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Sammanfattning 

Genomförandet av kartläggning och pedagogisk bedömning för att kunna sätta in rätt åtgärd 

för en elev är ett komplext arbete. Målet är alltid att eleven ska få den bästa förutsättningen 

för att utvecklas på flera plan. Studiens syfte är att få veta speciallärares uppfattningar, 

erfarenheter och åsikter kring arbetet med kartläggning, anpassningar och åtgärder i 

grundskolan och grundsärskolan.  

 

För att få kännedom om ovanstående har fyra intervjuer med speciallärare som är verksamma 

i båda skolformerna genomförts och resultatet visar att de har många tankar om arbetet. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av Braun och Clarkes tematiska analysmodell som sker i 

sex steg. I intervjuerna framkom bland annat att det finns vissa utvecklingsbehov när det 

gäller rutiner för exempelvis kartläggning och dokumentation av extra anpassningar samt att 

skolorna och skolformerna har mycket att lära av varandra. Speciallärarna anser att olika 

former av samarbete gynnar elevernas utveckling. Det finns även flera likheter, främst inom 

skolformerna, men även mellan dem. Likheterna inom grundskolan gäller exempelvis att det 

sker mer dokumentation i och att det är en tydlig gräns för vad som räknas som extra 

anpassningar. I grundsärskolan däremot dokumenteras inte extra anpassningar och det finns få 

åtgärdsprogram. I båda skolformerna provas extra anpassningar och åtgärder för att hitta rätt 

och det dagliga informella samtalet mellan personalen är betydelsefullt i det arbetet.  

 

Den här studien belyser speciallärares upplevelser av arbetet med kartläggning och insatta 

anpassningar och/eller åtgärder. Ett förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur 

elever upplever detsamma. Vad har känts bra eller mindre bra ur deras synpunkt? Ytterligare 

förslag till fortsatt forskning kan vara en studie om hur elever som tidigare har haft 

åtgärdsprogram men nu blir hjälpta av extra anpassningar upplever den förändringen.  
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1. Inledning 

Jag är blivande speciallärare som läser mot inriktningen utvecklingsstörning. Idag arbetar jag 

på grundskolan och enligt min erfarenhet så befinner sig en del elever i en gråzon mellan att 

kunna följa läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) och läroplanen för grundsärskolan 

(Skolverket, 2011b). Det behövs ofta anpassat material och anpassad pedagogik för att kunna 

stötta de eleverna så att de ska få en möjlighet att utvecklas på sin nivå, anser jag. Skollagen 

(SFS 2010:800) slår fast att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och de ska ges 

stöd och stimuleras så att de utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska vidare sträva efter att 

väga upp skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

(SFS 2010:800). I arbetet med att finna rätt insats för elever i behov av stöd krävs en 

noggrann kartläggning och en pedagogisk bedömning inför ett eventuellt beslut om att ett 

åtgärdsprogram ska upprättas (Skolverket, 2014a). Detta för att få vetskap om vad som kan 

vara en utvecklande åtgärd med målet att eleven ska kunna uppnå kunskapskraven för skolans 

ämnen. I vissa fall kan det även framkomma att en elev inte når kunskapskraven på grund av 

att hen kanske har en utvecklingsstörning och är placerad i fel skolform och då ska detta 

utredas (SFS 2010:800). Min grundtanke stämmer väl överens med skollagen, nämligen att 

alla elever ska få den hjälp de har rätt till och att ingen ska känna sig felplacerad i skolan, 

oavsett vilken skolform man tillhör. 

 

I denna studie undersöker jag vad speciallärare som arbetar i grundskolan och i 

grundsärskolan anser om kartläggning, pedagogisk utredning, extra anpassningar, åtgärder 

och samarbete mellan skolformerna.  

 

1.1 Definitioner 

Termer som i vissa sammanhang används istället för utvecklingsstörning är intellektuell 

funktionsnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning. I skollagen (SFS 2010:800) står 

dock ordet utvecklingsstörning, så jag väljer att använda det i studien. Runström Nilsson 

(2014) använder begreppet pedagogisk kartläggning och det tolkar jag som likställt med 

pedagogisk utredning. Även Skolverket (2014b) använder begreppet kartläggning som en del 

av utredningen kring en elevs behov av särskilt stöd. Med pedagogisk utredning menas den 

samlade bilden av kartläggningen av elevens skolsvårigheter på individ-, grupp- och skolnivå 

och den pedagogiska bedömningen som görs i samband med detta (Skolverket, 2014a). 

Förkortningarna BUP och HAB står för Barn och ungdomspsykiatri samt Barn och 
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ungdomshabilitering. Begreppet omvänd integrering åsyftar skrivningen i skollagen (SFS 

2010:800) då en elev får sin undervisning i en annan skolform;  

”En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad 

elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens 

vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma 

förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan.” 

 (SFS 2010:800, kapitel 7, 9§) 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vad speciallärare i grundskolan och grundsärskolan 

anser om pedagogisk kartläggning och utredning, hur arbetet med extra anpassningar och 

åtgärder fungerar, samt om skolformerna har något att lära av varandra i arbetet med elever. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vad anser speciallärare i grundskolan och grundsärskolan att pedagogisk kartläggning 

och/eller utredning kan resultera i? 

 Vilka är deras erfarenheter kring genomförandet av ovanstående? 

 Vad anser speciallärare att grundskolan och grundsärskolan kan lära av varandra i 

arbetet med extra anpassningar och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Det här avsnittet kommer att kort beskriva specialpedagogikens historia och diagnosen 

utvecklingsstörning. Jag väljer att ta med historiken bakom hur dagens särskola vuxit fram, då 

det har varit många olika lösningar på skolgången för den målgruppen genom åren. 

Diagnosen utvecklingsstörning beskrivs då den är ett krav för att tas emot i grundsärskolan 

(SFS 2010:800). Vidare innehåller avsnittet exempel från forskning, en tillbakablick på 

tidigare styrdokument samt aktuella och rådande bestämmelser.  

 

2.1 Specialpedagogikens framväxt 

Allmän undervisningsplikt i folkskola infördes i Sverige år 1842 (Brodin & Lindstrand, 2010) 

och redan på den tiden fanns det barn som fick gå ”snabbkurser” i skolan för att de antingen 

var fattiga eller svagbegåvade. Det var lägre kunskapskrav på de kurserna och tanken var att 

de fattiga barnen snabbt skulle kunna arbeta istället för att få en utbildning. Det fanns även en 

läroplan för den så kallade hjälpskolan och skolan hade ett ansvar för att undervisa vanartiga 

barn. 1866 kom ett av de första initiativen till sinnesslöundervisning i Sverige (Börjesson & 

Palmblad, 2003) och deras huvudsakliga uppgift var att få sinnesslöa och mindre begåvade 

barn att kunna bli självförsörjande arbetare. 1879 inrättades den första hjälpklassen i Sverige 

och det skedde i Norrköping (Brodin & Lindstrand, 2010). Den ovan nämnda 

sinnesslöundervisningen och utformningen av densamma, blev en fråga för hela landet och 

behandlades i Riksdagen 1894 och man menade att sinnesslöundervisningen borde göras 

obligatorisk (Börjesson & Palmblad, 2003). Den första lag som gav en del barn med 

utvecklingsstörning rätt att gå i skolan kom 1944 (Brodin & Lindstrand, 2010) och skolorna 

som de barnen tillhörde löd under landstingen och omfattade endast de barn som ansågs vara 

bildningsbara. 1968 trädde omsorgslagen i kraft som gav samtliga barn med 

utvecklingsstörning rätt att gå i skolan (www.riksdagen.se).  

 

Idag omfattas grundsärskolan av skolplikten och ska ge elever som har en utvecklingsstörning 

en utbildning som ska främja personlig utveckling, social gemenskap och ge barnen en grund 

för att aktivt kunna delta i samhället (SFS 2010:800). För elever i grundskolan finns en 

liknande skrivning och den innebär bland annat att utbildningen ska bidra till personlig 

utveckling och förbereda eleverna för aktiva livsval och ge dem möjligheter för ett aktivt delta 

i samhällslivet (SFS 2010:800).  

 

 

http://www.riksdagen.se/
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2.2 Utvecklingsstörning och grundsärskola 

Enligt Världshälsoorganisationen (www.who.int/en) definieras diagnosen utvecklingsstörning 

som en nedsättning i intelligens, språk och sociala förmågor. Diagnosen sätts med hjälp av 

standardiserade intelligenstest som kompletteras med information om hur barnet fungerar i 

olika sociala miljöer. Diagnosen utvecklingsstörning, som är ett krav för att tas emot i 

grundsärskolan (SFS 2010:800), innebär begränsningar i de kognitiva och adaptiva 

förmågorna, samt i vissa fall även i de exekutiva funktionerna (Skolverket, 2013). 

Begränsningarna innebär bland annat svårigheter i att kunna inhämta, bearbeta och tillämpa 

information och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter. Andra exempel på 

svårigheter är att kunna hantera praktiska, sociala och skolrelaterade fenomen och fungera i 

samspel med andra (Jakobsson & Nilsson, 2011). Om man ser på begreppet 

utvecklingsstörning ur ett medicinskt perspektiv, så har en individ med diagnosen 

utvecklingsstörning oftast även andra funktionsnedsättningar som kan vara av motorisk, 

sensorisk och/eller medicinsk karaktär (Ineland, Molin & Sauer, 2009).  

