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Sammanfattning    

Den här studien har sitt fokusområde på stödinsatser i form av särskilt stöd och alternativa verktyg. 

Studien bygger på specialpedagogers perspektiv. Syftet med studien är att studera specialpedagogers 

erfarenheter av vilka faktorer som påverkar bedömning till stödinsatser och vilka förutsättningar som 

behövs för att stödinsatserna ska bidra till elevers lärande och utveckling. Centrala begrepp i studien är 

elever i behov av särskilt stöd, stödinsatser, särskilt stöd, alternativa verktyg, inkludering och 

exkludering. En kvalitativ metod med enkäter som datainsamlingsmetod har använts. Den 

grundläggande ansatsen till forskningsprocessen är induktiv vilket innebär att generella slutsatser 

dragits utifrån de svar som kommit in. Resultatet av studien har tolkats utifrån tematisk analys där 

sammanlagt sex teman skrivits fram. De identifierade teman som studien resulterat i är vem som 

beslutar om stödinsatser, vilka orsaker som ligger till grund för besluten, vad besluten bygger på och 

avgörande faktorer till beslut. De teman som identifierats vad gäller alternativa verktyg är situationer 

då alternativa verktyg ger bäst stöd samt förutsättningar för att alternativa verktyg ska ge stöd. 
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Abstract 

This study focuses on student support in the form of special support and alternative tools. The 

study is based on the perspective of special educational needs coordinators. The goal of the 

study is to document the experiences of special educational needs coordinators regarding 

which factors influence decisions regarding supportive action and which premises are needed 

for the supportive action to contribute to the education and development of students. Central 

terms of the study are as follows; students in need of special support, supportive action, 

alternative tools, inclusion and exclusion. A qualitative method using questionnaires as a 

means of gathering data has been used. The study uses an inductive methodology meaning 

that general conclusions have been made based on the received answers. The result of the 

study has been interpreted by the way of thematic analysis where a total of six themes have 

been identified. The identified themes are as follows: Who makes decisions regarding 

supportive action. Which the causes for supportive action are. What the decisions regarding 

supportive action is based on. Which the deciding factors regarding supportive action are. 

Situations in which alternative tools are most successful. Bases needed for alternative tools to 

support the student. 
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1. Introduktion  
 

1:1 Inledning  
 

Inom min profession som specialpedagog och under min utbildningstid till specialpedagog har 

jag tillsammans med kollegor och studiekamrater diskuterat olika åtgärder som används för 

elever i behov av stöd. Vi talar om stödinsatser som elever kan ha i form av olika 

organisatoriska lösningar och vi talar om andra stödinsatser som exempelvis alternativa 

verktyg. Vi resonerar kring elevers svårigheter och behov och vi utgår från olika sociala 

kontexter och specialpedagogiska perspektiv för att försöka förstå och göra det bästa för 

elever i skolsituationen. Ibland lyckas vi bättre och ibland tycker vi inte att vi lyckas alls. 

Utifrån diskussionerna med mina kollegor och studiekamrater har jag därför blivit intresserad 

av att veta av vilka anledningar specialpedagoger motiverar att stödinsatser ska ske och när de 

bedöms som framgångsrika. Studien i sig är viktig eftersom det i skolans värdegrund och 

uppdrag står beskrivet att undervisningen ska anpassas till varje enskild elevs behov och 

förutsättningar Lgr 11 (2011). Hänsyn ska tas till alla elevers olika behov och förutsättningar 

och undervisningen ska utformas på det sätt som gynnar eleverna bäst. Ett särskilt ansvar har 

skolan för de elever som har svårt att nå målen för utbildningen (Lgr, 11, 2011). I Skollagen 

(2010:800) står det föreskrivet att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig oavsett 

var i landet den anordnas. Det innebär dock inte att undervisningen ska ordnas på lika sätt 

eller att skolans resurser ska delas lika (Skollagen, 2010:800). För specialpedagoger som 

dagligen arbetar med frågor som gäller stödinsatser behöver forskning kring detta alltid 

bedrivas. 

Den här studien har sitt fokusområde på stödinsatser i form av särskilt stöd och alternativa 

verktyg. Anledningen till det är att när en elev behöver stödinsatser i form av särskilt stöd bör 

samrådan ske med den del av elevhälsan som har specialpedagogisk kompetens (SKOLFS 

2014:40). Specialpedagoger är därför ofta med och motiverar och argumenterar om särskilt 

stöd. Detsamma gäller när en elev ska få tillgång till och använda sig av alternativa verktyg. 

Elevhälsan är ofta en del av beslutet och det alternativa verktyget används ofta av elever som 

också är i behov av särskilt stöd av olika anledningar (SKOLFS 2014:40).  
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1:2 Organisering av stödinsatser enligt skoldokument 
 

Enligt Skollagen (2010:800) ska kommuner sträva efter att uppväga skillnader mellan elevers 

olika behov och förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisning. Särskilt stöd till 

eleven ska som huvudregel ges i den ordinarie elevgruppen (Skollagen 2010:800). Om det 

finns risk att eleven inte kommer att nå kunskapskrav ska eleven skyndsamt få stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. När sedan extra anpassningar har 

gjorts, utvärderats och omprövats och eleven fortfarande riskerar att inte nå kraven i 

kursplanerna ska en anmälan till rektor göras som då ser till att en utredning görs av elevens 

behov av särskilt stöd (SKOLFS 2014:40). 

I Skolverkets allmänna råd gällande arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (SKOLFS 2014:40) beskrivs två olika former av stödinsatser. Stödinsatserna 

kan vara i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Extra anpassningar är 

stödinsatser som är genomförbara inom ramen för ordinarie undervisning. Exempel på extra 

anpassningar kan vara att en elev får hjälp med planering av skoldagen, får extra tydliga 

instruktioner, får stöd att sätta igång arbete, får ledning i att förstå texter eller får annan 

färdighetsträning såsom exempelvis lästräning. Alternativa verktyg kan också ingå i extra 

anpassningar och likaså enstaka specialpedagogiska insatser.  Särskilt stöd däremot, är sådana 

insatser som inte är möjliga att genomföra inom undervisningens ordinarie ramar eftersom de 

är av mer ingripande karaktär (SKOLFS 2014:40). Exempel på detta kan vara att eleven är i 

behov av stöd i form av exempelvis elevassistent, speciallärare, specialpedagog eller resurs 

under större delen av skoldagen. Ingripande karaktär kan också vara regelbundna kontakter 

under längre tid än två månader med exempelvis speciallärare. I de allmänna råden står det 

också att skolans uppgift är att ge alla elever, utifrån deras egna förutsättningar, ledning och 

stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Samverkan kring stödinsatser bör ske 

tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare (SKOLFS 2014:40)  

För att ta reda på vilket stödbehov en elev har ska en utredning göras (SKOLFS 2014:40). 

Den syftar till att ge skolan ett underlag till att förstå varför en elev har svårigheter i skolan 

och vilka behov av stöd eleven har. Utredningen kan innehålla två delar, dels en kartläggning 

av elevens svårigheter och dels en pedagogisk bedömning om vilka stödinsatser som eleven 

kan vara i behov av.  Om det i utredningen visar sig att eleven är i behov av särskilt stöd ska 

ett åtgärdsprogram upprättas som visar i vilken omfattning och på vilket sätt eleven ska får 

stöd. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara och de ska vara kopplade både till 
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elevens behov samt kunskapskrav i läroplanen eller kunskapskrav som eleven minst ska nå. 

Exempel på åtgärder kan vara regelbunden kontakt med speciallärare eller att en elevassistent 

följer eleven under skoldagen. Det kan också vara åtgärder som gör att en elevs specifika 

stödbehov tillgodoses i ett eller flera ämnen (SKOLFS 2014:40). 

Skolan ska sträva efter att varje elev ska känna trygghet och social gemenskap. Eleven ska 

mötas av respekt för sitt arbete och sig själv som person. Alla i verksamheten ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av stöd och tillsammans göra skolan till en så god 

miljö som möjligt för utveckling och lärande. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som 

möjligt och i vårt uppdrag inom skolan finns en anmälningsskyldighet till rektor vad gäller 

särskilt stöd (Lgr 11, 2011). 

 

1:3 Organisatoriska lösningar 
 

Om det visar sig att stödinsatserna som ges i form av extra anpassningar och särskilt stöd inte 

är tillräckliga kan rektor besluta att andra mer ingripande organisatoriska lösningar kan 

behövas. De tre organisatoriskt mer ingripande lösningarna är särskild undervisningsgrupp, 

enskild undervisning och anpassad studiegång (SKOLFS 2014:11).  

Enligt Skolverket (SKOLFS 2014:11) betyder särskild undervisningsgrupp att eleven 

undervisas i en annan gruppering inom skolenheten eller att eleven undervisas i lokaler med 

annan personal i kommungemensamma grupper/organisationer. Med enskild undervisning 

menas att undervisningen ges enskilt; en elev undervisas av en pedagog/resurs. I en anpassad 

studiegång gör skolan avvikelser för elev i undervisningstiden, timplanen eller i ämnen och 

mål som utbildningen har sin grund i. Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

kan både vara extra anpassningar eller särskilt stöd. Vad som avgör om åtgärden är det ena 

eller det andra är främst beroende av omfattningen och långvarigheten av placeringen 

(SKOLFS, 2014:11). 

I Skolverkets rapport (2014b), framkommer det att kommuner organiserar särskilda 

undervisningsgrupper på olika nivåer. Dels i grupper där elever samlas från olika skolor och 

med liknande svårighet och/eller diagnos och dels på enskilda skolor. De särskilda 

undervisningsgrupperna som organiseras av en enskild skola beskrivs i rapporten ha 

svårigheter att skapa undervisningsgrupper där stödbehovet hos elever liknar varandra. De 
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grupperna blir ofta mer spretiga. Enligt rapporten är en av anledningarna till att rektorer väljer 

att placera elever i särskilda undervisningsgrupper att det anses att elever kan få stöd av 

personal med mer specifik kompetens. En annan anledning som framkommer enligt 

undersökningen är att den mindre gruppen kan ge elever en lugnare miljö med färre intryck, 

vilket påverkar eleven på ett positivt vis genom ökad koncentrationsförmåga och en tryggare 

miljö (Skolverket, 2014b). 

 

1:4 Specialpedagogers och speciallärares uppdrag 
 

I Sverige finns det två yrkesgrupper och utbildningar inom specialpedagogik. Dels 

speciallärarutbildning och dels specialpedagogutbildning. Som speciallärare finns det 

inriktningar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller 

hörselskada, synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Båda 

yrkesgrupperna ska medverka i det förebyggande arbetet både på individ- grupp- och 

organisationsnivå och även arbeta utifrån inkluderingsbegreppet (Högskoleverket 2012:11). 

Ahlefeld Nisser (2014) har funnit att specialpedagoger och speciallärare arbetar dels med alla 

elever och dels med elever i behov av särskilt stöd. Både specialpedagoger och speciallärare 

anser det vara viktiga uppdrag att arbeta förebyggande och att arbeta för att främja 

inkludering och på så sätt motverka segregation och segregerande lösningar inom skolan. I 

talet om speciallärare finns i själva benämningen att det i specialläraruppdraget ingår arbete 

direkt med elever i liten grupp eller en till en. I sin studie har författaren kommit fram till att 

speciallärarens uppdrag definieras som någon som arbetar med enskilda elever, i liten grupp 

eller i klassrum. I uppdraget finns också handledning av specialämnet, tips, idéer och 

ämnesutveckling. Speciallärarens uppdrag har dock förskjutits till att vara till för alla elever 

och inte bara till elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogens uppdrag kan också ske på 

olika vis. En del specialpedagoger undervisar elevgrupper och en del tycker att deras uppdrag 

är att utveckla lärandemiljöer. Både speciallärare och specialpedagoger anser att det i 

uppdraget ingår att delta i kvalificerade samtal med ledningen och att där lyfta fram frågor 

från ett specialpedagogiskt perspektiv (Ahlefeld Nisser, 2014).  
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1:5 Förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik 
 

Karlsudd (2011) skriver om förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik, han menar 

att det är olyckligt att specialpedagogiken formulerar och utvecklar sin egen pedagogiska 

grundsyn. Istället bör specialpedagogiken leva i symbios med den allmänna pedagogiken för 

att gynna verksamheters strävan till likabehandling och minskade särlösningar.  Författaren 

menar att det ofta är de särskilda undervisningsmetoderna som är det centrala i 

specialpedagogiken vilket innebär att mindre skolskickliga elever får en särskilt anpassad 

metodik (Karlsudd 2011). 

Persson (1998) skriver att specialpedagogiken i första hand har betraktats som en verksamhet 

som tagits till när den vanliga pedagogiken inte räckt till. Persson menar dock att all 

pedagogisk verksamhet är grundad i någon teori och att specialpedagogiken också gör klokt i 

att medvetandegöra och reflektera över den egna verksamheten. Persson (1998) resonerar 

vidare om hur ekonomiska nedskärningar påverkat skolan och att det då främst är elever i 

behov av stöd som drabbats hårdast. En hög kompetensnivå hos lärare och tillgänglig 

spetskompetens är framgångsfaktorer för lärande. I perspektiv till det kan specialpedagogiken 

få en central roll, framförallt i det förebyggande och kvalitetshöjande arbetet. 

Specialpedagogisk kompetens blir nödvändig på skolorna och i arbetslagen och elever i behov 

av stöd kan behöva hjälp av specialpedagogisk kunskap. Specialpedagogisk verksamhet bör 

ses i interaktion med pedagogisk verksamhet på skolorna (Persson, 1998). 

