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Hur arbetar skolor med behovsinventering inför skrivandet av 
åtgärdsprogram?  

Marielouise Lundin 
Marie Mellwing 

Sammanfattning 
Vi som har valt att skriva om pedagogisk kartläggning heter Marielouise Lundin, 4-9 lärare och 
arbetar i år 7-9 och Marie Mellwing, fritidspedagog och arbetar på en F-6 skola. Vi valde det här 
ämnet för att vi genom vår pedagogiska erfarenhet upplever att det inte finns några tydliga svar på 
hur en kartläggning ska genomföras. I bakgrunden hittar läsaren b l a vilka direktiv som ställs från 
Skolverket, Lpo 94 (Läroplanen för förskola, skola och fritidshem) vilka rekommendationer som 
beskrivs i Salamancadeklarationen om elever i behov av särskilt stöd och om kartläggning inför 
skrivandet av åtgärdsprogram. 

Vi valde att intervjua fyra specialpedagoger och tre speciallärare, eftersom de i de flesta fall har 
ansvar för skrivandet av åtgärdsprogram eller i alla fall ingår i den processen. Vi använde oss av en 
intervjuguide med relativt öppna frågor för att kunna möta den vi intervjuade och fånga upp 
intressanta trådar i intervjusamtalet. Vi ville få en djupare förståelse för hur och om skolorna 
kartlade elevernas behov innan de upprättar åtgärdsprogram. 

Undersökningen har en hermeneutisk ansats med empiriskt förhållningssätt, eftersom vi under 
arbetets gång ville vara öppna för andra tolkningar.  

Syftet med den här uppsatsen är dels att beskriva och förklara hur fyra specialpedagoger och tre 
speciallärare arbetar med pedagogisk kartläggning på individ och miljönivå.  

Resultatet visar att skolorna gör någon form av kartläggning. När det handlar om att kartlägga på 
individnivå, så görs detta på olika sätt t ex genom screening. Klassrumsmiljön är det som 
pedagogerna tittar mest på när det gäller miljön, men specialpedagogerna och speciallärarna 
beskriver också att de tittar på barnens interaktion med varandra genom social kartläggning och lek-
observationer. Två av specialpedagogerna tar inte upp något om hur de kartlägger klassrumsmiljön. 

Arbetsgången och metoderna för hur de kartlägger ser olika ut. Några skolor gör en grundlig 
kartläggning på flera områden innan de går vidare. Av vår undersökning kan vi utläsa att två 
kommuner har tydliga metoder för screening, den tredje har det inte. Gemensamt för de tre 
kommunerna är att det finns ett kommunövergripande elevhälsoteam, dit pedagogerna skickar 
ärenden som de inte finner lösning på eller som kräver experthjälp. Alla speciallärare och 
specialpedagoger, som kommer från tre olika kommuner, samtalar kring ärenden och elever, med 
elever, med andra pedagoger, arbetslag och föräldrar.  

Exempel på hinder för kartläggning av miljön, som har framkommit i intervjuerna, är tiden som inte 
räcker till och arbetsbelastningen som kan bli för stor för både pedagoger, speciallärare och 
specialpedagoger. Ett annat hinder är den kunskapssyn som pedagogen har. Det är av stor vikt 
vilken grundsyn som genomsyrar organisationens tankar och pedagogik och den kunskapssyn som 
råder i skolan. 
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De flesta av specialpedagogerna och speciallärarna säger att de bestämmer i olika sorters grupper 
hur de ska gå tillväga när de ska kartlägga barns behov av särskilt stöd.  

Nyckelord 

Åtgärdsprogram, specialpedagogik, kartläggning, 
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Abstract 
We (Marielouise Lundin, teacher in year 4-9 at a secondary school and Marie Mellwing recreation 
instructor at elementary school) have chosen to do a study on educational assessment programs. We 
have chosen this subject, because we have expired through our work, that there are vague guide 
lines on how to do an educational assessment program. 

In the literary background of this essay, the reader learns more about the directives regarding the 
action programmes from the Swedish National Agency for Education, the Curriculum from 1994, 
(for Pre-school, Elementary and Secondary school and after-school centre), recommendations, 
which are described in The Declaration of Salamca regarding children with special needs and the 
research of children’s needs before teachers do educational assessments programs?  

We have interviewed four educationalists and three teachers for special needs, since in most cases 
they are responsible for writing the action programme or at least they are part of the process.  

We have used an interview guide with open questions because we wanted to establish a meeting 
with the one we interviewed. By using open questions we get to know more about the issues we 
were interested in. We wanted to reach a deeper understanding for how and if the schools made a 
special needs research before writing the educational assessment program. That is on of the reasons 
of why we have chosen to make this investigation by using a hermeneutic and an empiric 
perspective. The second reason was that we wanted to have an open mind for other ways of 
interpreting the information. 

The result is that the schools do some sort of special needs assessment, but when it comes to the 
individual level this is made in several ways. The learning environment is mostly investigated on 
organisation level, but the educationalists and the teachers for special needs education also 
investigate the children’s way of interaction with each other. This is made by looking at social 
patterns and observations on the children’s play. Two of the teachers for special needs education 
participating in this investigation do not do a special needs assessment of the learning environment. 

The organisation and the method for special needs assessment various between schools and the 
three municipalities in this study. Some schools make a thorough research on several levels before 
taking further action. 

From the investigation we can understand that two of the municipalities have clear methods for 
screening, the third hasn’t. We can say that there is a communication between teachers, pupils and 
their parents.The three municipalities in this survey have in common the fact that there is the health 
team where schools send cases that cannot be solved on the local level or expert opinion is 
requested.Examples of obstacles for special needs research concerning the learning environment, as 
can be understood from the interviews with the teachers are lack of time, stress, the teacher’s 
cognitive approach, but also the values and cognitive approach that permeate the organisation as a 
whole. 

Most of the educationalists or special needs teachers say that they decide together with other 
teachers or members of staff how to do when conducting special needs assessment. 

Key words 

Individual education program, special needs education, special needs assessment 
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Inledning 
 
Vi som har valt att skriva om pedagogisk kartläggning heter Marielouise Lundin, 4-9 
grundskolärare och Marie Mellwing, fritidspedagog F-6. Anledningen till att vi valde det här ämnet 
är att vi, genom vår pedagogiska erfarenhet, upplever att det inte finns några tydliga svar på hur en 
kartläggning ska genomföras. Nyfikenheten väcktes att ta reda på hur skolor hanterar detta 
”dilemma”. Vi började därför att fundera på hur skolorna genomför kartläggningen som ligger till 
grund för skrivandet av ett åtgärdsprogram.  

Skolverket 

I Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (2003) 
framgår att åtgärdsprogram har blivit det dokument som fått allt större betydelse i skolan. Från och 
med januari 2001 finns det krav på att skolan måste upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som 
anses vara i behov av särskilt stöd. Utredningen genomfördes 2001-2002 för att ta reda på i vilken 
utsträckning åtgärdsprogram används i grundskolan. Dessutom ville Skolverket veta vilka åtgärder 
som vidtas, vem som tar initiativ till att åtgärdsprogrammen upprättas och hur skolorna ser på dess 
nytta och ändamålsenlighet. 

I undersökningen (2003) framkom att i genomsnitt 13 procent av eleverna i grundskolan har ett 
åtgärdsprogram. I de områden som åtgärdsprogrammen beskriver, dominerar elevens individuella 
problematik. Åtgärderna handlar främst om träning av färdigheter. Studien pekar på att skolan 
sällan ser på elevernas svårigheter utifrån ett helhetsperspektiv d v s inte bara på individnivå, utan 
även på grupp- och organisationsnivå.  