 

2.3 Lärmiljö och lärande 

Jakobsson och Nilsson (2011) belyser lärarens roll för elevers lärande och beskriver att 

möjligheterna till ett lärande hos eleverna är beroende av skolpersonalens förhållningssätt. 

Läraren måste ta hänsyn till elevernas förutsättningar och kunna knyta an till deras 

utvecklingsnivå, behov och intressen för att främja lärandet. Skolverket (2014b) nämner ett 

tillitsfullt lärandeklimat som en faktor som visat sig ge stor positiv effekt på lärande. Det ska 

vara skolan och inte eleven som äger problemet. Lärmiljö, bemötande, förhållningssätt och 

metodval är skolans ansvar att anpassa, så att skolgången fungerar för alla (Brodin & 

Lindstrand, 2010). Lärarens kunskap och förståelse om hur olika anpassningar kan spela en 

avgörande roll i lärandet för en elev med funktionsnedsättning är även det en framgångsfaktor 

(Skolverket, 2014b).  

 

Shabani, Khatib & Ebadi (2010) påtalar att dialogen mellan lärare och elev och tydliga 

instruktioner som möter elevens utvecklingsnivå, är central för lärande och utveckling.  

Lärande och utveckling är inte enbart beroende på lärmiljö eller på eleven själv, utan på 

interaktionen mellan de två. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen kan 

förklaras som den zon där det finns möjlighet till utveckling (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Utvecklingszonen är skillnaden mellan att klara en uppgift med stöd eller att göra det helt på 

egen hand. Att ge eleverna lagom utmanande uppgifter på en lite högre nivå och samtidigt 

http://www.who.int/en


5 

 

finnas med som stöd, gör att eleven själv förhoppningsvis kan behärska uppgiften så 

småningom. En annan del av teorin om den proximala utvecklingszonen är att människan 

utvecklas och lär sig genom kommunikation och i samspel med andra (Säljö, 2005). Elever 

kan utvecklas och höja sin nivå om de är omgivna med elever som presterar bättre än de 

själva (Skolverket, 2009). Skolverket (2009) poängterar att det kan finnas en risk för att en 

särskoleplacering gör att kraven och förväntningarna på eleverna kan upplevas så låga att det 

kan bli ett hinder för lärandet. Spooner & Browder (2015) beskriver hur elever med grava 

funktionsnedsättningar har överraskat med positiva resultat när ribban höjts i vissa uppgifter. I 

kombination med att lärarna använt effektiva anpassningar och metoder för att hjälpa dem att 

lyckas, blev resultatet över förväntan (Spooner & Browder, 2015).   

 

2.4 Kartläggning och pedagogisk utredning 

Runström Nilsson (2014) beskriver att en pedagogisk kartläggning är att likna vid ett 

lösningsfokuserat arbetssätt som lyfter fram elevers styrkor och som kan hitta deras 

motivation till att ta sig an nya utmaningar. Kartläggningen ger en samlad bild av en elevs 

skolsituation och är behjälplig i arbetet med att finna fungerande insatser för eleven. Viktigt i 

kartläggningsarbetet är att inte endast leta brister och problem, utan att se de styrkor som finns 

för att få en så komplett bedömning av skolsituationen som möjligt (Runström Nilsson, 2014). 

Det används även tester och diagnosmaterial för att identifiera elever som har 

inlärningssvårigheter (Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson, 2013). Testresultaten används för 

att jämföra eleverna kring en normalfördelningskurva, men testerna mäter inte några andra 

faktorer som påverkar resultaten såsom exempelvis hem- och lärmiljö (Andreasson, Asp-

Onsjö & Isaksson, 2013). Runström Nilsson (2014)  betonar att en väl genomförd 

kartläggning kan användas i kontakter med exempelvis BUP och socialtjänst, men även när en 

elev ska genomgå en utredning för läs- och skrivsvårigheter eller när det kan vara aktuellt 

med ett byte av skolform. 

 

Samverkan mellan olika personalgrupper i skolan och i klassen, men även samverkan mellan 

hem och skola är viktigt i ett kartläggningsarbete (Jakobsson & Nilsson, 2011). Även externa 

aktörer såsom ovan nämnda BUP och HAB, men även socialtjänst kan vara med i processen 

kring att finna en så bra skolsituation som möjligt för eleven. I särskolan och i särskilda 

undervisningsgrupper så är det ofta flera vuxna närvarande under en skoldag. Utöver 

ämneslärare kan det vara assistenter som följer en eller flera elever, personal från HAB eller 

en speciallärare som är på plats i gruppen. I de fallen är samverkan mellan personalen av 
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yttersta vikt då information om elevens utveckling och skolsituation ses av flera ögon 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Som ett första steg i Skolverkets förslag på arbetsgång i en 

kartläggningsprocess av en elevs skolsituation poängteras elevens och vårdnadshavarens 

delaktighet (Skolverket, 2014b). Fördelen med att samtala med elev och vårdnadshavare om 

skolsituationen är att få deras syn på vad eleven själv upplever som fungerande anpassningar 

och vad som kan vara svårt (Skolverket, 2014b). Även Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson 

(2013) belyser elevens och vårdnadshavarens medverkan vid en pedagogisk kartläggning och 

upprättande av ett åtgärdsprogram. Deras delaktighet i processen gynnar oftast elevens 

lärande, men förslagen de ger omsätts inte alltid i praktiken. Det finns också en risk att deras 

syn på skolsituationen tas tillvara först efter att beslutet om ett åtgärdsprogram redan är taget 

(Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson, 2013).  

 

I de fall där eleven exempelvis saknar ett talspråk eller har en kognitiv funktionsnedsättning, 

så kan det vara svårt att få veta vad eleven själv känner inför sin skolsituation. Det kan även 

finnas liknande situationer där läraren måste få ett bedömningsunderlag för att kunna se 

elevens utveckling mot kunskapskraven och det inte fungerar att kommunicera verbalt. Vid 

sådana tillfällen kan läraren välja att använda sig av att ta foton, filma och kombinera det med 

anteckningar över vad eleven har visat i olika undervisningssituationer (Skolverket, 2015).  

Tillvägagångssättet med foton och film kan tydliggöra för läraren i vilka inlärningssituationer 

eleven fungerar och i vilka som hen kanske skulle behöva ett annat bemötande eller annan 

stöttning. Dokumentationen fungerar som ett stöd för att inte missa viktig information om en 

elevs kunskaper. Vid en kartläggning är det viktigt att elevens kunskaper beskrivs så noga 

som möjligt. För att kartläggningen ska bli så heltäckande som möjligt kan arbetslaget och 

även elevens vårdnadshavare involveras i kartläggningen (Skolverket, 2015). 

 

2.5 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

I utredningen om skolans inre arbete, SIA, från 1974 (SOU 1974:53) myntas begreppet 

åtgärdsprogram; 

 

”Ett åtgärdsprogram bör inte i första hand riktas mot en enskild elev i 

skolmiljön för att anpassa denne till krav från omgivningen. Det gäller mer att 

utveckla relationerna mellan individerna inte minst genom att påverka de 

förutsättningar under vilka man arbetar.” 

(SOU 1974:53, sid 40) 
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Utredningen gav även förslag på åtgärder som kunde finnas i ett åtgärdsprogram. Några 

exempel var flexibla elevgrupper och gruppstorlek, stödundervisning, att eleverna är aktiva 

rörande insatser i skolmiljön, att eleverna medverkar i planering, att det finns ett varierande 

och laborativt arbetssätt och olika läromedel (SOU 1974:53). Innan ett åtgärdsprogram 

beslutas och upprättas idag, så är det av stor betydelse att kartläggning och analys av en elevs 

eventuella behov av stöd har ett pedagogiskt fokus (Skolverket, 2014a). Tyngdpunkten i 

analysen ska ligga på hur skolan kan utforma och anpassa lärmiljöerna inom befintlig 

verksamhet, vad undervisningen innehåller samt metoder som kan användas för att den 

enskilde eleven ska få förutsättningar för ett lärande (Skolverket, 2014a). 

 

Skolverket (2014a) har tagit fram en arbetsgång för hur arbetet med extra anpassningar och 

särskilt stöd bör gå till. Det finns många anpassningar att göra för en elev inom klassens ram, 

innan en utredning om behov av särskilt stöd ska initieras. Extra anpassningar behöver inte 

föregås av något beslut, utan exempelvis klasslärare eller ämneslärare kan införa 

anpassningen omgående. Visar en utredning som görs att eleven är i behov av särskilt stöd, tas 

beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram. Exempel på åtgärder är regelbunden 

specialpedagogisk insats under en längre tid, anpassad studiegång, placering i särskild 

undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Skolans uppdrag är dock alltid att anpassa sin 

pedagogiska verksamhet så att varje elevs behov tillgodoses och att förutsättningar för ett 

lärande finns (Skolverket, 2014a). Om en elev inte beräknas uppnå kunskapskraven och det 

finns tecken som tyder på en utvecklingsstörning, bör ett övervägande av att eventuellt byte 

av skolform göras (Skolverket, 2013). Vid ett sådant förfarande ska utöver en pedagogisk 

utredning även en social, medicinsk och psykologisk utredning och bedömning göras. Dessa 

fyra utredningar i kombination med samråd med vårdnadshavare, ska ge en helhetsbild av 

eleven så att en eventuell särskoleplacering blir så rättssäker som möjligt (Skolverket, 2013).   