 

1:6 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagoger resonerar kring stödinsatser, hur 

specialpedagoger beskriver de bakomliggande orsakerna till att elever rekommenderas särskilt 

stöd och/eller alternativa verktyg och hur det motiveras. Studien är viktig utifrån Skollagens 

intentioner att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov för att nå 

kunskapskrav och att det ska finnas olika vägar att nå mål för olika elever (Skollagen, 

2010:800).  
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Frågeställningarna som jag sökt svar på är: 

Vilka argument lägger specialpedagoger fram när de motiverar eller rekommenderar 

stödinsatser i form av särskilt stöd och/eller alternativa verktyg? 

Vilka faktorer avgör om stödinsatser i form av särskilt stöd och/eller alternativa 

verktyg bedöms som framgångsrika? 
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2. Tidigare forskning och teoretisk förankring 
 

2:1 Teoretiska perspektiv i förhållande till stödinsatser 
 

De teoretiska perspektiv som är relevanta för studien och analysen av det empiriska materialet 

är Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Lindqvist, 1999) och det socialkonstruktivistiska 

perspektivet (Isaksson, 2009).  Dessa eftersom skolsvårigheter som genererar stödinsatser, 

enligt de båda perspektiven, kan förstås och begripas genom att se på den sociala kontext, i 

vilken miljö, de uppkommer i. I Vygotskijs sociokulturella teori finns det tankar om den 

proximala utvecklingszonen vilken innebär att undervisning behöver ske i den närmaste 

utvecklingszonen och att det i en lärsituation kan innebära att stödinsatser behövs för elever 

med anledning av elevers olika utveckling och behov. I lärsituationer används sociokulturella 

resurser eller medierande verktyg som de också benämns inom det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000). Medierande verktyg (Säljö, 2000, Jacobsson, 2012) innefattar både 

intellektuella och praktiska redskap, redskap som genom åren utvecklats och genom 

kommunikation förts vidare från människa till människa. Eftersom olika medierande verktyg 

förekommer inom skolverksamhet finns det anledning att reflektera över bakgrund till dessa 

fenomen. 

 

2:1:1 Det socialkonstruktivistiska perspektivet  

 

Ett perspektiv som ofta används inom specialpedagogisk forskning är det 

socialkonstruktivistiska menar Isaksson (2009). Det socialkonstruktivistiska perspektivet har 

betydelsen att sociala fenomen och den sociala verkligheten är konstruerade; att det är något 

som händer i samspelet mellan människor när verkligheten ska förstås och bli begriplig. Ett 

sätt för att förstå och få verkligheten begriplig är att använda sig av kategorier, att klassificera 

och dela in, och utifrån det perspektivet kan skolsvårigheter ses som ett fenomen (Isaksson, 

2009). Skolsvårigheter framkommer alltså i och med en viss social kontext och våra 

värderingar och vårt synsätt är influerade av normer, regler och traditioner som råder i 

samhället och inom skolan. Vidare skriver Isaksson (2009) att innan stödinsatser ges behöver 

elevens behov ha utretts noggrant och lösningarna för eleven måste vara tydliga så att eleven 

själv förstår att insatserna ger ökade förutsättningar att nå kunskapskrav. Samtidigt som 
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eleven ges ökade möjligheter till att nå kunskapskrav särskiljs eleven och skiljer ut sig från 

det ”normala”. Balansakten mellan att vara normal eller avvikande sker där elever inte vill 

framställas som avvikande men ändå är i behov av särskilt stöd. En del elever vill inte visa att 

de har behov av särskilt stöd och ger uttryck för det genom att exempelvis inte vilja lämna 

klassrummet i en strävan om att vara lika övriga klasskamrater (Isaksson, 2009). 

 

2:1:2 Det sociokulturella perspektivet 

 

Lindqvist (1999) skriver om Vygotskijs sociokulturella, eller kulturhistoriska, teori där 

Vygotskij menar att elevens utveckling i hög grad sker i samspel med omgivningen. Det är 

den sociala miljön som utvecklar en elev och det som krävs för att utveckling ska ske är 

samspelet mellan en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Miljön påverkar eleven och 

läraren behöver därför organisera den för eleven. Vygotskij menade att lärandet för elever 

behöver ske i den, som han kallade den, proximala utvecklingszonen vilket är den zon där 

eleven har tillräckligt med kunskap för att klara en uppgift samtidigt som den är lagom 

utmanande så att eleven kan lära sig något nytt. Vygotskij menade att det är elevens potential 

som ska vara utgångspunkten för hur undervisning ska planeras och bedrivas och inte elevens 

svårigheter och tillkortakommanden. God undervisning är den undervisning som ger 

förutsättningar för en förändring i den närmaste utvecklingszonen. Detta kan ske genom att en 

mer erfaren person handleder och stödjer eleven så eleven lär sig något utifrån den kunskap 

han/hon själv har för att sedan kunna utföra det på egen hand (Lindqvist, 1999). 

 

2:1:3 Medierande resurser 

 

Säljö (2000) skriver att sociokulturella resurser, intellektuella och praktiska redskap, skapas 

genom kommunikation och att det är genom kommunikation de också förs vidare. Vi blir 

delaktiga i ett samhälle genom kunskaper och färdigheter som historiskt byggts upp när vi 

interagerar med andra människor. Säljö (2000) ringar in företeelser som samverkar till lärande 

i ett sociokulturellt perspektiv och de är: utvecklingen och användingen av intellektuella och 

fysiska verktyg och kommunikation och samarbete i olika kollektiva verksamheter. Han 

skriver vidare att människan inte kan undvika att utvecklas och att lära. Frågan handlar mera 

om vad det är människan lär sig i de situationer eller verksamheter han/hon ingår i. Säljö 
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(2000) skriver också om mediering och artefakter. Mediering innebär att vårt tänkande och 

våra föreställda världar är komna ur, och färgade av, kulturen och såväl intellektuella som 

fysiska redskap. Själva begreppet mediering är centralt i en sociokulturell tradition där både 

intellektuella och fysiska redskap medierar, förmedlar, verkligheten för människor i olika 

konkreta verksamheter. Redskapen, artefakterna, kan inte ses som döda objekt eftersom 

mänsklig kunskap och insikt finns inbyggt i apparater och på något sätt samspelar vi med 

dem. Säljö (2000) ger exempel på artefakter och nämnas kan kikare, miniräknare, kompass, 

mikroskop och persondator (Säljö, 2000). 

Jakobsson (2012) skriver också han om medierande resurser. Han skriver att medierande 

resurser kan innefatta alla kulturella produkter och artefakter som människan utvecklat genom 

historien och som mänskligheten använder för att tänka och agera. Inom det sociokulturella 

perspektivet kommer begreppet mediering att betyda och beskriva den samverkan som sker 

mellan de kulturella resurserna, artefakterna, och människors tänkande och handlingar. I 

vardagligt språk kan de kulturella resurserna beskrivas som de produkter som förmår att driva, 

aktivera eller trigga tänkandet och handlingen framåt. Medierande resurser kan vara fingrar, 

stenar, böcker, smartphones, datorer, datorspel m.m. (Jakobsson, 2012). 

 

2:1:4 Specialpedagogiska perspektiv; det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet 

 

Persson (2007) formulerar två specialpedagogiska perspektiv som återfinns inom skolan; 

kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv (Persson, 2007). Nilholm (2007) benämner 

perspektiven med andra ord; kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv (Nilholm, 

2007). I den här studien används begreppen kompensatoriskt och kritiskt perspektiv. 

Perspektiven utgör två helt skilda sätt att försöka förstå olika elevers skolsvårigheter. I det 

kompensatoriska perspektivet tillskrivs eleven de svårigheter som finns, svårigheterna är 

medfödda och/eller individbundna. Normaliteten är central i ett kompensatoriskt perspektiv 

där man skiljer det normala från det onormala. Specialpedagogiska insatser som görs för 

eleven har sin utgångspunkt i att det är brister hos eleven som ska kompenseras. Det andra 

perspektivet, det kritiska, är när man istället utgår ifrån elevens svårigheter i mötet med olika 

företeelser i utbildnings- eller uppväxtmiljön (Nilholm, 2007).  
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Inom specialpedagogisk verksamhet har det kompensatoriska perspektivet traditionellt varit 

dominerande. Det kritiska perspektivet kräver mera tid för att nå långsiktiga lösningar för 

eleven (Nilholm, 2007; Persson, 2007). Persson (2007) menar att båda perspektiven kan 

behöva finnas samtidigt och att det för olika elever kan behöva finnas olika lösningar. För 

eleverna är det betydelsefullt hur vi på skolan talar om dem och utifrån vilket perspektiv vi 

menar att de har behov av särskilt stöd. Är perspektivet utifrån elevens svårigheter eller är 

perspektivet att vi på skolan behöver ändra skolans sätt att arbeta för att nå eleven (Persson, 

2007). 

Nilholm (2007) menar att även ett dilemmaperspektiv kan behövas för att förstå 

utbildningssystemets motsägelsefullhet och komplexitet och de motsägelser som finns inom 

det. Han menar att det kompensatoriska och det kritiska perspektivet bygger på samma 

tankefigur; problem – diagnos – bot. Ett grundläggande dilemma i våra skolor är att vi ska ge 

alla elever liknande kunskaper och erfarenheter och samtidigt anpassa oss till elevers 

individuella förutsättningar. Dilemma beskrivs som motsättningar som inte går att lösa, 

samtidigt som vi behöver ta ställning till motsättningarna. Dilemman är centrala i vårt 

tänkande och i våra sociala liv. Dilemmaperspektivet är mer neutralt än kompensatoriskt 

perspektiv eller kritiskt perspektiv i förhållandet till vems perspektiv som ska anses väga 

tyngst. I dilemmaperspektivet finns den grundläggande tanken att personal på skolan ska se 

alla elevers olikheter och möta eleverna som de är och där de befinner sig (Nilholm, 2007). 

 

2:2 Från exkludering till inkludering i ett historiskt perspektiv 
 

Nilholm (2012) skriver att det historiskt funnits flera exempel på hur elever och elevgrupper 

exkluderats i skolan. Olika särskiljande lösningar har funnits för en mängd olika elever som 

inte ansetts kunna passa in i den ordinarie undervisningen. Särlösningarna har funnits i form 

av specialskolor, klinikundervisning, specialklasser och särskilda undervisningsgrupper. År 

1962 etablerades den svenska grundskolan och i och med den var riktlinjerna att alla elever 

skulle ges lika möjligheter utifrån samma skolform, en skola för alla. Begåvade elever skulle 

tas tillvara och skolan skulle också vara den gemensamma plattformen för olika grupper i 

samhället. De grupper som skulle mötas bestod på den tiden framförallt av olika sociala 

grupper. Elever som inte ansågs passa in i den ordinarie undervisningen hänvisades till 

exempelvis hjälpklasser, skolmognadsklasser, observationsklasser och läs- och skrivklasser. 
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Även syn- och hörselklasser fanns. Elever med funktionsnedsättning gick ofta i specialskolor, 

många gånger på annan ort än hemorten (Nilholm, 2012). I den så kallade SIA-utredningen 

(SOU 1974:53) nämns det att skolans arbetssätt skulle omprövas om en elev hamnade i 

svårigheter. Nilholm (2012) skriver att utredningen är ett viktigt historiskt uttryck i 

förändringen till en skola för alla. 

I slutet av 1980-talet började det talas om inkludering i den svenska skolan. I och med 

inkluderingsbegreppet kom det mer att handla om att skolan skulle anpassas efter eleven 

istället för tvärtom. I slutet av 1990-talet föreslog två olika kommittéer (SOU 1997:121; SOU 

1998:66) att en förändring av terminologin skulle ske från elever med särskilda behov till 

elever i behov av särskilt stöd. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, skrevs det också fram att 

arbetet i skolan skulle organiseras så att undervisningen skulle förebygga olika problem och 

eventuella svårigheter. Den huvudsakliga tanken var att stöd till elever skulle organiseras 

integrerat inom den ordinarie undervisningen. Kritiker menade dock att integrering av elever 

och innebörden av integreringen mer kom att handla om organisatoriska åtgärder; att eleven 

skulle anpassas till organisationen och det existerande skolsystemet istället för tvärtom 

(Ericsson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Haug (1998) skriver att rätten till 

delaktighet/inkludering är särskilt betydelsefull och att det i skolan skulle vara ett överordnat 

mål. Han menar att vi egentligen inte kan tala om inkludering så länge vi särskiljer elever och 

tar ut dem ur den ordinarie klassen. Inkludering handlar om sin rätt att tillhöra och delta i alla 

verksamheter inom skolan. Eleven har rätt att undervisas i den ordinarie klassen (Haug, 

1998). 

År 2011 kom den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11, där strävan efter de bästa 

betingelserna för elevers kunskapsutveckling och bildning skrivits fram. Att varje elev ska ha 

rätt att få utvecklas i skolan och få känna glädje i både framsteg och övervunna svårigheter. 

Skolan ska också erbjuda elever undervisning både i helklass och enskilt och organiseringen 

kring eleven ska ordnas så eleven utvecklas efter egna förutsättningar och att eleven upplever 

kunskaperna meningsfulla. 

Den 1 juli 2014 (Skollagen 2010:800) förändrades bestämmelserna om arbetet kring särskilt 

stöd i skolorna. I de allmänna råden (SKOLFS 2014:40) beskrivs stödinsatserna i två olika 

former. Den formen som benämns extra anpassningar är av mer inkluderande art än den som 

benämns som särskilt stöd. Särskilt stöd ska dock ges så långt det är möjligt inom den 

elevgrupp som eleven normalt tillhör.   



