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Förord 
 

Att skriva ett gemensamt examensarbete kräver samspel och bra kommunikation, vilket blir 

lättare om man har en god relation. Vi kände inte varandra innan vi påbörjade utbildningen för 

att bli framtida specialpedagoger, men redan första veckan hade vi trevligt tillsammans och 

upptäckte att vi tänkte lika. Vi arbetade då inom helt olika verksamheter, men under en 

diskussion första terminen visade sig att vi drogs åt samma intresseområde vad gäller 

examensarbetet. På slutet av andra terminen fick vi veta att man med fördel skulle skriva två 

och två, så det blev helt naturligt att vi skulle skriva tillsammans. Samspelet mellan oss har 

fungerat fantastiskt. Vi har stöttat varandra till 100 % genom hela resan, både i med- och 

motgång. Mestadels har vi haft medgång, där vi med god kommunikation stött, blött, funderat, 

diskuterat, analyserat och gett varandra positiv feedback hela tiden. 
 

För att skriva ett examensarbete på 30 hp krävs även planering, organisering och ett fungerande 

dokumentationssystem. Vi gjorde först en gemensam grovplanering, vilken vi under tidens 

gång gjort mer och mer detaljerad. Organisering har sett ut så att vi har träffats fysiskt minst en 

gång upp till ett par gånger i veckan och däremellan har vi haft telefon- samt mejlkontakt. 

Dokumentationen gjorde vi genom ett öppet Worddokument i Portalen. Vi har delat upp 

ansvarsområden under tidens gång, men båda har ändå skrivit i alla delar. Svårt att säga vem 

som skrivit vad då vi både muntligt och skriftligt bidragit tillsammans i allt. Intervjuerna har vi 

delat upp på hälften, där vi intervjuat 6 personer var, där båda mött minst en person från 

varje profession. 
 

För att kunna utvecklas krävs också relationer med andra omkring oss. Lärare och 

klasskamrater har varit stöttepelare och goda förebilder under hela utbildningens gång, där 

några blivit vänner för livet. Professioner inom Umeå Universitet har gett oss erfarenheter och 

goda kunskaper.  
 

Vi riktar ett stort tack till alla informanter som tog emot och öppenhjärtigt gav oss värdefull 

information till denna studie samt till kommande profession. Detta genom att se möjligheter 

och förebygga uppkomsten av svårigheter i skolan. Vi hoppas att vi med denna studie kan bidra 

till arbetet med och forskningen kring den specialpedagogiska verksamheten. 
 

Vi vill också ge en stor eloge till våra familjer som tålmodigt funnits vid vår sida och som 

hejat på och stöttat oss i både med- och motgång under dessa tre terminer. 
 

Slutligen så har det varit en lärorik, intensiv, utmanande, intressant och framförallt en rolig 

tid. För oss har det inte bara varit ett lärande i skolsyfte utan även ett lärande för livet som 

framtida specialpedagoger. 
 

Lisa Engström och Satu Eriksson 
 

 



 

Abstract 
 

” We don´t learn for school but for life”, is a title well considered, because at the end 

we look upon the result through remedial spectacles. The main purpose of this study 

is to describe and analyze remedial teaching in school to examine what promotes the 

aim of fulfillment. This by comparing the informants´ experiences in different 

grades. Since the remedial teaching lack in giving students the help they need and are 

entitled to, it is of relevance to special need education to shed some light and share 

working teaching strategies to promote development and learning in school. The 

questions in our study are: How is the special needs education organized on an 

organization-, group- and individual level? In what way has the remedial teaching been 

documented, evaluated and followed-up? Which working methods and influences 

promote the students´ learning and development? We chose a qualitative method 

with a phenomenological approach, since we intended to in depth study and compare 

selected professions’ work with students in need of remedial teaching. We have 

chosen to interview special pedagogues, counselors, principals and teachers, a total 

of twelve people from different grades. The result reveals that besides remedial 

teaching and teaching strategies, good relations, distinction and interaction between 

students and early interventions best promote students’ learning and development.  
 

Keywords: Promoting teaching strategies, remedial teaching, aim of fulfillment, 

special education, reception and relations 
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1. Inledning 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket, 2011 s. 9). 

Salamancadeklarationen (2006) är en central utgångspunkt och huvudsaklig referens för de 

92 regeringar och 25 internationella organisationer som deltog vid konferensen 1994. I den 

beskrivs målet för skolor vara att ta reda på och arbeta utifrån varje barns unika egenskaper, 

intressen, fallenheter och inlärningsbehov. Utbildningssystemen skall utformas och 

utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa 

egenskaper och behov tillvaratas (Salamanca, 2006). 

Det är av stor vikt att öka kunskapen om vilka påverkansfaktorer som förbättrar möjligheten 

att nå kunskapsmålen för elever i behov av särskilt stöd. Sådan kunskap är avgörande för att 

skolan ska kunna klara av sitt uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning. Skolkommissionen 

har i sitt slutbetänkande ”Samling för skolan” Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” 

(SOU, 2017:35), tydligt efterfrågat ”ett nationellt sammanhållet system med 

forskningsbaserade metoder och arbetssätt när det gäller insatser för elever i behov av 

särskilt stöd”. Kommissionen får stöd för sina tankegångar i Salamancadeklarationen (2006, 

s.26): 

Genom att sprida kännedom om exempel på framgångsrika arbetssätt skulle 

man kunna förbättra undervisning och inlärning. Information om tillämpliga 

forskningsresultat skulle likaledes vara värdefull. Verksamheter i form av 

erfarenhetsuppsamling och uppbyggnad av dokumentationscentraler bör 

stödjas på nationell nivå och tillgången till källorna breddas. 

Skolkommissionen (SOU, 2017:35) betonar också att utgångspunkten ska vara att tidigt 

förebygga skolsvårigheter i stället för att sent i utbildningen försöka reparera följderna av 

dem. I Finland genomförs tidiga insatser i förskolan för elever som behöver stöd i 

språkutveckling och läsning. Detta ses som betydande för finska elevers goda läsutveckling 

och skolresultat (Kivirauma & Ruoho, 2007). Medan de specialpedagogiska insatserna, i 

dagsläget, främst används i slutet av den svenska grundskolan, används de 

specialpedagogiska resurserna i Finland i början av skolgången.  

Länder som praktiserar åtgärdande insatser i stället för tidiga och förebyggande märker ofta 

en ökning av de elever som betraktas vara i behov av stöd (Itkonen & Jahnukainen, 2007). 

Enligt Muschkin, Ladd och Dodge (2015) kan man i Nya Zeeland se att tidiga insatser genom 

universella och riktade insatser har resulterat i framgång när det gäller förebyggande av 

skolsvårigheter och omfattning av behov av senare specialpedagogiska insatser. 
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Trots att det är skolans uppgift att erbjuda alla elever hjälp att uppnå sina mål, är det likväl 

uppenbart att inte alla skolor lyckas med denna uppgift. Skolinspektionen utfärdar ofta kritik 

mot skolor på grund av brister i särskilt stöd. I Skolinspektionens statistik över 

anmälningsärenden, redovisas att upplevda brister som rör särskilt stöd är en mycket vanlig 

anmälningsgrund, näst vanligast efter kränkningar. Skolinspektionen menar att en av de 

viktigaste förklaringarna till kritiken beror på att arbetssätt med extra anpassningar inte har 

utvecklats eller etablerats, att elevens behov inte har identifierats, att extra anpassningarna 

inte har främjat den optimala utvecklingen och att insatserna inte alltid har följts upp och 

utvärderas (Skolinspektionen, 2017). 

Westling Allodi (2016) menar också att det svenska systemet för särskilt stöd, som omfattar 

identifiering av behov, planering och genomförande av extra anpassningar, särskilt stöd och 

återkommande utvärderingar av dessa inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Hon menar 

vidare att det svenska skolsystemet har en otydlighet i sin hantering av särskilda behov. I 

grundskolan saknas nationellt definierade program för elever i behov av stöd och deras 

behov omnämns inte specifikt. Riktlinjerna som ges i styrdokumenten är vagt formulerade i 

förhållande till det som uttrycks i andra länders skolsystem. Därmed lämnas ett stort 

utrymme för tolkningar.  

Vikten av en väl fungerande specialpedagogisk verksamhet i skolan är obestridlig. Förutom 

att klara grundläggande sysslor i vardagen är kunskaper och uppnådda mål en viktig 

förutsättning för att eleven själv ska ha möjlighet att kunna bestämma över sin framtid. Detta 

genom större valmöjligheter vid studier på gymnasie- och universitetsnivå. Specialpedagogik, 

enligt ett sociokulturellt perspektiv, bidrar också till att genom samspel och goda relationer 

komma åt kärnan till problematiken för att sedan tillsammans hitta elevens potential och 

vilja till att lära och utvecklas i skolan och i samhället (Svanström, 2011).  

 

Staten har genom decentraliseringen delegerat ansvaret till kommuner och skolor att göra 

det möjligt för samtliga elever att utvecklas och nå målen för utbildningen. Avsaknaden av 

direktiv för hur särskilt stöd ska genomföras och insatsernas innehåll är påtaglig. En kort 

översyn av de centrala styrdokumenten angående skolors specialpedagogiska verksamhet, 

visar att de är kortfattat skrivna och allmänt hållna. Det finns få styrande inslag, förutom att 

det på varje skola ska finnas en fungerande elevhälsa och att åtgärdsprogram ska upprättas 

för elever i behov av särskilt stöd (SFS, 2010:800).  Behovet av mer detaljerade anvisningar 

kring organisering har till viss del blivit tillgodosedda i ”Stödinsatser i utbildningen” 

(Skolverket, 2014), men dessa anses inte räcka till. 

Att skapa möjligheter som kan förbättra kunskaperna kring vilka insatser som har betydelse 

för lärande och utveckling är således av stor vikt för det specialpedagogiska fältet.  
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1.1 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera skolprofessioners uppfattningar om 

betydelsen av specialpedagogisk verksamhet för elevers lärande och utveckling inom 

grundskola och gymnasieskola. 

Hur organiseras den specialpedagogiska verksamheten på organisations-, grupp- och 

individnivå? 

Vilka arbetssätt och påverkansfaktorer anses främja elevers lärande och utveckling? 

Hur har stödinsatserna dokumenterats, utvärderats och följts upp?  

 

1.2 Studiens centrala begrepp och definitioner av dessa 
I detta avsnitt har vi för avsikt att tydliggöra studiens centrala begrepp. Ord och begrepp 

tolkas ofta olika och detta kan leda till missförstånd mellan avsändare och mottagare. Vi vill 

förtydliga för läsaren vad dessa begrepp betyder i det här sammanhanget. De begrepp som 

är centrala för studien och som vi har valt att definiera är skolprofessioner, barn i behov av 

stöd, stödinsatser, bemötande och relationer. 

Skolprofessioner: Med skolprofessioner menar vi i denna studie yrkesverksamma i skolan 

som verkar på organisations-, grupp- och individnivå, såsom rektor, specialpedagog, kurator 

och pedagog. 

Barn i behov av särskilt stöd: Det finns inte en rådande definition av begreppet utan är ett 

vitt begrepp som ofta används synonymt med elever i skolsvårigheter. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) saknar begreppet elever i behov av särskilt stöd en definition. Nilholm (2007) 

menar att begreppet kommit till för att tydliggöra hur skolan bör bemöta elever som av olika 

anledningar har det svårt i skolan och för att ändra fokus från att se problemen som 

individuella till det kontextuella. Vi har valt att använda begreppet på det sätt som Nilholm 

(2007) definierar det. 

Stödinsatser: Här avses de två olika formerna av stödinsatser: extra anpassningar och 

särskilt stöd (Skolverket, 2014). Det kan handla om mer stöd under en kortare period på 

grund av exempelvis övergående sjukdom, men det kan också gälla en elev som till följd av 

en funktionsnedsättning är i behov av mer stöd från sin första till sin sista skoldag (a.a.). 

Skolverket (2014) menar också att det är elevens behov som avgör om särskilt stöd sätts in. 

Om eleven inte klarar sig utan stöd och bedöms inte kunna nå kunskapsmålen, så ska stödet 

beviljas. Detta innebär också att det särskilda stödet inte får tas bort när eleven nått dessa 

mål om eleven då riskerar att falla tillbaka. Alla elever skall ges möjlighet att nå de högsta 

betygen. 
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Bemötande och relationer: När vi diskuterar kring bemötande så menas: det sätt på vilket 

en person beter sig mot en annan person. Det gäller inte bara vad det är som sägs utan 

också hur det sägs. Kadesjö (2010) menar att elever kan känna sig exkluderade beroende på 

hur de blir bemötta. Exempel på detta är t.ex. att gång på gång få kritiska omdömen, att en 

vuxen suckar uppgivet i elevernas närhet och att eleverna får skäll och/eller blir straffad. 

Med relation menas social koppling mellan individer och vikten av att visa ömsesidig respekt. 
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2. Bakgrund 
Avsikten med följande avsnitt är att presentera en översikt av internationell och nationell 

forskning kring specialpedagogisk verksamhet. Inledningsvis följer vikten av organisering i 

allmänhet och organisering i skolan i synnerhet. Sedan följer orsaker till specialpedagogiska 

insatser, skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare, fakta om elevhälsoteamet och 

dess arbete och som avslutning dokumentation, utvärdering och uppföljning. 

2.1 Organisering i skolan 
Att organisera något betyder att logiskt försöka ordna och etablera något lämpligt för sitt 

ändamål, i syfte att öka verksamhetens effektivitet. När organiseringen innebär ett 

samarbete mellan flertalet inblandade personer, handlar det om att uppfylla det 

gemensamma målet (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). De menar vidare att 

förändringar av organisationer sker” i spåren av människors sociala meningsskapande”. På 

samhällsnivå kan reformer ta hundratals år att genomföra från idé till handling. 

Assarsson (2007) menar att skolan har, som alla organisationer ett grundläggande syfte. Den 

ska, med hjälp av skolans personal, stödja ungdomars sociala- och kunskapsmässiga 

utveckling. Det innebär att bidra till elevernas utveckling i syfte att nå organisationens mål. 

Persson och Persson (2012) menar att organisering av skolan är komplicerad av olika 

anledningar. Skolpolitiska visioner ska överföras till styrdokument och omsättas i praktiken. 

Kommunala politiska beslut strider ofta mot målen i skolans styrinstrument, vilket leder till 

stora olikheter mellan kommunerna när det gäller skola och utbildning. Just sådana olikheter 

har ökat under senare år och utgör ett växande likvärdighetsproblem. Skolan som 

organisation har då något av ett ansvar att skapa en kontext där dessa förutsättningar kan 

förstås och utvecklas. 

 

2.2 Organisering och specialpedagogiska insatser 

Skolverket (SKOLFS 2014:40) påtalar att skolan har ett uppdrag där den specialpedagogiska 

verksamheten ska organiseras på individ-, grupp- och organisationsnivå så att alla har 

möjlighet att utvecklas enligt målen men efter sina förutsättningar. Den specialpedagogiska 

organiseringen handlar centralt om att stödja elever i behov av stöd och/eller reducera 

riskerna att elever hamnar i behov av särskilt stöd.  

Gerrbo (2012) menar att all pedagogik och allt lärararbete handlar om att utgå från den 

nuvarande förståelsen och hitta en väg till målet för lärandet. Vad som skiljer de 

pedagogiska- och de specialpedagogiska insatserna åt är syftet med dem, inte insatserna i 

sig. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap.3, § 5-12), är det tillåtet att ge särskilt stöd individuellt 

eller i liten grupp, men i Salamancadeklarationen (2006) där det redogörs för många länders 

erfarenheter kring särskilt stöd, är slutsatsen att bäst resultat nås om den sker i den 

ordinarie undervisningen.  
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När en elev i grund- eller gymnasieskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne 

ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Om det kan befaras att en elev ändå inte kommer att nå kunskapskraven 

trots extra anpassningar, ska detta anmälas till rektor för beslut om särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (SFS 2010:800). 

I skolverkets skrift ”Stödinsatser i utbildningen” (2014) ges exempel på extra anpassningar, 

såsom extra tydliga instruktioner, stöd att sätta igång med arbetet, hjälp med planering av 

skoldagen, bistånd att tyda texter eller annan färdighetsträning. I samma skrift står det även 

att särskilt stöd är av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjligt att genomföra av 

lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Exempel som ges är tillgång till 

elevassistent, speciallärare, specialpedagog eller annan typ av resurs (Skolverket, 2014).  

Skolverket (2014) menar också att i vissa fall där extra anpassningar och särskilt stöd inte är 

tillräckliga, kan rektor besluta om mer ingripande organisatoriska lösningar. Det skulle kunna 

vara särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång. 

Definitionen av särskild undervisningsgrupp är att eleven undervisas i en annan gruppering 

inom skolenheten eller i kommungemensamma grupper.  

Enskild undervisning är när undervisningen ges enskilt av en pedagog eller en resurs. 

Anpassad studiegång är avvikelser i undervisningstid, ämnen eller timplan (a.a.).  

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation. Det skulle kunna vara att eleven vantrivs i skolan, har svårt att fungera i 

gruppen, är upprepat eller långvarigt frånvarande, har ett utagerande beteende eller drar sig 

undan. Det kan också visa sig genom koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter 

eller psykosociala besvär. Vad som avgör om åtgärden anses vara en extra anpassning eller 

särskilt stöd beror på omfattningen och hur länge åtgärden äger rum (Skolverket, 2008). 

2.2.1 Specialpedagog eller speciallärare? 

Det finns idag två utbildningar inom specialpedagogik; specialpedagog- och 

speciallärarutbildningen. Diskussioner har länge förts huruvida det är specialläraren eller 

specialpedagogen som ska ha ansvaret i arbetet kring elever i behov av stöd (Nilholm, 2012). 

Båda yrkesgrupperna ska arbeta utifrån ett inkluderingsbegrepp och medverka både på 

organisations-, grupp- och individnivå (Högskoleverket, 2012). 

Gerrbo (2012) menar att likheterna i respektive examensförordning är många. För båda 

utbildningarna betonas vikten av det förebyggande arbetet och att främja inkludering för att 

på så sätt motverka segregation inom skolan. Det kan handla om att utveckla verksamhetens 

lärmiljöer för att undanröja hinder för lärandet.  

Vidare är det viktigt att vara en kvalificerad samtalspartner som utreder, ger råd i 

pedagogiska frågor och deltar vid skapande och genomförandet av åtgärdsprogram. De ska 

vidare påvisa god självkännedom, ha empati och värna om alla människors rätt. 
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Det finns även skillnader i yrkesbeskrivningarna. Specialpedagogen förväntas verka på en 

mer skolövergripande nivå i sitt utvecklingsarbete, det vill säga på såväl individ-, grupp- som 

organisationsnivå och att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att kunna möta 

alla elevers behov. Specialläraren förväntas i första hand analysera skolsvårigheter på 

individnivå, med fokus på elevers specifika språk-, matematik-, läs-och skrivutveckling (SFS 

2007:688). Syftet med utbildningen är inte att den ena yrkesrollen ska ersätta den andra, 

utan att de ska komplettera varandra i skolans specialpedagogiska verksamhet (SFS 

2011:688). 

I forskning framkommer skillnader i yrkesutövning ute på skolorna. Specialpedagogerna har i 

större utsträckning samarbete med ledningen och externa professioner som exempelvis 

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). De har även rådgivande och kvalificerade samtal om 

eleverna och dess lärmiljö med pedagogerna i skolan, medan speciallärarna jobbar mer med 

eleverna i klassrum eller mindre i grupper och har sällan rådgivande samtal med pedagoger 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson, & Nilholm, 2015). 

 

2.2.2 Stödinsatser på organisations-, grupp- och individnivå 

Runström Nilsson (2014) menar att det är på organisationsnivå som finansiering av särskilda 

insatser beslutas. Där genomförs också en översyn av skolan, exempelvis klassens storlek 

vilket kan påverka elevens skolsituation, vem som har huvudansvaret över eleven, vilka 

arbetsformer som används, och om eleven tidigare haft anpassningar och/eller särskilt stöd. 