 

Falkenström och Strandh (2015) har undersökt hur arbetet med extra anpassningar och särskilt 

stöd fungerar i särskolan. Informanterna i studien menade att det som räknas som en extra 

anpassning i grundskolan, är mer av det dagliga arbetets karaktär i särskolan. Ett individuellt 

schema i grundskolan anses vara en extra anpassning och ett likadant schema är något som 

görs i särskolan utan att det dokumenteras. I studien framkom även att individanpassning inte 

sker i samma utsträckning inom grundskolan och det är betydligt enklare att se en gräns 

mellan extra anpassningar och särskilt stöd i grundskolan jämfört med särskolan (Falkenström 

& Strandh, 2015).  
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Skolinspektionen (2016) har kvalitetsgranskat skolans arbete med extra anpassningar och 

kommit fram till att arbettssättet kring extra anpassningar fortfarande är i en uppbyggnadsfas 

och att många skolor inte vet vilka behov eleverna har. Vidare konstateras i granskningen att 

elever inte alltid får anpassningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och 

att de extra anpassningarna sällan följs upp. Detta gäller dock inte alla skolor, men det är 

huvudresultatet för granskningen (Skolinspektionen, 2016). De skolor som lyckats i arbetet 

med extra anpassningar har rutiner som rör exempelvis kartläggning och planerade möten där 

personalen samarbetar kring elevernas behov. Ett tydligt samband som framkom vid 

granskningen var att i de fall där speciallärare eller specialpedagog involverats innebar en mer 

komplett analys av elevens behov och således mer ändamålsenliga anpassningar än de fall där 

den kompetensen inte engagerats. Lärares samverkan med speciallärare eller specialpedagog 

gjorde att det fanns en större variation av anpassningar än i de fall samverkan inte sker. 

Lärarna som intervjuats i rapporten påtalade att en informell kontakt med speciallärare eller 

specialpedagog är betydelsefullt och den underlättar i arbetet med att hitta fungerande 

anpassningar för eleverna. I de fall där uppföljningen av extra anpassningar fungerat bra är 

när det sker regelbundet och ofta med speciallärare eller specialpedagog närvarande 

(Skolinspektionen, 2016). Hos de skolor som lyckats i arbetet med extra anpassningar belyser 

Skolinspektionen (2016) tio punkter som gör att det blir framgång i arbetet. Några av de 

punkter som nämns är att undervisande lärare samverkar för att identifiera elevens behov, att 

elevhälsans kompetens används, att elever och föräldrar medverkar i arbetet samt att skolan 

har metoder för att kartlägga elevernas kunskaper och de svårigheter som finns i 

skolsituationen.  

 

2.6 Dokumentation 

I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs skolans uppdrag över vad som ska dokumenteras kring 

elever och hur det ska gå till. Dokumentationen är ett viktigt redskap i arbetet med att 

förmedla information om en elevs skolsituation till exempelvis rektor, vårdnadshavare och 

personal som kommer i kontakt med eleven. Dokumentation är även en förutsättning för 

uppföljning och utvärdering av extra anpassningar och särskilt stöd. Ett beslut om 

åtgärdsprogram ska dokumenteras skriftligt och det ska tydligt framgå vilken elev åtgärderna 

gäller och datum när beslutet fattas (Skolverket, 2014a). Det är rektors ansvar att det finns 

rutiner för hur skolan arbetar med extra anpassningar och åtgärdsprogram och hur 

dokumentationen ska gå till. Det bör även finnas rutiner kring dokumentationen när det tas 

beslut om att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Bestämmelserna som avser detta gäller 
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både grundskolan och grundsärskolan (Skolverket, 2014a). I Falkenström och Strandhs studie 

(2015) intervjuades rektorer för grundsärskolan och de beskrev att extra anpassningar är som 

något som görs hela tiden och att det skrivs väldigt få åtgärdsprogram i den skolformen.  

 

För att underlätta arbetet med dokumentation rörande utredningar, extra anpassningar och 

åtgärdsprogram så har Skolverket (2014a) arbetat fram blanketter för de olika momenten. 

Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) beskriver arbetet med pedagogisk 

dokumentation som komplext. Det finns inte alltid bra rutiner över hur man dokumenterar en 

elevs behov och inte hur dokumentationen kan användas för att på ett effektivt sätt utvärdera 

elevens utveckling och progression. Författarna påtalar även språkets och formuleringarnas 

betydelse för att inte eleven ska framstå som bärare av problemet (Andreasson, Asp-Onsjö & 

Isaksson, 2013).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att relationen mellan lärare och elev är viktig för 

elevens utveckling. Samverkan och relationer i personalgrupper och mellan hem och skola är 

också betydelsefulla faktorer i arbetet med att finna rätt stödinsats för elever. Vidare framgår 

av forskningen att elever behöver få utmaningar på rätt nivå och motiverande stöttning för att 

komma vidare och utvecklas i sitt lärande. Dokumentationen över hur arbetet med elevers 

lärande går till är viktig och det behöver finnas rutiner för det på skolorna, oavsett skolform 

och det är rektors ansvar att se till att rutiner finns. Skolverket har arbetat fram en arbetsgång 

med tillhörande blanketter och mallar över hur arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd, 

kartläggning och åtgärdsprogram kan gå till för att stötta skolorna i arbetet med detta. 

Ytterligare en del som forskningen visar är att insatta åtgärder regelbundet ska utvärderas för 

att eleven ska ha rätt insats för sitt lärande.  
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3. Metod 

Val av metod inför en studie bör väljas utifrån frågeställningen och man måste fundera på 

både vilken datainsamlingsmetod som är lämplig, men även på vilka sätt analysen av data kan 

göras (Fejes & Thornberg, 2015). Även Kvale och Brinkmann (2014) betonar målets 

betydelse för valet av vilket sätt, vilken metod, som är bäst för att ta sig dit. Ordet ”metod” 

betyder just ”vägen till målet” enligt författarna. Fenomenologi riktar in sig på människors 

upplevelser (Szklarski, 2009) och metodansatsen lämpar sig väl att använda när forskaren 

utgår från ett empiriskt material för att undersöka hur ett fenomen upplevs. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver ett fenomenologiskt förhållningssätt som det mest betydande för 

kvalitativ forskning eftersom forskaren har ett intresse av att förstå fenomen utifrån 

undersökningspersonernas beskrivningar. En induktiv ansats innebär att forskaren använder 

observationer eller intervjuer, för att kunna komma fram till generella slutsatser kring ett 

fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). Trost (2002) förklarar att en induktiv ansats är att gå 

från något specifikt till att kunna dra generella slutsatser kring det. En kvalitativ studie 

innebär att forskaren vill få förståelse för ett fenomen och det görs med hjälp av intervjuer och 

observationer (Fejes & Thornberg, 2015). Vid en kvalitativ studie vill forskaren vidare få 

vetskap om och insikt i, fenomen som handlar om olika personers sociala verklighet och hur 

de upplever den (Dalen, 2015).  

  

3.1 Val av metod 

Med utgångspunkt i ovanstående så blir min studie induktiv, kvalitativ och med en 

fenomenologisk ansats. Den fenomenologiska ansatsen (Szklarski, 2009) anser jag passa bra 

för studien i och med att jag vill få en viss typ av kunskapsintressen besvarade och ansatsen är 

typisk för kvalitativ och induktiv forskning.  

 

3.2 Intervju som metod 

Metoden jag väljer att använda för att samla in data till denna studie är intervju. Jag kommer 

att använda en kvalitativ, semistrukturerad intervjuform (Bryman, 2011). Det är en 

intervjuform jag anser vara passande eftersom jag vill ha öppna svarsalternativ och kunna 

ställa följdfrågor och samtidigt få så mycket information om intervjupersonernas erfarenheter 

som möjligt. Intervjun är ett lämpligt verktyg för att få ta del av deras egna åsikter och känslor 

kring fenomenet man vill undersöka (Dalen, 2015). Jag kommer att använda en intervjuguide 

(Bilaga 1) som är indelad i teman utifrån de områden jag vill veta mer om för att få fram så 

mycket information som möjligt. Att jag i förväg har bestämt vilka områden jag vill veta mer 
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om stämmer enligt min tolkning överens med det Dalen (2015) beskriver som passande för 

just den semistrukturerade intervjuformen. Även syftet med studien tydliggörs när en 

tematiserad intervjuguide används och frågorna relaterar till frågeställningen i studien (Kvale 

& Brinkmann, 2014). De råd Dalen (2015) ger om att intervjufrågorna till en början bör vara 

av allmän karaktär för att sedan gå över till specifika och yrkesrelaterade frågor har följts och 

frågorna formulerades så att intervjupersonerna kan berätta fritt och beskrivande. Kvale och 

Brinkmann (2014) belyser den semistrukturerade intervjuformens möjlighet att förändra 

frågorna och dess ordningsföljd beroende på hur intervjun fortlöper. 

 

3.3 Urval 

I in studie har jag valt att intervjua två speciallärare som är verksamma i grundskolan och 

motsvarande två i grundsärskolan och de arbetar med elever i samma åldersgrupper. Jag valde 

att göra så för att kunna jämföra och eventuellt se skillnader och likheter mellan skolformerna 

och åldersgrupperna, men även för att få kännedom om de pedagogiska framgångsfaktorerna i 

respektive verksamhet. Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett bekvämlighetsurval 

(Trost, 2007) eftersom jag valt ut fyra personer som jag vet arbetar som speciallärare i de 

olika skolformerna. De kontaktades personligen av mig och ville medverka i studien. 