18 

 

2:3 Centrala begrepp 
 

De centrala begrepp som studien bygger på är: elever i behov av särskilt stöd, stödinsatser, 

särskilt stöd, alternativa verktyg, inkludering och exkludering. 

 

2:3:1 Elever i behov av särskilt stöd  
 

Det finns elever i våra skolor som inte klarar det skolan kräver av dem. De eleverna benämns 

som ”elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2014a). 

Persson (2007) skriver att de flesta gånger som elever får särskilt stöd grundas det i tankar 

angående elevens begåvning, trots att mindre än 20 procent av variansen i elevers 

skolprestation kan förklaras av elevens begåvning, kön eller socialgrupp. Enligt Persson 

(2007) betyder det att en diskrepans, en skillnad, finns mellan vad skolan kräver av eleverna 

och hur eleverna kan svara mot skolans krav. Det kan beskrivas som att skolan inte klarar av 

att möta alla elever med olika naturliga variationer som finns hos elever i skolan och 

undervisningen (Persson, 2007). 

Isaksson (2009) har i sin avhandling skrivit om vilka elever som är i behov av särskilt stöd. 

Han menar att det inte är helt enkelt att avgränsa eller att ringa in vilka elever det gäller 

eftersom själva termen är att betrakta som en samlingsbeteckning och en relativt vid sådan. 

Orsakerna till svårigheterna är olika men för det mesta anses en elev vara i behov av särskilt 

stöd när eleven inte når kunskapskrav i ett enskilt ämne eller i flera ämnen. Ett vanligt sätt att 

definiera elever i behov av särskilt stöd är att det gäller de elever som har åtgärdsprogram. En 

del elever behöver särskilt stöd under hela sin skolgång medan andra elever behöver särskilt 

stöd under delar av sin skoltid; i ett visst sammanhang (Isaksson, 2009).  

 

2:3:2 Allmänna inlärningssvårigheter, socioemotionella svårigheter och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Persson (2007) beskriver två kriterier som är särskilt utmärkande för att en elev bedöms vara i 

behov av särskilt stöd; dels att eleven har allmänna inlärningssvårigheter och/eller dels att 

eleven har socioemotionella svårigheter.  
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De allmänna inlärningssvårigheterna beror ibland på att eleven har en låg begåvning eller att 

eleven har läs- och skrivsvårigheter av olika slag, vilket gör att de inte förmår eller hinner 

med i den ordinarie undervisningen (Persson, 2007). Allmänna inlärningssvårigheter kan 

grovt delas in i ytterligare två olika slag; dels allmänna inlärningssvårigheter där inlärningen 

sker långsammare än i allmänhet och dels specifika inlärningssvårigheter då det finns problem 

med inlärning inom ett visst område, exempelvis inom läsning, skrivning eller matematik 

(Visuri, 2010). 

Socioemotionella svårigheter innefattar en mängd olika anledningar som ofta visar sig som 

stökighet i lärsituationen. Exempel på socioemotionella svårigheter kan vara motorisk oro, 

hög aktivitetsnivå, koncentrationssvårigheter, bristande uppmärksamhet, bristande förmåga 

till empati eller bristande flexibilitet (Johannessen, 1997). Svårigheterna kan bland annat ge 

samspelsproblem, beteendeproblem och anpassningsproblem. Ofta glömmer vi bort de barn 

som har socioemotionella svårigheter i form av exempelvis blyghet och rädsla utan fokuserar 

mera på barn som har mer utåtagerande socioemotionella svårigheter och beteenden (Klinga, 

2000). 

I en holländsk artikel har forskarna Mooij & Smeets (2009) skrivit om hur skolor kan bemöta 

elever med socioemotionella svårigheter. Forskarna frågade anställda på olika skolor om hur 

de arbetade med elever med socioemotionella svårigheter och i resultatet kan man se att 

skolorna strävar efter att nå elever med socioemotionella svårigheter men att skolorna inte 

verkar kunna skapa goda undervisningssituationer för elevgruppen. Även brister i samarbetet 

med andra institutioner och elevernas föräldrar påtalades. Mooji & Smeets (2009) menar att 

mycket kunskap finns kring elever med socioemotionella svårigheter och att specialister från 

andra institutioner ofta har en idé om hur det borde kunna fungera i skolan. Trots det får 

skolan otillräcklig eller bristfällig hjälp för genomförandet. Dock pekar de på att det kan vara 

svårt att överföra modeller från en praktik till en annan; det som fungerar i ett sammanhang 

kanske inte fungerar i ett annat (Mooij & Smeets, 2009). 

Socialstyrelsen (2010) har i en kunskapssammanfattning skrivit om olika benämningar som 

använts genom åren för att beskriva barn med socioemotionella svårigheter. Exempel på 

benämningar är normbrytande beteende, aggressivt-utagerande beteende, explosivt beteende 

och socioemotionella svårigheter. Samtliga benämningar innebär att barnen stör och förstör 

för sig själva och andra men ingen av benämningarna är heltäckande eftersom det är svårt att 

hitta ett bra samlingsord för området. Socialstyrelsen (2010) skriver att det är relativt ovanligt 
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med svåra och allvarliga utmanande beteenden men i en skolsituation kan de mindre eller små 

beteendeproblemen leda till att eleven inte lär sig det hon/han eftersom inlärningen kan få en 

underordnad betydelse då det för eleven och pedagogen mera kan komma att handla om att 

lösa konflikter och få ordning i klassrummet. Av den anledningen är det viktigt att minska på 

beteendeproblem så inte tiden för inlärning för enskilda elever och även hela klassen blir 

lidande. I Socialstyrelsens (2010) kunskapssammanfattning finns tre identifierade 

problemområden. De är:  

1. Koncentrationsproblem som gör att eleven stör sig själv och andra. 

Koncentrationsproblemen kan visa sig som rastlöshet, motorisk orolighet och att 

eleven är lättdistraherad.  

2. Utagerande beteende, fysiskt och verbalt. Eleven hamnar lätt i bråk, blir snabbt arga 

och ger sig på andra elever fysiskt och verbalt. Eleven protesterar mot de vuxnas krav. 

3. Antisocialt beteende då eleven gör handlingar som bryter mot normer och regler. Ofta 

uppfattas beteendena som destruktiva och som brott mot sociala överenskommelser. 

De uppfattas ofta som etiskt tveksamma (Socialstyrelsen, 2010). 

Elever med socioemotionella svårigheter kan ibland ha neuropsykiatriska diagnoser. I den 

övergripande beteckningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår bland andra 

diagnoser som ADHD, DAMP, autism och Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. 

Diagnoserna innebär att individen i olika grad kan ha svårigheter att samspela med andra 

människor, reglera uppmärksamhet, motorik, impulskontroll och aktivitetsnivå. Vidare kan 

individen också ha problem med inlärning, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och minne 

(Pelling & Bejerot, 2014). 

SPSM (2013) skriver i en studie om läromedelsbehov för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en övergripande 

benämning för tillstånd som alla har koppling till det centrala nervsystemet och nämnas kan 

autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och ADHD. Ofta är funktionsnedsättningarna 

ojämna vilket gör att inom ett område kan det finnas stora svårigheter medan det inom ett 

annat område fungerar väl. Svårigheterna kan gälla: 

1. Inlärning och minne 

2. Motivation 

3. Samspel med andra människor 

4. Koncentration och uthållighet 
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5. Aktivitetsnivå och impulskontroll 

6. Motorik 

7. Att uttrycka sig i tal och skrift 

I studien framkommer att det är av vikt att konstatera att det inte finns ett sätt som hjälper 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder i sitt lärande och att datorbaserade läromedel 

verkar vara ett utvecklingsområde. Läromedel som anses kunna vara bra och utvecklande för 

dessa elever är bland annat tidshjälpmedel, talsyntes och repetition av övningar med positiv 

feedback. Även möjligheten till att ”leka in” kunskap i form av exempelvis memory-spel där 

eleven tränar både minnet och socialt samspel i form av turtagning anses vara viktig (SPSM, 

2013).  

 

2:3:3 Inkludering 

 

Nilholm & Göransson (2014) skriver i en rapport att drygt 15 procent av eleverna i våra 

grundskolor runt om i Sverige idag får särskilt stöd i undervisningen och att drygt 40 procent 

av eleverna får särskilt stöd någon gång under åren i grundskolan. En del elever får särskilt 

stöd under en kortare period, bland annat när läs- och skrivinlärning ska ske. Elever som får 

särskilt stöd är inte en homogen grupp, utan många anledningar finns till att elever får särskilt 

stöd.  I rapporten diskuteras huruvida ett arbetssätt kring en elev kan vara inkluderande. 

Författarna menar att det inkluderande arbetssättet bidrar till att känslan av gemenskap och 

delaktighet ökar hos eleverna. Det innebär att eleverna känner gemenskap i en skola och i 

klassrummet; att tillit råder och att det finns ett ”vi” som identifikation med skolan och 

klassen. Av vikt är också att arbetsformer finns där elever samarbetar och resultat som uppnås 

är beroende av alla individer i gruppen. Ett annat kännetecken på ett inkluderande arbetssätt, 

som presenteras i rapporten är att skolan inte har olika system för olika elever, dvs. att ingen 

elev ska definieras som avvikande och att alla elever ingår i samma utbildningssystem. I ett 

inkluderande arbetssätt ska alla elever vara integrerade i den vanliga undervisningen och 

stödsystemet för eleven ska ges samordnat i klassrummet (Nilholm & Göransson, 2014).  

Karlsudd (2014) skriver i en debattartikel om hur viktigt det är att planera och forma ett 

samhälle som alla medborgare har tillgång till för att nå full inkludering. Karlsudd (2014) 

jämför med självklarheten i att byggnader görs tillgängliga för alla medborgare också borde 

gälla en förståelse på djupet för människors alla olikheter, sådana olikheter som har med olika 
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funktionsnedsättningar att göra, både kroppsliga och emotionella. I skolan måste vi se över 

lärmiljöer så de passar alla elever eftersom också metoden att segregera elever för att sedan 

försöka inkludera dem oftast inte är lyckosam (Karlsudd, 2014). 

”När allt kommer omkring så är inkludering tänkt att tjäna barnens intressen”, så avslutas 

artikeln ”An inclusive classroom?” skriven av Nilholm & Alm (2010). I studien som beskrivs 

i artikeln av Nilholm & Alm (2010) undersöktes hur lärare arbetade för att få till ett 

inkluderande arbetssätt. I klassen som ingick i studien fanns det starka tecken på inkludering, 

vilka var att eleverna hade kamrater, tyckte om klasskamraterna, kände trygghet och 

delaktighet och att de tyckte om att exempelvis arbeta i en grupp. Eleverna i studien beskrev 

också att de kände klassgemenskap i både undervisning och i lärande. Nilholm & Alm (2010) 

är kritiska till hur inkluderingsbegreppet används då begreppet ofta innebär att en elev med 

någon funktionsnedsättning placeras i en vanlig klass. De menar att det är elevens egen känsla 

av tillhörighet som är grundtanken och förutsättningen för inkludering. 

Westling & Allodi (2005) menar att erkännandet och uppskattningen om olikheter och 

särskildheter är nödvändiga förutsättningar för demokrati. För att kunna hantera olikheter i 

utbildningssystemet och för att göra utbildningen mer framgångsrik och på samma gång 

mindre diskriminerande behövs strategier och attityder. Om utbildningen anpassas till flera 

olika situationer kan flera elever garanteras rätten till utbildning. Westling & Allodi (2005) 

skriver vidare att det blir en begränsning av utvecklingen i klasserna om elever i särskilt 

behov av stöd inte finns i klassrummet. De menar att både elever och lärare går miste om 

kunskap om våra olika villkor och allas rätt till respekt, utbildning, självbestämmande m.m. 

Om inte eleverna inkluderas finns det risk att den differentierade gruppen blir en sluten värld 

och allas rätt att samspela med andra går om intet. Skolorna behöver all uppmuntran för att 

behålla eleverna i en inkluderande lärsituation i så stor utsträckning som möjligt och 

insatserna bör sättas in tidigt så att bekymren inte växer sig så stora så exkluderande åtgärder 

behöver ske. När differentiering sker, skriver Westling & Allodi (2005), innebär det att en 

ökad specialisering av lärandet sker och att den specialpedagogiska kompetensen minskas i de 

vanliga klasserna. När elever frånskiljs fokuseras den specialpedagogiska kompetensen på 

enbart dessa elever och övriga elever förlorar således tillgång till sådan kompetens. 

Sundqvist (2014) skriver om att det ibland kan finnas ett missförstånd gällande inkludering 

vilket kan medföra att elevers unika behov och olikheter sopas under mattan. Inkludering 

betyder inte att alla elever alltid ska vara tillsammans i lektionssalen utan det gäller att vara 
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flexibel och lyhörd för elevens behov. Med inkludering menas att vi ska se eleverna som de är 

med alla deras olikheter och behov, vi ska se att det finns skillnader mellan olika elever. Den 

förmån elever kan få genom att få jobba enskilt eller i mindre grupp ska vi inte ta från dem. 

Genom att kunna varva undervisningen mellan att alla elever deltar i den mer traditionella 

undervisningsformen till att elever däremellan på ett kortvarigt och flexibelt sätt får möjlighet 

att jobba nära en pedagog är en mjukare syn på inkludering (Sundqvist, 2014). 

 

2:3:3:1 Exkludering 

 

Karlsudd (2011) har i en rapport skrivit att åtskillnad inom skolan ska undvikas utifrån 

internationella överenskommelser, grundskoleförordningen och läroplanen. Trots att det är 

framskrivet i olika internationella överenskommelser, som exempelvis i 

Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention, avskiljs, exkluderas elever regelmässigt 

till olika särlösningar; särskilda grupper, till särskilda lärare och till särskilda lokaler. 