På organisationsnivån kan det även handla om att elever får träffa externa professioner som 

hörselpedagog eller barnhabiliteringen, får undervisning i svenska som andra språk (SVA), får 

byta skolform eller får en personlig resurs. 

Rektorn är som skolans pedagogiska ledare ansvarig för att undervisningen bedrivs och 

finansieras så att alla elever får stöd och ledning av lärarna till att lära och utvecklas samt att 

de ges de extra stöd eller anpassningar som krävs. Det är rektorns ansvar att organiseringen 

av klasser inte begränsar individens förutsättningar att nå målen. Rektorn bör också utforma 

en elevhälsa med så bred kompetens som möjligt för att kunna stötta lärare och elever 

(Skolverket, 2011). 

På gruppnivå kartläggs den grupp som finns närmast eleven i skolan, såsom 

gruppsammansättning, gruppens klimat, relationer och hur eleven bemöts. Förslag på 

åtgärder på gruppnivå kan vara att öka antalet vuxna i klassen, göra om klassrumsmiljön, 

grupparbeten eller jobba med att stärka hela klassen (Runström Nilsson, 2014). 

På individnivå kartläggs eleven utifrån sin situation i skolan, där en så tydlig bild som möjligt 

bör göras som exempelvis närvaro, vad som fungerar, i vilka situationer det fungerar, starka 

sidor, intressen, hur eleven reagerar på förändringar, elevens tal, språk och tidsuppfattning. 

Åtgärder på individnivå kan handla om var eleven placeras i klassrummet, möjlighet till 

kuratorskontakt, få genomgången av lektionen i förväg, få alternativa examinationsformer 

eller få arbeta i liten grupp (Runström Nilsson, 2014). 
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Gerrbo (2012) beskriver i sin avhandling insatser på individnivå som kallas nära lärskap, 

avståndsreducering och överbryggning: 

Nära lärskap handlar mycket om att skapa goda och nära relationer, där det viktiga inte är 

vem på skolan det är, utan att alla elever har någon vuxen på skolan som de kan ty sig till och 

känna en ömsesidig relation med. Det har visat sig att elevers svårigheter reducerats och till 

och med upphört i samband med att det skapats en god relation med någon vuxen i skolan 

(Gerrbo, 2012). 

Avståndsreduceringar görs i skolan för att eleven utefter sina förutsättningar ska ha 

möjlighet att nå målen, där tanken är att reducera avståndet mellan nuvarande läge till 

önskvärt läge genom anpassningar i syfte att stärka elevens förståelse och reducera 

svårigheten att lära (Gerrbo, 2012).  

Svårigheter i skolan som tillfälligt eller durabelt inte kan reduceras kan istället överbryggas, 

att metaforiskt bygga en bro över svårigheten, vilket görs för att eleven inte ska känna sig 

misslyckad. Ett annat sätt att överbrygga är att förebygga svårigheter och oro genom att 

förbereda eleven/eleverna exempelvis på vad som ska ske, hur dagen ska se ut, men även 

förberedelser på lång sikt, som ett stadiebyte och på så sätt förekomma oönskade 

situationer (Gerrbo, 2012). 

 

2.3  Orsaker till specialpedagogiska insatser 

Nedan följer en genomgång av det som identifierats som orsaker till att elever blir i behov av 

särskilt stöd. Giota och Emanuelsson (2011) menar att det är viktigt att de bakomliggande 

orsakerna till elevers skolsvårigheter ses utifrån ett helhetsperspektiv, då det är många olika 

faktorer som samverkar på olika nivåer och förstärker varandra. 

 

2.3.1 Individfokus 

Styrdokumentens krav på att alla elever ska uppnå samma mål på samma tid, oavsett 

individuella och kontextuella skillnader, skapar i sig behov av specialpedagogiska insatser.   

Giota och Emanuelsson (2011) menar att rektorer och pedagoger, inom olika stadier i 

grundskolan, fortfarande anser att de specialpedagogiska behoven beror på individbundna 

svårigheter hos eleven. Deras forskningsresultat visar att det är relativt ovanligt att elevens 

svårigheter relateras till undervisningen utformning eller pedagogens förhållningssätt. Det är 

eleven som exempelvis via åtgärdsprogram bedöms, utvärderas och åtgärdas. 

Persson och Persson (2012) menar att det är den naturliga variationen av olikheter som 

skolan misslyckas med att anpassa undervisningen för. Därmed skapas ett behov av att sätta 

in specialpedagogiska insatser där pedagogen inte lyckas utforma undervisningen utifrån 

elevernas olikheter. 
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2.3.2 Två kategorier av behov 

Tidigare forskning lyfter fram två olika kategorier av behov som är föremål för 

specialpedagogiska insatser. Den ena kategorin innefattar de behov som är riktade mot 

skolans kunskapskrav och den andra kategorin de behov som härrör socioemotionella 

svårigheter (Skolverket, 2008; Gerrbo, 2012).  

Exempel på kunskapsmässiga skolsvårigheter skulle kunna vara kognitiva skolsvårigheter, 

som läs-och skrivsvårigheter, svårigheter att uttrycka sig eller matematiksvårigheter. Här 

nämns även koncentrationssvårigheter som innebär att det är svårt att sitta stilla och arbeta, 

ha svårt med att fokusera på arbetet, svårt att strukturera och svårigheter med att kunna 

sortera bort ovidkommande ljud och intryck. Enligt Gerrbo (2012) tillhör negativ självbild och 

bristande motivation också denna kategori. Han menar att eleverna kan motiveras att lära 

mer om dom får arbeta utifrån sina styrkor. Giota och Lundborg (2007) menar i sin studie att 

trots att elevens svårigheter har identifierats tidigt och att riktade specialpedagogiska 

insatser har satts in så kvarstår behoven. Det förklaras med att eleven förväntas hinna ikapp 

klasskamrater med hjälp av specialpedagogiska insatser och att kraven inte ställs utifrån 

elevens förutsättningar. 

Socioemotionella svårigheter kan kopplas till skolans sociala utvecklingsmål och innebära 

aggressionsyttringar, svårigheter att kunna se andras perspektiv, ensamhet och otrygghet 

(Gerrbo, 2012). Enligt en studie av Myndigheten för skolutveckling (2005) är 

socioemotionella svårigheter den svåraste uppgiften för skolor att hantera då det är svårt att 

identifiera det egentliga behovet för dessa elever. Elever som är utagerande får stöd, men 

inte rätt stöd, utan insatser som syftar till att lugna ner situationen. Giota och Lundborg 

(2007) menar att socioemotionella svårigheter placeras på individen och att det sällan läggs 

fokus på den miljö eller kontext som svårigheterna uppstår. Det förekommer att elever ges 

stöd i en annan miljö istället för att få hjälp med den miljö där svårigheterna uppstår. De 

menar att det stöd som sätts in inte riskerar att möta elevens faktiska behov (a.a.). 

 

2.4 Resultatet av specialpedagogiska insatser 

Skolverket (2009) menar i sin kunskapsöversikt att effektforskning kring specialpedagogiska 

insatser visar att riktad färdighetsträning har störst effekt på elevernas resultat. Utveckling 

av förmågor i väsentliga för lärande gav större effekt än undervisning i ämneskunskaper. 

Dewey (2004) menar att lektionsstruktur och pedagogiska hjälpmedel måste anpassas till de 

behov som finns. Lärandet ska ha ett tydligt syfte och mål, vara relaterat till elevens vardag 

och att eleven förstår och är involverad i detta. Det måste finnas en grundstruktur i 

undervisningen där individualitet, kreativitet och ett processlärande får plats men även tid 

och resurser till att improvisera vid exempelvis oförutsedda händelser.  
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Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har gjort en sammanställning över internationella, 

främst amerikanska, metaanalyser över effektforskningen kring stödinsatser. De har främst 

fokuserat på generella pedagogiska stödinsatser, det vill säga på gruppnivå, som främjar 

uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. De har undersökt fem arbetssätt: 

kamratlärande, samarbetslärande, explicit undervisning, metakognitiva strategier, 

individuellt lärande och effekterna av dessa. 

Kamratlärande går ut på att eleverna undervisar och lär av varandra. Detta kan användas 

som supplement till lärarledd undervisning, för vissa elever i behov av stöd eller i särskild 

undervisningsgrupp (Rohrbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo & Miller, 2003). 

Johnson och Johnson (1999) menar att samarbetslärande handlar om att elever arbetar i 

mindre grupper under ledning av en pedagog. Genom studier och diskussioner kring väl 

genomtänkta uppgifter sker lärandet på ett effektivt sätt gemensamt i gruppen. Detta 

genom att försöka förklara sina tankar för någon annan, vilket har visat sig vara ett mycket 

bra sätt att lära sig nya saker. Dock är det av vikt att alla är inlästa och förberedda för att 

grupparbetet ska fungera effektivt (a.a.). 

Med explicit undervisning menas att kunskap överförs direkt till eleverna. De får träna 

färdigheter på ett målinriktat sätt och fortlöpande utvärdera sitt lärande. Ofta används en 

modell som eleverna ska följa med hjälp, överblick och feedback av läraren. Det innebär att 

synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand 

(Johansson & Sandell, 2012).  

Definitionen av metakognitiva strategier är att reflektera över sitt tänkande och lärande. Vid 

val av taktik för att kunna lösa en uppgift, behövs metakognitiva strategier. Exempel på 

exekutiva strategier eller metakognition är planering, visualisering, självreglering och 

analysförmåga (Hattie, 2009). 

Individuellt lärande är ett arbetssätt som ofta används av lärare och innebär att en 

individuell plan läggs upp för varje elev för att anpassa arbetssätt och takt utifrån motivation 

och förmåga (Waxman, Wang, Anderson & Walberg, 1985). 

Resultatet av effektforskningen har visat att kamratlärande, explicit undervisning och träning 

i metakognitiva strategier är de arbetssätt som visar på goda effekter när det gäller 

måluppfyllelse för elever i behov av stöd. Stödet för individuellt lärande är svagare då det 

ännu saknas beprövad forskning och att den forskning som finns visar på måttliga effekter. 

För samarbetslärande finns goda effekter för elever i allmänhet, medan det saknas 

otvetydiga resultat när det gäller måluppfyllelse för i elever i behov av stöd. 

 Det finns enstaka studier som har fokuserat på denna elevgrupp men som har visat brister 

angående tillförlitligheten (Almqvist et al., 2015). 
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Giota och Emanuelsson (2011) visar i sin studie att skolor är bäst på att möta elevers behov 

när det gäller läs-och skrivsvårigheter men inte så bra på att möta elever med 

socioemotionella behov och funktionsnedsättningar. 

 

2.4.1 Relationers roll för inlärning 

Gerrbo (2012) menar att nära lärskap är den insats som har lett till störst framgång. Han 

menar vidare att med hjälp av relationen får pedagogen en förståelseför elevens perspektiv 

och kunskap om eleven som pedagogen kan ta stöd i för att göra rätt anpassningar i 

undervisningen. 

Vikten av stabila förtroendefulla relationer för elevers lärande har uppmärksammats under 

en längre tid i den pedagogiska forskningen. Hattie (2009) visar i sin studie bland annat på 

betydelsen av att eleverna känner sig sedda och uppmärksammade som individer med sina 

olika intressen och egenskaper, och att relationerna mellan de vuxna i skolan och elever 

präglas av förtroende, tillit, respekt och medkänsla. Detta för att belysa hur "meningsfull" 

utbildning är tätt sammankopplad med det relationella arbetet i klassrummet och på skolan. 

Hattie (2009) menar vidare att bemötande och förhållningssätt är särskilt betydelsefullt i 

samspelet med elever som har en komplex skolbakgrund. Det är avgörande för att elever ska 

komma till skolan, delta i undervisningen och för att olika stödinsatser ska vara verksamma. 

En relation som präglas av tillit, är en förutsättning för att eleverna ska känna sig sedda, 

bekräftade, delaktiga och trygga i skolsituationen och sitt lärande. Detta är ett arbete som 

kräver tid och utrymme, där det är av vikt att lärare och andra vuxna visar respekt, lyssnar till 

elevernas åsikter och tankar och anpassar undervisningen efter detta. Relationer till 

klasskamrater och andra elever och möjligheten att ingå i ett positivt socialt sammanhang är 

också en viktig faktor som påverkar studieavbrottsrisken. 

Säljö (2015a) menar att en annan viktig faktor som gynnar skolframgång är goda relationer 

till vårdnadshavarna. 

 

2.4.2 Tidiga insatser 

Westling Allodi (2016) menar att flertalet länder i hennes undersökning, strävar efter att 

förebygga skolsvårigheter genom tidiga insatser. Detta till exempel genom förskoleprogram 

av god kvalitet, som finns tillgängliga för alla barn och som ger möjlighet till aktiviteter som 

exempelvis främjar språkinlärning. Tidiga insatser kan avse individuella anpassningar för 

elever i behov av stöd som ingår i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Det kan också 

vara universella insatser för alla barn. 

Lahtinen och Ström (2011) menar att ett tätt samarbete vid övergången mellan förskola och 

skola, och av multidisciplinära insatser för att tidigt identifiera behov, också är av stor vikt. 

Detta för att det ska finnas en kontinuitet i insatserna. Särskilda program med motiverande 

insatser har också visat sig ge goda effekter på elevernas skolgång.  
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Itkonen & Jahnukainen (2007) poängterar vikten av att tidigt stödja utvecklingen av de 

fonologiska förmågorna, då dessa är nödvändiga för att förebygga läs-och skrivsvårigheter. 

I Sverige däremot kan man i en kvalitativ studie se en försiktig och något motvillig attityd 

gentemot tidiga insatser när det gäller läsutveckling i årskurs ett (Sandberg, Hellblom-

Thibblin & Garpelin, 2015). 

 

2.5 Elevhälsa och samsyn 

Elevhälsa är något som ska finnas i skolan främst för elevernas skull, men även som stöd till 

lärarna. De bör ha kompetenser inom de medicinska- (skolsköterska, skolläkare), 

psykologiska- (skolpsykolog), psykosociala- (kurator) och specialpedagogiska 

(specialpedagog/speciallärare) fälten och ska stödja elevernas utveckling mot målen i 

utbildningen. Professionerna är satta inom parentes då det kan se lite olika ut på skolorna. 

Elevhälsan ska, enligt förarbeten till skollagen, bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder 

för varje enskild elevs lärande och utveckling (Skolverket, 2016). 

Enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2016) arbetar elevhälsoteamet (EHT) både med elevers 

hälsa och lärande, då forskning pekar på sambandet dem emellan för att elever i skolan ska 

fungera och må bra. I deras samlade text om elevhälsan påvisas forskning om sambandets 

betydelse. 

Forskningen visar entydigt att barn som har svårt att hänga med i skolarbetet 

löper högre risk att få ett lågt självförtroende och må psykiskt sämre än andra 

barn. Omvänt ökar också ett lågt självförtroende eller en dålig psykisk hälsa 

risken för att barnet ska prestera sämre än sina klasskamrater i skolan 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016 s.15). 

 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar också att det är viktigt att det finns en samsyn 

mellan alla professioner inom EHT. För att nå samsyn samverka krävs bra styrning, en 

grundstruktur och en gemensam värdegrund. Elevhälsoteamet samverkar även med externa 

myndigheter och professioner för elevens garanti att få så gynnsamma insatser som möjligt. 

EHT ska i samverkan med skolans personal anpassa såväl undervisningen som lärmiljön så att 

den gagnar alla elever och för att motverka eller reducera hinder hos elever med olika 

funktionsnedsättningar. All personal i skolan ska arbeta för en gemensam samsyn samt 

sträva efter goda relationer till elevernas vårdnadshavare. EHT arbetar hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande (a.a.). 
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2.6 Dokumentation, utvärdering och uppföljning 
Skolverket (2011) menar att för att lärare ska kunna se om ett arbetssätt fungerat eller 

behöver utvecklas är det av största vikt att dokumentera och följa upp elevens 

kunskapsutveckling. Dokumentationen ska förutom kunskapsutvecklingen även fungera som 

ett underlag för elevens trivsel och skolsituation inför samtal med rektorn, eleven och dess 

vårdnadshavare. För att det ska fungera bör rektorn skapa förutsättningar för att lärare 

tillsammans ska kunna planera och utveckla dokumentationsrutiner som är ändamålsenliga 

och gärna tidseffektiva. 

Åtgärdsprogram är ett temporärt dokument kopplat till elever som behöver särskilt stöd, och 

den kompletterar dess IUP. Vikten av att ha ett skriftligt dokument som påvisar det stöd 

eleven är berättigad till är för att eleven verkligen ska få det stödet. Åtgärdsprogrammet ska 

tydligt visa åtgärderna som ska kopplas till elevens behov av stöd samt till kunskapsmål och 

kunskapskrav (Skolverket, 2014). 

Skolverket (2014) menar också att i de fall där utredning visat att eleven kan klara att nå 

målen genom extra anpassningar, görs inget åtgärdsprogram men däremot ska de 

anpassningar som genomförs dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan (IUP). 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att det finns olika regler beroende på vilken 

slags dokumentation det gäller. Det finns krav på dokumentation av specialpedagogisk- och 

psykosocial verksamhet som är utredande, beslutande och kräver myndighetsutövning. 

Däremot finns inget krav på faktisk dokumentation, exempelvis vad som sker i 

undervisningen. Det kan finnas situationer som går från faktiska till beslutande, till exempel 

så behöver inte ett samtal kurator och elev alltid dokumenteras men om det i samtalet 

kommer fram något som behöver utredas vidare och kanske kräver en anmälan så är 

dokumentation en skyldighet. Dokumenten ska förvaras oåtkomligt för obehöriga och kan 

behöva sekretessprövning om någon behöver uppgifter från dokumentationen (a.a.). 

Westling Allodi (2016) menar att det svenska utbildningssystemet saknar väsentlig 

utbildning, information och dokumentation för att kunna utvärdera om den 

specialpedagogiska verksamheten är framgångsrik. I sin studie har hon kunnat utläsa en 

beståndsdel i de länder där specialpedagogiska insatser verkar fungera bra. Det handlar om 

insamlade data på nationell nivå om antalet elever i behov av stöd, vilka olika typer av behov 

som finns, dessa elevers resultat, i vilken skolform eleven är placerad, och kostnader för 

dessa stödinsatser. Hon menar vidare att den typen av information skulle göra det lättare att 

läsa av trender, förändringar, vilka insatser och organisatoriska modeller som används och 

huruvida glappet i prestationer och resultat elever emellan består eller om skolan lyckas 

med sitt kompensatoriska uppdrag. 
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Nedanstående citat är Skolverkets rekommendation, skriven i aktuell läroplan, angående 

utvärdering. Enligt både läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) och skolförordningen 

för gymnasieskolans läroplan (SKOLFS 2011:144) behövs utvärdering för att skolan ska 

utvecklas kvalitativt: 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar 

skapar förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt 

att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas (Skolverket, 2011 s.6). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Ett led i detta är att rektor ansvarar för utvecklingen av verksamhetens kvalitet 

genom att kontinuerligt och systematiskt planera och följa upp utbildningen så att de 

nationella målen uppfylls, vilket kallas ett systematiskt kvalitetsarbete.  

Nyström och Larsson (2012) har i sin studie om utvärdering i skolan, menat att en 

utvärdering genomförs när en verksamhet ska granskas. Utvärdering är, i huvudsak, ett 

verktyg för att försöka fånga en så riktig bild av verksamheten som möjligt. De menar att 

skillnaden mellan en utvärdering och en uppföljning är, att utvärderingen värderas och 

analyseras medan vid en uppföljning tillvaratas utvärderingens resultat för att återverka på 

undervisningen. 

Vad är då viktigt att utvärdera för att utveckla kvalitén i skolan? Eriksson (2007) menar att 

lärande, samverkan/samsyn och ledarskap är skolans viktigaste kvalitetsområden. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt presenteras de perspektiv, som används som ramverk för att diskutera och 

tolka studiens empiriska resultat. Perspektiv handlar om människors värderingar och hur de 

ser på olika sammanhang. Nedan beskrivs olika perspektiv inom det specialpedagogiska 

området som påverkar hur de specialpedagogiska insatserna i skolan hanteras. Vilka 

specialpedagogiska insatser som organiseras och genomförs styrs av vilket perspektiv de 

verksamma i den aktuella praktiken utgår ifrån. Till sist en positionering, det vill säga hur 

teorierna används i denna studie. 