Speciallärarna lämnade muntligen sitt samtycke till att medverka enligt Vetenskapsrådets 

(2010) forskningsetiska principer informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Materialet kommer endast att användas av mig i 

den här studien, och det kommer inte att spridas på något annat sätt. Speciallärarna lämnade 

även sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. 

 

3.4 Beskrivning av intervjupersonerna 

De inledande frågorna i intervjun behandlade speciallärarnas bakgrund och följande 

information framkom i intervjuerna som gjordes med var och en; 

 Speciallärare 1 är verksam på högstadiet i grundskolan. Hen har valt att utbilda sig till 

speciallärare för att ”…kunna vara med och utveckla relationer och kunskaper hos 

elever som har det tufft, både socialt och kunskapsmässigt.” 

 Speciallärare 2, som arbetar på mellanstadiet i grundskolan, har en liknande förklaring 

till varför hen arbetar som speciallärare; ”…jag alltid lyckats dras mot de som har det 

tuffast i skolan”. Det är inlärnings- och sociala problem som förekommer under en 

arbetsdag, berättar specialläraren vidare.  
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 Speciallärare 3 och 4 arbetar i grundsärskolan, nummer 3 på högstadiet och nummer 4 

på mellanstadiet. Båda är examinerade speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Även de har bakgrunder som liknar varandras och har kommit till 

särskolan av mer eller mindre lika tillfälligheter. Speciallärare 3 har en yngre släkting 

som är gravt utvecklingsstörd och på sätt föddes intresset för specialpedagogik. Ett 

vikariat på särskolan blev aktuellt för sju år sedan och blev så småningom till en 

tillsvidaretjänst för nummer 3. Det scenariot liknar det som gjorde att speciallärare 

nummer 4 började arbeta i särskolan. Hen hade en tjänst i en grundskoleklass när 

rektorn frågade om hen ville börja arbeta i särskolan istället och på den vägen är det. 

 

3.5 Genomförande 

Samtliga fyra intervjuer ägde rum på en plats som intervjupersonen själv valt. Tre intervjuer 

genomfördes i respektive speciallärares arbetsrum och en i det klassrum där specialläraren 

arbetar och även har sitt skrivbord. Trost (2007) belyser att valet av plats för en intervju ska 

tänkas igenom så att det är ostört och tryggt för den som intervjuas. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av min mobiltelefon och för mig kändes det naturligt att ha en mobiltelefon på 

bordet, istället för en diktafon eller bandspelare.  

 

3.6 Trovärdighet 

Trost (2007) förklarar att termerna reliabilitet och validitet grundar sig i den kvantitativa 

metodologin och är svåra att överföra till den kvalitativa forskningen. Reliabiliteten handlar 

om hur man mäter det man avser att undersöka, alltså vilket instrument som används för att 

mäta fenomenet som undersöks. Validiteten handlar om giltigheten på mätinstrumentet, mäter 

det vad som är tänkt? I slutänden handlar trovärdighet om att jag som genomför studien måste 

kunna påvisa att jag samlat in data och analyserat densamma på ett trovärdigt sätt (Trost, 

2007).  

 

Intervjuerna i studien gjordes för att få veta speciallärares syn på, och erfarenhet av, 

kartläggning, anpassningar och åtgärder, så enligt min åsikt är det ett reliabelt och trovärdigt 

instrument för att få svar på mina frågeställningar. Resultatet från intervjuerna är användbara i 

det forskningsfält som de hämtats från, grundskolan och grundsärskolan och kan förklaras 

med det Dalen (2015) benämner som pragmatisk validitet. Validiteten blir även starkare i en 

intervju som ger informanten möjlighet att ge innehållsrika svar på relevanta frågor (Dalen, 

2015) och jag tolkar det som att den semistrukturerade intervjuformen (Bryman, 2011) ökar 
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validiteten i min studie. Dock är studien förhållandevis liten och genomförd med endast fyra 

intervjupersoner och det är deras uppfattningar som redovisas. Det finns således inte grund 

nog för en allmän generaliserbarhet, men intressanta slutsatser kan förhoppningsvis dras inom 

det fält där jag är verksam. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det kan vara så att ett 

resultat av en studie inte alltid kan generaliseras i största allmänhet, men att i vissa fall går det 

att göra generaliseringar mellan liknande fall. Min förhoppning är att studien ska kunna 

användas just så, att svaren på mina frågor kan generaliseras i de fall och verksamheter där det 

är relevant. 

 

3.7 Analys och tolkning av material 

Analys och tolkning av material i en studie kan både vara av kvalitativ eller kvantitativ 

karaktär, oavsett vilken ansats studien har (Trost, 2012). Vid en kvalitativ analys försöker 

forskaren att hitta mönster i sin datamängd (Fejes & Thornberg, 2015) och det finns många 

sätt att utföra en kvalitativ analys. Varje studie eller undersökning är unik och då blir även 

analysförfarandet unikt (Fejes & Thornberg, 2015). Den analysmodell jag valt att följa är 

Braun och Clarkes Thematic Analysis (2006) som innebär att det insamlade materialet 

analyseras och tolkas i sex steg; 

 

1. Lär känna dina data: Lyssna på intervjuerna och läs igenom transkriberingarna för 

att bli riktigt bekant med materialet. Redan nu kan vissa mönster framträda och 

kodningen underlättas senare av att du känner ditt material. Författarna menar att det 

kan vara frestande att hoppa över detta, men avråder starkt från det eftersom detta 

lägger grunden för den fortsatta analysen.  

2. Koda: Nu görs en första kodning av materialet och det är en del av processen i själva 

analysen. Koderna organiseras i grupper som är relevanta för att få struktur på 

analysen. I den här studien blir koderna datadrivna (Kvale & Brinkmann, 2009) 

eftersom teman uppkommer ur min data och inte från en given teori.  

3. Finn teman: Koderna ska nu organiseras i övergripande teman. Färgpennor, lappar 

och anteckningar underlättar arbetet och det lättare att få fram teman med visuella 

verktyg. Jämför, se skillnader och likheter i koderna som kan bilda teman. När detta 

arbete är gjort så finns det både övergripande och underliggande teman. 

4. Genomgång av teman: Läs igenom och kontrollera att koderna stämmer med de 

teman som satts. Det är i det här steget en revision kan göras och kodning och 
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tematisering är en pågående process som gör att möjligheten till revidering är 

nödvändig. 

5. Fastställ och namnge temana: Det är nu de slutgiltiga temana som ska användas i 

analysen fastställs och får namn. Namnen ska vara så tydliga att läsaren redan nu kan 

få en uppfattning vad studien handlar om.  

6. Rapporten skrivs: Nu ska historien om ditt insamlade material skrivas så att läsaren 

känner att du har gjort en trovärdig analys som får fram essensen av vad du kommit 

fram till. Rapporten bör innehålla citat och utdrag som bekräftar dina resultat och som 

samtidigt kan påvisa svar på forskningsfrågan som låg till grund för undersökningen. 

                          (Braun & Clarke, 2006)  

 

Jag följde de ovan beskrivna stegen i Braun och Clarkes (2006) analysmodell och de 

inspelade intervjuerna transkriberades ord för ord, med hummande och förklaringar till pauser 

som uppstod (Trost, 2007). Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjun ska ses som ett 

levande samtal och inte enbart som en text och det är viktigt att man bestämmer sig för hur 

formell utskriften ska bli och vad avsikten med utskriften är. Jag lyssnade på inspelningarna 

flera gånger efter att transkriberingen var gjord för att lyssna på betoningar och pauser. Trost 

(2007) beskriver just det som en fördel med inspelat material, att man kan lyssna på tonfall 

och ordval i efterhand. Jag läste även transkriberingarna om och om igen för att verkligen lära 

känna mina data (Braun & Clarke, 2006).   

 

Vid kodningsförfarandet valde jag att göra en rutnätstabell för varje intervju och där förde jag 

in koderna jag färglagt på de utskrivna transkriptionerna. Jag namngav speciallärarna som 1, 

2, 3 och 4 vid kodning och tematisering. Min egen intervjuarperson kallades A. Det blev 

visuellt lättöverskådligt och när arbetet med att finna teman tog vid, var det smidigt att 

färglägga i de olika rutorna i tabellerna. (Kvale & Brinkmann, 2014) poängterar att man bör 

ha sin frågeställning i åtanke när kodning ska göras och det underlättade arbetet för mig. Även 

Thornbergs och Forslund Frykedal (2009) tipsar om att tänka på likheter och skillnader under 

kodningsprocessen och det konkretiserade kodandet ytterligare. De teman som framkom ur 

kodningen redovisas i den kommande resultatdelen.  
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4. Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka vad speciallärare i grundskolan och grundsärskolan 

anser om pedagogisk kartläggning och utredning, hur arbetet med extra anpassningar och 

åtgärder fungerar samt om de intervjuade anser att skolformerna har något att lära varandra i 

arbetet med elever. Frågeställningarna som jag ville ha besvarade i studien var:  

 

 Vad anser speciallärare i grundskolan och grundsärskolan att pedagogisk kartläggning 

och/eller utredning kan resultera i? 

 Vilka är deras erfarenheter kring genomförandet av ovanstående? 

 Vad anser speciallärare att grundskolan och grundsärskolan lära av varandra i arbetet 

med extra anpassningar och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd? 