Författaren skriver vidare att motivet för att särskilja, eller som han också beskriver det att 

positivt särbehandla, är att eleverna ges tillgång till resurser till kompensation och stöd. 

Särskiljningen kan komma att användas när samhället eller verksamheten inte förmår att möta 

alla elever i det allmänna.  

 

2:3:4 Alternativa verktyg 

 

Alternativa verktyg, eller kort och gott hjälpmedel, som de benämns i de allmänna råden, är 

stödinsatser som kan ingå i extra anpassningar (SKOLFS 2014:40). Alternativa verktyg 

benämns också ibland som kompensatoriska verktyg, digitala verktyg eller IT i skolan, men 

den benämning som valts att användas i den här studien är alternativa verktyg. Ordet 

kompensatoriska verktyg har av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, valts bort som 

benämning eftersom de menar att uttrycket kan tolkas som att det är en brist hos en elev som 

ska kompenseras, vilket ansågs vilseledande. I och med benämningen alternativa verktyg 

anses det vara mera tydligt att det är skolan som ska ge alternativa verktyg till elever och 

lärmiljön (Mannerheim, 2014). Ytterligare benämning för samma fenomen är tidsenliga 

verktyg som Annika A Davidsson från Skoldatateket i Umeå väljer att använda. Det för att 

hon menar att alla elever har nytta av att använda digitala hjälpmedel som en naturlig del i 
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lärandet. I framtiden kommer troligtvis inte benämningen behövas, den blir en del av 

undervisningen (Mannerheim, 2014).  

 

2:3:5 Tillgång och kunskap om IT och alternativa verktyg i skolan 

 

Enligt handledningen om tillgänglighet från SPSM, Tufvesson (2014), ger IT i skolan bra 

förutsättningar för måluppfyllelse och goda möjligheter till att variera och individualisera 

undervisningen. Den pedagogiska miljön görs med flera alternativa verktyg tillgänglig för 

flera elever. Alternativa verktyg stödjer finmotorik, skrivning, läsning och motivation. Elever 

ska ha möjlighet till alternativa verktyg om de behöver det (Tufvesson, 2014). 

Tillgången till alternativa verktyg för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är ganska 

hög eller hög visar sammanställningen av rektorers svar i Skolverkets rapport (2013). I 

rapporten visas det också att lärarna har ganska låg kompetens i att använda och anpassa 

program för elever i behov av särskilt stöd och att det brister i det stöd som lärare behöver vad 

gäller IT-support. Lärarna, nio av tio, anser dock att IT ger en större möglighet till anpassning 

av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd och till elever med olika behov och 

förutsättningar. Lärarnas IT-kompetens verkar styras i positiv riktning om de undervisar 

klasser där alla elever har tillgång till egen dator. De fristående skolorna får ett bättre resultat 

både vad gäller IT-kompetens och IT-support (Skolverket, 2013). 

Inom området för IT i skolan är kompetensbehovet stort när det gäller att datorer och annan 

teknik ska kunna fungera som en pedagogisk resurs i olika skoluppgifter och ämnesområden. 

Lärare har ibland inte de kunskaper de skulle behöva för att kunna använda alla de funktioner 

och hjälpmedel som finns och som skulle kunna vara till hjälp för elever (Amhag, 2013). 

Samuelsson (2014) har forskat på vad skolan gör för att öka den digitala kompentensen hos 

elever. Det som visade sig utifrån enkätsvaren var att olika användningsmönster fanns; dels de 

elever som hela tiden hade tillgång till datorer och de som inte använde datorer. Den 

gemensamma nämnaren för båda grupperna var att datorer användes mycket lite i skolarbetet 

och det fastän eleverna själva ansåg att de var bra på att använda tekniken. Datorerna 

användes främst till nöje för eleverna och inte som ett skolverktyg. Samuelsson (2014) har i 

sina studier sett att det finns flera bidragande orsaker till elevernas kompetens inom området 

där bland annat hemmet spelar en stor roll. Elever vars föräldrar själva är datorkunniga kan 

http://www.skolverket.se/
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kompensera skolans brister, gällande elevernas datorkunskap. Forskningen visar också att 

datoranvändningen i skolan styrs av enskilda lärares möjligheter och intresse. Samuelsson 

(2014) menar att det krävs förändringar på flera nivåer och hon nämner skolans styrdokument 

(Lgr 11, 2011) där digital kompetens är en färdighet som ingår i flera av kursplanerna. Digital 

kompetens som kunskapsområde ses som centralt och IT ses som ett lärverktyg av betydelse. 

Hon menar att det behövs lokala IT-strategier på skolorna och att det bör satsas på IT-

pedagogik hos de som är lärare nu och de blivande lärare som nu utbildas. I sin studie har 

Samuelsson (2014) sett att elever får olika mycket hjälp vad gäller den kompensatoriska delen 

i att använda dator. De elever som har lärare som kan tekniken kan också ge bättre IT-stöd i 

form av bland annat upplästa texter. 

Utifrån frågan om alternativa verktyg kan vara inkluderande eller exkluderande har Peter 

Karlsudd (2014), forskare och professor inom pedagogik, resonerat om i en debattartikel. Han 

menar att alternativa verktyg är de verktyg som ska underlätta inkludering för människor som 

inte faller inom de ordinarie ramarna och skriver att hjälpmedlet är något som förväntas stödja 

en väletablerad norm; att människor återförenas till det normala; till det som anses normalt. 

Han menar att den viktigaste principen till att inkludering fungerar är när samtliga 

medborgare finns inbegripna i planeringen och utformandet av samhället. Att alternativa 

verktyg då användas av enskilda elever för att de ska kunna vara inkluderade är därför inte 

helt optimalt. Karlsudd (2014) skriver vidare om ett motsägelsefullt motstånd till digitala 

resurser. Från skolan hörs argument om att alternativa verktyg underlättar vid skriv- och 

läsmoment samtidigt som argument förs fram om att det är fortsatt viktigt att skriva och läsa 

på det mer traditionella sättet. Jämförelser görs till bland annat hemkunskapen där vispen 

bytts ut till fördel för elvispen och i slöjden där slipklossen bytts ut till förmån för planslipen. 

Karlsudd (2014) undrar när vi i skolan kommer att vara mogna för att ändra inställningen till 

alternativa hjälpmedel och se dem som fullvärdig teknik (Karlsudd, 2014). 
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3. Metod och empiriskt material 
 

I den här delen av texten presenteras val av metod och hur urval och datainsamling gått till. 

Likaså hur analysen av det empiriska materialet gjorts.  

 

3:1 Kvalitativ ansats metod 
 

Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagoger resonerar kring stödinsatser; hur 

specialpedagoger beskriver de bakomliggande orsakerna till att elever rekommenderas särskilt 

stöd och/eller alternativa verktyg och hur det motiveras. Utifrån syftet och frågeställningarna 

valdes att genomförandet skulle vara i form av en kvalitativ studie med enkäter som 

datainsamlingsmetod. Det finns både skillnader och likheter mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning. De skillnader som bland annat beskrivs av Bryman (2011) är att kvalitativa studier 

oftare framställer ord än siffror, att det är deltagarnas uppfattning som styr och att det finns en 

relation till deltagarna i studien. Bland de likheter som finns kan nämnas att båda 

forskningsstrategierna är inriktade på att reducera data, sammanfatta den och få fram det mest 

väsentliga i det insamlade materialet (Bryman, 2011). 

 

3:2 Urval 
 

Urvalet av respondenter skedde genom bekvämlighetsurval, d.v.s. att enkäter skickades ut 

inom närområdet, till de respondenter som i det här fallet var mer eller mindre kända för 

forskaren och alla inom samma kommun (Trost, 2012). Bryman (2011) beskriver 

respondenterna utifrån bekvämlighetsurvalet som personer som vid tillfället för studien råkar 

finnas tillgängliga för forskaren. I den här studien har bekvämlighetsurvalet använts eftersom 

jag ansåg att det var ett bra tillfälle att samla in data i närhetsområdet för att ha möjlighet att 

forska om frågor inom den egna verksamheten (Bryman, 2011). 

Studien genomfördes med svar från specialpedagoger som arbetar på högstadieskolor i en av 

Sveriges kommuner. Eftersom forskningsfrågorna formulerats utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv gjordes ett målinriktat urval till mottagare av enkäten. Individerna, 

specialpedagogerna, valdes ut med direkt koppling till forskningsfrågorna, även kallat 

samplingsteknik (Bryman, 2011). I kommunen där studien genomfördes finns det omkring 40 
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grundskolor och på hälften av skolorna finns högstadium. Av högstadieskolorna är ca 1/3 

privata och övriga är kommunala. I studien har specialpedagoger från både kommunala och 

privata skolor deltagit. Enkäterna skickades till specialpedagoger på samtliga skolor i 

kommunen där högstadium finns. Av 18 utskickade enkäter kom det in svar från 10 

specialpedagoger.  

Av de 10 informanterna som svarat på enkäten har de arbetat mellan 10 – 40 år inom skolan 

och av de åren har de arbetat som specialpedagog mellan 1 - 28 år. Antal elever som går på 

högstadiet där informanterna arbetar är mellan 60 – 460 elever. På frågan om vilken 

utbildning informanterna har finns det variationer mellan olika lärarbakgrunder och med olika 

påbyggnadskurser. Nämnas kan att tre svarande just nu går utbildning till specialpedagog eller 

speciallärare, fyra är specialpedagoger och till det även Magister och Fil. Magister.  

 

3:3 Datainsamling 
 

I studien användes en enkät med elva frågor. De fyra första frågorna var enkla att svara på och 

de övriga sju var öppna frågor där specialpedagogerna skulle svara mer uttömmande.  

Som datainsamlingsmetod användes enkäter. Enkäterna skickades ut till specialpedagoger 

inom en kommun via e-mail och respondenterna fick tio dagar på sig att svara. Enkäterna och 

likaså missivbrevet (bilaga 1) var bifogade filer i mailet. I själva mailet fanns en kort 

beskrivning om de båda filerna och några förtydliganden om studien. Mailen skickades ett i 

taget till de som valts ut att delta i studien så att inte deltagarna skulle kunna spåra varandra. 

Så snart svar mottagits från respondenterna och det skrivits ut raderades mailet och 

papperskorgen i programmet tömdes. 

Enkäter har flera fördelar enligt Bryman (2011) och bland dem kan nämnas att de är enkla att 

administrera, de kan nå ut till många på kort tid och de påverkas inte av intervjuaren som 

person. Att använda sig av enkäter är dessutom ett tidsbesparande sätt att som forskare få till 

sig information i jämförelse med att genomföra intervjuer. Även för den som svarar på en 

enkät kan det vara positivt i tidssyfte eftersom respondenten själv kan välja när den vill 

besvara frågorna utan att behöva ha en tid att passa. 

För att få insamlat så många enkäter som möjligt till studien fördes en checklista där de som 

svarat bockades av. De som inte svarat inom utsatt tid fick en påminnelse via mail där de fick 
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ytterligare fem dagar på sig att svara på enkäten. I påminnelsen skickades missivbrevet och 

enkäten ut på nytt. I påminnelsen uppmanades även svar om deltagande i studien eller inte. 

Ytterligare enkäter kom då in och även svar om att inte vilja delta i studien. Trost (2012) 

skriver att det är en smaksak hur många påminnelser som ska skickas ut; att forskaren själv 

måste ta ställning till hur många påminnelser som är lämpliga och hur ofta. Det är viktigt att 

ta hänsyn till de som eventuellt inte vill svara på enkäten (Trost, 2012). 

Enkäten (bilaga 2) var utformad med lite ”luft” mellan de frågor där ett längre svar önskades 

så att respondenterna förstod att de gärna skulle skriva flera rader. Det var dock inte så 

mycket ”luft” mellan frågorna så enkäten kunde upplevas för lång. Vid de frågor som endast 

krävde ett kort svar var enkäten mera ”tät” (Bryman 2011).  

Enkäten skickades ut till 18 specialpedagoger i kommunen. Den skickades till 12 kommunala 

högstadieskolor och till 6 privata högstadieskolor. Av de kommunala skolorna svarade sex 

specialpedagoger och en speciallärare på enkäten och av de privata skolorna svarade tre 

specialpedagoger.  Från de kommunala skolorna kom det svar från fyra specialpedagoger att 

deras arbetsbelastning var så hög att de inte kunde ta sig tid att svara. Den fjärde av de som 

inte svarade på enkäten hörde av sig och berättade att hon jobbade inom träningsskolan och då 

inte hörde till rätt målgrupp. Gällande de privata skolorna var det en specialpedagog som 

hörde av sig att hon inte hade möjlighet att svara på enkäten på grund av sjukdom. En av 

skolorna hörde av sig och berättade att de inte hade någon specialpedagog anställd och en av 

skolorna hörde inte av sig alls. Sammanlagt inkom 10 enkäter på totalt 20 sidor. 

 

3:4 Forskningsetiska överväganden 
 

De fyra etiska principer som gäller svensk forskning och som den här studien utgått i från är 

de från Vetenskapsrådet (2013) benämnda; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla deltagande i studien har informerats om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta deltagandet. 