Skolverket (2001) hänvisar till regeringens skrivelse 1998/99:121 där det om området särskilt stöd 
till elever står:  

För att uppnå målet en likvärdig skola krävs övergripande strategier på kommunal nivå för hur elever i 

behov av särskilt stöd skall ges förutsättningar att nå skolans mål. I de kommunala skolplanerna är 

också sådana stödinsatser i hög utsträckning prioriterade. Planerna måste dock få ett bättre genom-

slag i praktiken och bygga på strategier för resursfördelning och inriktning för insatserna. Även upp-

följning och utvärdering av skolplanen liksom de årliga kvalitetsredovisningarna bör därför, som en 

naturlig följd, omfatta elever i behov av särskilt stöd. (Skolverket, 2001 sid.4) 

Om det genom uppgifter från skolans personal, vårdnadshavare, elev eller på något annat sätt 
framkommer att en elev kan ha behov av särskilt stöd, ansvarar rektorn för att elevens behov utreds. 
Om utredningen visar att eleven har behov av stödåtgärder, ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram 
upprättas (Grundskoleförordningen, 2006:205). 

Alla elever ska ges möjlighet att nå målen, men vissa elever är i behov av, och har rätt till, mer stöd 
än andra. I Nilholms (2006) rapport kan läsas att:  

Barns olikheter ska ses som en tillgång och som något som berikar skolan. Särlösningar ska undvikas 

och barns rätt till delaktighet betonas. (sid.17)  

Arbetet med åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och påverkar hela skolans arbete, även om den 
enskilda eleven är i fokus. Åtgärdsprogrammen ska lyfta fram det som är elevens starka sidor men 
även belysa barnets svårigheter. 
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Kultur och värderingar 

Andersson, Persson, och Thavenius (1999) menar, att vårt samhälle i dag är mer komplext än 
tidigare. Det betyder att vi som lever i samhället lever i olika kulturella verkligheter och vi har olika 
föreställningar och uppfattningar om hur verkligheten ser ut. Samhällssynen kommer med andra ord 
att påverka de åtgärdsprogram, som skrivs i skolorna idag. Skolornas kultur och värderingar 
påverkar hur pedagoger går till väga för att lösa problem och uppfylla behov som finns inom en 
enhet. Det kan vara så att skolans kultur och värderingar är det som styr innehållet i 
åtgärdsprogrammen.  

 

Bakgrund 
I inledningen skrev vi, att kulturen och de värderingar som finns omkring oss med sannolikhet 
kommer att avgöra hur vi hanterar ”problem” i vår omgivning. Fokus för vår undersökning ligger 
på hur pedagoger hanterar kartläggning inför skrivandet av ett åtgärdsprogram. 

Relationerna mellan barn och vuxna är mycket viktiga delar av lärandemiljön (Skolverket, 2001). 
Enligt Brodin och Lindstrand (2004) står skolan inför stora förändringar. De menar att skolans 
förklaringsmodeller ofta säger mer om lärarens förhållningssätt till olikheter och det samhällsklimat 
och den samhällssyn som råder, än vad det säger om elevens verkliga problem. Brodin och 
Lindstrand hävdar, att problemet är som de uttrycker det ”planterat” i den omgivande miljön. 
Därför efterlyser dessa forskare en diskussion kring hur vi ser på vår omvärld.  

Skolan måste också i sitt arbete ta hänsyn till de lagar och förordningar som finns när det handlar 
om elever i behov av särskilt stöd. Här nedan presenteras våra frågeområden, 
Salamancadeklarationen, Lpo 94 och skollagen. 
 

Frågeområden  

Vi har använt olika begrepp i vår problemformulering. Kartläggning betyder; göra karta över 
(Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp, 2008). Vad vi menar med begreppet 
kartläggning är: att ta reda på var barnet befinner sig i sin utveckling i relation till ett specifikt 
område. 

Med begreppet miljö/organisation menar vi ledning, klassrum, barngrupp, arbetssätt, pedagogiskt 
material, kunskapssyn, människosyn. 

I intervjuerna frågade några av specialpedagogerna och speciallärarna vad vi menade med 
begreppet miljö. Vi valde att låta de intervjuade själva definiera vad de menade med begreppet 
miljö, för att vi inte skulle påverka deras svar. Vi ”bollade” tillbaka frågan och svarade med en 
motfråga. Trost (2005) säger, att rent allmänt ska intervjuaren inte delge sina åsikter. Intervjuaren 
ska inte påverka svaren eller den intervjuades åsikter. Intervjuaren kan vänta att tala om sina åsikter 
till efter att intervjun är slut.  

 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp
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Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (1996) beskriver en instruktiv princip för skolan. Skolan ska ge plats till 
alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga kapacitet eller 
andra förutsättningar. Detta skapar en rad utmaningar för hela skolsystemet. Någon gång under 
skoltiden upplever barnen att de har inlärningssvårigheter och att de har särskilda pedagogiska 
behov. Detta betyder att skolan måste hitta vägar när det gäller att, med lyckat resultat, ge 
undervisning till alla.  

Undervisningen av elever med behov av särskilt stöd bygger, enligt deklarationen, på en sund 
pedagogik som kan komma alla barn till fördel. Den ska utgå ifrån att det finns skillnader mellan 
människor och att det är normalt. Därför måste undervisningen/inlärningen anpassas till barnets 
behov, istället för att barnet ska formas i enlighet med i förväg fastställda ramar.  

 

Lpo 94 och Skollagen 

I Lpo 94 (läroplanen för förskola, skola och fritidshem) sägs, att undervisningen ska vara likvärdig 
och den ska anpassas till elevens egna förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning behöver 
inte innebära att undervisningen eller skolans resurser skall fördelas på samma sätt i olika skolor. 
Läroplanen säger också, att pedagogerna ska ta utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och 
arbeta för att deras kunskapsutveckling fortsätter. Ständig utvärdering, prövning och uppföljning av 
resultat samt utveckling av nya metoder är en de för att skolan och undervisningen ska nå god 
kvalitet. Enligt Lpo 94 är det skolans och pedagogernas professionella ansvar att detta arbete utförs.  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf sid.6) 

I skollagen 1 kap 2 § står det skrivet att, alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska 
arbetsformer. 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 

egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. 

(http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf sid.15) 

De riktlinjer som finns uppställda i Lpo 94 säger att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma 
elever i behov av särskilt stöd, samt arbeta för att skolan ska ha en god studiemiljö. Enligt Lpo 94 
ska skolan vara en trygg plats, där det finns en levande social gemenskap och där det kan utvecklas 
en lust och en vilja till att lära.  

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf sid.9) 

Pedagogernas uppgift är att utgå ifrån varje elevs behov, erfarenhet, tänkande och förutsättningar. 
Varje pedagog är enligt läroplanen skyldig att handleda och ge särskilt stöd till de elever som har 
svårigheter i skolan. För att dessa elever ska ha möjlighet att nå målen krävs samarbete och att 
arbetet organiseras på ett sådant sätt att eleven kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Eleven ska 
uppleva skolan som meningsfull och känna att han eller hon lär sig nya saker. Läroplanen (Lpo 94) 
påpekar även att det är viktigt att eleverna med tiden får ta mer eget ansvar och att de får stöd i sin 
kommunikativa utveckling (http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf). 

http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf%20sid.6
http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf%20sid.15
http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf
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Läroplanen förespråkar ett gott samarbete mellan skola och hem och att övergången mellan olika 
skolår och skolor ska präglas av samarbete. Ett annat område i Lpo 94 är skolans samarbete med 
omvärlden. Det talas där om samverkan mellan skolan, arbetsliv och närsamhälle. 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande […] Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall 

också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 

samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en sam-

verkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. (http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf sid.16f) 

 

När och hur ska skolan upprätta åtgärdsprogram?  

På Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/ 
http://www.skolverket.se/sb/d/1947#content ) finns information om hur och när skolan ska upprätta 
ett åtgärdsprogram och vem som är ytterst ansvarig för att detta genomförs, det finns även 
publikationer i ämnet. 

Från och med 1 januari 2001 omfattar kravet på att upprätta åtgärdsprogram alla skolformer utom för-

skoleklassen och vuxenutbildningen. Bestämmelserna gäller även fristående skolor. Med de föränd-

ringar som införts, har föräldrars och elevers rättigheter stärkts. De kan både ta initiativ till och delta 

vid upprättandet av programmet. (Skolverket, 2001 sid.4)   

Enligt Skolverket är tanken med ett åtgärdsprogram att det ska vara ett arbetsredskap för planering 
och samverkan mellan lärare och elevvård. Tanken är också att förstärka eleven och föräldrarnas 
roll då de blir delaktiga i de beslut som skolan tar. Det kan ses som en skriftlig bekräftelse på det 
stöd som eleven är i behov av och det stöd som skolan erbjuder eleven. Skollagen säger att en elev 
ska ges särskilt stöd när den får svårigheter i skolarbetet. Bestämmelser om åtgärdsprogram finns i 
5 kap. 1 §, grundskoleförordningen, 8 kap. 1 a §, gymnasieförordningen, 5 kap. 1 §, 
särskoleförordningen, 8 kap. 1 a §, gymnasiesärskoleförordningen, 6 kap. 1 §, 
specialskoleförordningen samt i 3 kap.13 § sameskolförordningen 
(http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/). 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska enligt Skollagen utarbetas i relation till läroplanens och 
kursplanernas mål. Ett åtgärdsprogram ska enligt Skolverket vara ett levande arbetsmaterial. I 
programmet ska det tydligt framgå vilka elevens behov är och hur dessa behov skall tillgodoses. 
Skolverkets råd är att skriva både lång- och kortsiktiga mål, men att utforma dessa så konkreta att 
de är enkla att följa upp och utvärdera. Myndigheten menar att det även är viktigt att det preciseras 
hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas ( http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/). 

Skolverket påpekar att det är viktigt att det finns en person utsedd som ansvarig för att ut-
värderingen blir genomförd. Det är viktigt att man i åtgärdsprogrammet tar hänsyn till elevens 
kunskaper, erfarenheter och behov. Här pekar man särskilt på att det är viktigt att utredningen tar 
hänsyn till alla delar i elevens lärmiljö: 

Regeringen och Skolverket har markerat behovet av att använda den specialpedagogiska kompeten-

sen samt den kompetens som övrig elevhälsopersonal besitter på ett sådant sätt att elevens totala 

lärandemiljö kommer i fokus för de samlade insatser som behöver göras för att eleven skall ges opti-

mala förutsättningar för utveckling och lärande. (Skolverket, 2001 sid.18) 

http://skolnet.skolverket.se/pdf/lpo.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/
http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/
http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051/
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I år, 2008, gav Skolverket ut ytterligare en publikation kring åtgärdsprogram: Allmänna råd och 
kommentarer för att arbeta med åtgärdsprogram. I publikationens förord framkommer att ett syfte 
är att förtydliga hur man kan jobba kring åtgärdsprogrammen. Det har framkommit till Skolverket 
(2008) att åtgärdsprogrammen har kretsat kring elevens individuella svårigheter, men sällan setts 
utifrån ett helhetsperspektiv. Anledningen till att Skolverket (2008) ger ut dessa råd är b la, att de 
har sett att åtgärdsprogrammen i hög utsträckning gör eleven till ensam bärare av problemen, då 
åtgärder införs. I skriften påpekas att dialogen mellan pedagog, elev och föräldrar är mycket viktigt. 
I de fall där skolorna utarbetat åtgärdsprogrammet i samråd med hemmet har det blivit ett bättre 
resultat.  

Enligt Skolverket är det rektor som är ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas. Från och med den 
1 juli 2006 har regeringen bestämt att införa förändringar skolforms-förordningarna, när det gäller 
särskilt stöd och åtgärdsprogram för samtliga skolformer, tillika friskolorna. Syftet är att stärka 
elevens rätt och ange en arbetsprocess som rektor ansvarar för. I och med de nya bestämmelserna 
skärps utredningsansvaret (http://www.skolverket.se/sb/d/1947#content). 

Genom förändringarna i skolformsförordningarna när det gäller stöd och åtgärdsprogram har i sak inte 

kravet på huvudmännen gentemot elever i behov av särskilt stöd förändrats. Det är utrednings-

ansvaret som har skärpts vilket förbättrar förutsättningarna för att uppmärksamma behov av särskilt 

stöd. Ändringarna bör därför leda till att stödåtgärder fortsättningsvis fattas med ett bättre underlag. 

Vidare har det förtydligats vad som ska framgå av åtgärdsprogrammet. 

(http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051) 

Skolverket menar att det bör finnas rutiner för hur personalen ska rapportera till rektor när de 
upptäcker att det finns elever aktuella för utredning och kartläggning. Eftersom det här arbetet kan 
ta tid, ska även stödinsatser sättas in under tiden. När utredningen är färdig skrivs ett 
åtgärdsprogram (http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051).  

 

Skillnaden mellan individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram 

Enligt Skolverket är den individuella utvecklingsplanen inte det samma som ett åtgärdsprogram och 
kan heller inte ersätta detta. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan och denna upprättas i 
anslutning till utvecklingssamtalet. Ett åtgärdsprogram, däremot, kan upprättas när som helst under 
skolåret om det framkommer att eleven är i behov av särskilt stöd 
(http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051).  

 

Lärmiljö 

Skolverket (2001) menar, att en åtgärd som inte föreslås lika ofta som andra i åtgärdsprogram är de 
som handlar om förändringar i den fysiska miljön. I första hand handlar åtgärderna om förändringar 
i arbetssätt och arbetsformer. Naturligtvis kan alla dessa faktorer spela en inverkande roll för en 
elev i behov av särskilt stöd. I vissa fall kan behovet av mer lugn och en tryggare skolgång vara ett 
önskemål och en åtgärd. 

I Skolverkets publikation Trygghet och studiero information om nya bestämmelser (2007) går att 
läsa om de nya bestämmelser som har införts i skollagen (SFS 2007:378). Anledningen till 
förändringarna är att skapa förutsättningar för en förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. 

http://www.skolverket.se/sb/d/472/a/7051
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I bestämmelserna framgår att studiemiljön måste vara ordnad, trygg och präglas av studiero, för att 
skolan ska klara sitt huvuduppdrag.  

I skriften framgår att det enda sättet för att kunna nå fram till en sådan skolmiljö är genom att arbeta 
förebyggande, eftersom skolan ska vara en plats dit både pedagoger och elever har lust att gå. 