 

3.1 Ahlbergs fyra överordnade specialpedagogiska perspektiv  
Ahlberg (2013) har valt att inom specialpedagogiken dela in fyra perspektiv. Perspektiven 

styr vilken teori och vilka metoder som används och vart forskningsintresset riktas. Ahlberg 

(2013) menar att de olika teoretiska utgångspunkterna innebär skilda synsätt på orsaker och 

förklaringar till elevers skolsvårigheter.  

 

3.1.1 Individperspektiv  

Det första perspektivet speglar ett synsätt där elevens svårigheter anses som individbundna. 

Orsak och förklaring till elevens skolproblem placeras hos individen och man använder sig av 

medicinska, psykologiska och neuropsykologiska förklaringsmodeller. Perspektivet har fokus 

på brister och diagnostisering har en central roll för att förklara och förstå elevers 

svårigheter. Perspektivet har enligt Ahlberg (2013) fått stor uppmärksamhet de senaste 

åren. Diagnostiseringen av elever har ökat med perspektivet men det har också kritiken för 

det ensidiga fokus som läggs på individen och dess avvikelse från det som ses som norm. 

Ahlberg (2013) refererar i sin forskning till Emanuelsson som menar att individperspektivet 

kan liknas vid det kategoriska perspektivet eller som Haug (1998) beskriver som den 

kompensatoriska lösningen.  

 

3.1.2 Organisations- och systemperspektiv  

Ahlberg (2013) menar att med ett organisations- och systemperspektiv söks orsaker till 

elevers skolproblem inom skolorganisationen och verksamheten. Förklaringsmodeller som 

används har utgångspunkt i sociologi, pedagogik och organisationsteori. Det är brister i 

organisationen, ett stelbent skolsystem och traditionsbunden undervisning som inte 

anpassas till elevernas förutsättningar som är förklaringen till behovet av specialpedagogiskt 

stöd.  

 

3.1.3 Samhälls- och strukturperspektiv 

Ahlbergs (2013) tredje perspektiv redogör för ett samhälls- och strukturperspektiv där 

elevens skolsvårigheter beror på samhälleliga strukturer och maktförhållanden. Orsaker till 

elevers skolsvårigheter är samhällets utveckling och uppfattning om skolans verksamhet. 

Perspektivet har utgångspunkt i ideologiska ställningstaganden där inkludering har en 

central roll.  
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3.1.4 Relationellt perspektiv  

Det fjärde perspektivet benämner Ahlberg (2013) som det relationella perspektivet och har 

fokus på samspel och relationer. Orsaken till elevers skolproblem förklaras utifrån relationen 

mellan eleven och miljön. Studier om relationen mellan individ, grupp, skola och samhälle 

och utgår från pedagogik, sociologi samt filosofi. Det relationella perspektivet motsätter sig 

enkla orsaksförklaringar till elevers skolsvårigheter och individfokus där svårigheter hos 

elever ses som individuella egenskaper. Istället studeras skolsvårigheter utifrån flera olika 

nivåer inom skolan. 

 

3.2 Kompensatoriskt perspektiv och demokratiskt deltagarperspektiv enligt Haug  
Haug (1998) menar att det finns två synsätt som påverkar hur det specialpedagogiska stödet 

utformas. Det första synsättet kallas det kompensatoriska synsättet. Det bygger på 

kompensation av elevens statiska och individuella svårigheter.  

 

Hattie (2009) menar att det är detta perspektiv som är det mest framträdande i dagens 

skola. Genom kartläggning och diagnostisering av elevens starka och svaga sidor, fokuseras 

stödet på att bygga upp de svaga sidorna med målet att eleven ska komma ikapp sina 

klasskamrater.  

 

Haug (1998) ställer sig tydligt kritisk till detta perspektiv. Han menar att diagnoser ofta är en 

social konstruktion och att det kompensatoriska synsättet med det stöd som sätts in kan 

verka stigmatiserande för eleven. Han problematiserar kring det orealistiska i att eleven ska 

kunna komma ikapp och därefter följa jämna steg med klasskamraterna (Haug, 1998).  

Det andra synsättet som Haug (1998) beskriver är ett demokratiskt deltagarperspektiv vilket 

innebär att skolan istället ska anpassas till alla elevers olikhet, alla elever ska kunna delta och 

bli accepterade på sina villkor. De insatser som sätts in i skolan ska bygga på ömsesidig 

respekt och förhandling mellan alla inblandade om hur verksamheten ska utformas. Utifrån 

det resonemang som Haug för kan det tolkas som att det finns två tydliga ideologier inom 

specialpedagogiken som är varandras oförenliga motpoler där det krävs att praktiken väljer 

mellan två alternativa sätt att utforma sin verksamhet.  

 

3.3 Kategoriskt perspektiv  
von Wright (2000) menar att med detta perspektiv betraktas människan som en fristående 

varelse, oberoende av sammanhang där personlighet och anlag anses svåra att förändra och 

där sociala aspekter tycks oviktiga. När det handlar om elever i behov av särskilt stöd i en 

pedagogisk kontext fastställer pedagogen problemets art med fokus på den enskilda eleven. 

Det börjar med att bakomliggande orsaker och förklaringar till elevens beteende undersöks, 

tester gällande exempelvis prestationer genomförs, i syfte att fastställa elevens behov. 

Behovet betraktas som individuellt och tidsbegränsat, i och med att det kan upphöra då det 

är tillfredsställt.  
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Ytterligare en konsekvens av det kategoriska perspektivet är att en elevs skolsvårigheter kan 

analyseras och åtgärdas helt utan att den berörda eleven är delaktig i processen. Detta 

perspektiv öppnar inte upp för de kommunikativa möjligheter som det relationella 

perspektivet gör men kan både intressera sig för och betona betydelsen av interaktion och 

samtal (von Wright, 2000 ). 

Nilholm (2007) väljer att kalla detta det kompensatoriska perspektivet innebär att det är 

eleven som bär problemet, det vill säga att de svårigheter eleven har i skolan beror helt och 

hållet på eleven själv och att skolans uppgift är att kompensera för de brister som eleven 

har. Vanligt är att insatserna läggs på individnivå, exempelvis genom individuell undervisning 

med speciallärare utanför klassrummet. 

 

3.4 Kritiskt perspektiv  

Enligt Nilholm (2007) innebär det kritiska perspektivet en kritisk hållning mot det 

kompensatoriska perspektivet genom att lyfta problemen från individen och att problemet 

istället läggs på miljön runt omkring eleven. Detta betyder att miljön anses vara skyldig till 

att denne får svårigheter med skolarbetet. De insatser som då krävs åtgärdas på grupp- och 

organisationsnivå, till exempel genom att en speciallärare eller assistent finns med som ett 

stöd i klassrummet eller att extra anpassningar genomförs, som ger eleven det stöd som 

behövs för att denne ska kunna följa undervisningen med sin klass.  

Internationella forskare inom det specialpedagogiska fältet har i antologin No education 

without relation (2004) kommit överens om att kalla detta perspektiv relationellt perspektiv 

där skolsvårigheter betraktas som sociala konstruktioner, inte som individuella 

tillkortakommanden och brister. von Wright (2000) menar att det handlar om mötet mellan 

lärare och elev. Möten som äger rum mellan människor, särskilt i en utbildningssituation, 

skulle vinna på att perspektivet inte är kritiskt utan relationellt.  Eventuella problem eller 

svårigheter kan därmed inte kopplas till enskilda individer, utan ses istället på i relation till 

det aktuella sammanhanget. 

Det är viktigt att läraren inte sitter inne med lösningar, utan att dessa bara växer fram i 

samförstånd med eleven. Elever i behov av stöd nämns också inom det relationella 

perspektivet. Elevens brister är beroende av situation och sammanhang, inte bundna till 

elevens person. Det gör behoven föränderliga och relevanta för alla deltagare (Skolverket, 

2002).  

 

 

 

 



18 
 

3.5 Dilemmaperspektivet  
Dilemmaperspektivet förespråkas av Nilholm (2007) och används för att hantera 

kontrasterna mellan det kategoriska och kritiska perspektivet. Perspektivet tar sin 

utgångspunkt i att skolan har till uppgift att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning, 

samtidigt som den ska möta alla som individer med olika erfarenheter, förmågor och 

egenskaper och anpassa undervisningen efter dessa olikheter. Vidare att alla ska bedömas 

utifrån sina egna förutsättningar, men bedömning av elever enligt målen är en del av skolans 

uppdrag.  

 

Enligt Giota och Lundborg (2007) kan dilemmaperspektivet vara en bra utgångspunkt för att 

studera hur elevers olikhet hanteras. De stödinsatser som sätts in syftar till att gynna alla 

elever men kan ibland få motsatt effekt för några. Pedagoger och specialpedagoger måste ta 

ställning till hur de ska utforma extra anpassningar och specialpedagogiska insatser som kan 

fungera i deras praktik och där motstridiga intressen kolliderar. Åtgärdsprogrammen ska 

utformas utifrån individ-, grupp-, och organisationsnivå men det är ändå eleven som blir 

bärare av svårigheterna och som pekas ut som den som inte klarar uppnå målen.  

 

Nilholm (2007) menar att perspektivet kan innebära att stödet skiftar från elev till elev, 

beroende på bakgrund och typ av svårigheter. Vidare påvisas också det motsatta 

förhållandet i att varje elev ska bemötas utifrån sina förutsättningar samtidigt som alla 

elever ska vara likvärdiga och nå samma mål på samma tid. Det innebär att det inte finns 

tydliga riktlinjer för vilket stöd som ska ges, utan insatserna får ibland läggas mer på 

individnivå och ibland mer på grupp- och organisationsnivå (a.a.). 

 

3.6 Den proximala utvecklingszonen 
Säljö (2015a) menar att lärandet pågår konstant, så frågan är således inte om man lär utan 

vad och hur man lär. Inlärning och utveckling är inte en och samma process. För att inlärning 

ska kunna ske måste eleven lära sig något nytt, därför är den proximala utvecklingszonen 

den viktigaste aspekten i relation mellan inlärning och utveckling. Den proximala 

utvecklingszonen beskrivs som den nivå där eleven inte klarar uppgifter på egen hand men 

klarar det med handledning eller i samarbete med någon som bemästrar uppgiften och där 

störst lärande sker hos eleven. 

Tjärnberg (2013) menar att för att komma fram till vad som passar den enskilda eleven 

måste man vara beredd att ompröva sitt invanda sätt att arbeta och tolka de ofta 

svårfångade signalerna. Om ingenting visar sig fungera är det viktigt att inte ge upp, utan 

istället pröva något annat. Tjärnberg (2013) menar vidare att processen för att på bästa sätt 

stötta eleven framåt kallas scaffolding (ställningsbygge).  
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Viktigt är att först utreda på vilken nivå eleven ligger genom att skaffa sig kunskap genom 

god kommunikation, sedan att själv inneha eller inhämta kunskapen om olika stöd och vilka 

som är relevanta för just den eleven. Vidare gäller det att inte lägga stödet på för låg nivå då 

eleven riskerar att tappa intresset, men inte heller på för hög nivå för att riskera ett 

misslyckande. 

 

Detta fenomen visas nedan med en visuell bild (Tjärnberg, 2013, s.58). 

 

Figur 1.   HÖG UTMANING 

 

Aktiv inlärningszon   Frustrationszon 

 

MYCKET STÖD      LITE STÖD 

 

Bekvämlighetszon   Uttråkad 

  

LÅG UTMANING 

Figur 1. Visar sambandet av elevens respons beroende på hur utmaningen och stödet ges. 

 

3.7 Hur vi använt de teoretiska perspektiven 
Syftet med studien är att beskriva och analysera skolprofessioners uppfattningar om 

betydelsen av specialpedagogisk verksamhet för elevers lärande och utveckling inom 

grundskola och gymnasieskola. Vi vill med hjälp av specialpedagogikens olika perspektiv 

undersöka hur den specialpedagogiska verksamheten genomförs och vilka metoder som 

används.  

Vår teoretiska utgångspunkt handlar om att ta del av informanternas tankar och 

erfarenheter för att utröna betydelsen av rätt stöd för lärande och utveckling i skolan efter 

varje enskild elevs förutsättningar. Detta genom att undersöka hur den specialpedagogiska 

verksamheten organiseras, genomförs, dokumenteras och följs upp. Vi är också nyfiken på 

om det finns ett helhetsstänk och en samsyn kring hur eleverna ska utvecklas för att nå 

måluppfyllelse. Vi vill undersöka informanternas uppfattning om sambandet mellan 

relationer och lärande och om lärandet i skolan sker i interaktion med varandra. Slutligen vill 

vi även undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som råder på de olika stadierna när 

det gäller synen på elevernas behov.  
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4. Metod    
I metodavsnittet redovisas valet av metod, metodansats, hur urvalet gjorts och hur 

datainsamlingen genomförts, analyserats och bearbetats. Vidare redogörs även de 

forskningsetiska principerna som beaktats samt slutligen studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

 

4.1 Val av metod och metodansats  
Då vi i vår studie ämnade undersöka skolprofessioners uppfattningar kring elevers behov och 

vilken betydelse den specialpedagogiska verksamheten har för elevers lärande och 

utveckling, valdes kvalitativ forskningsmetod. Yin (2013) menar, att genom kvalitativ 

forskning går det att fånga tankar och agerande hos skolprofessioner i deras kontext (a.a.). 

Detta genomfördes med hjälp av frågor som hur och vilka, för att vi ville fånga den många 

gånger osynliga rikedom av erfarenheter som finns i skolan. Detta för att på djupet få en 

förståelse för hur elever i behov av stöd kan få hjälp.  

Bryman (2015) menar att den kvalitativa forskningen vill förstå och tolka människors 

handlingar på djupet i jämförelse med den kvantitativa metoden, som är en forskningsmetod 

som används för att från en föregiven hypotes samla in resultat genom exempelvis frågor 

som när och hur ofta något sker. 

Vi valde en fenomenologisk metodansats för att få ta del av professionernas förståelse kring 

den specialpedagogiska verksamheten. Kvale och Brinkmann (2014) menar att genom en 

fenomenologisk metodansats undersöks interaktionen mellan fenomen och objekt samt 

människors tankar och handlande kring det. Vinsten med att använda en fenomenologisk 

metodansats är att som forskare få skildringarna direkt från informanterna och deras 

faktiska vardag (a.a.).  

Fenomenologin är en ansats som utgår från en konkret livsvärld, där agerandet har en 

betydelse för människorna som har sin vardag där (Bryman, 2015).  I denna studie 

undersökte vi faktorer som påverkar lärandet samt korrelationen mellan stödinsatser och 

elevernas behov, genom att intervjua och analysera vad professionerna i skolans värld anser.  

Bryman (2015) menar vidare att utifrån den fenomenologiska ansatsen tolkas människors 

handlingar och tankar i dess sociala verklighet utan att den som tolkar sätter sina egna 

värderingar i resultatet. Yin (2013) menar att i fenomenologin ska skildringarna tolkas och 

diskuteras genom olika perspektiv(a.a.). Vi ansåg därför att fenomenologi var en passande 

metodansats för vårt arbete.   

4.2 Urval 
Valet av informanter och platser skedde genom ett strategiskt, målinriktat urval, vilket rör 

sig om att välja ut de element (exempelvis personer, institutioner, dokument) som är 

relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2015). Tre skolor i en kommun valdes ut, 

varav ett låg-och mellanstadium, ett högstadium och en gymnasieskola.   
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Vi valde skolor i olika områden inom kommunen för spridningens skull. Vi kontaktade sedan 

rektorn på varje skola, där vi presenterade oss, vårt examensarbete och syftet med 

undersökningen; att undersöka huruvida olika arbets- och stödinsatser främjar lärande och 

måluppfyllelse genom att jämföra uppfattningar om verksamheten och elevernas behov på 

olika stadier. Vidare förklarade vi att de professioner vi ämnade intervjua kring detta ämne 

var rektorn själv och skolans specialpedagog, kurator, samt en lärare. Rektorerna fick i 

uppdrag att handplocka den lärare som ansågs lämplig att intervjua. 

I en intervjustudie bör det väljas ut flera personer med olika åsikter kring det ämne som 

undersöks (Yin, 2013).  Specialpedagogen var därför ett medvetet val då studien har 

specialpedagogisk relevans och undersöker skolornas specialpedagogiska verksamhet. 

Vidare valde vi skolans rektor som har det yttersta ansvaret för organiseringen av den 

specialpedagogiska verksamheten. Läraren, som är den som bäst kan beskriva vilka 

arbetssätt och stödinsatser som används på gruppnivå och huruvida de gynnar elevers 

måluppfyllelse, blev det tredje valet av informant till vår studie. Den sista professionen vi 

valde var skolkuratorn, dels för att få med fler professioner ur elevhälsan samt att kuratorn 

oftast har den största insynen i elevernas hälsa och välbefinnande. Vi ansåg att samtliga 

informanter kunde svara på hur den specialpedagogiska verksamheten dokumenteras, 

utvärderas och följs upp. Då vi gjort vår studie i en mindre kommun så har vi valt att inte 

redogöra kön, ålder eller annat som kan avslöja informanternas identiteter, då vi lovat dem 

fullständig anonymitet. Citaten i resultatet kommer endast namnges med ”informanten”. 

Detta på grund av att vi på varje skola intervjuat fyra personer, som alla var för sig är lovade 

fullständig anonymitet med vad de delgett oss.   

Den första kontakten med alla informanter skedde via telefon där alla informanter visade sig 

vara positiva till att intervjuas. På varje stadie intervjuades fyra personer, varav en rektor, en 

kurator, en specialpedagog och en lärare, vilket innebar att det sammanlagt samlades in 

empiri från 12 personer. Se tabell 1 nedan:                                                                                 

Tabell 1 Urval: 

Informanter:  

Stadier i tre skolor: 

Specialpedagog Rektor Lärare Kurator Sammanlagda 

informanter  

Låg- och mellanstadium 1 1 1 1 4 

Högstadium 1 1 1 1 4 

Gymnasium 1 1 1 1 4 

Antal professioner 3 3 3 3 12 
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Tabell 1 ovan beskriver; vilka stadier som vi gjort våra intervjuer på, vilka professioner som 

valdes ut som informanter, hur många av varje profession på respektive stadie samt 

sammanlagda antalet informanter på varje stadie. Tabellen visar även det sammantagna 

antalet av varje enskild profession och till sist antalet informanter som intervjuats i denna 

studie. 

 

4.3 Avgränsning    
En avgränsning vi gjorde i urvalet var att vi inte intervjuade alla professioner inom skolans 

elevhälsa utan valde strategiskt bort skolsköterskan och skolpsykologen, då syftet och 

forskningsfrågorna inte ämnade studera de medicinska och psykologiska perspektiven. En 

annan avgränsning var att studien gjordes i en skola per stadie.  

 

4.4 Datainsamling/Genomförande    
I en studie med fenomenologisk ansats kan intervjuer med fördel användas som 

datainsamlingsmetod (Yin, 2013). Vi valde därför att samla in empiri genom intervjuer med 

semistrukturerade frågor. Det innebar att informanterna inte behövde svara på frågorna i 

statisk ordning, samt att det förekom följdfrågor som inte fanns nedskrivna.  

Efter att kontakt upprättades och tider för intervju bokades in så skickades ett missivbrev 

(bilaga 1) samt en intervjuguide (bilaga 2) ut till alla informanter. I missivbrevet presenterade 

vi oss, vårt syfte med studien samt om god forskningssed. Intervjuguiden innehöll frågor 

uppdelade efter 4 kategorier, organisering; dokumentation, utvärdering och uppföljning; 

arbetssätt, anpassningar och särskilt stöd samt relationer. Dessa kategorier härrör de 

teoretiska perspektiv vi valt, då skolprofessionernas uppfattningar om vilken betydelse 

organisering, arbetssätt och relationer har för att nå utveckling och lärandet i skolan speglas 

genom vilket perspektiv de anammar på skolan. Backman (2016) menar att när kvalitativ 

forskning organiseras, framträder en disposition och en tydlighet genom att exempelvis 

tematisera intervjuguiden.  