Informanterna har också samtyckt till deltagande i studien och själva beslutat om att 

medverka. De insamlade enkäterna har under arbetet med studien förvarats i ett 

dokumentskåp där inga obehöriga haft tillgång och efter att studien blivit godkänd kommer 

materialet att förstöras eftersom det insamlade materialet endast använts till den här studien. 
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3:5 Tematisk analys 
 

Den analysmetod som använts i den här studien är tematisk analys. Tematisk analys är en 

metod som används för att identifiera, analysera och rapportera mönster, teman, som man 

hittar i datamaterialet (Braun & Clark, 2006). Teman och mönster i datamaterialet kan 

identifieras på två sätt, dels datadrivet (induktivt) och dels teoretiskt drivet (deduktivt).  Det 

induktiva tillvägagångssättet innebär att temana som identifierats är starkt kopplade till data. 

Induktiv analys innebär en process där materialet kodas utan att hänsyn tas till predefinierade 

kodningsramar eller forskarens analytiska förkunskaper. Tematisk analys innebär att man letar 

i datamaterialet, i det här fallet enkäter, efter upprepade mönster och teman.  Det är sex olika 

steg som ingår i analysprocessen vilket innebär att forskaren först gör sig bekant med 

datamaterialet, vilket innebär att man läser datamaterialet flera gånger och antecknar sina 

första idéer. I det andra steget kodas materialet på ett mera systematiskt sätt.  I det tredje 

steget letar forskaren efter teman och koderna sammanförs och sammanställs till teman som 

visat sig. Efter det revideras teman, de skrivs ner och illustereras med relevanta citat från 

datamaterialet och slutligen skrivs den resultatetredovisningen fram (Braun & Clark, 2006).  

 

3:6 Analys av materialet 
 

Analysprocessen utgick ifrån tematisk analys som innefattade sex steg enligt Braun & Clark 

(2006) modellen. Analysmodellen är enligt författarna en analysmetod som är lämplig för 

forskare som inte har så stor erfarenhet.  Metoden är ett stöd för identifiering och analysering 

av data och som forskare kan man röra sig mellan de olika stegen i analysen (Braun & Clark, 

2006). 

 

3:6:1 Steg 1. Bekanta sig med materialet 

 

Jag började med att läsa enkäterna för att få en överblick över de svar som kommit in. 

Enkäterna lästes flera gånger. Genomläsningen gjorde att jag kunde bekanta mig med mina 

data. Svaren var för mig begripliga och de handlade om det jag frågat om så jag bedömde att 

materialet, samtliga enkäter, kunde användas (Fejes & Thornberg, 2015).  
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3:6:2 Steg 2: Kodning 

 

Den mer detaljerade läsningen av enkäterna påbörjades, en i taget. Syftet med den detaljerade 

läsningen var att koda materialet på ett systematiskt sätt. Det gick till så att jag använde mig 

av anteckningar och post-it lappar när jag letade efter mönster i de svar jag fått (Braun & 

Clark, 2006). 

 

3:6:3 Steg 3: Leta efter teman 

 

De koder som identifierats fördes tillsammans till preliminära teman vilka vid första 

bearbetning var: eleven som problembärare, motivation, samarbete och kunskap i relation till 

alternativa verktyg, orsak till beslut, skolans övergripande mål för elevens utveckling mot 

kunskapskrav. I den här delen av analysen använde jag mig av färgmarkeringar för att 

synliggöra och dela in svaren i teman där det fanns klara skillnader (Braun & Clark, 2006). 

 

3:6:4 Steg 4: Teman revideras och kartläggs 

 

De teman som jag stannade vid efter en ytterligare bearbetning och förfining var: vem står 

bakom besluten, orsak till beslut, kriterier för beslut, avgörande faktorer till beslut, situationer 

då alternativa verktyg ger bäst stöd, förutsättningar för att alternativa verktyg ska ge stöd. I 

analysarbetet har jag kritiskt vägt in om de teman jag stannade vid är relevanta och 

avgränsade (Braun & Clark, 2006). 

 

3:6:5 Steg 5 och 6: Teman skrivs och resultatredovisning skrivs fram  

 

I steg fem i processen skrevs de identifierade teman ned och jag åskådliggjorde dem med 

relevanta citat från datamaterialet vilka sedan ledde till den resultatredovisning och diskussion 

som skrevs fram i steg sex(Braun & Clark, 2006). 
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3:7 Metoddiskussion 
 

För att besvara studiens syfte om hur specialpedagoger resonerar om stödinsatser och vilka de 

bakomliggande orsakerna är till att elever rekommenderas olika stödinsatser har den 

kvalitativa ansatsen fungerat. Om jag hade valt att studera liknande frågor på ett mer 

övergripande sätt, med flera informanter från flera kommuner, hade en kvantitativ ansats 

kunnat användas. I sådana fall hade flertalet av enkätfrågorna behövt preciseras med 

kryssalternativ istället för fritext (Trost, 2012). Från början hade jag tänkt använda mig av 

halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod men jag beslutade mig slutligen för att 

använda mig av enkäter. Enkät valdes dels eftersom det passar respondentens möjlighet till att 

svara på enkäten när den själv anser sig ha tid och dels för att det vid intervjuer komma fram 

skev information eftersom det finns en benägenhet hos människor att vilja ge en mer positiv 

bild över verkligheten då intervjuaren är närvarande (Bryman 2011).  

Metoden till datainsamlingen benämndes vid utskicket till specialpedagoger som just enkät, 

men självrapportering som benämning kanske hade passat bättre. Dels eftersom enkätfrågorna 

var öppna och respondenterna fick svara med egna ord, det fanns alltså inga fasta 

svarsalternativ och dels för att specialpedagogerna uppmanades att svara beskrivande. Trost 

(2012) menar att man i allmänhet ska vara kritiskt inställd till öppna frågor i enkäter av två 

anledningar. Den första anledningen är att det kan vara tidsödande att gå igenom svaren i 

enkäterna eftersom de kan vara av skilda slag, en del svar kan vara långa och uttömmande, en 

del kanske bara skriver enstaka ord och en del kanske inte svarar alls på en del av frågorna. 

Den andra anledningen till att vara kritisk inställd till öppna frågor är att man inte vet om de 

svarandes synsätt och beteende. Som svarande kanske man själv är osäker på vad man anser 

och låter då bli att skriva några svar alls. Om respondenterna har svårt med att formulera sig 

fritt skriftligt påverkas även svaren (Trost, 2012). I de enkätsvar jag fick in var svaren inte så 

uttömmande vilket jag tänker beror på den tidspressade arbetssituation specialpedagoger har 

på arbetsplatserna. Jag tror också att de kortfattade svaren beror på att de specialpedagoger 

som svarade tänkte att jag förstod vad de menade med sina svar; svaren var från 

specialpedagog till specialpedagog där en gemensam kunskapsbas finns. Kanske också att 

benämningen självrapport hade fått de svaranden att svara mera uttömmande på frågorna än 

som den nu kallades; enkät. 

Bryman (2011) beskriver också nackdelar med enkäter och bland dem kan nämnas att det 

ibland kan vara så att respondenterna inte förstår frågorna i enkäten och då finns där ingen 
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som kan förtydliga. För den som forskar finns inte heller möjligheten att ställa följdfrågor om 

respondentens svar inte är så utförliga som forskaren önskat. Ytterligare en aspekt som kan 

nämnas är att det som forskare inte helt kan säkerställas att det är den person som ska svara på 

enkäten som faktiskt är den som svarar på den. Eftersom jag i min studie valt att vända mig 

till specialpedagoger som respondenter tänkte jag att de hade sådan förförståelse för området 

så att de kunde förstå innebörden av de frågor jag ställde. En viss tveksamhet i ett fåtal svar 

kunde jag utläsa. Om jag då valt att enligt Colaizzi’s metod, där en slutlig verifiering av 

informanterna kan göras genom kompletterande intervjuer, hade de tveksamheter som 

eventuellt fanns i respondenternas svar kunna rättats till och en fördjupad kunskap hade 

kunnat nås (Fejes & Thornberg, 2015). Syftet med verifieringen i Colaizzi’s metod är 

nämligen att kontrollera om det som kommit fram i studien är överensstämmande med de svar 

som lämnats i enkäterna; att informanterna känner igen sig och att eventuella kompletteringar 

kan ske till studien. I den här studien har inte kompletterande intervjuer genomförts. 

I det stora hela anser jag att jag utifrån syftet med studien nått resultat med hjälp av tematisk 

analys som metodansats och användandet av enkäter som datainsamlingsmetod. Den 

tematiska analysen har varit mig till hjälp vid analyserandet av enkätsvaren och även till hjälp 

att hålla en röd tråd i studien. Eftersom jag använt mig av induktiv metod är de teman som jag 

skrivit om utifrån forskningsresultaten sannolika. Om studien varit mer omfattande hade 

sannolikheten till studiens resultat kunnat komma att ha en större validitet; trovärdighet (Fejes 

& Thornberg, 2015).  Trovärdighet, menar Fejes & Thornberg (2015), handlar om hur 

noggrann och systematisk forskaren varit under forskningsprocessen och hur tillförlitliga 

resultaten blivit på grund av det. Ett överordnat begrepp i sammanhanget är kvalitet vilket 

betecknar en systematisk och noggrann genomförd studie som balanseras i en kritisk analys.  

Tecken på kvalitet i forskning som är intressant är om läsaren börjar tänka och vill läsa mera, 

att den bidrar med insikter och att den har en både kritisk och kreativ analys (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Eftersom den här studien är min första på många år och dessutom den första på studier 

genomförda på avancerad nivå har jag endast ringa forskarkompetens vilket troligtvis bidragit 

till vilken kvalité studien har. Kvalitén i studier är enligt Fejes & Thornberg (2015) beroende 

av den kompetens forskaren har gällande vetenskapliga tillvägagångssätt, metodansatser och 

metod. Jag har därför tagit ett ansvar i att integrera kunskaper från olika kurser från min 

studietid för att så långt som möjligt genomföra en studie av god kvalité (Fejes & Thornberg, 

2015). 
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3:8 Etikdiskussion 
 

Eftersom studien var riktad till specialpedagoger som arbetar inom en och samma kommun 

kan det vara så att informanterna inte kände sig helt anonyma. I och med att enkäten och 

enkätsvaren skickades via mail kan det också vara så att informanterna kände sig påverkade 

att svara på ett visst sätt eftersom de också vet om och känner till mig vilket kan ha påverkat 

deras svar. 
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4. Redovisning av resultat 
 

4:1 Identifierade teman 
 

Resultatet beskrivs utifrån de teman som visat sig genom analys av enkätsvaren. De teman 

som visat sig är:  

 

4:1:1 Tema 1. Vem tar beslut om särskilt stöd och/eller alternativa verktyg 

 

Mina informanter har olika erfarenheter om vem som tar ett formellt beslut om en elev ska 

tilldelas alternativa verktyg i form av dator eller Ipad. Ibland är det specialpedagogen själv 

som motiverar rektorn att avsätta medel för inköp av hjälpmedel och ibland är även 

elevhälsoteamet en del av beslutet. 

”Tyvärr har vi väldigt dålig tillgång till alternativa verktyg på skolan men 

rektorerna brukar ge klartecken för inköp när jag/vi säger att en elev har behov 

av exempelvis en Ipad.”  

”När exempelvis lärarna efterfrågar denna hjälp tar vi upp det i elevhälsoteamet 

och sedan görs en beställning av det hjälpmedel vi anser passar bäst till nämnda 

elev.” 

Bland mina informanter skriver en att han/hon inte är med i beslutsprocessen eftersom 

han/hon inte ingår i elevhälsoteamet. 

”Jag deltar inte på elevhälsoteamet så jag har inte någon möjlighet att påverka 

detta.” 

På en del skolor är det ekonomin och inte behoven som styr menar flera av informanterna. 

 ”Jag får köpa in datorer för utlåning så fort ekonomin tillåter. Det är ekonomin 

som styr tillgången, inte behoven.” 

”Vi har tillgång till alternativa verktyg men inte så många som vi behöver.”  

”Vi har några datorer och paddor till dem som verkligen behöver det.”  
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Men på två av skolorna behöver inte datorer prioriteras eftersom alla elever har tillgång till 

dem. Dessa båda skolor jobbar på ett mer inkluderande sätt. 

 ”Alla elever har tillgång till dator...” 

Beslutsfattandet om alternativa verktyg används huvudsakligen då det handlar om tilldelning 

av Ipads och datorer och elever som börjar årskurs sju och som tidigare haft tillgång till 

alternativa verktyg får det oftast fortsatt på högstadiet. Informanterna i studien har också 

nämnt andra hjälpmedel som bland annat miniräknare, olika scanners och miniwhiteboard 

men inte uttryckligen talat om dem vad gäller beslut om tilldelning.  

När det gäller beslutsfattande om särskilt stöd svarar några av informanterna följande att 

ekonomiska begränsningar finns och att det sker en fördelning av resurserna där prioritering 

behöver ske. 

”Tyvärr finns ju en ekonomisk begränsning i möjligheten att ge särskilt stöd, 

resurserna räcker inte till och då får vi göra prioriteringar.” 

”När det gäller skolledningen har vi en bra dialog kring hur vi ska fördela 

resurserna och jag ser också att de har ett stort förtroende för elevhälsoteamets 

kompetens att bedöma den enskilde elevens behov…” 

 

4:1:2 Tema 2. Orsak till beslut om stödinsatser om särskilt stöd och/eller 

alternativa verktyg 

 

Informanterna har svarat om vilka orsaker som kan ligga till grund för att en elev beslutas få 

stödinsatser i form av särskilt stöd och/eller alternativa verktyg. När det gäller orsaker vad 

gäller alternativa verktyg nämner samtliga informanter att läs- och skrivsvårigheter är en 

beslutsorsak. 

”Elever med de största språkliga svårigheterna får de egna datorerna. Det gäller 

även elever med finmotoriska svårigheter.” 