Skolan ska vara trygg och stimulerande. En plats dit både elever och personal känner lust att gå. Ett 

förebyggande arbete som genomsyrar hela skolan är en naturlig utgångspunkt. 

Skolans värdegrund ska vara väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna 

att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. (Skolverket, 2007 sid.3) 

Skolverket (2007) menar, att ett aktivt arbete som kännetecknas av en helhetssyn är en förutsättning 
för att eleven ska nå målen. Det är viktigt att eleverna är medvetna om det trygghetssystem som 
finns, men även att de är delaktiga i att utforma ett system som bidrar till ökad trivsel och trygghet. 
Skolverket förespråkar, att ordningsregler och liknande bör tas fram i samråd med eleverna och bör 
även tas upp med föräldrar, så att alla känner sig delaktiga och ansvariga för dem. Reglerna bör 
sedan diskuteras regelbundet, användas på ett konsekvent sätt. Det är även viktigt att en utvärdering 
genomförs regelbundet. Enligt publikationen är det här förutsättningar för att kunna skapa och 
behålla en god studiemiljö.  

Westling Allodi (2007) genomförde en studie där första syftet var att illustrera utvecklingen av en 
enkät för att fastställa upplevda mål, värderingar och attityder i en lärandemiljö. Det andra syftet 
var att analysera resultaten från ett frågeformulär om lärmiljöer. Hon ville jämföra svaren i 
formuläret med en hypotetisk modell och andra alternativa modeller. Studien gjordes utifrån ett 
elevperspektiv. 

De modeller som författaren utgår ifrån är beskrivna av Schwartz (1992) och Moos (1979).              
I bakgrunden till denna studie hänvisar Westling Allodi (2007) till andra forskare inom området t ex 
Kjellström, 2005; Ljung; 2000; Pettersson, 1995 och beskriver hur ”learning environments”1 
fortfarande är relativt outforskat. Utvärderingar eller förändringar i lärmiljön utifrån elevers 
upplevelser av den psykosociala miljön, genomförs inte i samma utsträckning som man fastställer 
elevers förmågor och prestationer i olika ämnen i skolan. Detta trots att det finns ett behov av att 
finna tillförlitliga mätmetoder och verktyg för att kunna skilja en god lärmiljö från en problematisk 
lärmiljö, för att i nästa steg kunna föreslå förbättringar och förändringar i elevens studiemiljö. 

However, while assessing students’ performances at school is taken for granted, learning environ-

ments are not being assessed with the energy that one should expect. (sid.158)  

Författaren fann även att PISA -undersökningen från 2000 hade funnit bevis för att skolmiljön hade 
inverkan på barnens läskunnighet och i PISA 2003 visade det sig att skolor och elever presterade 
bättre när det fanns tydliga regler, god studiemoral och engagemang. Med detta som bakgrund 
menar Westling Allodi (2007) att det är av hög prioritet och mycket relevant att ta fram verktyg för 
att kunna fastställa kvaliteten på lärmiljön i skolan. Författaren hävdar också att många pedagoger 
verkar vara intresserade av att öka sin förståelse och sin kunskap om hur de kan förändra lärmiljön: 

The PISA 2003 study also found that students and schools tend to perform better where there is dis-

cipline and high students’ morale and commitment. Poor student/teacher relationships relate to 

schools with lower performance. (sid.158) 

 
1 Uttrycket ”Learning environments” har vi uppsatsen översatts med det svenska ordet lärmiljöer. 
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Many teachers seem interested in tools for understanding and changing learning environments [...] 

These instruments need to be considered not as a means of control, but as useful tools for under-

standing and improving the quality of the learning environment. (Westling Allodi,2007 sid.62) 

En av anledningarna till att svensk skola inte använder sig av de verktyg som finns för att fastställa 
psykosociala miljöer, tror Westling Allodi (2007) kan bero på att skolor inte förväntas att re-
gelbundet genomföra utvärderingar av lärmiljön:  

Various instruments for assessing characteristics of educational settings, such as their psychosocial 

climate, have been developed and validated and are employed, but not in Sweden, possibly because 

schools are not expected to run obligatory and standardised evaluations of their learning environ-

ments. (sid.158) 

Författaren menar, att även om svensk skola inte har ett regelbundet system för att fastslå kvalitén 
på skolans lärmiljöer, så är rektorer och pedagoger ändå medvetna om vikten av en god lärmiljö.  

Westling Allodi (2007) betonar dock, att det finns risker med att inte använda sig av ett material 
eller verktyg med hög tillförlitlighet, utan istället förlita sig på intuition, sunt förnuft och subjektiva 
bedömningar: 

There is a risk here that the characteristics of a learning environment cannot be assessed analysed 

properly if the tools employed are based on common-sense, subjective or intuitive feelings which 

easily can lead to arbitrary or inconsistent evaluations. (sid.159) 

Wahlund (2002) skriver att 63 % av lägesbeskrivningarna och åtgärdsförslagen i åtgärds-
programmen som ingick i hans undersökning beskriver ungdomars och barns (och i några fall 
föräldrarnas) egenskaper och beteenden. 31 % rör verksamheten och dess betydelse för 
svårigheterna och 6 % inriktar sig på elevens utveckling och behov. När det gäller målen i 
åtgärdsprogrammen är omkring 40 % mål för anpassning. Wahlund förklarar målen som att de är 
elevernas anpassning till verksamheten. Omkring 20 % av målen gäller elevernas psykosociala 
utveckling, 25 % rör elevernas språkliga och begreppsliga utveckling och 5 % gäller deras fysiska 
utveckling. Delmålen är i låg grad skrivna utifrån läroplaner och kursplaner. 

Vidare förklarar Wahlund att möjliga anledningar till att så få åtgärdsprogram behandlar 
verksamheternas betydelse för skolsvårigheter kan vara att:  

• Verksamhetens roll lätt förbises för att åtgärdsprogrammen ska skrivas för enstaka elever, 
• Det finns speciella omständigheter i läraryrket, 
• Lärares negativa tro till möjligheten att inte kunna påverka viktiga organisatoriska beslut, 
• Det råder en brist av kompetensutveckling om åtgärdsprogram bland lärare av skilda 

kategorier. 
 

Skolan och det moderna samhället 

Andersson, et al., (1999) menar, att bildning i vår tid handlar om vilket samhälle vi vill ha i fram-
tiden, det handlar om människosyn, samhällssyn och vilka värderingar vi har och vill bevara och 
utveckla. I Anderson, et al., ser Thavenius på skolan och bildningen som en del av ett demokratiskt 
projekt där fler röster gör sig hörda. Thavenius (Andersson, et al., 1999) hävdar, att om vi gör det så 
försvinner friheten och det utrymme för frihet som det moderna samhället kräver. Författaren tror 
på samtalet, dialogen, där bildning, skola och samhälle ifrågasätt och menar vidare, att skolan har 
fått en ny chans att få en central roll i samhället, men utifrån nya förutsättningar. 
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En annan person som blivit mycket uppmärksammad på senare tid inom de pedagogiska 
institutionerna är Anthony Giddens. Många ser att han skulle kunna ge ett förslag till en modern 
och seriös bildningsstrategi. Giddens är brittisk sociolog och föddes 1938. Sedan 1997 är han rektor 
för London School of Economics and Political Science. I artikeln ” Antony Giddens – ett förslag till 
en modern bildningsstategi på senmoderna villkor” (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004) skriver 
Stefan Hermann om Giddens tankar om ett samhälle kopplat till en modern bildningsstrategi. 