Vi genomförde sex intervjuer var, vilka alla gjordes på informanternas egna arbetsplatser, i 

avskilda rum där de spelades in på ljudfil. Bryman (2015) menar att en semistrukturerad 

intervju ska fungera som ett sorts flexibelt samtal som formas efter dess kontext samt den 

relation som infinner sig mellan informant och forskare (a.a.). Informanterna fick innan 

samtalet en muntlig förklaring till vad en semi-strukturerad intervju innebär, samt frågan om 

de var införstådda med etiken som beskrivits i brevet. Yin (2013) menar att 

relationskapandet i samtalet kan vara a och o för att informanten ska öppna sig i samtalet 

och ge forskaren den information som behövs för undersökningens syfte (a.a.). Intervjuerna 

startade därför med några inledande personliga frågor om ålder, verksamma år inom skolan 

och trivsel. Alla informanter delade lugnt och sansat, under dryga timmen, vardera med sig 

av sina erfarenheter, och svarade på de flesta följdfrågor som vi hade under samtalets gång, 

vilka vi ställde för att få informanten att utveckla sina svar. 
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 Yin (2013) beskriver också vikten av att kunna läsa mellan raderna, att inte bara fokusera på 

det som sägs, utan också på hur de säger det, vad kroppsspråket visar samt observera sådant 

som informanterna undviker att prata om (a.a.).  

För att inte missa relevant information fördes anteckningar under intervjun enbart på sådant 

som inte skulle kunna uppfattas genom ljudfilen såsom kroppsspråk och tonfall.  Detta är 

ingenting vi valt att ha med i vårt resultat då de inte var något speciellt anmärkningsvärt som 

visade sig.  

4.5 Databearbetning och analys 
Studiens resultat bestod av information som inhämtades genom kvalitativa intervjuer. Kvale 

& Brinkmann(2014) menar att det inte är helt lätt att i skrift få fram en rättvis bild av vad 

som framkommit i en verbal intervju mellan informant och forskare.  Vi försökte därför 

direkt efter intervjuerna att skriva ner sådant som utmärkte just den intervjun och de delar 

som snappats upp som extra relevanta för vårt syfte (Bryman, 2015).  Vi bearbetade och 

analyserade sedan allt data, genom att var och en lyssnade igenom de samtal man själv haft, 

för att kunna hitta och sammanställa informanternas uppfattningar och erfarenheter. Vi 

skrev ner det viktigaste och mest relevanta i varje intervju, vilket kallas 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). Vissa delar i intervjuerna innehöll så pass 

värdefull information så de transkriberades och skrevs ut i sin helhet. Bearbetningen 

resulterade i cirka fyra till sju A4 sidor utskrift per intervju och dessa utskrifter låg sedan till 

grund för studiens analys och tolkningsarbete. Vi läste sedan varandras utskrifter och 

diskuterade dem tillsammans. Utifrån utskrifterna urskilde vi olika teman, vilka härrörde 

frågeställningarna i denna studie; organisering, elevernas behov, faktorer som påverkar 

lärandet samt dokumentation, utvärdering och uppföljning. Vi analyserade sedan genom att 

tillsammans tematisera efter forskningsfrågorna med hjälp av färgkodning Vi färgkodade för 

att lättare hitta sambanden mellan de olika intervjuerna. Utifrån det sökte vi likheter, 

skillnader samt tolkade dessa genom de teoretiska perspektiv vi valt. Exempelvis som att se 

på hur organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten ser ut, hur de ser på 

sambandet mellan relationer och lärande samt genom vilka glasögon informanterna ser när 

de stöter på elever i behov av stöd. Den kärna vi ville komma åt, syftet med forskningen, var 

vad informanterna anser att den specialpedagogiska verksamheten har för betydelse för att 

lärande och utveckling ska ske hos alla elever i grund- och gymnasieskolan. 

 

 4.6 Etiska överväganden    
I vår studie följde vi god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017), vilket innebar att varje 

informant fick ge sitt samtycke till intervju, samt blev informerade om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun och avsluta sitt deltagande i studien. De fick information om studien 

och dess syfte i ett missivbrev.   

Frågorna som ställdes till intervjupersonerna var inte av någon känslig karaktär, utan 

handlade om deras uppfattningar om den specialpedagogiska verksamheten på det stadie de 

representerade. Intervjuerna var anonyma och allt material kommer att raderas efter 

studiens avslut, även detta informerade vi om i missivbrevet.  
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För att följa nyttjandekravet så framgick det tydligt för de deltagande i studien att de data 

som samlades in endast används i forskningssyfte. Alla intervjuer spelades in, vilket varje 

intervjuperson fick ge sitt samtycke till.    

 

4.7 Trovärdighet, Tillförlitlighet och Generalisering 
Bryman (2015) menar att validitet eller trovärdighet handlar om frågan om de slutsatser som 

utformats i en studie mäter det som efterfrågas. Innehållsvaliditet beskrivs som det som sker 

genom att analysera innehållet i intervjuinstrumentet och koppla detta till studiens 

teoretiska bakgrund(a.a.). Detta gjorde vi genom att tematisera frågorna i intervjuguiden för 

att se till att forskningsfrågorna och syftet täcktes och besvarades.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver trovärdighet som sanningen vilket i kvalitativa 

undersökningar sker genom att upptäcka omständigheter, att tolka och förstå informantens 

levda värld och beskriva deras förståelse (a.a.).  

Detta stämmer väl med fenomenologi som denna studie utgår ifrån, vilket medför att det 

kan vara problematiskt att helt säkerställa trovärdigheten. Utifrån svaren från intervjuerna 

har vi tolkat och analyserat dessa. Genom våra tolkningar har vi sett samband och dragit 

slutsatser. Vi ville till en början visa på en trovärdighet genom att använda oss av många citat 

från informanterna, genom att referera till de specifika professionerna, men att vi insåg att 

informanterna då skulle kunna identifieras. Istället så har vi återgett resultatet i en mer 

narrativ form med några få bärande citat, men där vi inte refererat till de specifika 

professionerna utan låtit dem vara anonyma. Detta kan medföra att resultatet inte anses lika 

trovärdig men vi menar att syftet i studien var att endast jämföra skillnader och likheter 

mellan stadierna och inte mellan de specifika professionerna. Vi är medvetna om att det 

förekommer jämförelser mellan professionerna i stadierna i resultatet men att vi anser att 

det gagnar syftet i den bemärkelsen att påvisa vikten av samarbete för att den 

specialpedagogiska verksamheten ska fungera så att lärande och utveckling kan nås hos alla 

elever. 

Tillförlitlighet handlar om mätinstrumentets kvalitet och dess pålitlighet samt att kunskapen 

tas fram på ett pålitligt sätt (Bryman, 2015). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar 

tillförlitlighet om huruvida resultatet på studien visar samma sak om studien skulle 

genomföras en gång till av en annan forskare (a.a.). Denna studies tillförlitlighet har stärkts 

både genom den tematiserade intervjuguiden med förtydligande och fördjupande 

följdfrågor samt i och med det att intervjuerna spelades in.   

Generalisering handlar om studiens giltighet och om hur väl undersökningen stämmer med 

verkligheten (Bryman, 2015). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att det är vanligt att det 

anses finnas för få intervjupersoner för att resultatet ska kunna generaliseras, när det 

handlar om kvalitativa studier och intervjuforskning (a.a.). Denna studie har därför haft fokus 

på informanternas egna upplevelser och avsikten var inte att generalisera resultatet till en 

större population.
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5. Resultatredovisning och analys                            

Syftet med studien är att beskriva och analysera specialpedagogisk verksamhet i skolan för 

att utröna dess betydelse för elevers lärande och utveckling. Detta genom att jämföra 

skolprofessioners erfarenheter på olika stadier. Resultatet återges dels genom löpande text 

som generellt presenterar den specialpedagogiska verksamheten med exempel från de olika 

skolorna och dels genom tabeller för att tydliggöra vissa av informanternas uppfattningar. 

Tabeller hör egentligen till en kvantitativ metod, men Bryman (2015) menar att en blandning 

av kvantitativ och kvalitativ metod kan ge en tydligare bild av informanternas uppfattningar.  

Vidare är resultatredovisning och analys strukturerade efter forskningsfrågorna. Vi har valt 

att redovisa resultatet utifrån fenomenologisk metodansats, där vissa bärande citat från 

informanterna presenteras anonymt i den löpande texten. Yin (2013) menar att resultatet i 

en fenomenologisk studie blir som mest pålitlig om den återges med informanternas egna 

ord. Innan resultatet redogörs följer en kort kontextanalys. 

 

5.1 Kontextanalys      
Alla tre skolor i undersökningen ligger i samma stad men i olika skolområden. Samtliga drivs i 

kommunal regi.  Skolorna är mångkulturella där eleverna har många olika modersmål. 

Elevhälsoteam (EHT) finns i samtliga skolor med professioner som specialpedagog, 

speciallärare, kurator, rektor och psykolog, och på gymnasiet finns även studievägledare. 

Skolorna samarbetar även med externa professioner som Barn och Ungdomspsykiatrin 

(BUP), Specialpedagogiskt team och Socialtjänsten samt söker råd och stöd hos 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket. 

Låg- och mellanstadieskolan och högstadiet har ungefär 200 elever vardera, och gymnasiet 

ungefär 1000 elever.  

På låg- och mellanstadiet har varje klass allt ifrån 14–28 elever. Vissa klasser är stärkta med 

resurser som elevassistent eller fritidspersonal och större klasser har 2 lärare för möjligheten 

att kunna dela upp klassen. Skolan har bra lokaler och grupprum finns.  

Högstadiet har stora klasser uppåt 25–28 elever. De flesta klasser är resursförstärkta men att 
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i vissa klasser jobbar lärare ensam. Skolan har liten möjlighet att dela upp klasserna på grund 

av bristen på lokaler och grupprum.  

På gymnasiet består de flesta klasserna av 32 elever. Det finns möjlighet till extra resurs vid 

behov men det vanligaste är att läraren arbetar ensam med en klass. Det förekommer sällan 

att klasserna delas. 

Informanterna har arbetat olika länge inom skolans värld men majoriteten har arbetat 20 år 

eller mer, någon mellan 10–20 år, samt två personer mindre än 10 år. Det ser däremot lite 

olika ut hur länge de varit i sina nuvarande professioner.  

 

5.2 Hur organiseras den specialpedagogiska verksamheten på organisations-, grupp- 

och individnivå? 
Nedan följer resultatet av första forskningsfrågan och sedan kommer en sammanfattande 

analys. 

 

5.2.1 Organisationsnivå 

På de flesta stadierna satsas det på den specialpedagogiska verksamheten på olika sätt. På 

en skola skapas ett team där man arbetar över stadiegränserna. Visionen är en gemensam 

värdegrund, samsyn och en förståelse för varandras uppdrag där syftet är att alla elever ska 

få stöd oavsett stadie. En informant menar att: 

 ”Vi behöver samordna och synliggöra allt som görs, få grunden att fungera och börja jobba 

långsiktigt”. 

Här finns också en tydlig struktur när det gäller specialpedagogens- och speciallärarens 

uppdrag. Specialpedagogen agerar som spindeln i nätet när det gäller att organisera 

verksamheten. Det kan gälla observationer i klassrum för att identifiera problemområden 

och att delta i möten. Därefter informerar specialpedagogen till speciallärarna och delegerar 

ärenden efter behov. Däremot anses det att det finns brister på organisationsnivå när det 

gäller organiseringen av lärmiljön i skolan. Lokalerna är för små, klasserna stora, elever som 

behöver en lugn miljö får inte det på grund av att det inte finns grupprum att tillgå.  

Allt detta medför att skollagens och läroplanens krav inte går att uppfylla, även fast rektor 

och lärare gör sitt yttersta för att skapa en god lärmiljö så räcker det inte för att få till det, 

menar informanterna.   

På en annan skola pågår en omorganisering av den specialpedagogiska verksamheten, som 

kan medföra positiva förändringar. Bland annat så genomför pedagoger, specialläraren och 

specialpedagogen nu en kompetensutveckling via specialpedagoglyftet, för att få en samsyn 

kring olikheter. Informanterna är eniga om att det är viktigt att man har en gemensam 

värdegrund.  
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På en skola har specialpedagogen schemalagda planeringsstunder med lärarna varje eller 

varannan vecka, beroende på hur behovet ser ut, där det gås igenom vilka som behöver stöd 

och hur stödet ska organiseras. På en annan skola upplever specialpedagogen att det inte är 

så många som söker hjälp med extra anpassningar. Pedagogerna anses göra tillräckligt med 

extra anpassningar och vara duktiga på det, vilket innebär mindre ärenden, men det innebär 

också att några ärenden kommer först när det blir akut.  

På en skola är skillnaderna på specialpedagogens- och speciallärarens uppdrag tämligen 

oklara. Ingen ansvarar för den övergripande helhetssynen utan specialpedagogerna/ 

speciallärarna jobbar mot olika program och är organiserade under varsin rektor. Alla 

ansvarar för sitt område men hjälper varandra med sina specialkompetenser.  

Alla stadier följer de nya riktlinjer angående extra anpassningar och särskilt stöd. Detta har 

resulterat i att antalet åtgärdsprogram har minskat drastiskt på två stadier, medan elever 

som får hjälp via extra anpassningar har ökat. Känslan överlag är att behovet av stöd har 

ökat något sedan några år tillbaka, vilket kan bero på att skolorna har blivit mer 

uppmärksam på de svårigheter som finns. Några förklaringar till detta är att det finns 

tydligare riktlinjer och att det kartläggs mer. En informant säger: 

”Det kan bero på att vi har blivit duktigare på att kartlägga och se vad som behöver göras. 

Det har föregåtts av tydligare styrning, mer påtryckningar från specialpedagog och i och med 

en ny läroplan (Skolverket, 2011) som tydligare visar uppnåendemålen.” 

I tabell 1a nedan, på fråga 1 har rektor och specialpedagog på varje stadie delgett oss 

aktuella siffror på hur många elever som har åtgärdsprogram och därmed särskilt stöd, de 

påtalar att åtgärdsprogrammen har minskat på alla stadier. På fråga 2 så upplever alla 

informanter på högstadiet och gymnasiet att elever i behov av stöd har ökat, medan 

informanterna på låg-och mellanstadiet upplever att det ligger på samma nivå som de 

senaste åren. Detta resultat baseras på svaren från alla 12 informanter, varav 4 på varje 

stadie. 

Tabell 1a: Skolprofessionernas uppfattningar om antalet åtgärdsprogram och särskilt stöd samt 

ökning/minskning av elever i behov av stöd (n=12). 

1. Hur många elever har åtgärdsprogram och 
särskilt stöd?  
Låg-och 
mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet  
17 av 200 12 av 260 25 av 720  
2. Anses elever i behov av stöd ha ökat eller 
minskat de senaste åren? 

Låg-och 
mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet  
Jämn nivå Ökat Ökat  
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5.2.2 Grupp-och Individnivå   

När det upptäcks att en grupp eller elev uppvisar problem i den ordinarie undervisningen, 

påbörjar lärarna extra anpassningar i klassrummet. Om dessa anpassningar inte räcker till 

anmäls detta till EHT och rektor, där rektor beslutar om att utredning ska genomföras för att 

se om det behövs särskilt stöd och om åtgärdsprogram ska upprättas.  

Det varierar stort när det gäller arbetet kring extra anpassningar på de olika stadierna.  På en 

skola finns en blankett rörande extra anpassningar som gjorts, som följer med varje enskild 

elev från årskurs fyra upp till högstadiet. Pedagogerna arbetar utifrån den och adderar 

information allt eftersom. På en annan skola finns det en lista med förslag på extra 

anpassningar för både grupp och individ som kan vara ett stöd för pedagogerna.  

Uppfattningen om huruvida lärarna kan få stöd och hjälp kring extra anpassningar skiljer sig 

åt beroende på vem som intervjuas. En informant säger:  

”Lärarna är de som känner eleverna bäst så de kan välja att själva skriva ner förslag på 

passande anpassningar och sedan bolla det med specialpedagogen innan de används”.  

En annan informant uttrycker att man inte får tillräckligt med stöd: 

 ”Det är svårt att få stöd internt från EHT, vi får kanske 60 minuter i veckan till några få 

elever”. 

I tabell 1b nedan så baseras resultatet/procentantalen på svaren från alla 12 informanter, 

varav 4 på varje stadie, vilket innebär att 4 st.= 100. Fråga 3 och 4 är följdfrågor och finns 

inte med i intervjuguiden. Där framgår att extra anpassningar görs i stor utsträckning men är 

inte tillräckligt anpassade individuellt, förutom på låg-och mellanstadiet. Det finns tillgång på 

både specialpedagog och speciallärare på alla stadier. 

Tabell 1b. Skolprofessionernas uppfattningar om extra anpassningar (n=12). 

3. Genomförs det tillräckligt med extra anpassningar?   
Låg-och 
mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet   

Ja 75 % Nej 25 % Ja 50 % Nej 50 % Ja 75 % Nej 25 %   

4. Är extra anpassningarna tillräckligt anpassade efter elever i behov av stöd? 

Låg- och 
mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet   

Ja 75 % Nej 25 % Ja 50 % Nej 50 % Ja 25 % Nej 75 %   

 

5.3 Analys   
Gerrbo (2012) menar att när man diskuterar begrepp som ”elever i behov av särskilt stöd ” 

och ”specialpedagogik”, så kan man relatera dessa till det uppdrag skolan och dess personal 

har, samt de skyldigheter och förväntningar som finns. Specialpedagogiskt stöd i skolan 

handlar om organisering av insatser som görs för att undvika att elever hamnar i särskilt 

stöd, likväl som de särskilda insatser som görs för och omkring elever i behov av särskilt stöd.   
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Sedan införandet av de nya direktiven för extra anpassningar (SFS 2014:40) ser den 

specialpedagogiska organiseringen lite annorlunda ut. På grundskolan i vår studie har elever 

i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram minskat drastiskt, medan behovet av extra 

anpassningar har ökat. Det innebär att majoriteten av insatser sker i klassrummet, helt enligt 

skollag (SFS 2010:800) och Salamancadeklarationen (2006).   

Extra anpassningar har genomförts på alla skolor när behov har upptäckts, men huruvida de 

är ”individuellt anpassade, tillräckligt utarbetade eller tillräckliga för att främja optimal 

utveckling” (Skolinspektionen, 2017) framgår inte av undersökningen. Uppfattningen om 

extra anpassningarnas genomförande sträcker sig ifrån ”tillfredsställande” till att vara ”ett 

utvecklingsområde”.   

Med ett ökat tryck i klassrummet finns ett större behov av stöd från specialpedagogisk 

kompetens. Specialpedagogen, som arbetar mer skolövergripande, bör finnas till hands på 

såväl individ-, grupp- som skolnivå medan specialläraren förväntas i första hand analysera 

skolsvårigheter på individnivå (SFS 2007: 688). 

På en skola anser alla informanter att det finns tillgång till stöd från specialpedagogerna, 

medan på en annan skola är uppfattningarna delade beroende på vem man intervjuar.   

Om extra anpassningarna inte räcker till för att en elev ska nå kunskapsmålen, ska detta 

anmälas till rektor för beslut om utredning, särskilt stöd och åtgärdsprogram (SFS 2010:800). 

Ofta sker dessa beslut i samarbete med elevhälsoteamet (EHT) på skolorna. Elevhälsan ska 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till att elevernas lärande och 

utveckling (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016).  I denna undersökning är det ganska stora 

skillnader mellan grundskolorna och gymnasiet när det gäller tillgången på olika professioner 

inom EHT. På gymnasiet finns rektor, specialpedagog, skolsköterska, SYV och kurator som 

har hela sin tjänstgöring på skolan, medan på låg-, mellan- och högstadiet tjänstgör 

skolsköterska, SYV och kurator på flertalet skolor. Tillgången på skolpsykolog är lika för alla 

stadier. 

