processen av att bearbeta sitt 

material. I vår egen innehållsanalys kodade vi fraser i texterna med olika färger, därefter sorterades 

de in i olika mappar. Vi sökte efter teman, ledtrådar, meningar och fraser där vi såg likheter.  

Analys av resultatet 

I vårt sorterings- och bearbetningsarbete med att analysera vårt resultat utkristalliserades olika 

teman ur transkriberingarna. Transkriberingarna sorterades och analyserades utifrån 

frågeställningarna, syftet och det teoretiska perspektivet vi valt, se Figur 1. Frågeställningarna har 

angett tonen på de olika teman och rubriker som vaskats fram under analysen vilket sedan utmynnat 

i de slutliga rubrikerna, se Figur 2.  
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Figur 1. Steg i analysförfarandet 
Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av hur elevers behov av stödinsatser i 

grundskolan kartläggs, samt vilka insatser de erfar att kartläggningen kan leda till. 

Teoretisk referensram 
Sociokulturellt perspektiv 

Frågeställningar 

Frågeställning 1 
Hur bedrivs arbetet för att ta reda på vilka stödinsatser som en elev 

behöver för att nå minsta kunskapskrav?  

 

Frågeställning 2 
Vilket stöd erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven?  

 

Steg 1. Sortering 

1. Identifiering av behovet av stöd 2. Utredning av behovet av stöd och stödet 
Identifikation av behovet av insatser. När elev inte når målen  

 

Kartläggning - och hur den kan se ut? Hur ser arbetet ut för att ta 

reda på vilka stödåtgärder som en elev behöver för att nå minsta 
kunskapskrav?  

 

 

Den första frågeställningen: ”Hur bedrivs arbetet för att ta reda på vilka stödinsatser som en elev 

behöver för att nå minsta kunskapskrav?” ledde till rubrik om identifiering: - Identifiering av 

behovet av stöd. Identifikation av behov insatser när elev inte når målet. Den andra 

frågeställningen: ”Vilket stöd erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven? ” fick 

rubriker som riktar sig mot: - Utredning av behovet av stöd samt stödet. Kartläggning och hur den 

kan se ut? Se figur 1. I steg 2 till 4 kan bearbetningen av teman och rubriker följas till steg 5 vilka är 

de slutliga rubrikerna och de teman vi landade i. Steg 6 ledde oss till vad vi såg intressant att ha som 

framtida forskning efter att vi avslutat vårt arbete, se Figur 1 och 2. 

 

I figur 2 under bearbetningen av transkriberingarna sorterades text ut som speglade syfte och 

frågeställningar vilket efterhand ledde till teman, steg 2. Där efter samlades teman efter likheter 

eller samhörighet, se steg 3. Likheter och samhörigheterna kunde sedan rubriksättas till tre rubriker: 

Identifiering av behovet av stöd, Stödåtgärder och stödjande verktyg, steg 4. Under Identifiering av 

behovet av stöd finns teman som visar hur information tas om hand och hur den flödar vilket svarar 

på frågeställning 1, Hur bedrivs arbetet för att ta reda på vilka stödinsatser som en elev behöver för 

att nå minsta kunskapskrav? De två andra rubrikerna stödåtgärder och stödjande verktyg svarar mot 

frågeställningen 2 Vilket stöd erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven? Under 

rubriken stödåtgärder finns mer rumsliga perspektiv som var den stödjande verksamheten förekom. 

Rubriken: ”Stödjande verktyg” samlade mer handfasta teman: ”Stöd i ämnet”, ”tekniska 

hjälpmedel”, ”handledande uppgifter”, ”den sociala miljön” och ”inkludering och mindre grupper”. 

De slutliga rubrikerna och temana finns i steg 5 där det utkristalliserats rubriker och teman: ”Arbete 

för att förstå behovet av stöd” samt ”stödåtgärder”. Under rubriken: Arbete för att förstå elevers 

stödbehov ingår identifieringen av stödet, hur informationen flödade, genomgång av vilken personal 
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som medverkade vid kartläggningen samt screening för att upptäcka elevers behov. Vidare inryms 

observationer och dokumentering under denna rubrik. Under rubriken ”Stödåtgärder” inryms stödet 

i och utanför klassrummet samt stöd till personal.   
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Figur 2 Steg 2 till 6 i sorteringsförfarandet  

Steg 2 Rubriker, teman Steg 3 Rubriker, teman Steg 4 Rubriker, teman 
Identifikation av behov insatser 

Informationsflöde 
Personer och yrken kring identifieringsprocessen  

Specialpedagogen 

Kartläggningen 
Elevhälsoteam 

Identifierings verktyg 

Screening 
Arbetslagets uppgift  

Observationer 

Screening 
Utredning av behovet av stöd Kartläggning  

Uppdelning av läsår och termin för avstämningar 

Dokumentation  
Förebyggande arbete 

Kurator 

Förhållningssätt 

Arbetet med den nya regeln 

I klassrummet/Inkludering/Extra 

anpassningar/Individualisering 
Stödåtgärder 

Utanför klassrummet 

Utanför skolan  
Material 

Gruppkonstellationer  
Tekniska hjälpmedel 

Handledande uppgifter 

Social miljö 

Studio 
Organisationsnivå/EHT 
Inkludering 

Tidiga insatser 
IT-stöd Datorer och Ipads samt program 

Personella resurser, i klassen, mindre grupper 

Lokaliteter  
Expertishjälp 

Gruppsammansättningar och gruppstorlekar 

Intensivträning 
En-till-en, individuella instruktioner, förenklat 

material 

Bildstöd, bildschema 
Lathundar 

Spec- Specialpedaogoer/Speciallärare 

Muntliga prov och redovisningar 
Anpassad studiegång 

Svenska-Språkhandledare 

Matematik 
Anpassad verksamhet 

Hjälp i klassrummet, SP, SL 

Hjälp med strukturer 
Spec-team 

 

Identifieringen av behovet av stöd 

Observationer 
Informationsflöde 

Arbetslagets uppgift 

Screening 

Arbetet med den nya regeln 

Utredning av behovet av stöd? 
Uppdelning av läsåret för avstämningar 

Dokumentation 

Stödet 
Tidiga insatser 

IT-stöd Datorer och Ipads samt program 

Personella resurser, i klassen, mindre 
grupper 

Lokaliteter  

Expertishjälp 

Gruppsammansättningar och gruppstorlekar 

Intensivträning 

En-till-en, individuella instruktioner, 
förenklat material 

Bildstöd, bildschema 

Lathundar 
Spec- Specialpedaogoer/Speciallärare 

Muntliga prov och redovisningar 

Anpassad studiegång 
Svenska 

Matematik 

Anpassad verksamhet 
Hjälp i klassrummet, SP, SL 

Hjälp med strukturer 

Spec-team 

Förebyggande arbete 

Kurator 

Förhållningssätt 

 