Hermann (2004) beskriver i artikeln Giddens sociologiska modernitets diagnoser som signalerar 
skiftet i samhället när det gäller bildningstraditionen. Den moderna bildningsstrategin byggd på 
Giddens tankar sammanfattar Hermann med ord som avpolitiserad, institutionsfri självbildning som 
är grundad på individens egna visioner om bildning. En modern skola skulle utifrån Hermanns 
tolkning av Giddens vara fri från politiskt styrande och institutionell verksamhet, istället skulle den 
ge individen en bildning som mer utgick från individen själv.  

Ett av de sociologiska begrepp som Giddens använder för att förklara det moderna samhället är 
struktureringsteorin. Enligt Hermann (2004) går den i korthet ut på att vi människor är aktörer som 
handlar och att vi har grund för vårt sätt att handla. 

Hermann (2004) beskriver en handling som en process, där en konsekvens leder till en justering och 
till en ny handling: 

Vi handlar hela tiden på grund av betingelser som vi inte helt förstår, och våra handlingar får därmed 

också konsekvenser som vi inte avsåg. En del av den sociala praxisen består av att revidera och 

justera handlingar mot bakgrund av inhämtade erfarenheter, en aktivitet som normalt försiggår ganska 

rutinmässig och på daglig basis. (sid.225) 

Hermann (2004) förklarar i artikeln att Giddens hävdar, att moderniteten är multidimensionell och 
globaliserande. Vi är inte längre beroende av att vara på samma fysiska plats, för att kunna 
samarbeta eller påverka händelser och agera. Tid och rum är i modern tid åtskiljda, då vi kan 
interagera med människor i andra länder t ex via Internet eller telefon.  

Författaren påpekar hur vi istället för att bygga vår tillit till närvaro och fysisk kontakt förlitar oss 
på det som Giddens kallar symboliska tecken och expertsystem. Ett exempel på dessa är pengar 
som skickas mellan människor och institutioner, men som aldrig behöver mötas i fysiskt tillstånd.  

Expertsystem omger moderna människor 24 timmar om dygnet, från duschen på morgonen till bilturer 

under arbetet och inköpen i butiken till sömnen i den gediget byggda villan. […] vi litar på att saker och 

ting fungerar som de ska och hyser tillit till autenciteten av det vetande som omsätts i olika expert-

system. (sid.230) 

Ytterligare en aspekt av det moderna samhället är reflexivitet. Hermann förklarar att när Giddens 
talar om reflexivitet, så menar han att allt som händer och sker, traditioner, kultur, vanor och 
värderingar; de ifrågasätts. 

Vanor, värderingar, tro, moral; allt kan revideras i ljuset av ny information. Inget är heligt. Således 

hänger reflexivitetsbestämmelsen starkt samman med nedmonteringen av metafysiska instanser som 

Gud, Förnuft […] Social tillvägagångssätt och system ändras i ljuset av nya förhållanden. (sid.231) 

Enligt Hermann (2004) så är individen i ett modernt samhälle tvungen att utveckla en tillit till 
expertsystem för att fungera i vardagen. Individen på mikronivå är en del av samhället på 
makronivå och tvärtom.  
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Hermann (2004) förklarar, hur Giddens ser på individers val och handlingar som olika livsstilar. 
Författaren tolkar att livsstilen är reflexiv och öppen enligt detta sätt att tänka och därför också 
föränderlig. 

Självidentitet skapas i förhandling med den andra och härigenom skapas gemensamma historier, som 

väver in de reflexiva projekten i varandra. Det rena förhållandet är inte en oas i det moderna 

samhället, befriat från globalisering och expertsystem utan är genomsyrat av dessa förhållanden. 

(sid.236) 

Hermann (2004) påpekar, att dessa förändringar i samhället naturligtvis måste avspegla sig i peda-
gogik och skolans funktion och plats i ett modernt samhälle. Tidigare var staten den som med 
politiska mål och medel styrde skola, pedagogik, ekonomi, utbildning, idag ser det inte ut på samma 
sätt. I och med att vi har gått ifrån statens styrande av skolans verksamhet så ställer detta andra krav 
på skolan. Föräldrar har större insyn i verksamheten och större chans att påverka sina barns 
skolgång. Författaren säger att om man utgår ifrån Giddens tankar, så kan man inte längre se att 
staten ska kunna välja hur och vad som är bäst för den enskilda individen. 

Herman (2004) menar, att kravet på olikhet kanske också leder till att skolan i förlängningen måste 
öppna upp och anställa fler aktörer som inte är pedagoger i skolan.  

Medan en kvalifikationsfokusering traditionellt sett har varit knuten till bevakandet av bestämda sam-

hälleliga behov skriver de nya tendenserna in sig i ett tänkande som formellt har utvecklingen av hela 

människor som målsättning. (sid.245) 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är dels att beskriva och förklara hur några specialpedagoger och 
speciallärare arbetar med pedagogisk kartläggning: 

• på individ och miljönivå 

dels att få större kunskap om: 

• vem eller vilka som bestämmer hur den pedagogiska kartläggningen genomförs? 

• vilka hinder och svårigheter som framkommer när pedagoger ska genomföra en  

kartläggning?  

 

Problemformulering 

Enligt Skolverket (2001) så är det vanligaste sättet för att skaffa information för den pedagogiska 
kartläggningen att intervjua och observera eleven eller studera interaktionen mellan eleverna i 
klassrummet. Av rapporten framgår, att det är mindre vanligt att lärares undervisning blir granskad 
och sedan ligger till grund för utformandet av åtgärdsprogram. På de skolor som har många 
åtgärdsprogram skrivna finns det ett samband med att dessa identifierats genom test eller nationella 
prov. Förutom testning (screening) förekommer kompletterande utredningar så som psykologisk, 
medicinsk eller social. Vi har därmed fått svar på vad rapporten anser att kartläggningen vid de 
undersökta skolorna baseras på. Vi har inte fått några svar på hur det gick till och vad det var som 
bestämde hur pedagogen gick tillväga, eller om det fanns några hinder för att genomföra en 
kartläggning.  
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Vi tänker arbeta utifrån följande problemställning: 

• Hur kartlägger man barns behov av särskilt stöd utifrån individ och miljö? 

• Vem eller vad bestämmer hur man går till väga? 

• Finns det några hinder eller svårigheter för att göra en kartläggning? 

De svar som vi sedan får vill vi jämföra mot sådana rekommendationer och lagar som finns inom 
detta område: 

• Hur svarar man i förhållande till Skolverkets rekommendationer? 

• Hur svarar man i förhållande till Salamancadeklarationen? 

• Hur svarar man i förhållande till det som står skrivet i Lpo 94? 

 

Metod och Genomförande 
 
Metodansats 

Vår uppsats bygger på en hermeneutisk ansats och har ett empiriskt förhållningssätt. Enligt Patel 
och Davidsson (1991) finns det olika vetenskapliga förhållningssätt att förhålla sig till: positivism, 
hermeneutik och empirism. 

Positivisten studerar gärna forskningsobjektet bit för bit och forskaren påverkar inte forsk-
ningsobjektet. I hermeneutiken tittar man på helheten i forskningsproblemet. Forskaren använder 
den egna förförståelse som ett verktyg i tolkningen. Man använder sin empati, medkänsla för att 
förstå objektet. Widerberg (2002) anser inte att man ska utgå från i förväg fastställda teoretiska 
begrepp och förståelse. Widerberg menar, att man kan och bör vara öppen för andra tolkningar för 
att kunna utmana teorin, så att det blir möjligt att få syn på något nytt. Hon anser att forskaren 
därför bör ha ett empiriskt förhållningssätt. 