På två skolor arbetas det aktivt med att öka samsynen och förståelsen för varandras 

uppdrag, där de trycker på att det bör finnas en gemensam värdegrund. På den tredje 

däremot finns inget pågående arbete med att öka samsynen, utan det upplevs vara stora 

skillnader på uppdragen mellan professionerna inom EHT. Däremot menar informanterna på 

den tredje skolan att det är av största vikt att stötta upp och förstå varandras uppdrag. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) påtalar vikten av att alla inom EHT samverkar, och för 

det krävs en gemensam samsyn hos de olika professionerna. 

Haug (1998) beskriver de två synsätt som påverkar hur det specialpedagogiska stödet 

utformas. Det kompensatoriska perspektivet som bygger på kompensation av elevens 

individuella svårigheter och det demokratiska deltagarperspektivet vilket innebär att skolan 

ska anpassas till alla elevers olikheter. I denna undersökning blir det tydligt genom att 

skolorna följer riktlinjerna, så kombineras dessa perspektiv automatiskt. 
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5.4 Vilka behov dominerar på olika stadier och vad anses främja lärande och 

utveckling? 
Nedan följer resultatet av andra forskningsfrågan och sedan följer en analys.  

5.4.1 Dominerande behov 

Informanterna upplever att det finns alla möjliga behov, "en palett av allt" som en informant 

uttrycker sig. Det kan vara både kunskapsrelaterade- eller socioemotionella svårigheter. Det 

pratas ofta kring diagnoser, inte att det sätts fler diagnoser nu än tidigare, men att svaren 

söks i en eventuell diagnos hos eleven. Det handlar mestadels om neuropsykiatriska 

funktionsstörningar (NPF) och språkliga störningar.  

I tabell 2a nedan så finns det på alla skolor en naturlig variation av problematik hos elever i 

behov av stöd. På låg-och mellanstadiet är uthållighet, koncentration samt läs-och 

skrivsvårigheter dominerande problematik. De svårigheter som dominerar på högstadiet är 

av socioemotionell karaktär, där många har NPF-diagnoser. Många har svårt att koncentrera 

sig och de har sämre uthållighet. Det upplevs även att många elever mår dåligt och upplever 

psykisk ohälsa. Det som dominerar på gymnasiet är strukturrelaterade problem som stress, 

brist på planeringsförmåga och problem med att verkställa. Resultatet baseras på 

sammanställningen av svaren från 12 informanter, varav 4 informanter på varje stadie. 

 

Tabell 2a: Skolprofessionernas uppfattningar av de behov som dominerar på varje stadie (n=12). 

6. Vilka behov dominerar för elever i behov av stöd? 

Låg- och mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Läs-och skrivsvårigheter Beteendeproblematik Strukturell problematik 

Uthållighet NPF Stress 

Koncentrationssvårigheter Psykisk ohälsa   

 

På en skola handlar problematiken mestadels om arbetet i skolan, men på senare år har det 

också kommit att gälla arbetsplatsförlagd praktik (APL). Det blir fler elever varje år som 

vägrar att gå ut på praktik. Eleverna känner ett krav på att kunna prestera, de är rädda att de 

ska göra bort sig och det i sin tur får dem att känna sig otrygga. De har dessutom inte samma 

möjlighet att få sina speciella behov tillgodosedda på en arbetsplats. En informant menar 

att: 

”Handledarna på arbetsplatserna har fått utbildning i att ta emot elever men att de även 

skulle behöva få kunskaper kring speciella behov också”.  

5.4.2 Främjande insatser 

Informanterna anser att det är av yttersta vikt med tidiga insatser för att förebygga 

svårigheter senare i skolgången. Detta genom att upptäcka elevernas behov så tidigt som 

möjligt för att i tid kunna hjälpa dem.  
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Detta genom att träna på basbehoven; att kunna läsa, skriva och förstå matematik genom 

att nöta och tidigt lära barnen studiestrategier för att utvecklas vidare. Viktigt att 

pedagogerna får kompetensutveckling och verktyg för att arbeta på ett medvetet sätt på hur 

man ska tänka, hur ska man jobba, att jobba med strategier i ett förebyggande syfte samt att 

lägga krutet på gruppnivå i klassrummet. 

En informant menar dock all problematik inte kan avhjälpas genom tidiga insatser och säger: 

”Viss socioemotionell problematik uppstår oftast under senare skolår och kan bero på 

hormonellt betingade svårigheter och ökade krav. Genom ökade krav kan strukturell 

problematik uppstå vilket kan resultera i svårigheter att slutföra uppgifter”. 

På en skola arbetar specialpedagogerna mest individuellt med elever eller i små grupper. Det 

blir sällan klassrumsbesök på grund av många klasser och många elever. De 

specialpedagogiska arbetssätten varierar beroende på behov och beroende på hur eleven är 

öppen för olika saker. Detta för att eleven ska ta ansvar för det egna lärandet. Här upplevs 

det också att det inte görs så mycket extra anpassningar i klassrummen. 

I tabell 2b nedan så är det vanligast på låg-och mellanstadiet att använda tidiga-och riktade 

insatser och motiverande samtal. På högstadiet är det vanligast med insatser som handlar 

om studieteknik, lågaffektivt bemötande och samtal med kurator. På gymnasiet är det 

vanligast med studieteknik, hjälp med planering och enskild undervisning med 

specialpedagog. Resultatet baseras på sammanställningen av svaren från alla 12 

informanter, varav 4 på varje stadie.  

Tabell 2b: Skolprofessionernas uppfattningar av vilka insatser och arbetssätt som är vanligast för 
elever i behov av stöd (n=12). 

   

7. Vilka arbetssätt och insatser är vanligast för elever i behov av stöd? 

Låg- och mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Tidiga insatser Studieteknik Studieteknik 

Riktade insatser Lågaffektivt bemötande Planering 

Motiverande samtal Kuratorskontakt Enskild undervisning 

  med specialpedagog 

Alla informanter tillstår lärmiljöns betydelse för inlärning. Klassrummen ska främja trygghet, 

studiero och inneha ett tydligt inkluderingstänk. På en skola används bearbetning av 

grupperna för att få studiero som och användande av olika verktyg såsom hörselkåpor och 

hörlurar. 

Informanterna menar att det skulle vara bra med mindre storlek på grupperna, för att få till 

en bättre studiero för alla och det skulle finnas mer hjälp i klassrummet när grupperna är 

stora. De elever som är i behov av stöd, behöver mer stöttning i klassrummet så att det blir 

så mycket som möjligt gjort där. Många har inte verktygen och de skulle behöva få hjälp att 

använda lektionstiden mer effektivt.  
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På en skola är majoriteten av de extra anpassningar som görs anpassade för hela klassen och 

inte så mycket individuellt. Det lärverktyg som oftast används är datorer, då varje elev har 

varsin dator.  

Alla informanter menar att de arbetssätt som generellt bäst gagnar elevernas lärande och 

utveckling mot att nå målen i skolan är att det finns ett tryggt arbetsklimat, att det finns 

goda relationer i gruppen, att det finns ett socialt samspel, en stödjande lärmiljö och att ha 

rimliga krav på eleverna. En informant ger ett exempel på en elev som alldeles för länge fick 

köra sitt race, och därmed inte uppnådde någon utveckling i sitt lärande: 

 ”Med tydligare åtstramning fick sedan eleven bättre resultat. Det gäller att hela tiden ligga 

på en lämplig nivå, då för hårda krav ofta resulterar i att elever ger upp”. 

Informanterna är överens om att bemötande av eleverna är viktig för elevens mående och 

trivsel i skolan. En informant menar att: 

”En relation med en vuxen som det finns förtroende för är mycket viktig för lärandet och 

utvecklingen”. 

En annan informant säger att: 

”Goda relationer inte betyder att man som vuxen alltid är snäll och aldrig tar en konflikt, 

utan det är viktigt att visa vem som är ledare”.  

När det gäller språkliga svårigheter så är det viktigt att jobba språkutvecklande. En informant 

säger:  

”Språkutvecklande arbetssätt handlar om att exempelvis jobba mycket visuellt, med bilder 

och filmer för att barnen ska förstå. Bland de yngre eleverna används böcker med mycket 

bilder och bland de lite äldre läser man högt tillsammans och förklara orden i böckerna”.   

Det gagnar alla elever är att jobba med bilder, där de får beskriva bilden efter sina 

förutsättningar muntligt eller genom att skriva. En informant menar att det som utvecklar 

eleverna mest är när de i små grupper får prata kring en bild, en text eller något ämne och 

tillsammans fördjupa sig i dessa. Detta leder automatiskt till ett engagemang hos eleverna.  

Det har på en skola visat sig att kamratlärande är ett arbetssätt som gagnar relationerna och 

därmed elevernas lärande, exempelvis där äldre elever läser för yngre eller att klasskamrater 

hjälper varandra med att hitta strategier för att lösa problem. Eleverna sätter sig själva med 

någon de känner sig trygga med så att den ena kan förklara och hjälpa den andre att förstå 

sådant som varit svårt. Informanterna är eniga om att de arbeten som återknyter till elevens 

vardag fungerar mycket bra att jobba kring som exempelvis mat eller ekonomi.  

Informanterna trycker på att det är otroligt viktigt att det finns en tydlighet och struktur då 

många elever har behov av att veta exempelvis hur dagen ser ut och hur lektionen läggs upp. 

En informant hänvisar till sju viktiga frågor som man kan använda sig av:   
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1. Vad ska jag göra?     

2. Var ska jag vara?    

3. Vem ska jag vara med?    

4. Hur länge ska det hålla på?    

5. Vad ska hända sen?    

6. Vad behöver jag ha?    

7. Varför ska jag göra det?   

 

Läs- och skrivsvårigheter kan bottna i torftiga läsvanor och/eller att det inte skrivs lika 

mycket nu som förr. De arbetssätt som används är dels läsgrupper där ofta Vingböckerna 

används, dels en- till- en träning med BRAV-kod som är ett särskilt stöd. Informanterna ser 

en framgång med just BRAV-kod, eftersom de elever som använt sig av denna har nått 

framgång i sin läsning, vilket i sin tur ökat självförtroendet.” Det ena ger det andra” menar 

en informant.  

Det finns också många webbaserade hjälpmedel som är bra vid läs- och skrivsvårigheter, 

exempelvis inläsningstjänst där de kan få sina texter upplästa och dessutom på olika språk.     

Svårigheter med beteende, koncentration och uthållighet bearbetas med olika strategier och 

verktyg, som att komma överens med eleven om att lägga en hand på elevens axel för att 

uppmärksamma när ljudnivån går upp och att eleven får använda skärmvägg och/eller 

hörselkåpor för att utestänga störande stimuli. 

Då det finns elever som har utåtagerande beteende har det på en skola utarbetats en 

handlingsplan för lågaffektivt bemötande, (bilaga 3) där syftet är att möta eleven på ett sätt 

som inte ökar affekten. Personalen hanterar konfliktsituationer på ett lugnt sätt så att eleven 

som är i affekt återfår sin självkontroll. Pedagogerna upplever att de oftast har ett bra 

bemötande. På arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande, vilket har gjort att tonfallet har 

ändrats. Inställningen till elever i behov av stöd kan skifta, men det är inget som märks utåt 

mot eleven.   

På en skola finns många olika slags hjälpmedel att använda i klassrummen till hjälp för elever 

med uthållighets- och koncentrationsproblematik. Bland annat en tyngdfilt att lägga på 

benen, stretchband, sittkuddar och olika material att trycka och klämma på. Elever kan även 

få lyssna på musik med hjälp av hörlurar.   

På en skola saknas det lärare vilket gör att arbetsbördan blir större för pedagogerna i skolan, 

grupperna blir oroligare, vilket kräver ett tydligare ledarskap. Ledarskap bygger på relationer 

menar en informant: 
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”Du bygger ju ledarskap på relationer, vare sig du är rektor, lärare eller annat så är det 

genom att skapa relationer du får ett ledarskap, att jobba med förtroende och trygghet. 

Elever måste ju må bra och mår man bra så lär man sig, det är en cirkeldefinition på det”.    

På en skola ser informanterna en stor framgång i att ha motiverande samtal med eleverna. 

Vilka används i syfte att bygga relationer och motivera eleverna genom enskilda träffar innan 

genomförandet av en insats. Specialpedagogen, som är den som oftast håller i samtalet, 

berättar hur det ser ut för eleven just nu, sedan vilket mål eleven kan nå genom att få ett 

träningsprogram, eleven får ett erbjudande, de ska känna att det är deras beslut att få hjälp 

med att nå målet. Framgången blir då att eleven själv är delaktig i beslutet kring sitt lärande.   

 

Informanterna påtalar att det är viktigt att vara tydlig mot eleverna när det gäller 

utvecklingsmålen och vad som bör tränas mer på för att kunna utvecklas vidare. Detta 

genom regelbundna uppföljningar, uppdateringar och bekräftelser på att arbetet går framåt. 

Informanterna är också eniga om vikten av regelbundna samtal med elever och föräldrar där 

de sistnämnda i så tidigt skede som möjligt måste få bli involverade i de insatser som görs 

och ska göras på skolan.  

I tabell 2c nedan så baseras svaren på en öppen fråga till alla 12 informanter och den 

redovisas som en samling insatser och arbetssätt som informanterna anser främjar lärande 

och utveckling. 

Tabell 2c: Skolprofessionernas uppfattningar på vilka arbetssätt och insatser de anser främja lärande 

och utveckling (n=12). 

8. Vilka arbetssätt och insatser anses främja lärande och utveckling?  
Alla informanter:       

Trygghet, studiero, mer resurs i klassrummet, goda relationer, bra bemötande, 

visuellt stöd, kamratlärande, tydlighet, struktur erfarenhetsbaserat lärande, 

lågaffektivt bemötande, hjälpmedel, verktyg, motiverande samtal,   

regelbunden feedback och uppföljning av utveckling   

        

 

Övergången mellan högstadiet och gymnasiet är stor. Tempot, mängden och 

svårighetsgraden ökar, det blir ett helt annat sätt att plugga, vilket alla inte är beredda på. 

Det anses ännu viktigare med struktur, förhållningssätt och motivation. Skillnaden mot lägre 

åldrar är att på gymnasiet kan eleverna bemötas som individer, som man kan prata direkt 

med, medan i lägre åldrar pratar man även med vårdnadshavarna.   

  

5.5 Analys 
Ahlberg (2013) menar att det finns fyra överordnade specialpedagogiska perspektiv som 

visar skilda synsätt på orsaker och förklaringar till elevers skolsvårigheter: individperspektiv, 
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organisations-och systemperspektiv, relationellt perspektiv och samhälls-och 

strukturperspektiv.  

De tre första perspektiven är de som dominerar i undersökningen. Individperspektivet 

(Ahlberg, 2013) påminner om det kompensatoriska perspektivet (Haug, 1998), där elevens 

svårigheter anses som individbundna. 

I de skolor som ingår i undersökningen beskriver informanterna de svårigheter och behov 

eleverna har. I lägre åldrar dominerar dels läs- och skrivsvårigheter, dels uthållighets- och 

koncentrationssvårigheter, medan det i högstadieåldrar handlar mycket om 

beteendeproblematik, många elever med NPF-diagnoser, låg begåvning och psykisk ohälsa. 

 I gymnasiet finns mycket strukturrelaterade problem, som stress, brist på 

planeringsförmåga och problem med att verkställa. Precis som rektorn i de lägre åldrarna 

uttrycker sig så finns de i alla skolor och alla stadier ändå en ”palett av allt”.  

I organisations-och systemperspektivet förklaras behovet av specialpedagogiskt stöd av 

brister i organisationen, ett stelbent skolsystem och traditionsbunden undervisning som inte 

anpassas till elevens förutsättningar (Ahlberg, 2013). 

Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) ska verksamma i skolan visa förståelse 

för elevers olikheter genom att anpassa skolverksamheten efter deras behov. Skolor ska 

bidra till utvecklade arbetssätt och metoder som leder till förbättrade resultat och ökad 

måluppfyllelse samtidigt som den ska präglas av omsorg om individen, omtanke, delaktighet 

och goda relationer (a.a.). Detta upplevs inte alltid förenligt enligt informanterna i studien, 

då kraven är höga att driva undervisningen framåt samtidigt som utrymme ska finnas att se 

och möta varje elev. 

Det relationella perspektivet handlar om att orsaken till elevers skolproblem förklaras utifrån 

relation mellan eleven och miljön (Ahlberg, 2013). 

På två skolor jobbas det aktivt med lågaffektivt bemötande, vilket handlar om att möta upp 

elever i affekt eller andra konfliktsituationer på ett lugnt sätt. Det leder osökt till vikten av 

goda relationer, vilket tydligt framgår i alla stadier. En informant påvisar vikten av goda 

relationer gentemot eleverna, att inge förtroende och trygghet, vilket främjar god hälsa, som 

i sin tur främjar lärandet. En informant trycker på att alla elever bör ha en god relation med 

minst en vuxen på skolan. Forskning av Gerrbo (2012) har visat att elevers svårigheter 

reducerats och till och med upphört i samband med att goda relationer skapats mellan 

eleven och någon vuxen på skolan (a.a.). Även en informant på en annan skola trycker på 

vikten av goda relationer, att det är den viktigaste framgångsfaktorn för elevers lärande och 

utveckling.  

Medan en informant säger att relationsbyggande inte handlar om att aldrig ta konflikter och 

bara vara snäll, så menar en annan informant att inte heller tvinga elever till något, utan 

relationer och sunt förnuft går hand i hand. En informant säger att relationer till eleverna är 

det viktigaste av allt och att ett gott bemötande gentemot eleven gör att de trivs och mår 
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bra i skolan.  Gerrbo (2012) menar att vuxna och elever i skolan ska ha en pedagogisk och 

professionell närhet till varandra, och det kallar han för nära lärskap. Det innebär att lyssna 

in, förstå och få eleverna att känna sig delaktiga i sitt lärande (a.a.).  

Samhälls- och strukturperspektivet är det sista av Ahlbergs fyra överordnade 

specialpedagogiska perspektiv (Ahlberg, 2013). Orsaker till elevers skolsvårigheter, beskrivs i 

detta perspektiv vara samhällets utveckling och uppfattning om skolans verksamhet. Ahlberg 

(2013) menar att det demokratiska deltagarperspektiv som Haug (1998) beskriver finns inom 

samhälls-och strukturperspektivet. I undersökningen nämns eller diskuteras inte detta 

perspektiv av någon informant. 

Däremot diskuteras sambanden mellan kost, sömn, hälsa och lärande med eleverna.  

Informanterna anser att det gäller att så tidigt som möjligt också lära eleverna 

studiestrategier och vikten av att planera sitt lärande. På en skola får eleverna hjälp med att 

bland annat hitta strategier för inlärning, planera och göra scheman. På en skola startar 

terminen med hjälp och strategier kring studieteknik och vikten av planering påpekas, vilket 

hjälper då informanterna ser en klar förbättring hos eleverna senare på läsåret vad gäller att 

planera sitt lärande.  

Almqvist et al (2015) menar att effektforskning har visat att just metakognitiva strategier 

främjar elever i behov av stöd att nå målen i skolan (a.a.). Informanterna på en skola trycker 

på att tydlighet och struktur gagnar elevernas lärande och utveckling, där de ger exempel på 

sju viktiga frågor som förtydligar dagen för eleverna. En informant ger exempel på en elev 

som efter struktur och tydlighet förbättrade sina resultat i skolan. Samma informant menar 

också att det gäller att lägga kraven på en lagom nivå, varken för höga eller för låga.  

Tjärnberg (2013) beskriver detta i termen” Learning engagement zone”, att elevens resultat i 

skolan beror på hur stödet ges och på vilken nivå läraren lägger utmaningen (a.a.).  

Även på en annan skola har eleverna behov av struktur och tydlighet, så redan från skolstart 

går elevhälsoteamet nu ut i förebyggande syfte till klasserna och pratar om struktur, målbild 

och hälsa, samt pratar med arbetslagen om lärandestrategier kring tydlighet mot eleverna. 