Identifiering av behovet av stöd 
Informationsflöde 

Specialpedagogen 

Elevhälsoteam 

Personalberörd av kartläggning 

Stödåtgärder 
I klassrummet 

Utanför klassrummet 

Utanför skolan 
Stödjande verktyg 
Stöd i ämnena 
Tekniska hjälpmedel 

Handledande uppgifter 

Social miljö 

Inkludering och mindre grupper 

 

 
Steg 5 Slutliga rubriker och teman mot syfte, frågeställningar och teoretisk referensram 

Arbete för att förstå elevers stödbehov 
Identifiering av behovet av stöd 

Informationsflöde 
Övrig personal som berörs av kartläggning 

Screening som identifieringsverktyg 

Observationer 
Dokumentation 

 

Stödåtgärder 
Stödet i klassrummet 

Stödet utanför klassrummet 
Stödet till personalen 

 

Steg 6 Rubrik till framtida forskning: Förebyggande arbete 
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Trovärdighet och validitet 

Gustavsson (2010) skriver att en studie med hög trovärdighet kan upprepas av andra och ge ungefär 

samma resultat. I vår undersökning har vi 22 informanter från 13 kommuner vid grundskolor i 

Sverige. Vi hade nedskrivna frågor inför intervjuerna som vi utgick från. Vår förhoppning är att 

andra ska få liknande svar om de använder samma frågor.  Vi var noga med att intervjufrågorna 

speglade vårt syfte och våra forskningsfrågor samt angelägna om att göra lättolkade frågor för att 

öka pålitligheten hos resultatet Med vårt urval av informanter tror vi att vår studie är generaliserbar 

det är dock svårt att veta hur andra skulle tolka resultatet då vår bakgrund färgar vår tolkning av 

resultatet. Enligt Stukát (2005) innebär validitet att man för undersökningens syfte använder en 

tillförlitlig metod och att man mäter det som är relevant, att så nära som möjligt lyckats undersöka 

det som avses. I och med att informanterna hade goda kunskaper om och var insatta i de frågor de 

skulle besvara har vår undersökning hög validitet. 

 

Tillsammans pratade vi igenom vilka intervjufrågor vi ville ställa och rent allmänt kring hur vi 

skulle tänka när vi gjorde våra intervjuer. Vi var överens om att så långt som möjligt hålla oss till de 

frågor som vi förberett men det uppstod för oss alla situationer med våra informanter som gjorde att 

vi kände oss nödgade att frångå våra ursprungliga intervjufrågor för att klarlägga något som vi inte 

förstått eller för att följa upp svar med fördjupande frågor för att på så vis öka vår förståelse för det 

som informanterna sa. Graneheim och Lundman (2004) visar att induktiv innehållsanalys är en 

tolkning av textens innebörd, denna tolkning kan vara mer eller mindre djup. Vi har använt induktiv 

innehållsanalys för att få fram likheter och skillnader, vi har noga analyserat texten för att kunna 

spegla mot vårt syfte och våra frågeställningar som grund i vår fördjupade analys. När det kommer 

till själva analysarbetet så hade en av oss en idé för hur vi skulle kunna gå till väga för att extrahera 

information och värde ur våra data efter det att transkriberingarna var gjorda. Vi satte oss ner och 

samtalade kring detta vid en fysisk träff och även senare via andra medier. Efter hand som 

materialet analyserades och kategoriserades så samtalade vi i gruppen och läste efter hand som 

underlaget för resultatdelen växte fram och förde hela tiden en diskussion kring huruvida metoden 

som sådan skulle komma att ge oss svar på de frågeställningar som vi valt att arbeta utifrån. Hade 

resultatet blivit desamma om någon annan gjorde samma undersökning? Själva tolkningen av 

svaren, särskilt vid de gånger som saker och ting inte sägs rent ut, beror på oss själva. Däri ligger 

svagheten med vår valda metod. Den är på så vis beroende av oss som skribenter, Patrik, 

specialpedagog vid en 6 – 9-skola, Carina specialpedagog vid en f – 5 skola samt Lena, 

hemkunskapslärare vid en 6 – 9-skola och vad vi har med oss när vi fördjupar oss i materialet. Den 

förkunskap vi har i ämnet är det som påverkar hur och vad vi tolkar och tar med oss in i uppsatsen 

och som vi väljer att redovisa såsom svar på våra frågeställningar.  
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 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om vikten av att under hela processen för intervjuer betänka 

de etiska aspekterna. De betonar detta eftersom en intervju till sin natur bjuder in deltagare till en 

situation där de potentiellt själva bidrar till att göra sig själva sårbara. Det finns en inneboende risk i 

metoden som sådan att forskaren som intervjuar uppfattas som så väldigt snäll och trevlig att den 

intervjuade kan komma att lämna ut mer information än vad denne först hade tänkt. De skriver att 

forskning ”bör tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen.” (Kvale & Brinkmann 2014, s.98) Det 

kan finnas en motsättning mellan viljan att bedriva väldigt intressant forskning och kravet på att inte 

kränka de personer som deltar i en undersökning. Vetenskapsrådet (2011) har i sin skrivelse om god 

forskningssed angett fyra principer om bör beaktas när forskning bedrivs. Dessa fyra etiska 

principer om man så vill är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Alla i 

undersökningen var genom missivbrevet informerade om att deras svar skulle behandlas med 

försiktighet och att deras medverkan var frivillig, de hade rätt att avbryta intervjun när de önskade 

samt att den var konfidentiell, samt att inga namn skulle anges och ingen förutom vi skribenter 

skulle få tillgång till materialet. 

Vi har tagit fasta på detta på så sätt att vi beaktat den information som vi tagit del av och bedömt om 

det kan anses vara sekretessbelagd information. Vår bedömning är att det inte varit det då det rört 

sig om information som i all väsentlig del får anses publik. Arbetsgång på skolor är inte belagt med 

sekretess. De gånger som informanterna exemplifierade med autentiska fall gjordes så 

avpersonifierat att i inte hade någon möjlighet att förstå vilken elev, eller vilket ärende som saken 

gällde. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitet på det viset att våra data under transkribering 

avpersonifierades. Ingen annan än vi har fått tagit del av rådata under arbetets gång och således vet 

ingen som läser det färdiga materialet vem som sagt vad. Däremot har vi kvar allt och om någon 

skulle vilja kontrollera vem som sagt vad så går det att göra i efterhand.   
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Resultat  

Tabell 1 
 specialpedagog Speciallärare utbildade outbildade  

22 informanter 10 12 15 7 

Tabell 1. Studiens informanter 

 

Tabell 1 visar hur många informanter vi hade, hur många som var specialpedagoger respektive 

speciallärare, samt hur många som hade en examen och inte.  

Arbete för att förstå elevers stödbehov 

Identifiera behovet av stöd 

I vår studie framkommer att det finns olika vägar för specialpedagoger och speciallärare att få reda 

på elever som inte når målen, men även att specialpedagogen och specialläraren fungerar som  

nyckelpersoner i detta insamlande av information.  

 

”för att ofta kan man bli stoppad i en korridor och det är ju det sämsta 

scenariot men det är väldigt effektivt… men det är så lätt att det blir fel 

ordning på allting det finns de elever som behöver stödet mycket fortare än 

andra kanske.”  