Enligt Stensmo (2002) betyder hermeneutik tolkningslära av texter; att förstå textens innebörd och 
dess mening. Att förstå en text är humanvetenskapens sätt att närma sig frågan ”varför”. Att tolka är 
dess sätt att utveckla teorier, fortsätter Stensmo (2002). 

Inom forskning finns det två olika generella angreppssätt som forskaren kan välja mellan, menar 
Patel och Davidsson (1991). De två angreppssätten är deduktion och induktion. Deduktion utgår 
från allmänna principer och existerande teorier och ur dessa förklaras en hypotes som används som 
modell under arbetets gång. Induktion följer upptäckandets värld, ett första steg på ett nytt område 
där det inte finns någon befintlig teori att utgå ifrån.  

 

Forskningsetiska aspekter  

Inom all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningsetiska principer som vi 
måste följa. Forskning är naturligtvis tänkt att bidra till samhället och individers utveckling, men 
den får samtidigt inte lämna ut individer och deras livsförhållanden på sådant sätt att de kan komma 
till psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002).Därför 
övervägde vi inför denna undersökning vilka forskningsetiska risker vi kunde komma att stöta på.  



 16

Det grundläggande individskyddskravet har fyra huvudinriktningar och dessa är: Informa-
tionskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. För att uppfylla de fyra 
forskningsetiska principerna skrev vi ett missivbrev. I missivbrevet berättade vi lite om oss själva, 
vilken kurs vi går, beskrev syftet med intervjuerna och eventuella vinster med att göra rapporten. I 
brevet framgick att det var frivilligt att delta, att de som deltar har rätt att avbryta sin medverkan. Vi 
beskrev också vad som skulle göras med deras intervjusvar och förklarade att dessa endast skulle 
komma att användas för denna undersöknings beskrivna ändamål och informerade om vad som 
händer med den färdiga rapporten (var, hur den ska offentliggöras när den är klar). Vi upplyste om 
att inte någon utomstående kommer att kunna känna igen den enskilde klassläraren identitet och att 
svaren skulle behandlas utifrån anonymitet och diskretion. 

Vi uppgav våra telefonnummer och våra e-postadresser, så att de som blev intervjuade kunde ta 
kontakt med oss om de hade frågor. 

De som deltog i intervjuer fick även veta, att om intresse finns, så kommer de att kunna ta del av 
den färdiga rapporten. Vi upprepade den här informationen vid intervjutillfället. 

För att värna om intervjupersonernas konfidentialitet kan man använda sig av fingerade namn och 

ibland förändringar av intervjupersonernas egenskaper vid publicering av resultaten […] Men att ka-

moflera intervjupersoner har sina risker. (Kvale,1997, sid.235)     

Alla intervjuade har i uppsatsen fått ett fingerat namn. Specialpedagogernas namn börjar på P och 
speciallärarna fick namn som börjar på L. 

 

Genomförande  

Kvalitativ undersökning  

Vi har gjort en kvalitativ inriktad undersökning. En kvalitativ inriktad forskning fokuserar på 
”mjuka” data t ex intervjuer, menar Patel och Davidsson (1991). Undersökningen är baserad på sju 
intervjuer med specialpedagoger och speciallärare. Vi har ställt standardiserade, relativt öppna, raka 
och enkla frågor. Stensmo (2002) menar att forskningsfrågor bör vara öppna frågor och ha omvänd 
ordföljd, att de inleds med ett frågeord som t ex när, var, hur, vad, vem/vilka, varför osv. En 
lämplig öppning på en fråga enligt Stensmo (2002) är: berätta för mig om…  

Enligt Trost (2005) ska man använda kvalitativa intervjuer för att se verkligheten på samma sätt 
som den som man intervjuar och sedan tolka vad det kan innebära sett ur det teoretiska 
perspektivet. 

 

Urval och etiska aspekter 

I undersökningen har vi intervjuat fyra specialpedagoger och tre speciallärare på olika skolor i tre 
kommuner. Från början hade vi tänkt vända oss till pedagoger på andra skolor än våra egna 
arbetsplatser, eftersom vi trodde att förförståelsen om vår egen skola kunde påverka hur vi skulle 
komma att tolka intervjusvaren. Tyvärr var det svårt att åstadkomma detta, eftersom det visade sig 
att få personer kunde ställa upp på intervjuer. Ibland var det också svårt att finna rätt person att 
intervjua, då flera speciallärare trodde sig ha fel kompetens. Därför är en intervju gjord med en 
person som arbetar inom samma verksamhet som intervjuaren. 
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I intervjuerna framgick att det är klassläraren/mentorn som har ansvaret för att skriva åt-
gärdsprogram eller att de skrivs tillsammans med speciallärare eller specialpedagog. För att få en 
enhetlighet har vi i uppsatsen valt att använda ordet pedagog i texten istället för orden 
klasslärare/mentor. 

Tillvägagångssätt 

Respektive skolas rektor kontaktades och han/hon tillfrågades att vidarebefordra vår önskan om att 
få intervjua de pedagoger som ingick i processen kring att skriva åtgärdsprogram. Vi ringde sedan 
pedagogen som hade anmält intresse, bokade en tid för intervjun och gjorde upp om plats för 
intervjun via telefon eller via mejl. 

Ett missivbrev2 skickades till respektive pedagog, där det framgick vilka vi var, vilken studie vi 
skulle göra och varför och upplyste deltagarna om de forskningsetiska aspekterna. Intervjuerna 
spelades in på diktafon. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen under en tidsperiod om fyra 
veckor. Varje intervju är sedan transkriberad. 

Vi gjorde ett par provintervjuer innan vi genomförde de ”riktiga” intervjuerna. Dessa gjordes med 
pedagoger våra arbetsplatser. De utvalda kollegorna tillfrågades och sedan bokades tid för 
provintervjun. Det blev enklare för oss att intervjua kollegor, eftersom vi har bra kontakt med dem. 
Vi upplyste pedagogerna om syftet med intervjun och med rapporten och om att det var en 
provintervju. 
 

Intervju 

Intervjuguide 

En intervjuguide är ett bra verktyg vid intervjuer, menar Trost (2005). En intervjuguide är en kort 
lista man gör innan man genomför en intervju. Listan ska innehålla olika frågeområden men inga 
direkta, klara frågor. Guiden ska inte vara för detaljerad. Den ska ha en logisk ordning, en struktur 
som ska passa intervjuaren. Vi använde oss av en intervjuguide för att hålla en god struktur på 
samtalet.  

Trost (2005) förespråkar stora områden och ganska få. Vår studie innehöll frågor med låg grad av 
standardisering vilket innebär att man tar frågor i den ordning som passar den intervjuade och man 
anpassar språkbruket till den man intervjuar. Följdfrågor kan formuleras utifrån den intervjuades 
svar. Vi var medvetna om att vi var tvungna att tänka på tillförlitligheten och återge innebörden av 
vad den intervjuade har sagt.  

Platsen för intervjun bör enligt Trost (2005) vara ostörd och den intervjuade ska känna sig trygg. 
Det ska heller inte finnas några åhörare. Intervjuaren eller den intervjuades bostad är enligt Trost 
inte att rekommendera, då det första kan skapa obalans i maktförhållandet. Det är i alla fall viktigt 
att de vi ska intervjua känner sig trygga och bekväma i situationen och man kan tillsammans 
komma fram till en bra plats, men som intervjuare kan det vara skönt att känna att man har en bra 
plats att erbjuda.  
 