Gerrbo (2012) har i sin forskning sett att vissa elever behöver tydlighet för att förstå vad som 

gäller, han menar vidare att om man redan i förebyggande syfte är tydlig mot eleverna kan 

det förebygga svårigheter och oro (a.a.).  

På en skola har informanterna sett stor framgång i de motivationssamtal specialpedagogen 

har med eleverna innan insatsernas början. De anser att framgången beror på 

 att eleven själv varit delaktig till sitt lärande och sin vidare utveckling. Genom att vara 

delaktig i sitt eget lärande bidrar det till att eleverna får en högre kontroll över sitt lärande.  

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ska alla inom EHT arbeta utifrån ett 

barnperspektiv, där eleverna ska ges inflytande till sin skolgång (a.a.). 
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Runström, Nilsson (2014) beskriver åtgärder på gruppnivå, däribland att göra om i 

klassrumsmiljön (a.a.). I alla stadier anser informanterna att lärmiljön är viktig för elevernas 

lärande och välbefinnande. På en skola jobbar man i klassrummen med inkludering, 

trygghet, lugn och ro och ett tydligt ledarskap, samt med den fysiska lärmiljön. På en annan 

skola ligger specialpedagogens fokus på att få till lärmiljöerna, genom att bland annat 

observera lärarnas bemötande gentemot eleverna. Gerrbo (2012) menar att 

specialpedagogernas roll handlar om att utveckla verksamhetens lärmiljöer och främja för 

inkludering i skolans värld (a.a.).  

 

På en tredje skola jobbar lärarna mycket med att anpassa för gruppen, mindre individuellt, 

men det finns en önskan om mindre grupper, för att eleverna ska få bättre studiero, samt 

mer stöd och stöttning i klasserna. Skolverket (2011) påtalar att det är rektorns ansvar att 

organiseringen av klasser inte begränsar elevernas möjligheter att nå sina mål (a.a.).  

En informant träffar ofta elever individuellt eller i små grupper och hinner sällan med 

klassrumsbesök. Gerrbo (2012) menar att fasta grupper utanför klassrummet riskerar öka 

stigmatiseringen av elever, men däremot kan lärande utanför klassrummet gynna enskilda 

elever om det sker vid enstaka tillfällen.  

Andra arbetssätt som skolorna i studien använder och ser en framgång med är att jobba 

visuellt, vilket används på två skolor. De menar att det främjar språkinlärningen att använda 

visuella bilder. Arbetssättet när elever samarbetar gruppvis med att samtala om bilder ser 

informanterna på en skola som den största framgången i vad gäller elevers lärande. Almqvist 

et al. (2015) menar att samarbetslärande har i forskning visat på goda resultat, men det finns 

få resultat gentemot måluppfyllelse för elever i behov av stöd.   

Kamratlärande är ett annat arbetssätt som informanterna på två skolor upplever som 

positivt. Det är relationsskapande och gynnar lärandet då eleverna hjälper varandra med 

strategier. Enligt Almqvist et al. (2015) har kamratlärande i forskning, precis som 

metakognitiva strategier, visat sig vara särskilt gynnsamma för elever i behov av stöd.    

Sist men inte minst påtalar informanterna vikten av bemötandet och relationerna med 

elever och vårdnadshavare. På en skola uttrycks det att föräldrar ska kontaktas i ett så tidigt 

skede som möjligt vad gäller pågående eller framtida insatser för eleven. Relationer med 

vårdnadshavare är något mindre på gymnasienivå än grundskolan. Skolverket (2011) påtalar 

att skolans personal bör ha en god relation med vårdnadshavarna, samt att rektor ansvarar 

för att kontakter tas vid skolsvårigheter hos en elev. Målet i elevhälsoteamets arbete är att i 

samarbete med vårdnadshavare och lärare ge eleverna en så bra skolgång som möjligt 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  

När alla tolv informanter fått svara på vad de anser eller tror är viktigt när det gäller 

specialpedagogiska insatser på alla stadier så är alla eniga om att insatserna ska läggas så 
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tidigt som möjligt, samt att i tidigt skede förebygga för framtida svårigheter genom att nöta 

på att läsa, skriva och räkna.  

Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin (2015) ser i forskning att Sverige är något motsträvig 

och avvaktande med tidiga insatser vad gäller att utveckla läsning i tidig skolålder. Westling 

Allodi (2016) menar att flera länder som ingår i hennes undersökning däremot strävar efter 

att förebygga skolsvårigheter genom tidiga insatser. 

 Itkonen & Jahnukainen (2007) poängterar vikten av att tidigt stödja utvecklingen av de 

fonologiska förmågorna, då dessa är nödvändiga för att förebygga läs-och skrivsvårigheter 

(a.a.).  

 

Alla anser att man i tidiga åldrar kan arbeta med studiestrategier i förebyggande syfte, men 

att man bör lägga krutet på studietekniker och att ta ansvaret över sitt lärande senast i 

högstadiet. När elever kommer till gymnasiet ökar tempot, eleven ges mer ansvar, 

anpassningarna minskar och de fortfarande har svårt med studiestrategier så måste vikten 

läggas vid att träna på struktur, förhållningssätt och motivation. Hattie (2009) menar att 

elever behöver träna på metakognitiva strategier för att kunna hitta en taktik för att lösa 

problem, de behöver kunna reflektera över sitt eget lärande för att förstå.  

En annan skillnad mellan stadierna är att på gymnasiet kan eleverna bemötas som individer, 

som man kan prata direkt med, medan i lägre åldrar pratar man även med vårdnadshavarna.   

 

5.6 Hur har stödinsatserna dokumenterats, utvärderats och följts upp?  
Nedan följer resultatet av tredje forskningsfrågan och sedan kommer en sammanfattande 

analys.  

5.6.1 Dokumentation 

På en skola dokumenteras extra anpassningar enligt ett dokument som grundar sig på 

skollagen (kap. 3, § 2 och 5). De förvaras i elevmappar och används vid klassgenomgångar, 

där blanketten färgsätts utefter behov. Åtgärdsprogram dokumenteras alltid, men inget 

dokumenteras digitalt, utan alla dokument och mappar förvaras i låsta dokumentskåp och 

sekretess prövas vid behov.  

På en annan skola dokumenteras i princip allt vad gäller den specialpedagogiska 

verksamheten. Det innefattar samtal, telefonsamtal med föräldrar, klassgenomgångarna 

med lärarna, elevhälsomötena samt de dokumentationer från extra anpassningar som 

lärarna gjort. Dessutom är ett digitalt dokumentationssystem under utveckling. En informant 

säger: 

”Det är omöjligt att få en samlad dokumentation kring en elev om man inte har ett 

gemensamt datasystem som EHT. Det jobbas så mycket kring digitalisering idag, men det är 
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precis som att det finns en motvilja till att effektivisera den här typen av arbete, eller så 

handlar det om sekretessen i lagstiftningen”.    

På samma skola dokumenteras alla utvecklingssamtal och ibland skickas viss dokumentation 

till elever som behöver påminnas om det som bestämts. 

Extra anpassningar dokumenteras via kommunens övergripande dokumentationsblankett 

gällande just extra anpassningar. Den ansvarige pedagogen fyller i den och skickar sedan 

runt den bland övriga undervisande lärare som eleven har. 

I bland kompletteras blanketten med mer dokumentation. All dokumentation förvaras i låsta 

dokumentskåp, då det på grund av säkerheten ännu inte utvecklats något system för digital 

dokumentation. 

På en tredje skola har man gett speciallärarna/pedagogerna i uppdrag att hitta ett 

fungerande dokumentationssystem.  

En informant känner att det inte finns tydliga direktiv på hur det ska dokumenteras, men att 

fokus nu ligger på att samordna och synliggöra. Rutinen är att extra anpassningar 

dokumenteras först när en elev har blivit anmäld till elevhälsoteamet för en eventuell 

utredning. Det finns en blankett som ska fyllas i där det beskrivs vilka extra anpassningar 

som är genomförda. Hur och om dokumentation av extra anpassningar genomförs varierar, 

då det inte finns en fast rutin. En informant menar att: 

”Dokumentation av extra anpassningar skiljer sig mot annan dokumentation som genomförs 

i EHT, och menar att dokumentationen av extra anpassningar är undermålig”. 

I tabell 3a nedan visas att de på låg-och mellanstadiet dokumenterar extra anpassningar 

medan högstadiet dokumenterar allt som rör den specialpedagogiska verksamheten. På 

gymnasiet dokumenteras extra anpassningar bara om eleven ska utredas vidare för särskilt 

stöd. Resultatet baseras på svaren från alla 12 informanter, varav 4 på varje stadie. 

Tabell 3a: Skolprofessionernas uppfattningar av hur extra anpassningar dokumenteras (n=12). 

   

Vad dokumenteras gällande extra anpassningar?  
Låg-och mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

De extra anpassningar som Allt som rör den  Extra anpassningarna 

gjorts dokumenteras specialpedagogiska dokumenteras inte 

i en mall som finns  verksamheten förrän man ser att man  

gemensamt i dokumenteras behöver utreda för särskilt 

kommunen   stöd 

 

Dokumentationen skiljer sig åt i elevhälsan, där alla utom specialpedagogen dokumenterar 

genom ett gemensamt digitalt dokumentationssystem, men där professionerna inte kan läsa 

varandras anteckningar. Det finns en önskan av ett digitalt dokumentationssystem även för 
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den specialpedagogiska verksamheten, vilket inte finns inom den specialpedagogiska 

verksamheten ännu. En informant säger: 

”Ett sådant system för den specialpedagogiska verksamheten har utvecklats i vissa 

kommuner”.  

En annan informant påtalar att det skulle behövas då det många gånger handlar om känsliga 

uppgifter som inte kan skrivas varsomhelst och menar att: 

”Ett digitalt dokumentationssystem i den specialpedagogiska verksamheten skulle göra att 

man fick en mer samlad bild av eleven”. 

5.6.2 Utvärdering 

På en skola anser de flesta informanterna att extra anpassningarna inte utvärderas 

tillräckligt, men att det i alla fall görs en gång per termin. De har börjat med ett nytt system. 

En informant menar att:                                                                                                                      

”Det har brustit i rutiner kring utvärderingar, men att tillfällen under terminen nu har 

schemalagts”.   

En annan informant menar att: 

”Det är bra att det utvärderas, för då måste man upp på tå, för de extra anpassningar som 

inte fungerar måste bytas ut. Så är det”!     

På en annan skola hänvisar två informanter till det systematiska kvalitetsarbetet, vilket ska 

vara ett levande arbete som ska pågå hela tiden. De menar att den specialpedagogiska 

verksamheten fortlöpande ska förbättras och utvecklas, vilket exempelvis kan uppnås genom 

att aktuella ämnen tas upp på EHT-möten.  

Alla informanter på skolan säger att det minst en gång per termin görs utvärderingar på alla 

extra anpassningar men oftare om behovet av det finns. En informant för egna anteckningar 

vid extra anpassningar som sedan utvärderas.  

Alla åtgärdsprogram utvärderas fortlöpande och verksamheten utvärderas varje termin, där 

frågor från skolverket besvaras. En informant säger att man jobbar kring följande frågor: 

”Hur det ser ut? Hur det jobbats? Hur arbetet ska gå vidare?”  

På en tredje skola svarar en informant att extra anpassningarna inte utvärderas, medan en 

annan informant säger att extra anpassningar dokumenteras och sparas i en pärm för att 

senare tas upp vid utvecklingssamtal. 

Tabell 3b nedan visar att de på låg-och mellanstadiet utvärderar extra anpassningarna en 

gång per termin men detta anses inte vara tillräckligt. På högstadiet utvärderar man 

fortlöpande men minst en gång per termin, medan på gymnasiet utvärderas de inte alls. 

Resultatet baseras på en sammanställning på svaren från alla 12 informanter, varav 4 från 

varje stadie. 
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Tabell 3b: Skolprofessionernas uppfattningar på hur ofta extra anpassningarna utvärderas (n=12). 

Hur ofta utvärderas extra anpassningarna?  
Låg-och mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Inte tillräckligt men Fortlöpande men minst De utvärderas inte 

ungefär en gång per en gång per termin  
termin   

 

Den specialpedagogiska verksamheten i helhet utvärderas inte regelbundet. Uppfattningen 

är att detta ses som ett utvecklingsområde, då det inte är tydligt uttalat vad som ska 

utvärderas.  

 

5.6.3 Uppföljning 

Rektorerna får årligen en rapport av de utvärderingar som gjorts. Vad som sedan händer 

med rapporten är oklart. 

 En informant säger att: 

 ”Rapporterna följs aldrig upp tillsammans”.  

Däremot gör specialpedagogerna på skolan uppföljningar individuellt. Dokumentation, 

utvärdering och uppföljning beskrivs som mer seriös för de andra professionerna (kurator, 

skolsköterska och psykolog) inom elevhälsoteamet. Dokumentationen är striktare, då en del 

av professionerna jobbar under en annan typ av sekretess. Det innebär att man 

avidentifierar eleverna för att systemet ska upplevas mer säkert. Även utvärdering och 

uppföljning av verksamheten genomförs på ett mer formellt sätt av elevhälsans chef, som 

jobbar mer centralt i kommunen. Att elevhälsan har en annan chef än specialpedagogerna 

gör uppdraget otydligt.  

På en annan skola genomförs uppföljning av stöd en gång per termin. Vid dessa tillfällen 

synliggörs även andra typer av behov, vilket kan innebära exempelvis att anpassa lärmiljön 

utefter klassens behov och det medför att uppföljningar sker oftare. Skolan delger dock inte 

föräldrar om genomförande och utvärdering av anpassningar vid utvecklingssamtalet, men 

de har rätt att få vara delaktiga i utförande av ett åtgärdsprogram.     

På en annan skola gör lärarna och specialpedagogen uppföljningar av den 

specialpedagogiska verksamheten varje termin på klassgenomgångar. De träffas även fler 

gånger under året för att se hur det ser ut i klasserna i stort.  

Har en klass exempelvis väldiga behov av tydligare struktur, sätter man in extra anpassning 

till hela klassen, som sedan följs upp. Om behovet finns att följa upp insatser för enskilda 

elever fler än en gång under en termin, så gör man det. En del samtal hamnar så tidigt på 

terminen att de behöver följas upp innan terminens slut, samt att både lärare och elev kan 

behöva påminnas om det som bestämts.  
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5.7 Analys   
Dokumentationsrutinerna varierar på de olika stadierna. På en skola dokumenteras extra 

anpassningar enligt övergripande dokument som grundar sig på skollagen. Pedagogerna 

dokumenterar sin del och överlämnar dokumenten till specialpedagogerna. På en annan 

skola däremot så dokumenteras extra anpassningar endast om elevärendet går vidare till 

EHT och läraren har inga fasta rutiner kring dokumentation utan det ser väldigt olika ut. 

Enligt skolverket (2011) är det av största vikt att läraren dokumenterar för att sedan kunna 

se om arbetssätt fungerat eller behöver utvecklas vidare. Socialstyrelsen och skolverket 

(2016) menar att det inte finns krav på att dokumentera anpassningar som sker under den 

ordinarie undervisningen, men att det däremot är ett krav att dokumentera beslut som leder 

till särskilda insatser (a.a.).  

På en skola känner en informant att det inte finns strikta rutiner för dokumentationen, men 

påtalar att ärenden som leder till insatser och är beslutande alltid dokumenteras och läggs in 

i journalanteckningarna. Kuratorn, skolsköterskan och skolpsykologen dokumenterar genom 

Asynja, som är ett gemensamt datoriserat system vilket specialpedagogerna saknar, då allt 

material läggs i elevmappar. 

Informanterna på två skolor anser att dokumentationen kring den specialpedagogiska 

verksamheten behöver utvecklas och bli ännu säkrare. En informant menar att digitaliserad 

dokumentation inom den specialpedagogiska verksamheten är möjlig då det finns i andra 

kommuner. Just nu förvaras alla elevers dokumentationer på skolorna i låsta dokumentskåp, 

och sekretess prövas om behovet finns. Enligt socialstyrelsen och skolverket (2016) är det ett 

krav att dokumentationer ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

I både grundskolans- och gymnasiets läroplaner (Skolverket, 2011, SKOLFS 2011:144) står det 

att utvärderingen bör ske för att skolan ska utvecklas kvalitativt (a.a.). Utvärderingar av den 

specialpedagogiska verksamheten på de olika stadierna i undersökningen sker i väldigt 

varierad utsträckning. På en skola anser tre informanter av fyra att det finns brister i 

rutinerna kring att utvärdera, att det många gånger dokumenteras men inte utvärderas, men 

att utveckling av detta nu prioriteras. På en annan skola sker knappt någon utvärdering alls, 

vissa vet inte riktigt vad som egentligen ska utvärderas, extra anpassningar utvärderas av 

vissa, aldrig av andra, och den årliga rapporten av den specialpedagogiska verksamheten 

som specialpedagogen skickat till rektor följs aldrig upp tillsammans.   

Det ligger på rektorns ansvar att utveckla verksamhetens kvalitet, däribland att granska 

verksamheten genom utvärderingar (SKOLFS 2011:144). Nyström och Larsson (2012) menar 

att utvärderingar bör göras för att få en så tydlig bild som möjligt.  På en skola så ser alla 

vikten av att utvärdera, där både åtgärdsprogrammen och extra anpassningarna utvärderas. 

De menar vidare att den specialpedagogiska verksamheten ska vara under ständig utveckling 

och påtalar vikten av det systematiska kvalitetsarbetet som ska genomsyra skolans arbete 

varje dag.  
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På en annan skola däremot finns inga regelbundna rutiner för utvärderingar, men att 

informanterna påtalar att det krävs en utveckling för att tydliggöra vad som ska utvärderas. 

En utveckling kring detta är något som en skolas professioner kommit igång med, då de 

anser att de haft stora brister i sina rutiner. Enligt skollagen (SFS 2010:800) innebär 

systematiskt kvalitetsarbete att ständigt ha verksamheten under utveckling så att de 

nationella målen uppfylls.  

Verksamheten kan inte bara dokumenteras och sen värderas och analyseras genom 

utvärdering utan bör också kontinuerligt följas upp vilket innebär att ta vara på resultaten 

för att verka tillbaka på arbetssätt och insatser (Nyström & Larsson, 2012).  

Brist på utvärdering och uppföljning är direkta exempel på brister i organisationen som 

benämns i organisations- och systemperspektiv (Ahlberg, 2013). I undersökningen framgår 

att utvärdering och uppföljning gynnar utvecklingen av verksamheten och motverkar att 

traditionsbunden undervisning fortgår. 

På två skolor genomför alla lärare uppföljningar tillsammans med specialpedagogen minst en 

gång per termin, och vid behov görs det fler gånger. Skolverket (2011) menar att för att 

lärare ska kunna se om ett arbetssätt fungerar eller behöver utvecklas är det av största vikt 

att dokumentera och följa upp elevens kunskapsutveckling. På en skola är det 

specialpedagogen som följer upp den specialpedagogiska verksamheten. Vid jämförelse av 

utvärdering och uppföljning mellan professioner inom elevhälsoteamet, så är det striktare 

rutiner för vissa professioner inom EHT, vilket kan bero på att de lyder under olika chefer.  

Den organisatoriska skillnaden medför att specialpedagogen känner en otydlighet i sitt 

uppdrag. Eriksson (2007) menar att samverkan och ledarskap är två mycket viktiga aspekter 

att utvärdera, vad gäller utveckling av skolans verksamhet.   
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6. Diskussion  
I detta avsnitt har vi för avsikt att knyta samman studiens syfte, forskningsfrågor och resultat 

för att diskutera dessa utifrån studiens teoretiska perspektiv. Diskussionsdelen har vi delat 

upp efter de teman som vi färgkodade intervjun efter; organisering, extra anpassningar och 

specialpedagogiska insatser, betydelsen av samspel och relationer, samt dokumentation, 

utvärdering och uppföljning. Vi har även en rubrik där vi diskuterar just perspektiv på 

lärande. Efter en sammanfattning av resultatdiskussionen följer en metoddiskussion. 

Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

  

6.1 Organisering av Specialpedagogisk verksamhet 
Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) menar att organisering handlar om att uppfylla det 

gemensamma målet (a.a.). Så vad är då det gemensamma målet i specialpedagogisk 

verksamhet? Resultatet visar att det handlar om att förstå varandras uppdrag, skapa samsyn 

och ha en gemensam värdegrund. Detta helt i linje med vad Socialstyrelsen och Skolverket 

(2016) menar, det vill säga att elevhälsoteamet och skolan ska genomsyras av värdegrunden 

med barnkonventionen som riktmärke.  

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ska den specialpedagogiska verksamheten 

genomsyras av ett förebyggande arbete (a.a.). Resultatet visar dock att trots att det 

förebyggande arbetet ska vara centralt upplevs det inte tillfredsställande på något stadie, då 

mycket av jobbet handlar om att "släcka bränder" och jobba med akuta ärenden.  Det är 

ingen större skillnad om all kompetens är på plats eller om viss kompetens bara finns på 

deltid. Mycket handlar om den specialpedagogiska organiseringen och vikten av att alla 

professioner i elevhälsan får arbeta med det de ska arbeta med. I examensförordningen för 

specialpedagoger och speciallärare står det att specialpedagogen förväntas verka på en mer 

skolövergripande nivå i sitt utvecklingsarbete, medan specialläraren förväntas i första hand 

analysera skolsvårigheter på individnivå och att den ena yrkesrollen inte ska ersätta den 

andra, utan att de ska komplettera varandra (SFS 2011:688).  

Vi anser att om dessa professioner skulle få arbeta med det som de är utbildade för, så skulle 

det medföra att yrkesrollerna blev tydligare för alla i skolan, vilket skulle bidra till en större 

förståelse för varandras uppdrag.  

Informanterna i studien påtalar att det fattas behöriga och obehöriga pedagoger, vilket 

medför en ökad press på de pedagoger som finns tillgängliga.  För att kunna se och bemöta 

varje elev utifrån dess förutsättning och behov krävs relationsbygge och tid. Tid som inte 

finns då skolan är underbemannad och där vikarierande personal byts ut med jämna 

mellanrum. Detta påverkar även den specialpedagogiska verksamheten som ofta får rycka in 

för att stötta den ordinarie undervisningen, vilket medför att den specialpedagogiska 

verksamheten kommer att släcka bränder istället för att kunna jobba förebyggande.  
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Dewey (2004) menar att en organisation som har struktur och fasta ramar samt en 

gemensam grundsyn kan ha förutsättningar till att utvecklas vidare och samtidigt anpassas 

efter de behov som uppkommer på vägen. 

Enligt Westling Allodi (2016) är det inte säkert att utbildningssystemet skulle redovisa bättre 

resultat även om skolorna får ökade resurser för specialpedagogiska insatser, om inte 

pedagoger med relevant utbildning finns att tillgå. Det handlar om villkoren för läraryrket i 

stort, däribland löner och andra materiella villkor, men också om hur samhället ser på 

skolans kunskapsuppdrag och på lärarnas yrke.  

Runström Nilsson (2014) menar att målet med lärandet i skolan är att alla elever i framtiden 

ska kunna fungera i samhället genom att kunna göra egna val och veta sina rättigheter och 

skyldigheter. Vi kan i vår undersökning se att organiseringen av den specialpedagogiska 

verksamheten är en viktig grundpelare för att utveckla lärandet för alla elever i skolan. 

   

6.2 Extra anpassningar och Specialpedagogiska insatser 
Resultatet i studien visar att elever i behov av särskilt stöd på grundskolan drastiskt har 

minskat. Innebär detta att antalet elever i behov av stöd har minskat? Nej, egentligen har de 

bara förflyttats från enskilt stöd och stöd i liten grupp, till klassrummet där pedagogen och 

extra anpassningar ska möta deras behov. Enligt läroplanen ska stöd och anpassningar 

genomföras utifrån lärarens bedömning (Skolverket, 2011). Vi menar att det är ett 

betydande ansvar som läggs på pedagogerna och som kräver hög kompetens.  

Frågan är hur bra systemet egentligen fungerar? Enligt Skolinspektionen (2017) fungerar det 

inte så bra. De menar att arbetssätt med extra anpassningar inte har utvecklats eller 

etablerats, att elevens behov inte har identifierats, att extra anpassningarna inte är 

tillräckliga för att främja den optimala utvecklingen och att insatserna inte alltid följs upp och 

utvärderas (a.a.).  

Är det överraskande egentligen? Vi ser att det i ”dagens skola” finns lite tid för 

implementering av nya reformer och forskning, vilket ändå ska genomföras utan att andra 

uppdrag plockas bort och det i sin tur försvårar möjlighet till samarbete och samsyn kring de 

nya riktlinjerna. Förändringar av organisationer sker ” i spåren av människors sociala 

meningsskapande” och reformer tar hundratals år att genomföra från idé till handling 

(Forsell & Ivarsson Westberg, 2007).  

Vi anser att med tanke på den korta tid som gått sedan de nya riktlinjerna trädde i kraft och 

att pedagogen har fått en drastisk ökning av anpassningar, är det nog inte konstigt att 

metoder och strategier kring dessa inte är tillräckligt utvecklade.  

I studiens resultat framgår det att pedagogerna känner att de själva inte har tillräcklig 

kompetens och behöver hjälp och stöttning av någon med specialpedagogisk kompetens. 

Många pedagoger väljer då att ta upp ärendet med elevhälsan som får lite av en expertroll i 

sammanhanget.  
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Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att i skolors arbete med att skapa fungerande 

och anpassade skolsituationer spelar elevhälsan en betydande roll (a.a.). Det är ett stort 

ansvar som läggs på personalen inom elevhälsan. Uppfattningen hos informanterna i studien 

varierar om huruvida de kan få hjälp och stöd av någon med specialpedagogisk kompetens, 

detta beroende snarare på vem som intervjuas än vilket stadie de tillhör.  

Studiens resultat visar att samtliga informanter tycker att det gäller att upptäcka elevernas 

behov så tidigt som möjligt för att i tid kunna hjälpa dem. Redan från årskurs 1 förebygga 

senare svårigheter genom att träna på basbehoven; läsa, skriva och förstå matematik, 

genom att nöta samt att tidigt lära barnen studiestrategier för att utvecklas vidare. 

Informanterna trycker på att pedagogerna behöver få kompetensutveckling och verktyg för 

att arbeta på ett medvetet sätt, i ett förebyggande syfte samt att jobba med hela gruppen i 

klassrummet. Enligt Muschkin, Ladd och Dodge (2015) kan man i Nya Zeeland se att tidiga 

insatser genom universella och riktade insatser har resulterat i framgång när det gäller 

förebyggande av skolsvårigheter och omfattning av behov av senare specialpedagogiska 

insatser. Forskning visar däremot att Sverige har en försiktig och något motvillig attityd 

gentemot tidiga insatser när det gäller läsutveckling i årskurs ett (Sandberg, Hellblom-

Thibblin & Garpelin, 2015). 

Trots att vi anser att skolan ska ligga ett steg före och självklart förebygga för senare 

svårigheter i skolan så kan vi se att det ändå kan uppkomma andra sorters svårigheter i 

högre stadier. Resultatet visar på att det hos vissa elever i högstadiet uppkommer 

socioemotionella svårigheter som i sin tur kan leda till svårigheter i lärandet, men att dessa 

svårigheter uppkommit även om de hade nött på basbehoven i tidig ålder. Det handlar 

snarare om hormonellt betingade svårigheter samt det ökade kraven som ställs samtidigt 

som eleverna ska bli vuxna och hitta sig själv i allt.  

Säljö(2015a) menar att det är av yttersta vikt att kartlägga helheten för att få en förståelse 

för elevens svårigheter med att lära. Runström Nilsson (2014) menar att det i skolan sällan 

diskuteras kring upplägg och de krav som ställs på eleverna. 

Vi ser i forskning och i studiens resultat hur viktigt det är att förebygga för senare svårigheter 

men även att kartlägga nuläget hos och runt eleven då det snabbt kan ske förändringar som 

kan ha många olika orsaker.  

 

6.3 Samspel och relationers betydelse för elevers utveckling och lärande 
Skolsvårigheter hos elever beror mångt och mycket på dess kontext, lärmiljö, samt 

relationerna med människorna runt eleven.  På låg- och mellanstadiet påtalas det att 

förtroendefulla relationer med någon eller några vuxna har stor betydelse för lärandet och 

utvecklingen. De menar att lärande och goda relationer går hand i hand. I en god relation 

ingår kommunikation, som är ett måste för att kunna förstå och lära känna eleven och 

genom det hitta kärnan till eventuella svårigheter som uppstår (Svanström, 2011).  
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Hattie (2009) menar att det är ännu viktigare med ett rätt bemötande när det gäller elever i 

svårigheter. Resultatet i studien visar att även i högstadiet och gymnasiet anses det att goda 

relationer är av allra största vikt för lärandet hos eleverna. Något som säger mycket om 

relationers betydelse är vad en elev uttryckt till en av informanterna i studien, att det inte 

går att lära sig något om man inte tycker om någon vuxen på skolan. Goda relationer till 

föräldrar anses även vara viktigt på alla stadier. På gymnasiet ser de en konsekvens med att 

relationerna till vårdnadshavare ofta upphör när eleven blir myndig, då det är viktigt med 

stöttning och att ha ett samspel kring eleven. Vårdnadshavare har en djupare kunskap om 

eleven än vad professioner på skolan har, så därför är ett samarbete viktigt för elevens 

utveckling och lärande (Säljö, 2015a).  

I studien framkommer det att ett framgångsrikt sätt att hjälpa eleven är att hitta den egna 

motivationen och viljan till att utvecklas.  Enligt Gerrbo (2012) är motivation att stärka 

elevernas tilltro till sig själv genom att låta dem blomstra i situationer de behärskar, vilket 

kan motivera eleven till att vilja lära sig mer (a.a.). Resultat i studien visar på god utveckling 

hos elever efter att en vuxen på skolan haft motiverande samtal där den vuxna förklarat att 

hjälp och stöd kan fås, men att eleven själv måste vilja vara med på tåget för att komma 

framåt. När lärare låtit elever göra lite som de vill, eller om kraven varit för höga har 

konsekvenserna ofta blivit att eleven/eleverna tappat motivationen till att vilja lära sig mer. 

Elever som fått stöd, push och kraven legat på lagom nivå, har fått lusten att lära och viljan 

att utvecklas framåt. 

Enligt den proximala utvecklingszonen finns en tro om att eleverna alltid kan lite mer, och 

om de får rätt push och stöd så kan de utvecklas till att vilja prova själv och därigenom 

utvecklas framåt (Säljö, 2015a).  

 

6.4 Dokumentation, utvärdering och uppföljning  
Skolverket (2011) menar att för att lärare ska kunna se om ett arbetssätt fungerat eller 

behöver utvecklas är det av största vikt att dokumentera och följa upp elevens 

kunskapsutveckling (a.a.). Nu när särskilt stöd minskar drastiskt, minskar även mängden 

åtgärdsprogram. Det är positivt för pedagoger och elevhälsa när arbetsbördan minskar, men 

innebär inte det att viktig dokumentation kring elevens skolgång då försvinner? Enligt 

resultatet kan vi se att grundskolans alla stadier dokumenterar på andra sätt istället, 

exempelvis genom dokumentation av extra anpassningar. Däremot dokumenteras inga extra 

anpassningar på gymnasiet förrän de överlämnas till elevhälsoteamet för vidare utredning. 

Dock finns individuella utvecklingsplaner (IUP) som ger en översikt över elevens studier, men 

de säger inget om vilka arbetssätt och stöd som fungerar eller vilka förtjänster eleven har.  
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Enligt Skolverket (2014) är det viktigt att ha ett skriftligt dokument som påvisar att eleven är 

berättigad till stöd för att eleven verkligen ska få det stödet. Detta stämmer överens med 

Deweys (2004) tankar, han menar att i den progressiva skolan är det av yttersta vikt att 

eleven är involverad i sin egen läroprocess, vilket betyder att dokumentation, utvärdering 

och uppföljning krävs för att eleven och pedagogen svart på vitt ska kunna se om utveckling 

har skett (a.a.). Vi blir nyfikna på hur man löser detta på gymnasiet för att visa eleverna hur 

deras utveckling ser ut. 

Enligt Skolinspektionen (2017) finns det ofta brister i skolor när det gäller utvärdering av 

särskilt stöd. De menar att de anpassningar som ges på gruppnivå inte alltid följs upp eller 

utvärderas (a.a.). Runström Nilsson (2014) ser kritiskt på detta med bristen av 

dokumentation, då det utan skriftlig historik blir problematiskt att utvärdera de 

anpassningar som gjorts, vad som fungerat eller vad som behöver utvecklas vidare. 

Resultatet visar att bland de undersökta stadierna finns stora brister när det gäller 

utvärdering av den specialpedagogiska verksamheten. I låg- och mellanstadiet har 

informanterna insett att det brustit men att de nu jobbar med att utveckla rutinerna kring 

det. På gymnasiet utvärderas det knappt alls, och informanterna har dålig insyn i varandras 

arbeten kring den specialpedagogiska verksamheten.  

Enligt Säljö (2015a) är en stor anledning till skolsvårigheter att skolan inte har så stor vetskap 

om eleven, till skillnad från hemmen där vårdnadshavare har en helt annan kunskap om 

elevens svaga och starka sidor (a.a.). Vad gäller kontakten med vårdnadshavare så anser alla 

informanter att det är enormt viktigt, och att vårdnadshavare tidigt ska delges de insatser 

som genomförs. Resultatet av vår studie visar att på låg- och mellanstadiet får 

vårdnadshavare ta del av dokumentation i form av åtgärdsprogram men inte utvärderingar 

och uppföljningarna av de extra anpassningar som gjorts. Vi menar att detta kan innebära 

konsekvenser då föräldrar inte görs delaktiga i elevens/barnets utvecklingsprocess hela 

vägen och då heller inte kan stötta upp med sin kunskap om eleven förrän det gått så långt 

som till åtgärdsprogram. Visserligen finn det bara direktiv i skollagen (SFS 2010:800) på 

vårdnadshavarnas rätt att delta vid arbetet med åtgärdsprogrammen, men Socialstyrelsen 

och Skolverket (2016) påtalar att EHT, lärare och vårdnadshavare ska samarbeta för att ge 

eleverna en så positiv skolgång som möjligt och därför borde vårdnadshavare få ta del av all 

dokumentation som rör elevens skolgång.  

Westling Allodi (2016) menar att det svenska utbildningssystemet saknar väsentlig 

information och dokumentation, för att kunna utvärdera om den specialpedagogiska 

verksamheten är framgångsrik och huruvida skolan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag 

(a.a.). Kanske är det anledningen till att informanterna upplever att de inte utvärderar den 

specialpedagogiska verksamheten i tillräcklig grad och att en informant inte ens vet vad som 

ska utvärderas.  
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Skolverket rekommenderar att skolans verksamhet ”ständigt prövas och att resultaten följs 

upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas” (Skolverket, 

2011 s.6).  

Resultatet visar att det vanligtvis genomförs systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i slutet på 

vårterminen, och i enstaka fall även utvärdering vid ytterligare något tillfälle. Vilket inte är 

samma sak som att verksamheten ständigt prövas, framförallt inte inom specialpedagogisk 

verksamhet.  Vi anser att om en insats eller ett arbetssätt inte har föregåtts av någon 

utvärdering tidigare, så är det svårt att uttala sig om vad som fungerar bra och vilka brister 

som finns, och det blir svårt för rektor, pedagoger, specialpedagoger och speciallärare att 

förbättra och utveckla verksamheten. Nyström och Larsson (2012) menar att olika former av 

jämförande utvärderingar kan avgöra om en viss undervisningsaktivitet eller 

utbildningssatsning är bättre eller sämre än en annan jämförbar aktivitet.  

Vi kan se att det i skolan finns ett stort behov att föra vidare dokumenterade, positiva och 

negativa erfarenheter för att bidra med att beprövade arbetssätt och stödinsatser förs 

vidare och utvecklas beroende av kontext och behov. Vi menar att därigenom kan olika 

erfarenheter, både positiva och negativa, bidra till att arbetssätt och stödinsatser förs vidare 

i skolorna där de sedan kan utvecklas beroende av kontext och behov.   

 

6.5 Perspektiv på lärande 
Olika former av stöd kan kopplas till ett eller flera specialpedagogiska perspektiv och på det 

viset kategorisera olika former av stöd. Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap.3 § 7 och 11) så 

är det tillåtet i alla skolformer, att ge stöd individuellt eller i mindre grupper utanför 

ordinarie undervisning. Detta är vanligare i grundskolan än i gymnasiet, det vill säga att det 

stöd som ges till elever i behov av särskilt stöd är av segregerande karaktär.  

Då stödet utförs på individnivå är det mest likt beskrivningen av det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2007). Han menar vidare att även om ett kompensatoriskt perspektiv 

och kompensatoriskt handlande innebär mer begränsningar för eleven, så är det detta som 

historisk och fortfarande är det mest dominerande inom svensk skola. Barn som möts av ett 

kategoriskt förhållningssätt lär sig detta, tar det till sig, gör det till sitt eget och för det vidare 

i mötet med andra. Det innebär att alla elever inte har möjlighet till goda relationer i 

klassrummet och att alla elever inte ges möjligheten att lyckas i skolsammanhang. I 

resultatet framgår att på låg-, mellan- och högstadiet minskar särskilt stöd medan extra 

anpassningarna ökar. Dock framgår det inte på vilket sätt extra anpassningarna genomförs. 

Vår erfarenhet är att vid överlämningar kring elever i behov av stöd mellan grundskolan och 

gymnasiet så framgår det att många av dessa elever oftast har fått stöd i mindre grupper. 

Däremot så framgår det i studiens resultat att enskild undervisning är vanligast på 

gymnasiet. 
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I gymnasiet bör stödet vara av inkluderande karaktär, om inte särskilda skäl finns (SFS 

2010:800). Inkluderande stöd kan exempelvis vara att få extra anpassningar eller extra 

stöttning av speciallärare eller specialpedagog i klassrummet. De åtgärder som genomförs 

handlar oftast om lärmiljön och kan därför kopplas till det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2007).  

Det kritiska eller relationella perspektivet har visat sig vara det mest framgångsrika för såväl 

elevers kunskapsutveckling som deras identitetsskapande och hälsa. Möten som äger rum 

mellan människor skulle vinna på det relationella perspektivet då möjligheten skulle bli 

större för fler barn att må bra och lyckas i skolsammanhang om de blev sedda för den de är 

genom ömsesidig dialog, tilläts träda fram genom samtalet (von Wright, 2000).  

Resultatet på en av skolorna visar att de extra anpassningar som genomförs oftast är mer 

allmängiltiga än individuellt anpassade. Det framgår också att specialpedagogen oftare 

arbetar individuellt med elever eller med små grupper än i klassrummet. Det är tvärtemot 

vad skollagen uttrycker samt att en informant uttrycker att mer hjälp behövs i klassrummen. 

Då det är strukturell problematik som dominerar på gymnasiet, så anser vi att skolan skulle 

arbeta ännu mer förebyggande med heltäckande insatser.  

Dilemmaperspektivet utgår från att svårigheten aldrig ligger hos individen eller i 

gemenskapen, utan i mötet mellan de båda, och fokuserar på att skolan har att möta elevers 

olikheter vilka framträder i mötet (Nilholm, 2007). Det stora dilemmat ligger i att hamna i 

målkonflikter utan egentliga svar. Elever ska betraktas som individer och alla ska få utvecklas 

och bedömas utifrån egna förutsättningar, samtidigt som det ingår i skolans uppdrag att 

mäta, jämföra och sortera.  