 

”Jag läser med alla ettor på våren och det har jag gjort redan. Jag läser med 

alla tvåor innan jul. Jag läser med alla treor innan jul och jag läser med alla 

treor på nationella. Just vad det gäller läsningen.” 

 

”Om en elev inte når kunskapskraven rödmarkeras elev i 

måluppfyllelseblanketten som finns tillgänglig på vårt intranät. Mmmm -  

tillsammans med klassläraren eller ämnesläraren diskuterar jag hur 

anpassningar kan göras -  i klassrummet. Sen kommer klasslärarna ofta 

självmant och berättar om sina bekymmer runt en elev. 

 

”vi jobbar mycket med att i vårt elevhälsoteam har vi representanter som 

sitter i arbetslagen. Och i arbetslagen och arbetslagsmötena vilket är extremt 

värdefullt för där lyfter lärare som har av någon anledning har svårt för att 

nå kunskaps kraven. Sen så har vi också koll på betygsvarningar och betyg 

överlag men framför allt får man höra det från lärarna upp till 
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elevhälsoteamet.” 

Informationsflöde 

Under den här rubriken är det vår ambition att lyfta fram de olika sätt som informationen om 

elevers stödbehov kommer specialpedagogerna till del och i förlängningen skolans elevhälsoteam 

och rektorn.  

 

Vanligtvis informerar undervisande lärare och ansvarig lärare fortlöpande under terminen till 

antingen specialläraren eller specialpedagogen som sedan tar upp ärendet i elevhälsoteamet, se figur 

3.  

 

Figur 3. Stegen för informationsflödet från elev i behov till elevhälsoteam 

1. Elev med behov 

 

2. Undervisande 

lärare, klasslärare, 

mentor, ansvarslärare 

 

3. Speciallärare, 

specialpedagog 

 

4. Elevhälsoteam 

 

 

Många informanter berättar att arbetslagen gör en kontinuerlig avstämning varje vecka kring elever 

som riskerar att inte nå målen. Det är vanligt att elevhälsoteamet är representerat på arbetslagstiden. 

Klasskonferenserna som äger rum en till två gånger per termin samt överlämningar skolor emellan 

vid skolbyten eller övergångar till ny årskurs är andra viktiga upplysningstillfällen. På en skola görs 

en resultatanalys årligen och där kan det framkomma om en elev inte når målen. Flera informanter 

berättar att de på sina skolor får information lite då och då under dagen. En specialpedagog 

berättade att det var vanligt att personal ville diskutera elever i personalrummet vilket informanten 

upplevde som obekvämt. Denne hade då sett till att lärarna istället fick boka tid för att överlämna 

information. Det visar sig att nästan alla professioner som befinner sig inom skola kan på något vis 

och någon gång inkluderas i själva kartläggningsarbetet.  

Övrig personal som berörs av kartläggningen 

Förutom de båda grupper, specialpedagoger och speciallärare, som vi är intresserade av specifikt i 

just den här uppsatsen så är skolsköterskan, kurator och klasslärare vanligt förekommande, så även 

psykolog och skolläkaren. Yrkesgrupper som normalt agerar utanför skola såsom logoped och 

specialpedagog knuten till den centrala enheten i kommunen kunde medverka enligt våra 

informanter. Ett självklart inslag var föräldrar och eleven som det gällde.  

Våra informanter beskriver hur de under utredningsförfarandet går lite olika till väga för att ta reda 

på mer om eleven och dennes behov av stöd. På en skola utreds hur eleven fungerar i miljön och 

vari problemet ligger samt vad som fungerar bra. Många skolor jobbar med både elevens starka 

sidor och elevens svårigheter. En av de intervjuade beskriver utredningsförfarandet på följande sätt:  
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” … samtal med lärare – ämneslärare - hur går det – hur arbetar eleven? – 

vad fungerar bra – vad fungerar mindre bra – hur är eleven med kamraterna 

– vi vill veta om eleven är en del av gruppen och har kamrater det är viktigt 

hur det sociala fungerar. Viktigt är att kontrollera närvaro – frånvaro – finns 

ett mönster vid stor frånvaro, passa tider och kontakt med hemmet – och får 

titta vidare vad vi ser och vad mer vi behöver veta - ibland kanske remiss 

behöver skickas - då blir det skolsköterska som får kontakta och även 

utredning av – psykolog behövs ibland.”  

 

En annan specialpedagog berättar om hur dennes skola arbetar med två typer av utredningar. 

 

”Dels sådana utredningar som används inom den egna verksamheten, där 

försöker man fokusera på det som fungerar och faktorer som får eleven att 

lyckas. Medan utredningar som efterfrågas av exempelvis BUP tenderar att 

fokusera på det som är svårt för eleven”. 

 

Samma informant upplevde att det rådde brist på vuxenresurser som kan hjälpa elever 

finna egna strategier för att hantera sin skolgång på egen hand.  

 

Screening som identifieringsverktyg 

Flera informanter beskriver hur deras skolor har valt att screena på olika vis inom både matematik 

och svenska. Det är vanligt att så görs varje år. Inom svenska är det vanligt att använda sig av 

material som bedömer elevers läs- och skrivförmåga, sådana tester utförs av olika professioner på 

skolor, bland annat logoped och psykolog. Några informanter beskriver hur de på sina skolor valt att 

dela in läsåret i olika perioder, två på hösten och två på våren – för att enklare effektivisera och 

strukturera upp screening som arbetsredskap.  

Flera skolor har löst screeningen med att göra olika tester i alla årskurser för att få ett samlat grepp 

under hela skolgången. En specialpedagog berättar:  

 

”i förskoleklass så gör man Bornholms-modellen, ettan så är det läsettan 

som är kommunövergripande, Årskurs två har vi bestämt att vi gör dls, 

(diagnostiskt läs- och skrivprov) årskurs tre är det nationella prov,, i årskurs 

4 gör vi läs-standard, årskurs 5 gör vi gamla nationelle prov, årskurs 6 gör vi 

nationella prov, i årskurs 7 gör man diagnoserna Skolverkets årskurs 8 
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samlar vi upp och ser hur läget ser ut och så tittar vi hur gick det för de här 

eleverna genom hela vår skolgång” 

 

I flera skolor följs screeningarna av att specialpedagog eller speciallärare har uppföljning av 

testerna hos undervisande lärare i respektive testat ämne. Detta arbete leder fram till nya insikter om 

eleven så att nya utkast på strategier eller handlingsplaner kan sättas in. På en skola var det 

meningen att rektor skulle besluta om åtgärder efter det att utredningen var klar vilket informanten 

beskrev som något som kunde ha fördröjande effekt. I denna metod prövas, utförs och förkastas 

förslag för att se till bästa lösning för eleven. Vidare önskas en kontinuitet i det stöd som ges.  

Observationer 

Andra sätt som informanterna berättade om var tillvägagångssätt för att ta reda på hur det går för 

eleven och hur det ser ut i dennes vardag var att genomföra observationer.  