 
2  Ett informationsbrev till personer i urvalet 
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Kritik mot intervju forskning 

Kvale (1997) tar upp tio standardreaktioner på kvalitativa intervjuer och i dessa punkter 
framkommer den kritik som finns mot forskning byggd på intervju. 

Forskningsintervjun kan ses som en subjektiv studie, där kvalitet går före kvantitet och där 
materialet inte är generaliserbart, då olika läsare kan tolka materialet på olika sätt och det oftast 
finns för få intervjupersoner. Trots detta, så har vi valt att bygga vår undersökning på intervjuer 
med pedagoger, därför att vi vill försöka förstå hur de tänker kring kartläggning och hinder för 
kartläggning. Om vi hade ställt samma frågor i en enkät är det inte helt säkert att vi fått samma 
djupa förståelse för olika delar i undersökningen. Vi hade inte heller haft möjlighet att ställa om 
frågor eller ställa följdfrågor för att öka vår förståelse om vi använt oss av enkät. 

Kvale (1997) skriver att : 

Systematisk reflexion över sunda förnuftets förståelse och över vardagens samtal kan bidra till ökad 

förståelse av en mänsklig värld som uppfattas som samtalsverklighet. (sid.257)  

Vi ville öka vår kunskap och förståelse för vilka hinder som pedagogerna såg i samband med 
kartläggning och hur de genomförde kartläggningen på individ och miljönivå och vi anser att 
intervjuformen bäst passade syftet med vår uppsats. 

 

Analysarbete 

När intervjuerna var genomförda analyserade och tolkade vi dem. Enligt Trost (2005) finns det inga 
regler för hur detta ska gå till vid kvalitativa studier. Det finns olika analysmodeller att arbeta 
utifrån. Det viktiga är att vi håller oss till sanningen d v s är ärliga, att vi anger källor och citerar när 
vi använder de intervjuades material rakt av och att vi förhåller oss till de etiska reglerna. 

Vi har gjort ett porträtt av varje intervju för att synliggöra helheten och för att visa på komplexiteten 
och variationen i intervjuerna. Widerberg (2002) anser att ett porträtt är sammandrag av verkliga 
personers liv eller situation. Att göra ett porträtt innebär att vi gör en form av analys, att vi själva 
väljer ut vad som ska presenteras och hur det ska göras. Det är dock viktigt att vi garanterar 
informanterna anonymitet.  

Författaren menar, att då man följer hjärnans eget sätt att arbeta, vilket gör att man blir mer kreativ 
och effektiv, blir det på det sättet mer lustfyllt än om man följer en på förhand bestämd och 
disciplinerad tankeprocesser. Hon menar att forskaren kan göra båda delarna; både vara 
strukturerad, men ändå uppslagsrik och kreativ. Vi hade en bild av hur vi skulle gå tillväga, att vi 
skulle följa upp svaren utifrån de frågor vi ställt i problemformuleringen, men även ta vara på andra 
svar som eventuellt framkom. 

Intervjuerna lästes flera gånger och vi antecknade det som var intressant utifrån vår problem-
ställning. Informationen systematiserades och sorterades för att se vad som hängde ihop. Nu kunde 
vi se ett mönster och i det mönstret fanns svar på de frågor vi ställt inledningsvis. Det fanns även 
svar på frågor som vi inte ställt. 

Svaren sorterades sedan i olika teman. Den första sorteringen innebar att vi försökte fastställa deras 
arbetsgång för att se vad de gjorde och inte gjorde när det gäller kartläggning på individ och 
grupp/miljö-nivå. I den andra sorteringen gick vi åter igenom det material som vi hade fått fram i 
första sorteringen, men inriktade oss på de hinder för kartläggning som framkommit, eftersom vi 
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ansåg att den frågan var mest intressant. Hindren analyserade vi sen i tre olika kategorier.              
Hinder för kartläggning på: 

• individnivå 
• miljönivå  
• hinder som framkom i intervjuerna men som inte hade något med kartläggningsarbetet att 

göra (hinder, men för vem?) 
 

Nästa steg blev att titta på hur vi kunde sammanväva tankar i bakgrunden och vårt syfte med de 
teman och kategorier som analysarbetet hade resulterat i. 

Porträtt  
Här nedan redovisas ett porträtt av varje intervju för att synliggöra helheten och för att visa på 
komplexiteten och variationen i intervjuerna. Porträtten av de fyra specialpedagogerna följs av 
porträtten av de tre speciallärarna.  

 
Porträtt specialpedagog Petra 

Petra är specialpedagog och har arbetat på samma arbetsplats i ca.10år. Det var inte så många år 
sedan hon gick specialpedagogsutbildningen. Hon arbetar på en F-5 skola. På skolan finns 
sammanlagt fem stycken specialpedagoger och två speciallärare. 

I den klass där Petra arbetar är hon specialpedagogsansvarig. Hon har en speciallärare knuten till 
sig, halvtid, och hon har två klasser. Pedagogerna pratar med Petra då det uppstår frågor kring en 
elev. Hon är också ansvarig för att ta fram åtgärder, om hon inte kan ta fram åtgärder, tar hon med 
sig ärendet till specialpedagoggruppen och om den inte heller kan hitta åtgärder, så lämnas ärendet 
vidare till det kommunövergripande elevhälsoteamet. Petra arbetar på den kommunövergripande 
elevhälsoteamet 20% och för tillbaka information till skolan.  

Petra gör tillsammans med specialläraren en första individuell kartläggning på förskoleklassbarnen 
direkt på hösten när de börjar. Hon gör en observation på varje barn. Hon gör en lekobservation, 
tittar på begreppsuppfattning, språket, motorisk utveckling m.m. 

Alla elever som behöver har fått ett åtgärdsprogram innan de börjar år 1. Specialpedagogen gör 
sedan tillsammans med specialläraren olika sorters individuella kartläggningar under de år som 
barnen befinner sig på skolan.  

Petra använder sig av olika metoder när hon kartlägger t.ex. observationer, sociogram - 
nätverkskartor som görs med alla barn på skolan, samtal med barn, föräldrar och pedagoger. Petra 
kartlägger barnets lärmiljö, pedagogernas arbetssätt och är väldigt tydlig med att det är det som är 
det viktigaste när hon kartlägger; att det inte hamnar bara på individnivå. Lärandemiljöanalys gör 
hon aldrig på sin egen avdelning, eftersom tanken är att man ska gå in med ett utifrånperspektiv.  

Petra beskriver att det finns hinder för kartläggning och hinder för att göra något åt elevens 
situation. Hon säger också att det är svårt med föräldrasamverkan i vissa fall och att det kräver 
mycket arbete och tid. 

Det är specialpedagogerna själva på skolan som bestämmer hur kartläggningen ska fungera. 
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Porträtt specialpedagog Pia 

Pia är specialpedagog och har arbetat som det i ett par år. Hon arbetar på en skola där de har F- 6. 
Det finns även ett samarbete med förskolan. 

Pia ingår i elevhälsoteamet på skolan tillsammans med rektor, specialpedagog och två elevstödjare.  

De sistnämnda finns på skolan så att de kan gå in och stötta elever i klassrummen, dels om det 
fattas personal eller om det krävs någon mer vuxen. De hjälper till mycket, när det uppstår 
konflikter. 