Vi menar att stöd som kan kopplas till Nilholms dilemmaperspektiv (2007) oftast 

förekommer på gymnasiet. Exempel på detta är att det stöd som ges ska sträva mot 

måluppfyllelse och godkända betyg i kurser som sträcker sig från sex månader till ett år 

I vår framtida roll som specialpedagoger har vi att förhålla oss till det kompensatoriska-, det 

kritiska- och dilemmaperspektivet. Hattie (2009) menar att det kompensatoriska 

perspektivet är det mest dominerade inom skolan och dessutom är kopplat till delar av 

elevhälsans professioner, exempelvis psykologen och skolläkaren som sätter diagnoser, 

testar och kartlägger elever.  

En reflektion från oss är att det mesta inom skolan handlar om dilemman och speciellt när 

det handlar om den specialpedagogiska verksamheten. Det är då av vikt att pedagogerna 

utgår från att alla elever har en utvecklingszon som genom positiv bekräftelse och 

uppmuntran från pedagogerna leder till att eleverna får en vilja och motivation att prestera. 
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6.6 Slutsatser  
Syftet med studien är att undersöka hur elevers lärande och utveckling ska främjas. Detta 

genom att jämföra professioners erfarenheter om verksamheten och elevernas behov på 

olika stadier. Skolkommissionen (SOU 2017:35) har tydligt efterfrågat ”ett nationellt 

sammanhållet system med forskningsbaserade metoder och arbetssätt när det gäller 

insatser för elever i behov av särskilt stöd”.  

Ute i skolorna används dagligen fungerande arbetssätt och metoder, men alla är inte 

beforskade. Detta trots att det i skollagen (SFS 2010:800) står att "all undervisning ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". De arbetssätt som beskrivs i bakgrunden är en 

kunskapsöversikt av metaanalyser gjord på amerikansk forskning (Almqvist, Malmkvist och 

Nilholm, 2015), då det är betydligt vanligare med internationell effektforskning av 

stödinsatser. 

Vi har i vår undersökning fått ta del av vissa specifika arbetssätt som visat på utveckling och 

en vilja att lära hos eleverna, som till exempel att arbeta med något som relaterar till 

elevernas eget liv. När de i grupper har fått diskutera, argumentera och analysera något på 

djupet tillsammans, vilket gjort att de tvingats samarbeta har i sin tur bidragit till ett större 

engagemang hos eleverna. Eleverna måste förstå vad de lär sig och inte bara motiveras av 

att det är viktigt att kunna i framtiden, vilket kan göra att motivationen brister.  

Den första slutsats vi har dragit med hjälp av resultatet från studien är att arbetet med 

specialpedagogiska arbetsinsatser är en komplex uppgift som pedagoger och skolan har att 

hantera. Det finns inga universalmetoder som löser svårigheterna. Istället tycks formandet 

av den sociala praktik som svårigheterna är en del av och hur den utvecklas på ett gynnsamt 

sätt utifrån pedagogernas förhållningssätt och relationsbygge vara av stor betydelse. 

Hur insatserna formas och vad utfallet blir beror på vilka glasögon pedagogerna väljer att ha 

när de möter elever i skolsvårigheter. Vilka teorier och arbetssätt som pedagogerna 

använder sig av påverkar vilka verktyg som blir tillgängliga i deras arbete kring 

specialpedagogiska insatser. Hur eleverna beskrivs i dokument och hur pedagogerna väljer 

att prata om eleverna konstituerar en bild av eleven som kan vara gynnsam eller 

stigmatiserande. 

Den andra slutsatsen i denna studie stämmer överens med tidigare forskning som handlar 

om vikten av tidiga insatser (Westling Allodi, 2016). Trots att detta har varit känt en längre 

tid tycks det finnas ett motstånd mot tidiga insatser i den svenska skolan. Forskning visar att 

länder som sätter in särskilt stöd i ett sent stadium också har fler elever i behov av stöd 

(Itkonen & Jahnukainen, 2007). 

Den tredje slutsatsen i denna studie är att alla informanter har en vilja att finnas till för och 

stödja alla elever, men att det ändå inte alltid fungerar. Detta kan bero på resursbrister, för 

stora klasser, brister i miljön som för lite eller för stora lokaler, eller helt enkelt att det finns 

för många elever i behov av stöd.  
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För att läroplanen och skolans resurser ska interagera och pedagogerna ska kunna hjälpa och 

möta alla elever, dess olika behov och förutsättningar behövs en strukturerad och stabil 

organisation som förstår att kvalitet kostar. Westling Allodi (2016) menar att resurserna i sig 

inte löser problemen utan det krävs utbildning för verksam personal i skolan.  

Dewey (2004) menar att pedagogerna ska framkalla elevernas lust till att lära, driv till att 

utvecklas och en vilja och ett engagemang till att lösa problem. Han talade för interaktion i 

undervisningen, och att lärandet ska relatera till elevernas egna liv, intressen och nuvarande 

vardag (a.a.). Dewey uttryckte detta på ett liknande sätt som titeln på vårt arbete:  

” Education is not preparation for life; education is life itself”  

 

6.7 Metoddiskussion 
Under detta avsnitt diskuterar vi varför vi valt den metodansats vi valt samt vilka 

konsekvenser det kan innebära. Vidare diskuteras begränsningarna av datainsamlingen, 

urvalet och de avgränsningar vi valt och hur genomförandet av insamlingen av empiri kunnat 

ha haft ett annat upplägg, samt hur det hade påverkat analysen av den. 

Vi ville med denna studie undersöka skolprofessioners uppfattningar, tankar och synsätt 

kring den specialpedagogiska verksamheten, varav vi valde en kvalitativ forskningsmetod. I 

resultatdelen valde vi att även lägga in tabeller, som mer härrör den kvantitativa metoden, 

för att kunna visa en tydligare bild av informanternas uppfattningar på vissa frågor kring den 

specialpedagogiska verksamheten. Metodansatsen vi valde var den fenomenologiska, för att 

vi ville undersöka och tolka informanternas förståelse och handlingar kring interaktionen 

mellan elevers särskilda behov och de stödinsatser som används i skolan.  

Vi är medvetna om att detta inte är problemfritt, då våra tolkningar kan bygga på tidigare 

erfarenheter. Detta kan medföra att våra tolkningar kan tolkas annorlunda av någon annan. 

Vi som intervjuare kan ha påverkat intervjupersonerna och därmed intervjusvaren. Kvale & 

Brinkmann (2014) menar att exempel på det är att intervjuaren identifierar sig med 

intervjupersonerna och intervjun blir ett enighetssamtal (a.a.). För att försöka undvika 

feltolkningar har vi sammanfattat och frågat informanterna om vi uppfattat dem rätt. 

Vi anser att studien hade haft en större bredd om vi valt att även samla in empiri från de 

resterande lärarna på respektive skola, genom exempelvis enkäter. Klassrumsobservationer 

hade ännu tydligare kunnat ge oss värdefull information om arbetssätt. Vi menar att en 

triangulering hade ökat trovärdigheten för de slutsatser vi dragit samt för hur den 

specialpedagogiska verksamheten ser ut på respektive skola. 

Urvalet av skolor var målstyrt, där vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se helt 

annorlunda ut om vi valt andra skolor. Då det var rektorn som valde ut respektive lärare så 

vet vi inte om de valt lärare som är väl insatt i den specialpedagogiska verksamheten eller 

om det bara valts ut slumpvis.  
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Givetvis är det högst sannolikt att val av lärare påverkat resultatet, men vi anser att om vi 

själva valt ut en lärare hade trovärdigheten minskat betydligt då det kunde ha tolkats som 

att vi valt efter våra egna värderingar. 

Den avgränsning vi valt var att inte intervjua professioner från hela elevhälsan. Vi tror inte 

att det gagnat våra forskningsfrågor nämnvärt att även intervjua skolläkare, skolsköterskor 

eller skolpsykologer. Däremot hade vi kunnat lyfta in en speciallärare från varje skola, som 

oftast är de som sitter med elever i behov av stöd. Vi hade även fått deras syn på 

ansvarsfördelningen och organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten. Vidare 

valde vi att göra intervjuer på endast tre skolor för att hålla studien på en rimlig nivå. Vi är 

medvetna om att denna studie inte är generaliserbar, vilket heller inte var vårt syfte, utan 

syftet var mer att få ett djup hos de vi valt att intervjua. Yin (2013) menar att för att tolka det 

unika så bör en fenomenologisk studie undvika just generalisering.   

En sista avgränsning är att vi valde att inte redovisa svaren på alla 38 intervjufrågor som vi 

hade i intervjuguiden (bilaga 2). Dels för att det pga. följdfrågor inte blev att alla frågor hann 

besvaras av vissa informanter och dels för att vi efter sammanställningen plockade ut de 

som var mest relevanta för vårt syfte. Vi valde att lägga in många frågor i intervjuguiden för 

att få en bredd på intervjun och ha en möjlighet att komma åt vårt syfte; informanternas 

uppfattningar av den specialpedagogiska verksamhetens betydelse för elever i behov av 

stöd. 

Vad gäller genomförandet av intervjuer och transkriberingar så känner vi att ett annat 

upplägg hade kunnat gagna oss vid analyserandet, samt ökat både trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vi hade kunnat genomföra alla intervjuer tillsammans där ena hade kunnat 

föra samtalet och den andre kunnat observera, titta på och anteckna sådant en ljudfil inte 

uppfattar.  

Vi hade också kunnat välja att innan transkribering lyssna igenom varandras 

ljudupptagningar för att få en bredare bild av varandras intervjuer, samt den andres tolkning 

av samtalet. Upplägget vi valde kan ha påverkat resultatet och analysen eftersom två olika 

personer med olika bakgrunder och erfarenheter automatiskt tolkar informanter på olika 

sätt, vilket i sin tur medför olika följdfrågor. Vi anser ändå att då arbetet gjorts under viss 

tidspress, där intervjuer fått bokats in där det passat både informant och intervjuperson, 

skulle det blivit svårt både tidsmässigt och praktiskt att göra allt tillsammans. 
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6.8 Vidare forskning 
Inom svensk forskning har det inte varit av lika stor vikt att framgångsrikt lärande kan 

kopplas ihop med lärarens sätt att lära ut. Hattie (2009) har dock hittat forskning på 

gemensamma faktorer på vad lärare gör som visar på framgång vad gäller elevers lärande 

och utveckling. Faktorerna är lärarnas förmåga att skapa goda relationer till eleverna, ha en 

främjande lärmiljö och en varierad och anpassad undervisning med många olika arbetssätt. 

Detta stämmer med vad vi i vår forskning kommit fram till.  

Vi ser dock att det dokumenteras alldeles för lite i skolan vilket gör att det blir svårt att 

utvärdera verksamheten och kunna visa på beprövad erfarenhet, vilket är av vikt enligt 

Salamanca deklarationen (2006, s.26). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska all utbildning vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet innebär att den ska ha 

kontinuitet över tid, vara delad av en relativt stor grupp, vara dokumenterad och ha starka 

indikationer på att den bidrar till att skolan når sitt mål. Vi anser att det skulle behövas 

forskning kring dokumentation och utvärdering för att tydligt visa vad man gör och vad det 

har för effekter. 
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Bilaga 1 
Missivbrev till specialpedagoger, kuratorer, lärare och rektorer inom olika stadier i X 

Kommun.   

 

Hej!                                                                                                                      2017-10-05   

 

Tack för ett trevligt bemötande vid vår första kontakt per telefon/mejl.  Vi, Satu Eriksson och 

Lisa Engström är snart färdigbakade studenter, då vi läser vår sista termin på 

specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. På sidan av studierna jobbar Satu, 

utbildad förskollärare, som pedagog inom välfärd/ LSS, och Lisa, utbildad idrott och 

engelskalärare, undervisar i engelska på gymnasiet. Vi har valt att skriva examensarbetet 

tillsammans. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva och jämföra arbetssätt och 

stödinsatser på olika stadier i en kommun och huruvida de anses främja elevernas 

måluppfyllelse. Vi ska titta på organisation och organisering, dokumentation, utvärdering 

och uppföljning, arbetssätt, anpassningar och särskilt stöd samt på relationer och hälsa.    

Vi är väldigt tacksamma för att du vill bidra till vår studie genom att vid intervju besvara ett 

antal frågor som du i förväg får ta del av. (Frågorna bifogas tillsammans med detta brev).   

Vi följer de forskningsetiska principer som stadgats av Vetenskapsrådet, som handlar om 

samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. Ditt deltagande är frivilligt och du kan närhelst 

avbryta din medverkan, utan att det leder till negativa påföljder. Vi kommer att spela in 

intervjun som sedan ska transkriberas (lyssnas på och skrivas ner). Vi är de enda som 

kommer att lyssna till ljudupptagningen, samt läsa det transkriberade materialet. Materialet 

kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående. Allt kommer att anonymiseras, som 

personernas, platsernas samt kommunens namn. Detta examensarbete är en offentlig 

handling som kommer att finnas tillgänglig i TUV på Umeå Universitet, och kanske också 

publiceras i DIVA, vilket vi som skriver får avgöra. Alla som deltar kommer hur som helst att 

ha möjlighet att ta del av samt kopiera uppsatsen, efter att den godkänts.    

Intervjuerna har vi delat upp så att du endast kommer att träffa den av oss du haft 

telefon/mejlkontakten med. Om du har frågor eller funderingar så hör gärna av dig.   

 

Tack för du tog dig tid att läsa detta brev. Jag hoppas att du vill delta i vår studie!    

Satu Eriksson                                                                                            Lisa Engström 

Specialpedagogprogrammet                                                                 Specialpedagogprogrammet       
Umeå Universitet                                                                                    Umeå Universitet   
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide   

 

Befattning:    

Verksamma år inom befattningen?   

     -:-           -:-  inom skolans värld?   

     -:-           -:-  inom nuvarande skola?   

 

Organisering    

Hur ser organisationen ut i stort? (Antal elever? Klasstorlekar?  Antal lärare/ resurser per klass?)    

Ungefär hur många elever har åtgärdsprogram och särskilda stöd?    

Anser du att behovet av stöd ökat, minskat eller befunnit sig på en jämn nivå de senaste åren? 

(Beroende på svar, vad tror du att det beror på?)    

Hur ser behoven utför elever i behov av stöd? Upplever du att det är någon problematik som är 

dominerande?   

Hur ser arbetsgången ut från att det upptäckts att en elev riskerar att inte nå målen till att få särskilt 

stöd? kartläggning? Utredning? Vilka deltar?   

Hur ser tillgången av specialpedagogisk kompetens ut på er skola?    

Hur är elevhälsan (EHT) utformad?    

Vilka representanter är med från EHT på de möten där det utreds om en elev behöver särskilt stöd?    

Anser du att ni kan identifiera elevens behov med hjälp av kompetenserna från EHT?    

Vilka interna/externa kompetenser kan kopplas in vid behov?    

Hur ser samarbetet ut mellan skolans professioner? Ex. Kontinuerliga träffar?    

Finns det någon grupp som specifikt och kontinuerligt jobbar med utvecklingen av den 

specialpedagogiska verksamheten? (Pedagogiskt? Organisatoriskt?) Vilka professioner ingår i den?    

Dokumentation, utvärdering och uppföljning   

Vilka dokumentationsrutiner finns när det gäller specialpedagogisk verksamhet? (förutom 

åtgärdsprogram?) Vad dokumenteras? I vilken utsträckning?     

Vilka rutiner och riktlinjer har ni vad gäller utvärdering? Genomförs utvärdering även när det inte 

skrivits åtgärdsprogram, Ex. efter extra anpassningar?    

Vilka rutiner och riktlinjer har ni vad gäller uppföljning?   
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Arbetssätt, anpassningar och särskilt stöd    

Vilka typer av arbetssätt använder ni er av med eleverna? (Ex. samarbetslärande, individuellt lärande, 

kamratlärande.) Kan du beskriva konkret?    

I vilken omfattning finns behov av hjälp med strukturering av dagen, planering av studier och 

läxhjälp, m.m.?    

Anser du att vissa arbetssätt gagnar elevernas lärande och utveckling mot att nå målen mer än 

andra? Kan du beskriva dessa?     

Vilka pedagogiska hjälpmedel/verktyg använder ni er av?    

Kan du se att vissa hjälpmedel är särskilt framgångsrika (på både lång och kort sikt) vad gäller elevers 

utveckling och lärande?   

Hur anser du att skolan bemöter elever i behov av särskilt stöd? (Individ/miljö)    

Hur jobbar ni med extra anpassningar? Rutiner, riktlinjer och organiseringen av dem?    

Finns det stöd och hjälp att få med att hitta passande extra anpassningar?  Om ja, vilken sorts stöd 

och hjälp?    

Kan du konkret beskriva några extra anpassningar och exempel på särskilt stöd som ni använder på 

organisations, grupp och individnivå? (Ex. resurs i gruppen, individuella stöd, mindre 

undervisningsgrupp, metakognitiva strategier…etc.)    

Vad anser du om lärmiljöns betydelse för lärande?     

Anser du att ni använder extra anpassningar i tillräckligt stor utsträckning innan särskilt stöd sätts in?    

Kan du se att det finns särskilda stöd som visat på särskild framgång för elevers välbefinnande, 

utveckling och måluppfyllelse? Om ja, kan du beskriva dessa?    

Hur jobbar ni förebyggande för att minska behovet av särskilt stöd?   

På vilket sätt är eleverna delaktiga i sitt lärande? (Kan du beskriva? Hur viktigt tycker du att det är?)    

Relationer och hälsa   

Hur ser du på sambandet mellan relationer, lärande och behov av stöd?   

Hur ser relationerna ut mellan vuxna och elever på den här skolan?   

Hur ser det ut med relationer till/ kontakt och samarbete med vårdnadshavare kring eleverna?    

Hur anser du att eleverna mår generellt?    

Kan elever få prata med dig gällande allt de funderar på? Som svårigheter att lära och förstå, sitt 

mående och sin sociala situation?   

Kan de själva kontakta dig eller måste det gå igenom läraren/rektorn eller specialpedagogen först?    

Vad ser du för problem och svårigheter generellt hos de elever du möter?    

Ser du en koppling mellan elevens hälsa, relationer, och lärande/utveckling? Kan du beskriva?    

Avslutande fråga: Vad tror du skiljer specialpedagogisk verksamhet på olika stadier? (typ av behov, 

arbetssätt, synen på eleven)   
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Bilaga 3  
 

HANDLINGSPLAN FÖR PERSONAL VID LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE   

 

Syfte:   

Att möta eleven på ett sätt som INTE ökar elevens affekt.   

Att bemötandet av personalen vid konfliktsituationer hanteras på ett lugnande sätt.   

Är att barnet/eleven som är i affekt ska återfå kontrollen.   

Råd: strategier till personal   

Reagera lugnt och behärskat.   

Undvik ögonkontakt vid konfliktrisk.   

Undvik beröring när en elev är upprörd.   

Respektera det personliga utrymmet.   

När du känner behov av att gå framåt, gå två steg baklänges.   

Ställ dig aldrig mittemot eleven.   

Undvik att markera dig, t.ex. genom att spänna dina muskler.   

Sätt dig, gärna på golvet. Då tar du mindre plats i elevens medvetande.   

Prata lugnt i inledningen av förloppet. Om eleven förlorar kontrollen ska du inte prata alls.   

Ge dig. Att ge sig handlar inte om att ge sig varje gång eleven vill något annat än vi. Ofta handlar det 

om att rädda situationen.   

Byt personal.   

Avled, humor är effektivt i detta sammanhang.   

OBS! Det finns beteenden som är farliga. Antingen för dem som har beteendet eller för någon annan. 

Sådant beteende måste vi handskas med direkt, utifrån situation och elev.   

Övrigt; strategier till klasskamrater   

Prata med andra barn och elever om hur viktigt att de, exempelvis, går ifrån när det är någon som 

blir arg. Hämtar en vuxen m.m.   

Information om den eller de barn/elever som blir utåtagerande, till personal som finns runt eleven 

exempelvis på raster, lunchen, korridor m.m.   

Elevhälsan/Föräldrar ges möjlighet/erbjuds att prata om eleven/sitt barns situation på 

föräldramöten.   

 

Läsåret 2017/2018                                                     Elevhälsan X-skolan & X-skolan 