 

”Sen brukar jag inte alltid alls när det handlar om kunskapskraven men när 

det handlar om andra svårigheter liksom större svårigheter brukar jag 

observera eleven. 

 

”Vi gör observation, tittar på klassens miljö, ser hur materialet är placerat” 

 

En informant berättade att det var bra att kunna vara med i klassrummet för då kunde lärmiljön och 

skolmaterialet iakttas. En speciallärare berättar följande:  

 

”Det är tänkt så att om man signalerar i arbetslaget så är det är de som först 

ska jobba med eleven innan jag som speciallärare blir inkopplad.” 

 

Observation och auskultering är identifieringsmetoder som används ofta hos informanterna. En 

informant förklarade observation såsom metod på följande vis:  

 

”Ställa frågor som inte pedagogerna hinner se, reflektera över för de är mitt 

i verksamheten, Då kan ju jag se på ett annat sätt, eller så kan vi byta plats 

med varandra.” 

Dokumentation 

Hur skolor väljer att dokumentera kartläggningar ser olika ut mellan informanternas skolor. Våra 

informanter beskriver en mängd olika typer av kartläggningsmaterial och hur dessa används. Några 
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skolor har egna utformade pedagogiska kartläggningar och några skolor använder Skolverkets 

material för kartläggning. En skola har gjort en egen blankett med ett kryss-schema utifrån 

Skolverkets material där betoningen ligger på att beskriva de extra anpassningarna utifrån arbetet i 

klassrummet. Flera informanter beskriver hur det i kommunen finns en kommungemensam blankett 

där det ska skrivas in en tydlig frågeställning kring elevens svårigheter samt att det ska beskrivas 

vilka extra anpassningar som gjorts, elevens egen syn och föräldrarnas syn på situationen. En av 

informanterna berättar att man i skolan söker en röd tråd i svårigheterna hos eleverna: är det bara i 

ett visst ämne eller är det i fler eller alla ämnen som svårigheterna finns? En annan skola söker hitta 

de positiva sidorna hos eleven.  

 

Sammanfattningsvis så visar bilden från våra informanter att det utförs en mängd olika 

tillvägagångssätt som bl a screeningar, tester och deltagande på arbetslagsmöten för att inhämta 

information om elever som är i behov av olika stödåtgärder. 

Stödåtgärder 

Vår andra frågeställning handlar om att undersöka hur våra informanter beskriver det stöd som ges 

till elever i behov av detta. Det finns två huvudkategorier, sådant stöd som ges i klassrummet och 

sådant som ges utanför ordinarie verksamhet.  

Stöd i klassrummet, extra anpassningar 

Några informanter betonar vikten av att även ge anpassat material till de elever som har väldigt lätt 

för sig för att de ska sporras att arbeta vidare. Anpassade läromedel i exempelvis språk och 

matematik, används av en del för att minska gapet mellan elevernas kunskapsnivå och det som 

skolan vill att de ska tillägna sig. Annan metodik som används för att underlätta för elever är 

bildstöd. En av informanterna ger följande bild av hur stöd kan ta sig uttryck på dennes skola.  

 

”språkhandledare - mmm som hjälper elever att nå kunskapsmålen genom 

att delvis ge eleverna stöd på deras eget hemspråk. anpassningar i 

klassrummet, till exempel att ge eleven inläst material, datorstöd, förenklat 

material.” 

 

Flera av dem vi intervjuat berättar hur de arbetar ute i klassen och att det är viktigt att kunna 

samarbeta med läraren för att identifiera och sedan stödja elever med behov av extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd. En informant berättade om hur det är en bra strategi att vara med i 

klassrummet för att på plats hjälpa med strukturer för elever som behöver det. Andra skolor har löst 

det med att vara fler vuxna i klassrummet.  
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”dubbla pedagoger i klassrummet. För att inte plocka ut eleverna så mycket 

utan vi vill fånga dem där och då.” 

 

Ytterligare stödinsatser kan vara att förändra gruppkonstellationer och gruppstorlekar samt en-till-

en undervisning. Intensivträning, IT-stöd, bildstöd, stöd i olika ämnen med ämnesövergripande 

arbete utförs också. Med hjälp av dator och iPad får eleverna tillgång till talboksfunktion, 

inläsningstjänst och instruktionsfilmer som skickas av läraren antingen direkt till elevens mail eller 

läggs ut på youtube. En informant berättade följande: 

 

”Tekniskt finns det, inte datorer till alla elever. Fast de elever som är i behov 

av det så får vi ju ansöka så de får en egen dator. Alla kommunens datorer 

som finns har Spellright, Stavarex, som är de vanligaste programmen, och 

dessa har alla elever tillgång till som har chans att låna en dator. Så det 

stödet finns. Sen är det ju, vi har ju vi pratar väldigt mycket om vad vi lärare 

kan göra, man kan ju, hur tydliggör man undervisningen pratar vi väldigt 

mycket om. Man har elever som är i behov av extra anpassning, repetera 

genomgångar, tydliga scheman med bilder, med extra texter, man har det på 

whiteboarden till exempel anpassade läromedel, man använder instruktioner 

och skickar på mailen, för att kunna lyssna på instruktioner, om och om 

igen. Vid varje lektionsstart, vi har, nån har en speciell ekopen heter den, en 

grav dyslektiker, som kan spela in föreläsningar eller sånt, vi har bild-stöd 

använder vi, måste tänka, vi använder, vi försöker använda resurser,” 

 

Ett program som nämndes explicit var Timestock som hjälper elever som har svårt för 

tidsuppfattning att bättre disponera sin tid. Alla dessa hjälpmedel syftar till att brygga över den del 

som eleverna har svårt för och svårligen klarar av att uträtta på egen hand. 

En informant berättar:  

 

”vi anpassar läromedel och scannar in genom kopiator för att eleven ska 

kunna både se texten och lyssna på den samt de som skriver på dator kan 

göra uppgifter där istället för att skriva själv” 

 

En av informanterna beskrev ytterligare ett hjälpmedel, minnesträningsprogrammet RoboMemo. 

Detta är inte ett hjälpmedel som i direkt mening syftar till att korta avståndet mellan elev och 
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studier eller överbrygga svårigheter utan snarare på sikt ska bygga upp en förmåga så god att 

svårigheterna, i det här fallet med minnesfunktion, helt eller delvis ska försvinna.  

 

Några skolor har inplanerat i verksamheten mindre grupper där det finns tillgång till stöd.  Här 

nedan följer några citat på informanternas kommentarer om inkludering och mindre grupper. 

 

”För att inte plocka ut eleverna så mycket utan vi vill fånga dem där och då, 

istället för att tänka resurspedagoger så och speciallärare som hoppar in så 

är det två pedagoger på fulltid som jobbar där.”  

  

”Vi vill verkligen behålla eleven i klassen och göra så mycket som möjligt 

där – sista utvägen är att lyfta ur eleven från klassen – vi vill få igång eleven 

i klassen vi ger starthjälp vid uppgifter – vi försöker ställa frågor som gör att 

eleven börjar tänka och – ambitionen är att koppla till verkligheten.  