 

I den tematiska analysen av de fyra intervjuerna som genomförts utkristalliserade sig sex 

teman; kartläggning, anpassningar och åtgärder, dokumentation, samarbete, elevers 

hälsa/välmående och likheter. Varje tema kommer att redovisas under en egen rubrik och 

även innehålla citat från speciallärarna. Citaten kommer att föregås med den siffra som 

identifierade specialläraren vid kodningen. 

 

Speciallärare Skolform Årskurs 

1 Grundskola 7-9 

2 Grundskola 4-6 

3 Grundsärskola 7-9 

4 Grundsärskola 4-6 

                 Tabell 1: Översikt, intervjupersoner. 

 

4.1 Pedagogisk kartläggning och utredning 

Samtliga intervjuade speciallärare återgav att den dagliga, ofta informella, kartläggningen är 

viktig i arbetet med att få reda på vad eleven är i behov av för anpassningar och eventuellt 

särskilt stöd. De informella kontakterna tas exempelvis i korridoren, i personalrummet eller i 

klassrummet och det handlar om relativt snabba avstämningar om hur eleven klarat vissa 

uppgifter eller hur olika anpassningar har fungerat. En av speciallärarna påtalar vikten av att 

vara med på fikapausen då det faktiskt kommer fram riktigt bra idéer på lösningar. Hen 

funderar vidare om att det är kanske inte är så professionellt, men att det gagnar eleverna i 

slutänden. 



16 

 

Två av speciallärarna påtalar att få ta del av tidigare gjord kartläggning i kombination med en 

muntlig överlämning från tidigare lärare är värdefullt för att få veta vilka anpassningar och 

åtgärder som gynnat eleven tidigare.   

 

2: ”Jag kunde veta vad barnen haft för stödåtgärder eftersom jag läst allt man 

kan läsa i arkivet, eeeh, pratat med lärare som dom träffat på lågstadiet…” 

3: ”…vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt för att vi vet vad den här eleven 

behöver och vad som funkar…” 

 

Vid en kartläggning bör även andra personer än undervisande lärare bidra med information 

som kan gynna eleven, ansåg samtliga speciallärare. De nämnde klassassistenter, föräldrar 

och framför allt eleven själv, som viktiga informanter i kartläggningsprocessen. En av 

speciallärarna berättade att de ska använda sig av observation för att kunna reda ut vilka 

situationer som fungerar bra för en elev för att sedan bygga vidare på det. Ytterligare en av de 

intervjuade både visade mig och berättade om, ett bedömningsmaterial från Skolverket som är 

obligatoriskt för grundsärskolan från och med vårterminen 2017. Materialet är till hjälp i 

kartläggningsarbetet i ämnena svenska och matematik. Samma speciallärare poängterade att 

utredningar av olika slag inte är statiska och att elever kan mogna och förändras över tid och 

därför är det viktigt att kartläggningar och utredningar hålls levande.  

 

4: ”Ja, men sen ibland så kan ju eleverna kanske…mogna…jag vet inte! Det 

händer ju!” 

 

Speciallärare 1 har en devis kring kartläggning av elevers behov som hen anser sammanfattar 

kartläggningsförfarandet;  

 

 1: ”Utan spaning ingen aning.”  

 

4.2 Anpassningar och åtgärder 

Anpassningar och åtgärder var något som speciallärarna pratade om med stor avspändhet, det 

märktes att det är en naturlig del av deras skolvardag. En likhet som återfanns hos alla de 

intervjuade i arbetet med anpassningar och åtgärder var att det inte ska finnas någon rädsla för 

att prova sig fram för att hitta rätt.  
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1: ”…man lär sig av åtgärderna…”, ”…inte så oroväckande om det skulle bli 

fel just i åtgärderna om man bara ser till att utvärdera dem snabbt…” 

2: ”Vi pratar ju hela tiden om hur vi kan göra nu då för att nå den här eleven 

och hur vi ska anpassa eftersom det här funkar, det här funkar inte.” 

3: ”Man provar tills man hittar rätt. Och sen provar man lite till.” 

4: ”Det går ju nästan aldrig att ha samma, man får ändra lite.”, ”Man 

anpassar uppgifterna.” 

 

Samtliga gav även exempel på extra anpassningar och åtgärder och det som nämndes var 

bland annat anpassad miljö, undervisning och planering, anpassat läromedel och förlängd 

provtid. Det fanns även en samstämmighet kring att det är lärarens jobb att få eleven att förstå 

och att lärarna måste anpassa sig och sin undervisning därefter. Tre av de intervjuade gav 

även uttryck för att anpassningarna görs snabbt, att eleverna får hjälp omgående. 

Speciallärarna använde sig oftast av begreppet ”anpassningar” istället för ”extra 

anpassningar”.  

 

De båda speciallärare som är verksamma i grundsärskolan berättade att det mesta är 

välanpassat från början i den miljö som de arbetar i och som görs automatiskt. Lokalerna är 

inte röriga och avskalade i sin inredning, det finns tydliga scheman och man använder ofta 

färger för att tydliggöra. Det finns en struktur med personliga mappar som innehåller 

arbetsmaterial som ska följas enligt ett arbetsschema som tillhör varje elevmapp. 

Speciallärarna menade att sådana exempel ses som en extra anpassning i grundskolan, men 

inte i grundsärskolan där det är en del av skoldagen. Grundsärskolan har även tillgång till 

exempelvis iPads som en anpassning för varje elev och i grundskolan räknas det som en extra 

anpassning, berättar en av speciallärarna.  

 

 3: ”iPads använder vi oss mycket av och där kan vi anpassa väldigt mycket.” 

 

4.3 Dokumentation 

Kring dokumentationen av extra anpassningar och åtgärder skilde sig svaren åt mellan 

skolformerna. I grundskolan beskrev speciallärarna det som ett arbete som har blivit effektivt 

tack vare utarbetade rutiner och att det inte skrivs så många åtgärdsprogram längre. De båda 

speciallärarna har en övergripande roll i arbetet med dokumentation av extra anpassningar och 

att upprätta åtgärdsprogram. En av dem berättade att det finns ett slutet digitalt system på 



18 

 

skolan där endast behöriga klasslärare och speciallärare kan läsa vad eleven har för 

åtgärdsprogram och i det systemet finns även de extra anpassningarna för eleverna 

dokumenterade. De finns även i pappersform i en pärm på skolans expedition så att vikarier 

och andra som möter eleverna vet vad som gagnar eleverna i lärsituationen. På grundskolan är 

målet att dokumentet över extra anpassningar ska vara ett levande dokument som gynnar 

elevernas kunskapsutveckling, men en av speciallärarna känner, som hen själv säger; ”..att det 

är en bit kvar.” 

  

2: ”Hur ska vi jobba med detta, men jag känner att det är en pappersprodukt. 

Det är nånting man kryssat i, eeeh, rätt snabbt och kanske inte riktigt tänkt 

igenom…”, ”Men jag känner ju också att vi inte håller det så levande…” 

 

I grundsärskolan däremot sker ingen dokumentation över extra anpassningar och det skrivs 

inte några åtgärdsprogram enligt de två intervjuade speciallärarna. Den skriftliga 

dokumentation som görs är i samband med överlämningar mellan stadier och ibland vid 

daglig kartläggning, exempelvis över hur ett arbetsområde har fungerat för eleverna. Det 

skrivs inte några åtgärdsprogram och det fylls inte i några formulär kring extra anpassningar. 

Speciallärarna vet dock var de ska hitta mallar för sådant vid behov och de vet hur rutinen på 

skolan fungerar. 

 

A: ”Men ni gör inga åtgärdsprogram då?” 

3: ”Näe.” 

A: ”Näe? Och inga extra anpassnings…blanketter eller så? Näe?” 

3: ”Näe, inga, inga, papper.” 

 

Speciallärare 4 bekräftar bilden av att extra anpassningar inte dokumenteras särskilt i någon 

mall. 

4: ”Näe, inte skriftliga extra anpassningar, man tänker ju i dom banorna hela 

tiden.” 

 

I intervjuerna med speciallärarna på grundsärskolan framkom information om annan 

dokumentation som görs istället för att dokumentera arbetet med extra anpassningar och/eller 

åtgärdsprogram. Det förs anteckningar med kommentarer för olika ämnen dagligen i och med 

att eleverna har sina egna mappar med arbetsscheman som utvärderas efter varje lektion. Där 
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skriver pedagogen eller klassassistenten vad som har fungerat bra och vad som kan behöva 

ändras till nästa arbetspass. I grundsärskolan fick jag även se pärmar som innehöll personliga 

mål för varje arbetsområde.  Det sker även en slags muntlig dokumentation över anpassningar 

personalen emellan, så att fungerande metoder används i elevens lärande direkt.  

 

3: ” Nu har vi märkt att en behöver byta plats i klassrummet för att…alltså…vi 

har märkt att eleven inte uppfattar instruktioner och då gjorde vi en enkel 

förflyttning och då blev det till det bättre, alltså hela tiden.” 

 

4.4 Samarbete  

På frågorna om samarbete så har tre olika former av det utkristalliserat sig i svaren. De former 

av samarbete som framträdde ur svaren var det mellan kollegor, mellan skolformer och 

mellan skola och hem/elev. Jag väljer att presentera samtliga under en samlingsrubrik 

eftersom samarbete är den gemensamma nämnaren.  