”Elever som har svårt med avkodning och stavning…” 

”Elever med läs- och skrivsvårigheter och stavningssvårigheter.” 
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Flera informanter ger också orsaker till beslut vad gäller alternativa verktyg då det gäller 

elever med koncentrationssvårigheter, organisationssvårigheter, diagnoser och synsvårigheter. 

”Vi har även sett att elever med koncentrationssvårigheter blir mer fokuserade 

när de jobbar med dator… och även elever med ADHD, Asperger…” 

”Elever med synproblematik kan vara hjälpt av dator eftersom bland annat 

förstoring av text kan göras.” 

”Elever som behöver hjälp med organisation av studiematerial.” 

Några av informanterna beskriver också att alternativa verktyg används för underlättande av 

kunskapsinhämtningen och att elever kompenseras med hjälp av alternativa verktyg. 

”Att de behövs för att underlätta kunskapsinhämtningen och skapa bra 

lärsituationer.” 

”Elever som behöver alternativa verktyg för kompensation i första hand, träning 

har de oftast genomfört på låg- och mellanstadiet.” 

”Att eleven har lättare att klara uppgifter och därmed nå kunskapskraven i 

skolan.” 

På de skolor där alla elever har tillgång till egen dator behöver inget beslutsfattande ske när 

det gäller tilldelning av alternativa verktyg. 

”Datorerna har alla elever nytta av.” 

När det gäller stödinsatser i form av särskilt stöd svarar informanterna att medicinska 

diagnoser och socioemotionella svårigheter kan ligga till grund för beslut. 

”Medicinska diagnoser väger väldigt tungt när det gäller beslut som fattas…”  

”Elever som utretts genom externa experter och fått diagnoser…” 

”Elever med psykiska svårigheter som panikångest, blyghet, social fobi… det är 

alltid omfattningen och varaktigheten som numera styr om det gäller särskilt 

stöd.” 

Då det gäller orsaker till beslut vad gäller särskilt stöd svarar en informant om att söka stöd 

hos kommunen. 
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”Ibland söker vi stöd hos kommunen för extra insatser vilket kan gälla om 

eleven har medicinska svårigheter.” 

Sammanfattningsvis nämner informanterna att orsaker till beslut om stödinsatser tas beroende 

av elevers svårigheter. Huvudsakligen nämns elever med läs- och skrivsvårigheter men även 

elever med inlärnings-, koncentrations- och organisationssvårigheter nämns samt då det gäller 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beslut om tillgång till alternativa 

verktyg, medierande resurser, tas för elever i mer kompenserande syfte. Olika svårigheter hos 

eleven avgör om han/hon får tillgång till alternativa verktyg.  

 

4:1:3 Tema 3. Vad bygger beslut om stödinsatser på 

 

Informanterna nämner många olika grunder som ligger till grund för beslut då det gäller 

stödinsatser. Bland annat nämner en del av informanterna elevens behov.  

”Det är framförallt elevens behov som avgör vilket stödbehov som finns, men 

det kan även vara en situation i klassen tillsammans med elevens svårigheter 

som gör att eleven behöver särskilt stöd. Det kan även handla om att 

hemförhållanden bidrar till elevens stödbehov.” 

”Är det här något som eleven har behov av att göra på det här sättet?” 

”Att eleven har behov som inte kan tillmötesgås i ordinarie klassrumssituationer. 

Exempelvis behov av mindre grupp eller en till en undervisning.” 

”Vad kan just denna elev må bra av? Enskild undervisning vid några tillfällen 

för att stötta upp, mindre grupp i ett visst ämne eller extra resurs i klassrummet.” 

En del informanter nämner också att beslut kan tas beroende av elevens svårigheter vad gäller 

koncentration eller personliga svårigheter. 

”Om eleven har svårt att koncentrera sig med sina övningar i en större grupp 

behöver den arbeta enskilt då och då.” 

”Vissa elever klarar inte av att gå hela dagar, eller inte alls, i helklass på grund 

av personliga svårigheter utan har behov av en annan typ av undervisning.” 
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Några av informanterna nämner olika kartläggningar om eleven för att kunna fatta beslut om 

stödinsatser. 

”När jag delger ett ITPA-test eller en mattescreening kan jag visa på vilken typ 

av stöd eleven skulle må bra av.” 

”Om eleven behöver mer omfattande stöd så kartlägger vi dem och därefter får 

de stöd.”  

Beslut om stödinsatser bygger enligt några av informanterna också på om elev och 

vårdnadshavare är med på tillvägagångssättet gällande stödinsatser, för att det ska kunna vara 

framgångsrikt.   

”Viktigt är att samtala med eleven om tillvägagångssättet så att utbytet blir så 

stort som möjligt.” 

”Vårdnadshavare och elevs syn på samstämmighet. 

Sammanfattningsvis utgår informanterna främst ifrån om eleven kommer att nå kunskapskrav 

när beslut om stödinsatser sker. De baserar sina beslut på socioemotionella faktorer som 

påverkar elevens motivation och prestation i skolsammanhang; att stödet ska passa eleven och 

att eleven behöver vara motiverad till att ta emot stödet. Beslutet baseras i vissa fall på 

utredningar, diagnoser och kartläggningar och elevens situation i och utanför skolan där även 

vårdnadshavares syn och samstämmighet kring beslut vägs in. Ibland rekommenderas särskilt 

stöd efter att olika screeningstester gjorts och eleven påvisat svårigheter där. Utifrån 

svårigheterna analyserar informanterna vilka behov av stödinsatser eleven har. 

 

4:1:4 Tema 4. Avgörande faktorer till beslut 

 

Den yttersta anledningen som samtliga informanterna nämner till att beslut tas om 

stödinsatser är huruvida eleven har möjlighet att nå kunskapskrav och godkända betyg.  

”Att eleven inte når kunskapskrav eller befaras inte nå kunskapskrav och betyg.” 

”Elever med svårigheter som gör att den inte klarar E i något ämne.” 

Några av informanterna lägger också in att stödet intensifieras efter det att extra anpassningar 

gjorts och utvärderats. 
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”Självklart tittar jag på elevens möjlighet att nå godkända mål/betyg samt hur 

stödet/anpassningar har fungerat tidigare. Ger anpassningarna inte det resultat vi 

hoppats på måste ju stödet intensifieras.” 

”När de anpassningar som har genomförts i klassen inte räcker till för att eleven 

ska nå kunskapskraven.” 

”Om de anpassningar som lärarna gör i klassrummet inte räcker till för att 

eleven ska klara kunskapskraven rekommenderas särskilt stöd.” 

En del av informanterna lägger också in tidsfaktor som en del av den avgörande faktorn vid 

beslutsfattande. 

”Att eleven inte bedöms nå lägsta betyg utan särskilt stöd under en längre tid 

(mer än en termin).” 

”Vi har mycket fokus på målen och måluppfyllelse i åk 9 när vi fördelar och 

rekommenderar stöd…” 

Sammanfattningsvis menar informanterna att utbildningens övergripande mål och riktlinjer är 

överordnat för att elever ges stödinsatser. De argument som framförs när specialpedagoger 

motiverar eller rekommenderar elever till särskilt stöd har oftast med att göra att eleven 

befaras inte nå kunskapskrav och betyg. Skollagen och Skolverkets riktlinjer ligger till grund 

för argumenten. Särskilt stöd ges när extra anpassningar gjorts och eleven trots det inte når 

kunskapskrav.   

 

4:1:5 Tema 5. Situationer då alternativa verktyg ger bäst stöd 

 

Informanterna har genomgående skrivit att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av 

alternativa verktyg eftersom de då har tillgång till bland annat talsyntes och 

rättstavningsprogram. 

”Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av alternativa verktyg.” 

”Vid skrivandet då datorn är ett oslagbart hjälpmedel.” 
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”För att lyssna på texter, för att använda talsyntesen vid egen produktion av 

texter. Som skrivverktyg då det är lätt att ändra sina texter många gånger.” 

”För elever med låg läshastighet som behöver ta till sig längre texter och böcker. 

De har då möjlighet att fokusera på innehållet istället för avkodning.” 

En av informanterna nämner också nyanlända som målgrupp för alternativa verktyg. 

”Elever som har läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända har stor användning 

av programmen.” 

Några av informanterna har också skrivit om alternativa verktyg när det gäller motoriska 

problem. 

”Vid motoriska problem, då det tar alldeles för lång tid för eleverna att skriva 

med papper och penna. Elever behöver alternativa verktyg för kompensation i 

första hand.” 

Elevens möjlighet till att klara studier mer självständigt är också en situation som nämns i 

några av informanternas svar. 

”En elev som inte har möjlighet att ta till sig undervisning på grund av att hen 

inte klarar av att läsa texter själv visar en självständighet som är fascinerande 

när hen får tillgång till padda och möjlighet att scanna in texter som hen sedan 

kan ta del av utan stöd av någon vuxen.”  

”Att eleven måste få arbeta självständigt med sina uppgifter. Att detta skulle 

stärka elevens självkänsla och självbild. 

En av informanterna beskriver också nyttan av att kunna använda elevernas egna 

mobiltelefoner som alternativt verktyg. 

”Telefonerna som eleverna har är också ett mycket bra verktyg mycket på grund 

av att det alltid bärs med vilket kan upplevas jobbigt med till exempel en dator. 

Telefonon kan både användas som planeringsverktyg, anteckningshjälp, 

talsyntes mm. 

En annan informant nämner även alternativa verktyg i form av dator för hjälp med struktur i 

skolsituationen. 
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”För elever i behov av struktur och påminnelser, kalenderfunktionen och post-it-

lappar hjälper dem att ha koll.” 

Sammanfattningsvis ges elever huvudsakligen tillgång till alternativa verktyg i form av IT-

verktyg såsom datorer och Ipads. Andra verktyg som informanterna också nämner som 

kompenserar för koncentrations-, minnes- och inlärningssvårigheter är miniräknare, audiofon, 

olika scanners och miniwhiteboard. Informanterna anser att alternativa verktyg mest gör nytta 

som kompensation och träningsverktyg och verktyget, den medierande resursen, ger även 

vissa elever extra motivation till att mer självständigt klara sina studier. Informanterna 

beskriver att elever med hjälp av alternativa verktyg kan utveckla förmågan att arbeta 

självständigt eftersom det undanröjer hinder hos eleven. Vårdnadshavarens roll ses som 

betydelsefull för motivation och stöd.  

 

4:1:6 Tema 6. Förutsättningar för att alternativa verktyg ska ge stöd 

 

Den förutsättning som flertalet av informanterna nämner som förutsättning till att alternativa 

verktyg ska kunna fungera som stödinsats är motivation. Motivation behöver finnas från både 

elev och lärare. 

”En viktig faktor för att alternativa verktyg ska fungera är att eleven själv är 

motiverad för detta samt att lärarna runt eleven också förstår vikten av att 

använda dessa hjälpmedel och dessutom kan stötta eleven i användandet.” 

”När eleven och pedagogen är motiverade att använda dem.” 

”Först och främst måste eleverna vilja använda alternativa verktyg.” 

En av informanterna skriver att det kan vara svårt att motivera elever att använda alternativa 

verktyg om eleven känner sig exkluderad på grund av det. 

”Det kan dock vara svårt att motivera eleverna för att de vill vara som alla 

andra. Det är störst problem i åk 7, sedan brukar de se nyttan av datorn.” 

Informanterna i studien menar att motivation, kunskap och vilja är nödvändiga ingredienser 

för att nå framgång med elever vad gäller alternativa verktyg. Det kan ibland vara svårt att 

motivera elever vilken nytta de har av verktyget och en del elever känner sig utpekade om de 
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har prioriterats en dator. På de skolor där alla elever har tillgång till dator nämns också att 

eleverna själva måste vilja och sätta sig in i de olika program som kan underlätta för eleven. 
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5. Resultatdiskussion 
 

Studien har visat hur specialpedagoger i kommunen resonerar kring stödinsatser och hur de 

beskriver de bakomliggande orsakerna till att elever rekommenderas stödinsatser i form av 

särskilt stöd och/eller alternativa verktyg och hur det motiveras.  

 

5:1 Uppmärksammande av elevens situation och bakomliggande orsaker 

till stödinsatser utifrån specialpedagogiska perspektiv 
 

Den yttersta anledningen som specialpedagoger nämner då elever ges särskilt stöd är 

utbildningens mål i enlighet med Skollagen (2010:800). Där står det framskrivet att skolans 

uppgift är att ge elever ledning och stimulans i sitt lärande för att utvecklas mot utbildningens 

mål. Skolan är till för alla elever och alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt 

(Lgr11, 2011, Skollagen 2010:800).  

Enligt specialpedagoger finns det flera och olika orsaker till att elever får särskilt stöd men 

själva grunden är oftast att de behöver stöd för att nå godkända betyg. Isaksson (2009) 

bekräftar i sin avhandling att det är svårt att ringa in och definiera vilka elever som är i behov 

av särskilt stöd och därför är själva termen att betrakta som en samlingsterm. Särskilt stöd 

handlar om stödinsatser som normalt inte är genomförbara för lärare inom den ordinarie 

undervisningen (SKOLFS 2014:40). 

I de allmänna råden från Skolverket (SKOLFS 2014:40) är riktlinjerna sådana att om en elev 

uppmärksammas att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven ska eleven utredas så att 

skolan ska kunna ge adekvata stödinsatser till eleven. Specialpedagoger i studien 

uppmärksammar elever som befaras att inte nå kunskapskrav och de hänvisar till Skollagen 

(2010:800) där det står framskrivet att skolan ska utreda elevens behov av särskilt stöd när 

extra anpassningar inte förslår. 