 

”Vi är ju ute mycket i klasserna – vi försöker tänka nytt – som jag sa 

tidigare vi vill behålla eleven i klassen och göra så mycket som möjligt där 

– sista utvägen är att lyfta ur eleven från klassen. ” 

Stöd utanför klassrummet  

Flera av våra informanter anger hur de på respektive skola valt att ta emot elever enskilt eller i 

mindre grupp i andra lokaler.  

 

”Vi har tre rum – ett lite större och två mindre – där finns ett 

bokningsschema i de små rummen så resursen och läraren kan boka för 

elever. Vissa elever kommer för några eller ett ämne - sen är några där hela 

dagen – där förs diskussioner med dem att de ska till sin klass – de har kvar 

på sitt schema att vara med på mentorstiden i klassen. Som en länk emellan 

– de flesta går i alla fall på mentorstiden.”  

 

I de här mindre grupperna kan det förekomma bland annat lästräning. En annan skola hade socialt 

stöd i korridorer och andra rastaktiviteter. Vid psykosociala bekymmer finns det kuratorstöd att 

tillgå.  

 

”[…] spec* är ett team och sva* är ett eget. Vid ett tillfälle i veckan så har vi 
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även möten då för att se vem jobbar med vilka barn och med vilken 

problematik och hur kompletterar vi varann så att vi inte springer […] med 

samma, samma sak [...] det kan ju förta varann istället. ”  

*Spec – specialpedagog och speciallärare 

*Sva – svenska som andra språk 

 

Den lilla gruppens konstellation förändras över tid berättar en informant. Den här typen av 

verksamhet motiveras av en informant genom att denne poängterar svårigheter som vissa elever har 

att anpassa sig efter de skiftande arbetssätt som olika lärare har.  

  

”Här är vi olika ämneslärare som är olika individer eller hur, vi är olika. Och 

det gör ju att eleven får inte den här kontinuerliga strukturen och de läser ju 

av lärare snabbt, för den läraren kan jag göra si och för den läraren kan jag 

göra så.”  

 

Ett exempel på hur exkluderande en verksamhet kan bli är när en informant berättar om en särskild 

grupp elever som skolan placerade geografiskt sett långt från aktuell skola gruppen fick över tid bit 

för bit närma sig och flytta tillbaka till skolan under ett antal år och nu är gruppen tillbaka på heltid 

på den vanliga skolan.  

 

”Vi har små grupper – vid skolan – de ligger inte utanför då – mmmm utan 

inne i skolan – tidigare la man alltid särskilda grupper en bit ifrån skolan – 

så dumt – men bra att man tänker om det blir ju annars som om de inte hör 

till övriga” 

Stöd för personal 

Slutligen går det att urskilja stöd som är kopplat mer mot kollegiet istället för att skolan 

koncentrerar sig på enskilda elevers svårigheter att uppnå kunskapskraven. Några av informanterna 

berättar att de handleder pedagogerna i syfte att försöka vidga deras synsätt kring elevernas 

beteende. Detta kunde ske på olika sätt, till exempel genom att betona för läraren när något fungerat 

bra i klassrummet. Andra strategier som används är att byta plats med ordinarie lärare så att denne 

får chans att se klassen och specifika elever ur ett annat perspektiv, medan de är mitt i verksamhet. 

Genom att ställa frågor kring olika händelser som uppstått på lektionstid och som läraren inte hunnit 

uppfatta så skapas större förståelse för klassrumssituationen i stort hos pedagogen.   
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Avslutande diskussion  

Syftet med vår uppsats har varit att utröna hur våra informanter och deras respektive skolor har valt 

att arbeta för att ta reda på elevers stödbehov samt vilket stöd som sätts in för de elever som riskerar 

att inte nå lägst kunskapskrav.  

Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom att intervjua specialpedagoger och 

speciallärare. Vi ville undersöka speciallärare och specialpedagogers erfarenheter av hur elevers 

behov av stödinsatser i grundskolan kartläggs samt vilka stödinsatser de erfar att kartläggningen kan 

leda till. Enligt Trost (2005) ska man använda kvalitativa intervjuer för att se verkligheten på 

samma sätt som den som man intervjuar och sedan tolka vad det kan innebära sett ur ett teoretiskt 

perspektiv.  

 

Våra informanter arbetar som specialpedagog och speciallärare vid grundskolor i Sverige. 10 av 

informanter är utbildade specialpedagog och speciallärare samt att 12 av dem inte har den specifika 

utbildningen. Enligt Gustavsson (2010)  ska en studie med hög trovärdighet kunna upprepas av 

andra och ge ungefär samma resultat. Vi tror att med våra nedskrivna frågor inför intervjuerna är vår 

studie generaliserbar. Vår förhoppning är att med våra frågor skulle en annan studie få liknande svar 

som våra 22 informanter från 13 kommuner givit oss. Vi var noga med att göra lättolkade frågor för 

att öka pålitligheten hos resultatet. Vid tolkningen av resultatet är det svårt att veta hur andras 

erfarenheter från arbetslivet färgar tolkningen då vi förstått att våra erfarenheter har påverkat oss. 

Enligt Stukát (2005) innebär validitet att man för undersökningens syfte använder en tillförlitlig 

metod och att man mäter det som är relevant, att så nära som möjligt lyckats undersöka det som 

avses. I och med att informanterna hade goda kunskaper om och var insatta i de frågor de skulle 

besvara har vår undersökning hög validitet.  

Vi diskuterade vilka intervjufrågor vi ville ställa och hur vi skulle tänka när vi gjorde våra 

intervjuer. Vi var överens om att tanken var att hålla fast vid de förberedda frågorna men under 

intervjuerna kom vi även in på andra frågor. För att bättre förstå sådant vi inte förstått eller för att 

följa upp svar valde vi att då att frångå våra ursprungliga intervjufrågor. Vi ordnade mappar för att 

sortera ord och begrepp med färgkodning för att få fram fakta till vår analys. Kanske hade vi kunnat 

förenkla sorteringen då den blev ganska tidskrävande. Graneheim och Lundman (2004) visar att 

induktiv innehållsanalys är en tolkning av textens innebörd, denna tolkning kan vara mer eller 

mindre djup. Vi har använt induktiv innehållsanalys för att få fram likheter och skillnader, vi har 

noga analyserat texten för att kunna korrelera med vårt syfte och våra frågeställningar som grund i 

vår fördjupade analys.  
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Stödbehovet kommer till elevhälsans kännedom 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska det för eleverna på en skola finnas tillgång till 

specialpedagogisk kompetens. Alla våra informanter var en del av respektive skolas elevhälsoteam. 

Arbetet visar att informationen kring elever och att de är i behov av stöd främst kommer elevhälsan 

till kännedom via special- pedagogen/läraren. 