 

Speciallärarna på grundskolan ansåg att samarbetet mellan dem och kollegorna på skolan är 

gott och att det är en förutsättning för utveckling och elevernas bästa. En av dem känner att 

det ”specialpedagogiska tänket” satt sig och att hens kunskap och åsikt efterfrågas i stort sett 

dagligen och att den kontakten har ökat. Det kan vara frågor av alla slag och samarbetet sker 

både informellt och vid inplanerade möten. En gång per termin samlas samtliga lärare för att 

hjälpas åt i arbetet med extra anpassningar och de samtalar då om vilka anpassningar som kan 

fungera för olika elever. Specialläraren påtalar rektors roll i utvecklingen av samarbetet och 

att det är viktigt att rektor är med i det arbetet på skolorna. Den andre specialläraren ansåg att 

det även inom grundskolan finns möjlighet att lära av varandra, både inom och mellan de 

stadier som finns på skolan.  

 

Båda speciallärarna på grundskolan kände ett behov av ett ökat samarbete med personalen i 

grundsärskolan då det finns elever på skolan som läser enligt grundsärskolans läroplan och 

kursplaner. Tre av de fyra intervjuade efterlyste ett samarbete kring tolkningen av 

grundsärskolans kunskapskrav. Det finns en viss osäkerhet i det i de fall där elever läser enligt 

den i grundskolan och för att det ska bli en rättssäker bedömning, är ett samarbete av yttersta 

vikt, enligt de tre speciallärarna. Vidare efterfrågades tips på material och läromedel och hur 

miljön kan anpassas för de elever som läser enligt en omvänd integrering. Även 
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förhållningssätt och bemötande togs upp som tänkbara samarbetsområden då eleverna ska 

kunna känna sig trygga i det sammanhang där de befinner sig.  

 

2: ”Och jag tror att vi måste börja med ett närmare samarbete och verkligen ta 

konkreta tips av grundsärskolan eftersom vi har, under min korta tid utrett två 

elever på skolan, som jag ehm, har på mellanstadiet. Som är kvar i klassen och 

jobbar mot grundsärskolans mål.” 

 

Grundsärskolans speciallärare bekräftar bilden av den sortens samarbete som speciallärarna 

på grundskolan efterfrågar. Lärarkollegorna på den skola som grundsärskolan är 

lokalintegrerad i, frågar just efter material och läromedel när de har elever i sina klasser som 

upplever något ämne som svårt.  

 

 4: ”Har du nåt bra material?”... ”Nåt bra material i engelska?”…  

 …”dom tror att det finns särskoleböcker i NO och SO.” 

 

Frågor om klassrumsmiljö eller bemötande förekommer nästan inte, utan klasslärarna är mer 

materialfokuserade enligt de två speciallärarna i grundsärskolan. Att det dessutom inte finns 

så mycket speciellt särskolematerial gör det lite svårare för dem att kunna hjälpa sina 

kollegor, menade båda två. De får ofta hitta på eget material, leta efter appar som kan fungera 

och scanna fältet efter nya läromedel. De båda kände också ett ökat behov av samarbete 

mellan skolformerna, inte bara när det gäller material och läromedel, utan även för att få en 

förståelse för varandra. Speciallärarna i grundsärskolan var även överens om att många elever 

i grundskolan skulle må bra av, och ha nytta av, den tydlighet och struktur som automatiskt 

finns i grundsärskolan.  Den ena specialläraren följer med en elev på lektioner i en 

grundskoleklass och hen lär sig själv väldigt mycket av det som hen kan använda i sin 

lärarprofession i grundsärskolan.  

 

3: ”Ja, jag tror att ett ökat samarbete mellan grundskolan och grundsärskolan 

skulle…det skulle eleverna vinna mycket på och även vi självklart.” 

 

Samtliga speciallärare som intervjuades påtalade vikten av ett samarbete med eleven och dess 

vårdnadshavare för att skolgången ska fungera så bra som möjligt. Elevens åsikt om hur hen 
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lär sig och fungerar bäst är ovärderlig information i arbetet med att hitta rätt anpassningar och 

åtgärder, var de rörande överens om.  

 

4.5 Elevers hälsa och välmående 

Vid intervjuerna framkom att speciallärarna ser vikten av utveckling och självkänsla hos 

eleven som individ. Allt är inte betyg och kunskapskrav, utan det finns en människa som 

behöver flera kunskaper för livet än endast ämneskunskaper.  

 

1: ”Man ska utvecklas som människa också och allt vad det innebär. Man får 

inte glömma bort det.” 

 

De ansåg också att det är viktigt att acceptera allas olikheter och just det tog båda 

speciallärarna i grundsärskolan upp särskilt. Enligt deras sätt att se på det, så känner de att det 

är mer tillåtet med olikheter i den skolformen än vad det är i grundskolan. Den ena 

specialläraren i grundsärskolan menade att man ibland brottas med att vara mer 

omsorgsinriktad än kunskapsinriktad där, men att det fungerar när man ser eleverna som de 

olika individer de är.  

 

3: ” Där har vi liksom vissa fördelar i och med att vi är vana vid olikheter. 

Olikheterna är det som är det vanliga. Där kan jag uppleva att grundskolan har 

lite kvar att jobba på. Kanske.” 

 

En av de intervjuade speciallärarna i grundskolan tog upp ett specifikt fall där eleven känt sig 

lyckad och vuxit med sin utveckling i läsning. En annan framgångsfaktor som nämndes för 

grundskolans del var att de rutiner som finns kring elevhälsan gör att det finns en helhetsbild 

av hur eleverna på skolan mår och utvecklas. På så sätt missar man förhoppningsvis inte 

någon elev och de insatser som görs följs också upp enligt de rutiner som finns. 

 

1: ”Nä, men det är viktigt att…viktigt med rutiner och uppföljning, så att man 

inte…så att nån inte faller mellan stolarna.” 

 

Speciallärarna belyste också vikten av att anmäla oro för en elev till skolans elevhälsoteam. 

Det som menades med oro var alltifrån exempelvis social utsatthet, att eleven tillhör fel 

skolform till en oro för att inte kunskapskraven ska uppnås.  
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4.6 Likheter 

De likheter som fanns mellan de två olika skolformerna var att samtliga nämnde att man kan 

testa sig fram för att hitta rätt anpassning och/eller åtgärd för eleverna. Alla anpassar material 

och lärmiljö för eleverna och tar hjälp av varandra och andra kollegor i det arbetet. De såg alla 

det dagliga samtalet om elevers utveckling som viktigt och att den sortens informella 

kartläggning gynnar elevernas utveckling och lärande i och med att kollegor tipsar varandra 

om olika anpassningar. Att det bör finnas bra rutiner i arbetet kring att upptäcka och följa upp 

elever i behov av särskilt stöd, tog samtliga speciallärare upp. De ville också ha ett ökat 

samarbete på flera plan, både mellan kollegor på den egna skolan och mellan kollegor i den 

andra skolformen.  

 

2: ”Vi skulle säkert kunna lära av varann när vi, när vi samtalar och utbyter 

erfarenheter.” 

4:”Ja, ja, varannan vecka så träffas vi, men det är ju väldigt mycket som vi ska 

prata om på dom mötena, så det skulle ju vara bra med ännu mer tid.” 

 

Speciallärarna i grundskolan såg inte något merarbete med dokumentationen då det finns en 

tydlig arbetsgång för det på skolan. En annan likhet som de nämnde var de snabba insatser 

som görs när det framkommer att en elev behöver stöd i någon form. Färdighetsträning i form 

av läsning var också något de båda angav som en extra anpassning.  Elever som är integrerade 

i grundskolan och som läser enligt grundsärskolans läroplan, var något de båda hade 

erfarenhet av och som de nämnde särskilt.  

 

De likheter som speciallärarna i grundsärskolan tog upp var bland annat att det finns mycket 

personal i klassrummet och att tydlighet under skoldagen är viktigt. Barns olikheter och att 

planering sker utifrån den enskilde elevens kunskapsnivå, var något de återkom till vid 

intervjuerna. En likhet dem emellan som inte fanns i grundskolan var att det nästan inte sker 

någon dokumentation alls kring anpassningar och att det är väldigt ovanligt med 

åtgärdsprogram för eleverna i grundsärskolan.  

  

4.7 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av speciallärarnas uppfattningar om arbetet med kartläggning och utredning, 

anpassningar och åtgärder kan sammanfattas med att de är insatta i arbetet och att det finns 

rutiner för det. Speciallärarna belyser vikten av att se till hela situationen kring eleven och att 
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samarbete kollegor emellan främjar utveckling både i form av skolans insatser för eleven, 

men även för elevens lärande. Enligt speciallärarnas svar så verkar det finnas en tydlig 

koppling mellan de olika momenten i processen och alla delar är beroende av varandra för att 

arbetet ska fungera och för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt.  

 

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad speciallärare i grundskolan och grundsärskolan 

anser om pedagogisk kartläggning och utredning, hur arbetet med extra anpassningar och 

åtgärder fungerar, samt om skolformerna har något att lära varandra i arbetet med elever. I 

följande avsnitt kommer jag att diskutera speciallärarnas åsikter och erfarenheter utifrån 

resultatet i studien, kopplat till de teman som framkommit. Diskussionen av resultatet 

kommer att relateras till och jämföras med skollag, styrdokument och tidigare forskning. Till 

viss del kommer mina egna erfarenheter att jämföras med det de intervjuade speciallärarna 

berättat. Utöver detta så inleds diskussionsavsnittet med att diskutera valet av metod för 

studien, då det har direkt inverkan på resultatet. Även analysmetoden diskuters inledningsvis.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få veta speciallärares syn på och erfarenhet av kartläggning, 

anpassningar och åtgärder. Som jag nämnt tidigare, så är studien genomförd med endast fyra 

intervjupersoner och det är alltså deras uppfattningar som ligger till grund för resultatet. Det 

finns med så få intervjupersoner som fyra inte belägg nog för att kunna generalisera resultatet 

utan det är djupet i intervjuerna och speciallärarnas upplevelser som intresserat mig. Jag har 

även använt mig av en liknande studie (Falkenström & Strandh, 2015) för att få en bredare 

bild av resultaten i den här studien. 