Studien visar att stödinsatser för elever oftast genomförs på grupp- och individnivå och 

besluten har tagits utifrån organisatoriskt perspektiv med bland annat ekonomi och tillgång till 

personal som grund. I enlighet med Persson (1998) finns det sedan tidigare dokumenterat att 

de ekonomiska nedskärningar som ägt rum i skolan drabbat elever i behov av särskilt stöd och 

specialpedagoger tar också idag in sådana aspekter vid fördelningen av stödinsatser.  
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Specialpedagoger menar att det finns olika sätt att uppmärksamma om en elev på högstadiet 

har behov av särskilt stöd. Dels kan det finnas historik kring eleven från mellanstadiet, då det 

gäller skolor som har både mellanstadium och högstadium, och dels kan information från 

överlämnande skolor ges. För att en elev ska få rätt särskilt stöd ska kartläggning och 

utredning göras enligt riktlinjer från Skolverket (SKOLFS 2014:40). I bedömningen tar 

specialpedagoger i studien in information från tidigare utredningar, om eleven har någon 

diagnos samt elevens situation både i skolan och i hemmet. Utifrån den samlade 

kartläggningen, där elevens svårigheter och behov synliggjorts, görs utredningen och 

stödinsatser utarbetas för eleven och i det här sammanhanget råder det kritiska perspektivet 

(Nilholm, 2007, Persson, 2007). Det eftersom specialpedagoger väger in sammanhang, sociala 

kontexter och elevens situation för att kunna bemöta och sätta in framgångsrika och adekvata 

stödinsatser. Persson (2007) menar att båda perspektiven, kompensatoriskt och kritiskt, 

behöver finnas samtidigt och att det är betydelsefullt utifrån vilket perspektiv vi talar om 

elevens svårigheter. 

Nilholm (2007) menar att de både det kompensatoriska och det kritiska perspektivet utgår från 

samma tankefigur; problem- diagnos- bot och att det därför behöver finnas ett 

dilemmaperspektiv som förhåller sig mer neutralt till vems perspektiv som ska väga tyngst. 

Dilemman som uppstår kan vara att specialpedagoger vet att en elev på grund av exempelvis 

koncentrationssvårigheter behöver stödinsatser i form av enskilt stöd för att nå kunskapskrav 

men eleven själv inte vill ta emot stödet, för att han/hon känner sig exkluderad. Att sätta det 

mot att eleven inte ges adekvata möjligheter till att nå slutbetyg fastän stödinsatser finns och 

erbjuds kan beskrivas med dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Vilket behov ska väga 

tyngst; rätten till kunskap eller rätten till inkludering?  

Isaksson (2009) skriver att skolsvårigheter kan ses som ett fenomen som visar sig i en viss 

social kontext. Han menar att vårt synsätt är influerat av regler, normer och traditioner och att 

vi, utifrån dessa synsätt kategoriserar vilka elever som anses ha svårigheter (Isaksson, 2009). 

Att detta synsätt är vanligt bekräftas i studien eftersom specialpedagoger nämner att olika 

tester genomförs med elever för att identifiera de svårigheter och/eller brister elever har för att 

nå kunskapskrav. I enlighet med det socialkonstruktivistiska perspektivet (Isaksson, 2009) 

konstrueras tester utifrån rådande normer för ”normalitet” och testerna hjälper 

specialpedagoger att kategorisera vilka elever som är i behov av stödinsatser. Också enligt 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) är testerna exempel på något som är både kan vara 

positivt och negativt i förhållandet till elevens individuella förutsättningar. Testerna och olika 
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kartläggningar underlättar för specialpedagoger att fatta beslut om adekvata stödinsatser för 

eleven vilket står i motsats till att eleven kan känna sig utpekad och omotiverad till att utföra 

och ta del av tester och dess resultat. 

När en elev ges särskilt stöd utgår specialpedagoger i studien utifrån elevens svårigheter, till 

exempel att en elev har allmänna inlärningsproblem som exempelvis läs- och skrivsvårigheter 

eller olika socioemotionella problem. Svårigheterna bär eleven själv; svårigheterna tillskrivs 

eleven och i den situationen råder det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007, Persson, 

2007).   

Att specialpedagoger behöver kartlägga elevens svårigheter för att förstå var i utvecklingen 

eleven befinner sig är i enlighet med Skolverkets riktlinjer (SKOLFS 2014:40). I skolan 

strävar skolpersonal tillsammans med eleven mot att nå kunskapskrav och slutbetyg och för 

att lyckas med det behövs ett samspel ske där det goda lärandet ska ske; i den proximala 

utvecklingszonen. I samspelet mellan elev och pedagog skapas den proximala 

utvecklingszonen där uppgiften är lagom svår för att eleven ska klara den och samtidigt få ny 

kunskap (Lindqvist, 1999). 

I studien framkommer det att stödinsatser som genomförs ibland beror på elevers 

socioemotionella svårigheter. I svårigheterna ingår ofta att eleverna i olika grad har svårt att 

samspela med andra och anpassa sig till andra. De kan också ha svårt att styra sina impulser 

och att reglera uppmärksamhet. I enligt med Johannessen (1997) kan det förstås att elever på 

grund av dessa svårigheter ofta visar stökighet i lärsituationer. Många gånger har elever med 

socioemotionella svårigheter också svårt med inlärning och att uttrycka sig i tal och skrift. 

Socialstyrelsen (2010) skriver att det är viktigt att minska beteendeproblemen eftersom 

inlärning för både enskilda elever och hela klassen blir lidande när tid går till att lösa 

konfliker och att hålla ordning i klassrummet istället för till undervisning. Inlärningen kan 

komma att få en underordnad betydelse i sammanhanget.  

En del elever har enligt specialpedagoger genomgått neuropsykiatriska utredningar och sedan 

fått diagnoser som autism, Asperger och ADHD. Elever med sådana diagnoser kan bära på 

många olika och skilda svårigheter och SPSM (2013) menar att det inte finns ett sätt som 

hjälper de här eleverna. Mooij & Smeets (2009) beskriver i sin artikel att de utredare som 

genomfört externa utredningar kan ha goda idéer om hur vi i skolan kan arbeta med de här 

eleverna men de ser också att de goda idéerna kan vara svåra att överföra från en praktik till 

en annan. De svårigheter som uppstår i skolmiljön och de råd som specialister ger går ibland 
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inte att nå framgång med i skolan. Persson (2007) beskriver det som att skolan inte klarar av 

att möta alla elever med deras specifika svårigheter och behov. Även utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet bekräftas att svårigheter uppstår på olika vis utifrån den 

sociala kontext en elev befinner sig i (Isaksson, 2009).    

 

5:2 Alternativa verktyg som fungerande stödinsats 
 

En stödinsats enligt specialpedagoger i studien kan vara att eleven får tillgång till alternativa 

verktyg. På högstadiet är alternativa verktyg i form av datorer vanligt och elever har olika 

tillgång till dem beroende av vilken skola de går på. På några av skolorna prioriteras datorerna 

utifrån elevers stödbehov och skolans ekonomi och på några av skolorna finns det datorer till 

alla elever oavsett behov. Enligt Tufvesson (2014) ska elever ha möjlighet till alternativa 

verktyg om de behöver det eftersom verktyget ger förutsättningar för måluppfyllelse. Det 

eftersom alternativa verktyg stödjer både finmotorik, skrivning, läsning och motivation 

(Tufvesson, 2014). 

För att en elev ska ha nyttan av och ta del av stödinsatser i form av alternativa verktyg är 

motivation och kunskap om verktygens funktion det som specialpedagoger lyfter fram som 

framgångfaktorer. Detsamma gäller även för skolpersonal. Specialpedagoger i studien 

uttrycker att stödinsatserna behöver vara förankrade hos både elev och vårdnadshavare för att 

de ska vara fungerande. De allmänna råden (SKOLFS 2014:40) framhåller också att elev och 

vårdnadshavare bör vara delaktiga i beslut om stödinsatser.  

Av enkätsvaren från specialpedagoger framkommer också att lärare behöver vara motiverade 

till att använda alternativa verktyg i sin undervisning för att det ska vara ett fungerande 

verktyg för eleverna. I SPSM:s (2014) handledning framgår det att lärare som undervisar i 

klasser där det finns datorer till alla elever är mer motiverade till att öka sin IT-kompetens och 

därmed också använder alternativa verktyg mera i undervisningen. I SPSM:s (2014) 

handledning och SPSM:s (2013) studie skrivs det fram att datorbaserade läromedel verkar 

vara ett utvecklingsområde och att det i studien är konstaterat att det finns fler än ett sätt som 

hjälper elever. Eleverna påverkas av den kunskap som vi i skolan har men även hemmets 

kunskap spelar roll då hemmet ibland måste kompensera skolans brister (Skolverket, 2013).   
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Specialpedagogerna menar att alternativa verktyg kan vara motivationsskapande för elever 

eftersom de med hjälp av dem kan arbeta mera självständigt med sina studier och i och med 

det nå kunskapskrav vilket också SPSM:s (2014) handledning och SPSM:s (2013) rapport 

visar genom att alternativa verktyg stödjer bland annat finmotorik, skrivning och läsning. Att 

för elever med läs- och skrivsvårigheter använda sig av talsyntes och upplästa texter kan vara 

motivationsskapande eftersom det minskar elevens ansträngning till lärande (Samuelsson, 

2014) vilket motiv också stödjs av specialpedagogerna.  

Specialpedagoger förespråkar alternativa verktyg till högstadieelever främst som 

kompenserande verktyg. Karlsudd (2014) menar att alternativa verktyg också kan vara ett steg 

i underlättandet för inkludering eftersom elever med olika funktionsnedsättningar med hjälp 

av verktyget kan kompensera sina brister och fungera på det sätt som anses normalt 

(Karlsudd, 2014) vilket bekräftas av att specialpedagoger menar att alternativa verktyg 

undanröjer hinder för elever och då främst för elever som har läs- och skrivsvårigheter. På 

skolor där alla elever har tillgång till alternativa verktyg innebär det att det finns ett mer 

inkluderande förhållningssätt eftersom ingen åtskillnad behöver göras mellan elever eftersom 

alla har tillgång till dem (Karlsudd, 2014). Även elever som har organisatoriska svårigheter 

kan med hjälp av alternativa verktyg få hjälp med påminnelser och kalenderfunktioner vilket 

enligt specialpedagoger verkar motiverande för elever då det stärker elevens självkänsla till 

att klara situationen i skolan mer självständigt. 

 

5:3 Digital kompetens och alternativa verktyg som medierande resurser 
 

Samuelsson (2014) som forskat på hur vi kan öka den digitala kompetensen hos elever 

framhåller att det behövs förändringar på flera nivåer inom skolan. I skolans styrdokument 

står att IT är ett betydelsefullt lärverktyg och att digital kompetens ses som ett centralt 

kunskapsområde (Lgr 11, 2011). Det behöver satsas på IT-pedagogik och lokala IT-strategier 

behöver sättas upp för att elever ska kunna nå lärande och kunskapskrav. Framgångsfaktorer 

för datoranvändande för elever beror dels på om läraren har kunskap och dels på om hemmet 

kan kompensera skolans brister (Samuelsson, 2014). Oavsett om det är en skola där alla 

elever har tillgång till egen dator kan det enligt specialpedagoger fortfarande vara utpekande, 

exkluderande, för en elev att behöva använda sig av olika rättstavningsprogram, inskannat 

material, hörlurar mm vilket bekräftas av Karlsudd (2014).  
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Datorer är en form av medierande resurs som enligt Säljö (2000) och Jakobsson (2012)  för 

tänkande och handlingar framåt. Datorer skapar en annan kontext för eleven vilken kan leda 

till nya tankebanor och underlätta inlärning för elever. Enligt Amhag (2013) finns det en 

diskrepans, en skillnad, i kunskaperna till att kunna hjälpa och motivera elever i sitt 

datoranvändande då alla lärare inte har de kunskaper som behövs för att kunna hjälpa 

eleverna. Det finns en vetskap om att hjälpmedlen finns, men kunskapen saknas ibland. 

Eleven behöver veta vilka fördelar som finns av att använda programmen och också kunna 

använda dem i lärande syfte. Detta bekräftas av specialpedagogerna som skriver fram att 

eleven behöver se nyttan av att använda alternativa verktyg för att skapa motivation till att 

använda dem.  

 

5:4 Inkluderande och/eller exkluderande stödinsatser 
 

Nilholm & Göransson (2014) skriver att drygt femton procent av grundskoleeleverna i 

Sverige får särskilt stöd någon gång under grundskoleåren och att det finns många olika 

anledningar till stödinsatser vilket även specialpedagogerna i studien gett information om. 

Oberoende av vilken svårighet eleven har organiserar sig skolverksamheten enligt 

specialpedagoger så att särskilt stöd ibland ges i klassrummet, men att det också finns 

exkluderande lösningar i form av olika undervisningsgrupper eller enskild undervisning. När 

svårigheterna hos eleven är så pass omfattande att det särskilda stödet inte räcker till kan än 

mer exkluderande åtgärder komma ifråga i form av särskild undervisningsgrupp eller enskild 

undervisning (SKOLFS, 2014, Skolverket, 2014). Gällande exkluderande åtgärder har 

specialpedagoger svarat att en del elever får undervisning i särskilda undervisningsgrupper 

och att även enskild undervisning sker men om det är sådana omfattande åtgärder som endast 

rektor kan besluta om framkommer inte. 