Specialpedagogerna får reda på att något inte står rätt till med elevers kunskapsinhämtning främst 

via två sätt. Informella möten i korridoren eller på arbetsrum. En av våra informanter berättar att 

lärarna lämnar information fortlöpande till specialpedagogen under hela terminen som i sin tur för 

informationen vidare till elevhälsoteamet. Det andra sätter som informationen kommer elevhälsan 

till del är under – för syftet - utlysta möten. Det kan röra sig om arbetslagsmöten där representanter 

för elevhälsan närvarar eller andra möten, konferenser och avstämningar. En informant berättar att 

det finns möjlighet till att boka tider hos denne för att där överlämna information. Emanuelsson och 

Persson (2002) framhåller att lärare redan tidigt i elevers skolkarriär anade om de senare skulle få 

problem med uppfyllande av kunskapskraven. Oavsett hur informationen kommer till elevhälsans 

kännedom så visar litteraturen att lärarens känsla och bedömning av elevernas behov av stöd är 

viktiga och värda att ta på allvar.  

Stödbehovet utreds 

Flera studier, Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso (2011) Isaksson (2009) har genomfört som 

visat på hur lärare skuldbelägger eleven som ägare av sina problem. Denna uppfattning delas av 

många inom skolans värld. Utifrån denna aspekt blir det intressant att undersöka var man på 

elevhälsans uppdrag försöker finna svar på elevers studiemässiga tillkortakommanden. Arbetssättet 

för att samla in informationen innefattar olika delar. Dels så samtalar elevhälsans representant med 

olika pedagoger och med föräldrar och inte minst eleven, ett arbetssätt som beskrivs av Asp-Onsjö 

(2008) såsom vanligt. Specialpedagogerna kan sitta med som observatörer i klassrummet.  

 

Ofta försöker informanterna koncentrera sig på det som funkar mindre bra, en informant berättar 

och betonar att det ibland beror lite på vem det är som ligger bakom att utredningen kommit till. 

Om exempelvis BUP begärt en utredning kan koncentrationen ligga på det som fungerar mindre 

bra, men om det är skolan själv som ligger bakom så kan fokus mycket väl istället ligga mot det 

som fungerar. Utredningar som initieras av skolan själva syftar ju oftast till att bättre förstå eleven 

och dennes behov. Hibe, Farkas och Morgan (2010) och Lindqvist, Nilholm, Almqvist, och Wetso 

(2011) menar att det finns ett samband mellan social problematik, till exempel svåra 

hemförhållanden, och sämre resultat i skolan. En informant betonar vikten av att kartlägga elevens 

eventuella frånvaro för att på så sätt utröna om det finns något mönster i frånvaron om det har en 
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social karaktär. Nilsson (2011) skriver om den pedagogiska kartläggning där det även kommer fram 

hur eleven har det utanför skolan. Även Gerrbo (2012)  resonerar över hur social problematik 

påverkar elevens skolresultat och det sociala livet på skoltiden.  

 

I flera länder används konkreta listor och liknande system för att identifiera och besluta om vad som 

ska generera stödåtgärder till elever (Worrel & Taber, 2009; Squires, Humphrey, Barlow & 

Wigelsworth, 2012). Våra informanter berättade inget om liknande checklistor. Däremot berättade 

flera av våra informanter om screeningar och tester som arbetsredskap för att ta reda på statusen 

angående elevers kunskaper. Screeningar och tester görs med olika intervall på informanternas olika 

skolor och som sedan specialpedagogerna eller speciallärarna följer upp med ett samtal samman 

med ansvarig lärare. Informanterna berättar även om att screeningar och tester kompletteras med 

observationer av eleven för att få en helhetsbild av eleven och dess situation. Därefter läggs 

strategier och handlingsplaner upp om vilket stöd eleven behöver. Detta utgör en stor skillnad 

mellan praktiken i Sverige och vad den internationella forskning vi tagit del av visar kring 

förfarandet av att identifiera elevers stödbehov i andra länder i Europa och övriga världen. Där det 

utomlands finns fasta listor och kriterier för vilka svårigheter om ska generera stöd så har vi i 

Sverige mer allmänt hållna styrdokument som är kopplade till resultat och inte elevers specifika 

egenskaper. Elever som inte uppnår de mål som kunskapskraven utgör har rätt till stöd. Ambitionen 

är att erkänna elever såsom olika och att en elev som har en diagnos mycket väl kan klara sig i 

skolan och vice versa. Risken med detta är att de stöd som ges blir godtyckliga liksom under vilka 

omständigheter det ges stöd. Detta är ytterligare en vinkel som påverkar hur stöd ges till elever, 

antingen ses eleven ur dennes positiva sidor eller så ses dessa ur de svårigheter den har. 

(Emanuelsson & Persson (2002). 

 

Vidare kan initiering av stödåtgärder bero på hur undervisningen läggs upp av läraren i aktuell 

klass. I studien av Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm (2012) tas detta dilemma upp när 

elever inte når lägsta kunskapskravet. Författarna skriver om att undervisningen inte är anpassad till 

elevernas olika förutsättningar. De menar att undervisningen ska läggas upp för eleverna och deras 

förutsättningar med utgångspunkt från att så få elever som möjligt ska få särskilt stöd, om det 

framkommer att elever inte når målen i ämnena så är det viktigt att screeningar och tidiga insatser 

sätts in och att detta är utgångspunkten för vilka insatser som ges. Informanternas generella 

uppfattning är att utgångspunkten för undervisning och stödinsatser till eleverna är att genom 

screening ta reda på elevernas kunskapsnivå.  

 

I våra intervjuer framkom att det görs screeningar och olika tester på elever för att veta hur de ligger 
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till i sin kunskapsutveckling och i förlängningen vilket stöd eleven ska få. Både i matematik och i 

svenska gjordes tester med olika intervall i våra informanters skolor. Material för att utröna hur 

elever klarar sig är ofta standardiserade tester av olika slag. I svenska är det vanligt att DLS 

används, som är ett standardiserat test för att mäta elevers läs- och skrivförmåga. Detta görs trots att 

vi i vår litteraturgenomgång visat att standardiserade tester av olika slag går att kritisera. Flera 

studier (Squires, Humphrey, Barlow & Wigelsworth 2012; Dhuey och Lipscomb, 2010), lyfter fram 

kritik eftersom standardiserade tester - enligt forskarna - riskerar att i bästa fall bara visa på 

avvikelser som kan förklaras naturligt utifrån det faktum att eleverna i en och samma klass är olika 

gamla.  

Dokumentering 

Slutligen gällde det i flödesschemat, med hänvisar till figur 4, att dokumentera det som våra 

informanter kommit fram till. Det verkar som om alla hade rutiner kring dokumentation av 

stödinsatserna för eleverna, men exakt hur de såg ut rent praktiskt skilde sig något åt från skola till 

skola. På några skolor hade kommunen valt att ta fram ett dokument centralt som skolorna ålades 

att använda sig utav där det tydligt ska stå vilka extra anpassningar som är gjorda samt 

kommentarer från föräldrar och eleven. Andra skolor hade tagit fram eget material medan 

ytterligare andra skolor använde sig av kartläggningsmaterial från skolverket. Vår 

litteraturgenomgång samt vår studie ger vid handen att kartläggningen kring elevers stödbehov kan 

se olika ut. I den pedagogiska kartläggningen samlas information om eleven från olika håll samt 

olika testresultat för eleven (Asp-Onsjö, 2008) för att på så vis få en kvantitativ och en kvalitativ 

syn på eleven, (Carlström, 2007) vidare utredning på organisation-, grupp och individnivå och 

statusen runt eleven (Runström Nilsson, 2011) samt det sociala livet som trygghet och samhörighet 

(Wahlström, 1993). Utredningen/kartläggningen går ut på är att få en övergripande beskrivning av 

det pedagogiska arbetet runt eleven och att det görs en observation för att komplettera utredningen, 

(Björndahl, 2005). Det är intressant att finna likheter mellan det som våra informanter delger oss 

och det som vi funnit när vi gjort vår genomgång av tidigare forskning.  