 

I studien valde jag att intervjua två speciallärare i grundskolan och motsvarande två i 

grundsärskolan. Samtliga speciallärare arbetar med elever i samma åldersgrupper och är 

varandras motsvarigheter i grundskola och grundsärskola. Valet att göra så var för att kunna 

jämföra och eventuellt finna skillnader och likheter mellan skolformerna och för att få 

intervjupersonernas svar på mina frågor med förankring i respektive verksamhet.  

 

Den semistrukturerade intervjuformen (Bryman, 2011) som möjliggjorde för mig att ställa 

följdfrågor var passande och jag fick även förtydliga mina frågor för intervjupersonerna vid 

behov. Inspelningen, med hjälp av mobiltelefon, fungerade mycket bra och vid en av 
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intervjuerna pausades inspelningen vid två tillfällen. Vid den ena pausen kom elever in i 

rummet där vi satt och vid den andra lämnade specialläraren rummet för att hämta en pärm. 

Det påverkade inte intervjun nämnvärt då jag följde intervjuguiden och på inspelningen 

nämner jag att vi haft paus och varför vi haft det. Ljudkvalitén var god på inspelningarna och 

samtliga ord från intervjuerna som helhet har transkriberats.  

 

En svårighet vid intervjuerna var begreppet kartläggning, då det är ett ord som sällan används 

i verksamheterna. Inte någon av speciallärarna såg de informella kontakterna som just 

kartläggning, utan mer som att de informerar sig om en elevs skolsituation. När det ska göras 

en djupare kartläggning är det begreppet pedagogisk utredning som används av 

speciallärarna. Att skilja begreppen åt kände jag var svårt även för min egen del när både 

Runström Nilsson (2014) och Skolverket (2014b) använder just begreppet kartläggning i båda 

sammanhangen. I de Allmänna råden för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) används begreppet pedagogisk utredning. 

 

Att följa de sex stegen i Braun och Clarkes (2006) tydliggjorde analysförfarandet för min del.  

I och med att jag läste transkriberingarna flera gånger för att lära känna mina data och gå in på 

djupet fick jag en helhetsbild av materialet och kodningen av detsamma underlättades när jag 

”visste” var i transkriptionerna koder och citat fanns.  Rutnätstabellerna som gjordes till 

koderna jag färglagt på de utskrivna transkriptionerna var också bra för mig rent visuellt och 

att speciallärarna fick en siffra som identifikation fungerade för mig.  

 

5.2 Diskussion av teman 

5.2.1 Pedagogisk kartläggning och utredning 

Den beskrivning av en pedagogisk kartläggning som ett lösningsfokuserat arbetssätt som 

Runström Nilsson (2014) ger stämmer väl in med specialläranas upplevelser av detsamma. De 

berättade om snabba insatser i form av extra anpassningar som dessutom ofta kom till stånd 

efter en pratstund i personalrummet eller i korridoren. Den bilden av samverkan bekräftas till 

viss del av Jakobsson och Nilsson (2011) som påtalar vikten av samarbete mellan olika 

personalgrupper i skolan. Speciallärarnas uppfattningar om andra personers information vid 

en kartläggning som viktig stärks av forskningen, anser jag. Speciallärarna i studien nämner 

elevens egna tankar om sin skolsituation som extra viktiga för att komma fram till fungerande 

anpassningar och åtgärder. Jakobsson & Nilsson (2011), Skolverket (2014b) och Skolverket 

(2015) framhåller att elevens förslag och tankar om sin skolsituation i kombination med 
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vårdnadshavares syn är gynnsamt för kartläggningen. I en del fall har jag och kollegor på min 

skola även frågat personalen på fritidsgården om tips kring vissa elever eftersom eleverna har 

fungerat väldigt bra i den miljön. Informationen från fritidsledarna har verkligen varit 

användbar i vårt kartläggningsarbete och i slutänden gynnat elevernas utveckling.  

 

En intressant jämförelse mellan en del av litteraturen jag läst och intervjuerna jag genomfört, 

är att inte någon av speciallärarna nämnde samarbete med externa aktörer som BUP, HAB 

och socialtjänst som en del av kartläggningsprocessen. Det samarbetet påtalas som viktigt av 

både Jakobsson och Nilsson (2011) och Runström Nilsson (2014), men nämns inte av någon 

av de intervjuade. Min egen erfarenhet säger mig att samarbetet med exempelvis BUP eller 

HAB kommer i ett senare skede, när den pedagogiska delen av en utredning är gjord, men att 

det dessutom kan finnas andra behov som inte endast är av pedagogisk natur. Ibland finns det 

utredningar gjorda från de instanserna och som skolan kan få ta del av och enligt min 

erfarenhet tillför de information som kompletterar den bild skolan har av eleven.  

 

En av mina intervjupersoner berättade, som jag tidigare nämnt, att de ska använda sig av 

observation som ett verktyg i kartläggningsprocessen. Detta för att få reda på så mycket 

information som möjligt kring hur eleven fungerar i klassrumssituationen. Skolverket (2015) 

nämner fotografering och filmande som ett tydliggörande tillvägagångssätt i kartläggningen 

av undervisningen som rör elever som har svårt eller inte kan uttrycka sig verbalt. Personligen 

ser jag det som ett utvecklingsområde i kartläggningssammanhang och det gäller även elever 

som har ett språk eller som kan uttrycka sig på andra sätt. Om vårdnadshavare och elever ser 

en vinst med att undervisningen fotas eller filmas för att i slutänden kunna få adekvata 

insatser som främjar lärande, så tror jag att de känner sig tillfreds. Att låta kollegor eller 

någon från elevhälsan finnas med i klassrummet för att observera gör också att hela lärmiljön 

sätts under lupp och det är ytterligare ett relevant tillvägagångssätt för att komma fram till en 

så heltäckande kartläggning som möjligt. De tester som görs med hjälp av Skolverkets 

bedömningsmaterial, som en av de intervjuade nämnde, eller andra screeningtester kan vara 

på gott och ont, tror jag. Inlärningssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter kan absolut 

upptäckas, men jag anser att de ska ses som ett komplement i kartläggningen och inte vara det 

enda underlaget. Precis som Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) beskriver, så mäter 

de inte några andra faktorer som eventuellt påverkar resultaten. Återigen, så bör skolans 

personal samla så mycket information som möjligt kring elevens hela skolsituation.   
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5.2.2 Anpassningar och åtgärder 

När jag jämför Skolinspektionens rapport (2016) om arbetet med extra anpassningar, så är 

speciallärarna i grundskolans uppfattningar kring arbetet med desamma, nästintill ett 

skolexempel på hur ett lyckat arbete går till. De två intervjuade speciallärarna i min studie 

nämner flera av de framgångsfaktorer i arbetet som Skolinspektionen (2016) kommit fram till.   

Grundskolan där de båda är verksamma har rutiner kring kartläggning, de har planerade 

möten där personalen samverkar kring elevernas behov och speciallärarens kompetens 

involveras och tas tillvara. Extra intressant blir jämförelsen när de intervjuade lärarna i 

Skolinspektionens (2016) rapport påtalade att den informella kontakten med speciallärare är 

betydelsefull och att den underlättar i arbetet med att hitta fungerande anpassningar för 

eleverna. Den bilden stämmer precis med vad samtliga fyra speciallärare berättat om arbetet 

med anpassningar på deras skolor. De ansåg alla att just den informella kontakten är en 

framgångsfaktor för eleverna.  

 

Ytterligare en bekräftande bild gentemot litteraturen ges av de två speciallärare som arbetar i 

grundsärskolan som jag intervjuat i studien. Falkenström och Strandh (2015) har undersökt 

hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i särskolan. I deras studie 

framkom att det som räknas som en extra anpassning i grundskolan, är mer av det dagliga 

arbetets karaktär i särskolan. Speciallärarna som jag intervjuat ger exempel på strukturer och 

anpassningar i miljön som skulle ses som en extra anpassning i grundskolan, men inte i 

grundsärskolan där det är en del av skoldagen.  

 

5.2.3 Dokumentation 

Arbetet med dokumentation och extra anpassningar ansåg speciallärarna på grundskolan vara 

effektivt tack vare väl utarbetade rutiner. Att det finns rutiner för den arbetsgången stämmer 

väl med Skolverkets (2014a) beskrivning över rektors ansvar kring att införa just detta. 

Grundskolans speciallärare berättade även att det inte beslutas om så många åtgärdsprogram 

längre och således minskar den dokumentationen. Den beskrivningen känner jag igen från 

min egen skola där vi minskat antalet åtgärdsprogrammen markant och istället fyller i tabeller 

över extra anpassningar.  