Elever som pedagoger inte lyckas nå i den ordinarie undervisningen blir enligt 

specialpedagoger ibland hänvisade till speciallösningar utifrån deras problematik och 

svårigheter. Eleverna får då sin undervisning enskilt eller i grupper där deras stödbehov kan 

tillgodoses. Utifrån Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen, där eleven lär sig 

något nytt i närhet av en pedagog som gör att eleven på sikt kan klara sig själv, kan 

stödinsatser motiveras med särskiljande lösningar (Lindqvist, 1999).  Specialpedagogerna 

lägger i sin bedömning också in elevens egna tankar kring att bli särskild på grund av sina 
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svårigheter vilket Karlsudd (2011) diskuterar i förhållandet till särbehandling där han menar 

att särbehandling kan ses som något positivt eftersom eleven ges tillgång till resurser för att få 

det stöd han/hon behöver.  Samtidigt som han också menar att metoden att först segregera för 

att sedan inkludera ofta inte är lyckosam (Karlsudd, 2014). 

I studien framkommer det att speciallärare ibland ger elever enskilt stöd eller stöd i mindre 

undervisningsgrupper. Ahlefeld Nisser (2014) skriver att i själva benämningen av 

specialläraruppdraget ingår det att arbeta direkt med elever, en till en, eller med elever i liten 

grupp. Utifrån enkätsvaren finns grupper där elever kan jobba med specifika svårigheter inom 

ämnen som matematik, språk och kärnämnen vilket kan förstås genom att det inom 

utbildningen till speciallärare finns inriktning mot alla dessa tre områdena; språk-, skriv- och 

läsutveckling samt matematikutveckling (SFS 2011:186) 

Att dela in elever i särskilda grupper stämmer inte överens med Haug (1998) som menar att 

eleven har rätt att undervisas i den ordinarie klassen och han skriver och menar att rätten till 

att vara inkluderad och delaktig är för skolan ett överordnat mål. Sundqvist (2014) däremot 

menar att ett missförstånd kan finnas gällande inkludering och att det inte betyder att alla 

elever alltid ska vara tillsammans i lektionssalen. Det viktiga är att vara lyhörd för elevens 

behov. Både elevens behov att få jobba enskilt och i mindre grupp kan ses som en förmån för 

elever vilket också bekräftas av specialpedagogerna i studien eftersom insatserna görs i 

strävan mot att eleven ska nå kunskapskrav och därmed godkända betyg.  

Det framkommer i studien att specialpedagoger utgår från flera olika infallsvinklar när särskilt 

stöd rekommenderas en elev. Hänsyn tas till elevens situation och hur det särskilda stödet i 

förhållande till den kan tänkas fungera så bra som möjligt. När elever ges särskilt stöd inom 

ordinarie undervisningssituation kan det i enlighet med Karlsudd (2011) gynna verksamhetens 

strävan till minskade särlösningar och utökad likabehandling och specialpedagogiken kan då 

leva i symbios med den vanliga pedagogiken. Detta synsätt bekräftas också av Persson (1998) 

som menar att specialpedagogiken kan ha en central roll i det kvalitetshöjande pedagogiska 

arbetet för samtliga elever. 
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6. Slutsatser  
 

I min studie har jag undersökt hur specialpedagoger resonerar kring stödinsatser, hur 

specialpedagoger beskriver de bakomliggande orsakerna till att elever rekommenderas särskilt 

stöd och/eller alternativa verktyg och hur det motiveras. 

Det som framkommer i studien är att specialpedagoger för ett antal argument när de motiverar 

eller rekommenderar stödinsatser. Det yttersta motivet till att stödinsatser rekommenderas är 

att eleven ska nå kunskapskrav och godkända betyg, allra senast till slutbetyget i årskurs nio.  

Särskilt stöd motiveras också när extra anpassningar genomförts och eleven trots dem inte når 

kunskapskrav. Bakomliggande orsaker till att elever rekommenderas särskilt stöd kan vara att 

eleven har läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter inom exempelvis matematik. 

Specialpedagoger tar även hjälp av olika screeningstester, när de argumenterar för särskilt 

stöd. Särskilt stöd rekommenderas också om eleven har personliga svårigheter och 

specialpedagoger nämner framförallt socioemotionella svårigheter, där 

koncentrationssvårigheter nämns särskilt, men även medicinska besvär och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar o.s.v. kan motivera till särskilt stöd. I studien framkommer att 

specialpedagoger i hög grad följer skolverkets regler och normer vad gäller stödinsatser då de 

inte argumenterar eller prioriterar dem på grund av utredningar eller diagnos.  

Vad gäller alternativa verktyg motiverar specialpedagoger att användandet av verktyget 

kompenserar, tar bort hinder för, elevens svårigheter. De beskriver också att verktyget kan 

vara motiverande till skolarbete då det medför att elevens självkänsla påverkas positivt när 

eleven kan arbeta mer självständigt med skoluppgifter och även vara mer inkluderad i den 

ordinarie undervisningen. Verktyget kan också göra det lättare för eleven att klara uppgifter 

och därmed också nå kunskapskrav. Pedagogerna nämner exempelvis att elever med 

avkodningssvårigheter kan få texter upplästa och att elever med stavningssvårigheter kan få 

hjälp via rättstavningsprogram. Elever med synnedsättning kan också rekommenderas 

alternativa verktyg. Ibland rekommenderas också elever att använda sig av egna 

mobiltelefoner för att kunna bli hjälpta av funktioner i mobilen som exempelvis 

kalenderfunktion och påminnelser. 

För att stödinsatser i form av alternativa verktyg bedöms vara framgångsrika behöver både 

elev, lärare och vårdnadshavare vara motiverade till att eleven använder verktygen. Eleven 

själv behöver förstå varför han/hon kan behöva använda verktygen och även hur de 
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underlättar, kompenserar, i olika lärsituationer. Eleven behöver också ha kunskap om olika 

program och funktioner för att verktygen ska fungera framgångsrikt och i det behöver eleven 

stöd från lärare och vårdnadshavare. Lärares kunskap om stödinsatser i form av alternativa 

verktyg är också avgörande för eleven och lärsituationen då lärare både behöver kunna stödja 

eleven i att använda de program och funktioner som finns och även kunna motivera varför 

eleven kan vara hjälpt av att använda de föreslagna hjälpmedlen. En framgångsfaktor som 

nämns på den organisatoriska nivån är att om alla elever har tillgång till alternativa verktyg 

känner sig elever i behov av stödinsatsen inte utpekade till att använda dem. 

För att särskilt stöd ska vara framgångsrikt behöver eleven själv vara delaktig i utformningen 

av det särskilda stödet. Stödinsatsen behöver utformas utifrån eleven om när stödet ska ges, i 

vilka sammanhang det ska användas och på vilket sätt det ska hjälpa eleven. Framgång nås 

när eleven själv är motiverad till att ta emot särskilt stöd och när eleven förstår varför han/hon 

behöver det. Särskilt stöd kan för en elev vara framgångsrikt i mer exkluderade sammanhang 

och för en annan elev i inkluderande sammanhang. Elevens och vårdnadshavarens syn på att 

stödinsatsen är av betydelse och även skolans förmåga att organisera särskilt stöd som passar 

elevens behov är avgörande faktorer.  
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7. Egna reflektioner och framtida forskning 
 

7.1 Avslutande egna reflektioner 
 

Mina egna reflektioner efter att studien genomförts är att de svarande specialpedagogers 

vardag består av en mängd olika dilemman. Specialpedagoger väger in en mängd olika 

aspekter när de tänker kring elever. Efter att jag jobbat med studien tänker jag mycket på 

vems perspektiv som ska få väga tyngst; rätten till inkludering och/eller rätten till att få så 

mycket stöd som möjligt. Likaså rätten till studiero och möjligheten att för elev få vara i den 

proximala utvecklingszonen. Hur kan vi utveckla lärmiljöer som stämmer överens med 

dagens elevers situationer och behov? Vi behöver mer kunskap om motivation eftersom den 

många gånger är avgörande för att elever ska lyckas i lärsituationer. Jag har också fått större 

insikt om ekonomiska aspekter, där prioriteringar sker eftersom alla elever inte har möjlighet 

att få det stöd de behöver. Under studien har jag studerat historiens vingslag vad gäller 

normalitet; hur vi ser på nutidens elevers beteenden och vilka kunskaper nutidens elever 

behöver och vad bör vi se som normalt? Medierande resurser, vilken påverkan har de i nutid 

och framtid; lär vi dagens elever det som är relevant för deras framtid och vad accepterar vi i 

skolan när det gäller att befästa kunskaper i förhållande till medierande resurser. 

Specialpedagogers kompetens behövs inom skolans verksamhet. Dels för att tillrättalägga 

skoldagen för enskilda elever som har svårigheter och behov i undervisningssituationer och 

dels för att jobba i det förebyggande arbetet för alla elever. I skolans värdegrund enligt Lgr 11 

(2011) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. 

Eftersom många elever, enligt Nilholm & Göransson (2014), någon gång under 

grundskoletiden är i behov av stödinsatser och att det då ska göras en utredning, enligt 

styrdokument (SKOLFS 2014:40), där specialpedagogisk kompetens ingår behövs pedagoger 

som utifrån olika perspektiv kan sätta sig in i elevens situation och utifrån den sätta in 

adekvata stödinsatser.  

Specialpedagoger i studien visar att de använder sig av en mängd olika kunskaper och 

infallsvinklar när stödbehov hos elever motiveras. Specialpedagogers kompetens kan därför 

också komma till stor nytta när han/hon interagerar med den allmänna pedagogiken 

(Karlsudd, 2011).  Även i relation till de nya direktiven vad gäller extra anpassningar, som 

företrädesvis ska ske inom ramen för ordinarie verksamhet (SKOLFS 2014:40), stämmer 
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intentionen väl att specialpedagogisk verksamhet förenas med den mer allmänna pedagogiken 

(Karlsudd, 2011). 

Specialpedagoger i studien visar att de är väl förtrogna med rådande styrdokument vilket 

också skapar en trygghet i beslutsfattandet då vi i skolan inte agerar utifrån allmänt tyckande 

utan utifrån vetenskaplig grund. 

Avslutningsvis vill jag utifrån Karlsudds (2011) och Perssons (1998) tankar kring förhållandet 

kring specialpedagogik och pedagogik, och att specialpedagogiken kritiskt bör reflektera över 

den egna verksamheten föreslå en ny yrkestitel för specialpedagoger. Mitt förslag är 

dilemmapedagoger.  

 

7:2 Framtida forskning 
 

När jag sökte tidigare forskning till min studie fann jag inte så mycket forskning om 

medierande resurser i förhållande till stödinsatser. Därför tror jag att forskning utifrån 

specialpedagogiska perspektiv i förhållande till den nya tillgänglighetslagen (som trädde i 

kraft den 1 januari 2015) och medierande resurser skulle kunna tillföra nya kunskaper till 

pedagogiska verksamheter.  
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Bilaga 1. 

Missivbrev 

 

Bäste Specialpedagog! 

Jag går nu sista terminen på Linköpings Universitet och min utbildning till specialpedagog 

börjar närma sig sitt slut. Jag kontaktar dig nu för att jag behöver din hjälp med mitt 

examensarbete. 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad specialpedagoger på olika skolenheter 

menar med vanligt förekommande stödinsatser och hur de används och organiseras. 

Stödinsatserna jag valt att studera är organisationen kring alternativa verktyg och särskilt stöd. 

Det här missivbrevet med enkätfrågor är skickat till specialpedagoger på samtliga skolor i 

Norrköpings kommun där det finns högstadium. Bifogat finns en enkät med elva frågor som 

jag önskar att du svarar på.  

Arbetet är planerat utifrån forskningsetiska riktlinjer vilket bland annat innebär att alla namn 

på personer och skolor kommer att anonymiseras och materialet används endast till det här 

arbetet. Allt material kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående. Du har när som helst 

möjlighet att avsäga dig ditt deltagande i studien. Min handledare är Olga Keselman, 

Universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings 

Universitet.  

Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt på Linköpings universitets bibliotek och om 

du vill skickar jag det gärna till dig. 

Jag vill gärna få enkätsvaren via mail senast måndagen den 9 mars och du kan svara direkt i 

enkät-dokumentet. Om du inte vill eller har möjlighet att delta i studien är jag tacksam att du 

meddelar mig det snarast.  

 

Med vänlig hälsning, 

Gunilla Angström 

gunilla.angstrom@edu.norrkoping.se 

0760-240108 

Olga Keselman 

keselman@liu.se 

013-282060 
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Bilaga 2. 

Enkät 

 

1. Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

 

3. Hur många år har du arbetat inom utbildning? 

 

4. Ungefär hur många högstadieelever går på den skola du arbetar på? 

 

5. Vilka alternativa verktyg kan elever ges tillgång till på den skola du arbetar på och hur 

fördelas dem? 

 

 

 

6. Vilka faktorer avgör vilka elever som får tillgång till alternativa verktyg? Ge några 

exempel. 

 

 

 

7. I vilka situationer/sammanhang tycker du att alternativa verktyg gör mest nytta och 

varför? Ge några exempel. 

 

 

 

8. Vilka argument framför du när du motiverar/rekommenderar att en elev ska ges 

tillgång till alternativa verktyg? Ge några exempel. 
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9. Beskriv vilka olika organisatoriska lösningar som finns för elever i behov av särskilt 

stöd på den skola du arbetar på. 

 

 

 

 

10. Vilka argument framför du när du motiverar/rekommenderar att en elev får särskilt 

stöd? Ge några exempel. 

 

 

 

11. Vilka faktorer väger du in när du gör dina bedömningar om särskilt stöd? Ge några 

exempel. 

 

 

 

 

 

 

 