Stödinsatser  

 

Våra informanter berättar om hur deras arbete kan vara att befinna sig i klassrummet för att på så 

sätt finnas för att hjälpa på plats för att ge extra anpassningar och/eller särskilt stöd och andra 

informanter berättar hur vissa skolors lösning på extra resurser är att ha två pedagoger i 

klassrummet. Stödinsatser som sattes in var många och varierande. Några särskiljande drag går att 

utröna utifrån vårt resultat. Dels så går det en skarp skiljelinje mellan sådant stöd som ges i 
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klassrummet och sådant som ges utanför. Meynert (2014) menar att elever kan pendla mellan 

klassrummet och enskild undervisning. En elev kan börja i klassrummet sedan gå till 

specialundervisning för att sedan återkomma till klassen. 

Avståndsreducering 

Dels – för att ta fasta på Gerrbos begrepp – så går det att skilja på stöd som uppgiftsanpassning, för 

att elever lättare ska nå minsta kunskapskrav, respektive krav- och mål-anpassning. Detta kallar 

Gerrbo (2012) för avståndsreducering. Flera av våra informanter beskriver hur elever får tillgång till 

förenklat material i exempelvis matematik. Informanter berättar hur de använder anpassat material 

till elever för att minska klyftan mellan elevernas kunskapsnivå och det som skolan vill att de ska 

lära sig. Det är intressant att detta sker relativt okritiskt. Ingen av våra informanter förde något 

resonemang om det negativa kring ett sådant här förfarande.  

 

McGee (2011) menar att eleverna blir dåligt fostrade i att arbeta då de inte fått kämpa så mycket 

mot svårigheter utan fått mycket i skolan tillrättalagt. Annan forskning visar att elever med 

svårigheter bedöms annorlunda utifrån kunskapskraven samt att lektionsupplägget ser annorlunda 

ut, (Woodcock 2013; Sadioglu, Bilgin, Batu, & Oksal 2013). Elever som exempelvis har svårt för 

matematik får tillgång till, ett grundläggande material för att endast nå kunskapskraven, utan att det 

egentligen diskuteras särskilt mycket huruvida det faktiskt är på elevens nivå. Vi anser att den 

diskussionen borde föras fram i ljuset och att det rimligen beror till vissa delar vad eleven har för 

framtidsplaner och på vilken nivå i skolan det rör sig om.  

 

Inkludering 

Nilholm visar på att skolan försöker göra om eleverna att passa skolan vilket han opponerar sig 

emot genom att väcka tanken att låta skolorna mer och mer ska anpassa sin undervisning till 

elevernas förutsättningar (Nilholm 2006; Mitchelll 2014).  Både Mitchell (2014) och Florian (2008) 

stödjer en fortsatt forskning om hur strukturerna i skolan ska förändras trots att vi undertecknade 

Salamanca-deklarationen om en mer tydlighet i inkludering i skolorna, Salamancadeklarationen 

(2001) Denna omvända syn på lärandet har även Moen skrivit om och som går i Vygotskijs anda är 

att skapa ”tillsammanskap” där eleverna känner sig trygga och känner gemenskap i klassen samt att 

de ser tillbaka på skoltiden med positiva minnen. Den omvända synen är att sociala gemenskapen 

går i första hand och i sista hand kommer lärandet där ledstjärnan är att alla elever i klassen ska lära 

sig något (Moen 2008).  Vygotskij anser att i lärandet sker i samspel med andra elever och med 

hjälp av det sociala sammanhanget. I studien framkom att det på en skola även hade socialt stöd i 

korridorer och vid andra rast aktiviteter. Målet i skolan är att inkludera alla elever i skolans vardag 



37 

 

vilket är problematiskt då elever med behov av stöd inte vill komma till skolan Thornberg (2006). 

En del elever ser ingen mening med utbildning då de vet att det finns jobb för dem även utan 

utbildning. (Worrell & Taber 2009; Deng & Holdsworth 2007). I lärarutbildningarna internationellt 

så jobbar Norge mer med inkludering än Finland (Hausstatter & Takala 2008) och i Turkiet är man 

missnöjd med inkluderingshanteringen av elever med svårigheter, (Sadioglu, Bilgin, Batu, & Oksal 

2013). Mattsons studie visar att om man jobbar mot inkludering desto bättre blir man på att ge 

elever med behov av olika stöd rätt stöd, Mattson (2001) 

En informant i vår studie berättar om att det är en bra strategi är att exempelvis specialpedagog 

finns i klassrummet för att se mer av eleven och hur mycket och vilken hjälp eleven behöver. Andra 

lösningar för att inkludera eleven så eleven är kvar i klassrummet och får känna det sociala klimatet 

är att ha ett system med två pedagoger i klassen. Genom att påverka gruppkonstellationer och 

gruppstorlekar kan inkludering underlättas då dynamiken i grupperna eller klasserna förändras. Vi 

tycker det är väldigt viktigt att behålla elever i klassrummen och att undervisning anpassas till alla 

elever så alla kan känna att de ingår i ett sammanhang i klassen. Nilholm (2006) pekar på att skolan 

försöker få eleverna att passa skolan vilket han opponerar sig emot genom att väcka tanken att låta 

skolorna ska anpassa sin undervisning till elevernas förutsättningar. Genom att sätta mål att 

inkludera och verkligen jobba med inkludering så kommer det ge resultat det visar Mattsons (2001) 

studie. Det finns samtidigt tillfällen och elever som av olika orsaker behöver hjälp enskilt eller i 

mindre grupp utifrån sina behov.  

Överbryggning 

Den andra sortens stöd är det som Gerrbo (2012) benämner såsom överbryggning. Exempelvis kan 

det handla om att regler inte gäller eller att eleven får tillgång till speciallärare/assistent i 

klassrummet. Några informanter berättar om att det finns tillgång till språkhandledare, eller att man 

är dubbla pedagoger i klassrummet för att på så sätt slippa plocka ut elever. Fler stödinsatser som 

syftar till att överbrygga klassrummet för elever är tillgång till olika tekniska lösningar såsom iPad, 

IT-stöd, bildstöd och så vidare, samt att olika former av talsynteser är också vanligt att skolorna 

använder sig av.  

Utanför klassrummet 

Utanför klassrummet ges stöd antingen i mindre permanenta grupper. Eleven. Kan också plockas ut 

ur ordinarie verksamhet enskilda lektioner för att exempelvis få stöd i matematik eller lästräning. 