 

De intervjuade speciallärarna i grundsärskolan berättade att det inte sker någon 

dokumentation över extra anpassningar och det skrivs inte heller några åtgärdsprogram.  Vid 

behov så vet speciallärarna var de ska hitta mallar för sådant och de känner till rutinen på 
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skolan. För mig var det här väldigt intressant information eftersom jag läst Falkenström och 

Strandhs studie (2015). I studien intervjuades bland annat rektorer för grundsärskolan och de 

bekräftar att extra anpassningar är som något som görs naturligt hela tiden och att det skrivs 

väldigt få åtgärdsprogram. De speciallärare som jag intervjuat gav bilden av att de hittat en 

form av dokumentation som är ändamålsenlig för det de gör i grundsärskolan. De för dagliga 

anteckningar med kommentarer för olika ämnen då pedagogen eller klassassistenten skriver 

vad som har fungerat bra och vad som kan behöva ändras. Det sker även en slags muntlig 

dokumentation över anpassningar personalen emellan och fungerande anpassningar används 

direkt. Enligt min tolkning så går det inte att vikta en slags dokumentation mot en annan i det 

här fallet. Om personalen på grundsärskolan måste använda en kommunövergripande mall 

eller något annat förutbestämt dokument kan risken vara att dokumentationen blir undermålig, 

eller i värsta fall inte görs alls. Det arbetssätt och den utformning av dokumenten som 

fungerar bra för dem, måste räknas som tillräcklig då den gynnar elevernas lärande och 

samtidigt finns nedtecknad. Om jag jämför det med Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson 

(2013) som beskriver att det inte alltid finns bra rutiner över hur man dokumenterar en elevs 

behov, så borde den rutin som fungerar vara den rätta.  

 

5.2.4 Samarbete 

I intervjuerna framkom önskemål om ett ökat samarbete på flera plan. De erfarenheter 

speciallärarna i grundsärskolan hade kring samarbete gällde främst frågor från kollegor 

rörande material till elever i grundskolan som har någon inlärningssvårighet. Här krockar 

verkligheten i de två skolformerna. Båda speciallärarna i grundsärskolan vittnar om att det 

inte finns så mycket speciellt särskolematerial, men att lärarkollegor i grundskolan ofta är av 

den uppfattningen. Här menade mina intervjupersoner att det även finns mycket att lära 

kollegor om miljön, förståelsen för olikheter och bemötandet i särskolan. De konstaterade att 

det i stort sett aldrig förekommer frågor om det, utan att det är material och läromedelstips 

som är i fokus. 

 

När jag jämför speciallärarnas erfarenheter med forskning, så är deras önskan om samarbete 

kring lärmiljö och bemötande i samklang med vad forskningen visar. Shabani, Khatib & 

Ebadi (2010) menar att tydliga instruktioner som möter elevens utvecklingsnivå, är central för 

lärande och utveckling. Säljö (2005) beskriver att människan utvecklas och lär sig i samspel 

med andra, som en del av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och Spooner 

& Browder (2015) har studerat hur elever med grava funktionsnedsättningar har överraskat 
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med positiva resultat när lärarna bland annat använt effektiva anpassningar och metoder för 

att hjälpa dem att lyckas. I just det avseendet är jag övertygad att vi har mycket att lära av 

varandras erfarenheter och olika utbildningsbakgrund.  

 

Speciallärarna i grundskolan var intresserade att samarbeta kring alla de delar som kollegorna 

i grundsärskolan tog upp. Det var alltså inte endast material eller läromedel de efterfrågade, 

utan det var hela skolsituationen som var intressant för dem. Tre av de fyra intervjuade 

efterlyste ett samarbete kring tolkningen av grundsärskolans kunskapskrav och det tar jag som 

ett gott tecken på att de är medvetna om vikten av att kunna bedöma eleverna rättssäkert. Den 

medvetenhet om grundsärskolan som fanns hos speciallärarna tror jag beror på att de har, eller 

har haft, elever som fått sin undervisning i grundskolan, men som läst enligt grundsärskolans 

läroplan.  

 

5.2.5 Elevers hälsa och mående 

Speciallärare 1 sade i intervjun: 

 

”Man ska utvecklas som människa också och allt vad det innebär. Man får inte 

glömma bort det.” 

 

Citatet speglar samtliga speciallärares syn på eleverna som individer och inte endast deras 

ämnesmässiga kunskapande. För mig var detta som ljuv musik att höra dem prata om livet i 

stort och att eleverna ska utvecklas på flera plan och få en god självkänsla. I skollagen (SFS 

2010:800) står det uttryckligen att elever i de båda skolformerna ska få en utbildning som 

främjar personlig utveckling, social gemenskap och som ger dem förutsättningar för att aktivt 

kunna delta i samhället (SFS 2010:800). Ett sätt att arbeta med detta är att få mer acceptans 

för personers olikheter och det poängterades av speciallärarna i grundsärskolan. Det behöver 

inte bara skolan bli bättre på att acceptera, utan även samhället i övrigt. Det är dock en annan 

utmaning… 
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5.2.6 Likheter 

Samtliga intervjupersoner beskrev att de testar sig fram för att hitta rätt anpassning och/eller 

åtgärd för eleverna. Även att de såg en nytta av det dagliga samtalet med kollegor om elevers 

utveckling och att det oftast mynnar ut i en anpassning som gynnar eleverna var en likhet. Det 

stämmer också väl med Skolinspektionens (2016) rapport om hur arbetet med extra 

anpassningar utvecklas i samarbetet kollegor emellan och att det blir riktigt fruktbart när 

speciallärare eller specialpedagog är med i samtalen.   
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6. Sammanfattning och avslutande reflektioner 

De frågeställningar jag hade i den här studien anser jag vara besvarade. Jag har fått veta vad 

speciallärare anser om vad pedagogisk kartläggning och/eller utredning kan resultera i för 

extra anpassningar och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Kring frågeställningen om 

deras erfarenheter kring genomförandet av detsamma så känner jag att det är där den stora 

vinsten för mig personligen är. Att få höra speciallärarna berätta hur de arbetar rent konkret 

med kartläggning och anpassningar i verksamheterna gör att det blir verklighet av orden jag 

läst i litteraturen. Det är mitt framtida yrkesval som speciallärare de berättar om och det har 

varit väldigt inspirerande att höra om deras erfarenheter.  

 

Det viktigaste kunskapsbidraget som jag anser framkom i studien var att samtliga 

speciallärare önskade att utveckla ett samarbete mellan skolformerna. Det var intressant och 

väckte tankar på ett utvecklingsområde för hur ett samarbete med grundsärskolan kan ske 

kring integrerade grundsärskoleelever på min egen skola. Att finna rätt åtgärder för en elev i 

behov av stöd är ett komplext arbete och all hjälp som finns att tillgå bör tas i beaktning. Både 

personal och inte minst, eleven själv kan ha värdefulla tankar och förslag att bidra med.  

 

 6.1 Förslag till vidare forskning 

Jag själv skulle gärna vilja undersöka hur de elever som har ett beslut om åtgärdsprogram 

upplever det. Vad i arbetet med upprättandet av åtgärdsprogrammet har känts bra eller mindre 

bra? Hur upplever elever att åtgärderna fungerar och förstår de att syftet är att de ska uppnå 

kunskapskraven? Känner de att de utvecklas? Det är ett område som skulle vara väldigt 

intressant att fördjupa sig i då det är eleverna och deras utveckling det handlar om. En annan 

intressant aspekt är att få veta vad elever som varit med i skiftet mellan att ha åtgärdsprogram 

till att kanske endast ha extra anpassningar tycker om förändringen. Känns det skönt att det 

inte är så ”stort” att få stödinsatser i skolarbetet utan möten och beslut? Föräldrarnas syn på 

detsamma? Har det tidigare känts stigmatiserande? Det finns så mycket att fråga och forska 

om och det är något som jag inte kunnat undersöka i denna studie.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema 1 

Yrkeserfarenhet/ bakgrund  

 Hur länge har du arbetat som rektor/speciallärare?  

 Vilken utbildning har du?  

 Vilken skolform arbetar du inom? 

 Hur kom du in på den här banan? 

 

Tema 2 

Kartläggning 

 Hur går den dagliga kartläggningen till på er skola?  

- Leder den till en diskussion om vilka extra anpassningar som kan fungera för 

eleven?  

 Upplever du att det är en tydlig arbetsgång på din skola om hur man går vidare i 

kartläggningsprocessen om de extra anpassningarna inte fungerar?  

 Har du erfarenhet av att en kartläggning av en elev varit nästintill felaktig? 

- Hur påverkade det elevens åtgärder eller skolplacering? 

- Hur kan vi undvika att sådant sker? 

 Om vi tar ett annat fall med en ypperlig kartläggning, hur påverkade den elevens 

kunskapsutveckling? 

 

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

 Hur ni arbetar ni med extra anpassningar?  

- Dokumentation? 

- Kollegialt samtal och tipsande? 

 Vilka åtgärder kan stå i åtgärdsprogrammen på er skola?  

- Dokumentation? 

- Kollegialt samtal och tipsande? 

 Har förändringen mot extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram påverkat 

dig i ditt dagliga arbete? 

- Ex färre ÅP, mindre dok, tydlighet osv 

Tema 3 

Skolformer och samarbete 

 Anser du att grundskolan/grundsärskolan skulle kunna lära av varandra i form av 

konkreta tips på;  

- anpassningar och åtgärder? 

- lärmiljö? 

- bemötande? 

- Läromedel/material? 

 Finns det något annat som du tänkt på skulle kunna gynna elever i ”den andra 

skolformen”? 

 Tema 4 Övrigt som intervjupersonen tänkt på? 