Flera forskare anser att särskild undervisningsgrupp är en sista utväg för att hjälpa elever med 

svårigheter att nå kunskapskraven, (Gerrbo 2012; Sadioglu, Bilgin, Batu, & Oksal 2013). Karlsson 

(2008) menar att en exkludering i en inkluderande verksamhet ofta skapar ett ”ingenmansland” där 

gruppen har en plats i en grupp. Dessa elever ingår i en klasslista och syns på klassfotot men det är 
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ingen som vet var de egentligen finns lokalmässigt. Elever i dessa grupper är oftast pojkar med 

sämre ekonomiska förhållanden eller ingår arbetarklass, (McCoy, Banks & Shevlin 2012). En 

informant berättade att det finns elever som går i mindre grupp och det går endast på mentorstiden 

med sin klass. I vårt resultat  ser vi en tydlig koppling till exkludering och ”ingemanslandet”.  

 

Det mest avvikande exemplet i vår studie var klassen som flyttats till en annan geografisk plats 

jämfört med övriga skolan då denna klass ansågs allt för stökig för att befinna sig på samma plats 

som de övriga eleverna. Detta är exempel på hur moral och tyckande får utgöra klangbotten vid 

beslutsfattande för elever och deras skolgång. En intressant studie visar att elever som placeras i 

särskild undervisningsgrupp oftast presterar sämre än sina jämnåriga kompisar, (Keslair, Maurin, & 

McNallyen, 2012).  

Avslutande reflektion 

Det har varit ett mycket intressant arbete att ta reda på specialpedagogers och speciallärares 

erfarenheter om hur skolor kartlägger elever som inte når kunskapskraven. Vi har kommit fram till 

att tillvägagångssätten har varit olika mellan informanternas skolor. Det har både funnits egna eller 

färdiga dokument från skolverket för att kartlägga elever som behöver stöd. Det har även funnits 

olika vägar för informationen att transportera sig till specialpedagog i elevhälsoteamet om att elever 

behöver hjälpinsatser. Oftast har det varit lärarna närmast eleven i ämnen eller mentor som har 

beskrivit sin oro för specialpedagogen som sedan tar med sig det till elevhälsoteamet. Vidare kom vi 

fram till att många skolor screenade och testade sina elever regelbundet vilket gav 

specialpedagogen en bild av vilka elever som behövde speciella insatser och behövdes det så 

kompletterades testerna med observation av elev och klass. Det visade sig att stödet som eleven fick 

varierade. Vissa skolor använde dubbla lärare i klassrummet då deras övertygelse var att inkludering 

var viktig och att eleverna som Vygotskij menar, lär sig av varandra i ett socialt sammanhang. I 

klassrummet kunde det finnas specialpedagog som personlighjälp eller tekniska hjälpmedel som 

datorer och Ipads med olika hjälpande program som rättstavning eller uppläsningstjänst. Det kom 

fram att det förekom verksamhet utanför klassrummet för elever med särskilda behov både i mindre 

grupper och enskild undervisning fanns. Vi fick även kännedom om att specialpedagogerna och 

speciallärarna hade handledande funktioner på skolorna för att stötta lärarna i deras arbete att ge 

eleverna stöd för att nå lägsta kunskapskraven.  

Efter analys av allt material och färdigställandet av vår uppsats kom vi fram till att det vore 

intressant om någon ville forska vidare i hur ett förebyggande arbete för elever i behov av särskilt 

stöd kunde se ut.  
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Det som utkristalliseras i detta arbete och som vore intressant att forska vidare i: går det att arbeta 

förebyggande med hanteringen av elever som inte når kunskapskraven?  
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Bilaga 1 – missivbrevet  

Mälardalens högskola, Västerås 

Institutionen för utbildning kultur och kommunikation 
 

Till Dig som är specialpedagog/speciallärare   
– förfrågan om medverkan i en undersökning 

 

Vi är tre studenter som läser sista året på specialpedagogprogrammet i Västerås. Vi ska nu skriva 

vårt examensarbete, som innebär att vi gör en studie utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Arbetet görs under handledning. Vi som utför studien är Carina arbetar vid en F – 5 skola på en 

specialpedagogtjänst, Lena arbetar som lärare i hem- och konsumentkunskap på en skola med år 6 - 

9 samt Patrik arbetar på en skola med år 4-9 som specialpedagog.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av hur 

elever kartläggs samt vilka insatser de anser att kartläggningen leder till. Denna studie kommer att 

resultera i ett examensarbete i specialpedagogprogrammet.  

 

Vi önskar därför att få dig som informant. Vi planerar att intervjua sammanlagt 24 

specialpedagoger/speciallärare. Detta kan komma att ske på olika vis, antingen via fysisk träff eller 

med hjälp av telefon eller Skype. Vi som genomför undersökningen bor med geografisk spridning i 

landet, urvalet är slumpmässigt i våra närliggande kommuner. Ingen blir alltså tillfrågad av något 

annat skäl än att man hör till en skola och därmed antas ha erfarenheter och kunskaper att dela med 

sig av. 

 

Vi beräknar att intervjun tar ungefär ca 40 minuter, och för att inte missa någon information 

kommer den att spelas in. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du i Din 

fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra data som kan identifiera 

personer ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd.  

 

Det är förstås frivilligt att delta. Någon av oss kommer att ringa om ett par dagar för att höra om Du 

vill bli en av våra informanter. Då berättar vi gärna mera om studien. 

 

Om Du är intresserad, skickar vi gärna ett ex. till Dig när det är klart, eller ett mejl med länk till den 

elektroniska publiceringen. 

 

Västerås 2015 -02-06 

 

Carina Kaneryd  Patrik Unné  Lena Wester Åkesson 

Tel: 076-610 7380  Tel: 0739-800368 Tel: 070-547 37 15 

 

 

Handledare: Anne Lillvist, tel 

Mail: anne.lillvist@mdh.se 
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Bilaga 2 – intervjufrågor  

Intervjufrågor  
 

1. Kan du berätta om din utbildning?  

2. Kan du berätta hur Du typiskt får reda på att en elev riskerar att inte nå lägsta kunskapskrav.  

3. Kan du beskriva hur utredningsförfarandet går till för att ta reda på vilket stöd som elev X 

behöver för att nå minst kunskapskraven för betyg E.  

4. Kan du berätta om vilka olika yrkesgrupper som brukar ingå i kartläggningen?   

5. Berätta hur ni valt att dokumentera kartläggningen?  

6. Kan du beskriva vilka olika sorters stöd som finns på skolan för de elever som inte når 

kunskapskraven?  

7. I somras kom nya regler kring extra anpassningar och särskilt stöd och hur man kan skilja 

mellan dessa, kan du berätta om dina erfarenheter om detta nya regelverk, har det tex 

påverkat den pedagogiska diskussionen något.  

8. Hur skiljer ni på extra anpassningar och särskilt stöd – vilken form av stöd faller inom 

vilken kategori?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 