Pia har ansvar för att göra kartläggningar innan ev. åtgärdsprogram ska skrivas. 

Hon samarbetar med flera personer: pedagoger, specialpedagog, rektor, barn och föräldrar. Pia 
kartlägger barnets behov på två plan, individuellt och organisatoriskt. Den som har huvudansvaret 
för elevens kunskapsutveckling är mentorerna d v s pedagogen som arbetar i klassen. Han eller hon 
gör en första kartläggning och tillsammans med förälder gör de en problemformulering. 
Problemformuleringen och kartläggningen lämnas till elevhälsoteamet, till Pia. När hon fått i 
uppdrag att genomföra kartläggningen från elevhälsoteamet börjar hennes beredning av ärendet. Pia 
tittar på tidigare dokumentation gällande barnets kunskapsutveckling som gjorts genom tester och 
kunskapsavstämningar. Det görs redan i förskolan. Pia samtalar med elev och föräldrar. Hon 
använder begreppet KASAM3 som ett kartläggningsinstrument tillsammans med flera andra. Pia 
försöker hålla sig till övergripande förklaringsområden. Hon tittar på barnets trivsel i klassen, 
miljön i klassrummet, mentorns förhållningssätt och/eller metod, understimulans, språkutveckling, 
fysiska hinder osv. 

När Pia misstänker att det kan finns andra, mer omfattande behov lämnar hon över ärendet till 
läkare och skolpsykolog i det kommunövergripande elevhälsoteamet, att bedöma vad barnet har för 
behov. Pia arbetar också i det här teamet.  

De som bestämmer hur de går tillväga när de gör kartläggning är elevhälsoteamet och hur Pia 
arbetar är hon själv som bestämmer. 

Det finns svårigheter och hinder för kartläggning beskriver Pia. Den största svårigheten är att veta 
var barnen befinner sig kunskapsmässigt, hur mycket de kan. Hon säger också att det är svårt att 
påverka miljön och det klimat som finns i skolan, att ändra på saker och det förhållningssätt som 
pedagogen har. 

 

Porträtt specialpedagog Paula 

Paula jobbar inom det kommunövergripande elevhälsoteamet, och där har hon jobbat som 
specialpedagog i flera år. Paula har tidigare arbetat som speciallärare.  

I Paulas kommun har det kommunövergripande elevhälsoteamet en specialpedagog och en 
skolsköterska som arbetar mot förskolan. Det finns även en kurator som arbetar mot år 7-9 och 

 
3 Antonovskys KASAM-begrepp består av tre delar: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Antonovsky understryker att man inte får se delbegreppen som självständiga enheter utan att de står i 

relation av varandra. KASAM betyder Känsla Av Sammanhang. (Antonovsky, 2005) 
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gymnasiet. I teamet finns personal som har nischat in sig på neuropsykiatriska diagnoser och läs- 
och skrivutredningar. Specialpedagogerna arbetar delvis på sina respektive skolor och många 
arbetar deltid. Det finns ingen som granskar elevhälsan utifrån, men de utvärderar arbetet 
tillsammans och diskuterar vilka argument de har för att arbeta som de gör. Nu i vår får 
elevhälsoteamet psykologhandledning för första gången. 

När ett ärende kommer in till det kommunövergripande elevhälsoteamet är det pedagogen som 
skrivit anmälan tillsammans med rektor och föräldrar. Detta görs på en blankett. Innan en anmälan 
skrivs så har pedagogerna arbetat med problemet i klassrummet, skrivit åtgärdsprogram och haft 
elevvårdskonferens utan att finna en lösning. En gång i veckan har de en konferens där de tar upp 
och diskuterar de elevärenden som inkommit. Beroende på vad problemet är, blir en person utsedd 
som ansvarig för ärendet. Den som blir ansvarig för ärendet går in och tar kontakt med pedagogen. 
Om problemet är av social natur t ex en grupp som fungerar mindre bra, finns istället för 
specialpedagoger kuratorer som kan gå in och arbeta med t ex ART4. Det händer även att 
skolsköterskan behöver gå in, och ibland är det alla dessa olika funktioner som tillsammans måste 
kartlägga ett ärende. Om ett ärende kräver en pedagogisk observation så blir skolläkaren inkopplad, 
men ibland kan det vara lång väntetid.  

Paula är tydlig med att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i arbetet och att man som pedagog 
måste inta en ödmjuk position till föräldrar som ännu inte accepterat att barnet befinner sig i 
svårigheter. 

Paula menar att det finns en risk i att ett problem tolkas som individens istället för att se till 
miljön/organisationen, eftersom det är svårare att komma åt. En annan svårighet ligger i 
observationer av elever eller pedagoger, där båda kan känna sig uttittade eller pedagogen kan känna 
sig misstänksam emot metoden. Paula menar att om man hjälps åt och ser saker tillsammans, blir 
det enklare att lösa problemet. Paula ser olika hinder och svårigheter i arbetet: att stöden inte är 
synliga, att det finns en risk med att specialpedagogerna bara se det som står beskrivet i anmälan 
och hon menar att det är viktigt att de tittar på problemet från flera olika perspektiv och försöker 
vara objektiva; att se helheten.   

Paula har funnit att det i vissa fall kan vara så att föräldrarna har samma problematik som eleven, 
och då måste de ta hänsyn till det också.  

Paula ser också att det finns andra hinder som t ex skolledning, lokaler och schematekniska delar. 
Paula ser också pedagogiska svårigheter med det som eftersträvas i den nya läroplanen – mer frihet 
och mindre styrning. I och med detta blir elevernas funktionsnedsättning tydligare.  

Det kommunövergripande elevhälsoteamet bestämmer arbetsgången och skolläkaren kan ta 
initiativet till en pedagogiskobservation. Det kommunövergripande elevhälsoteamet har en bas-
utredning som man gör om man t ex misstänker att eleven har någon neuropsykiatrisk diagnos.  

Paula menar att lång väntetid till viss extern hjälp inte betyder att man bara ska gå och vänta utan 
hitta sätt att arbeta under tiden, men hon ser dock att hon oftast inte har tid att gå in med t ex 
handledning i de situationerna. 

 
4 ART = Aggression Replacement Training  
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Paula säger också att det är viktigt att inte hela tiden plocka in nya material och arbetssätt utan våga 
hålla kvar vid det man tror på. Hon menar också att det är viktigt att specialpedagogen våga ha ett 
kritiskt perspektiv och vågar granska sig själv. 

 

Porträtt specialpedagog Patrizia 

Patrizia är specialpedagog och jobbar på kommunövergripande elevhälsoteamet halvtid och är 
halvtid anställd på X skola, där hon också är specialpedagog. Patrizia är utbildad mellan-
stadielärare, speciallärare och specialpedagog.  

Den kommunövergripande organisationen har flera olika expertgrupper: en specialpedagoggrupp, 
och en grupp som gör utredningar. I en av grupperna finns också skolläkaren som kan skicka remiss 
till t ex logoped. Till dessa två grupper skickas ärenden som inte blivit lösta i skolans 
elevhälsoteam. Alla grupper bär namn i form av förkortningar. De träffas ungefär 1 gång i 
månaden. Det finns alltid någon representant med från det kommunövergripande elevhälsoteamet 
på skolans egna elevhälsoteam. 

I Patrizias kommun gör eleverna olika tester från år 1 och uppåt.  
När pedagogen ser att en elev har en svårighet så anmäler han eller hon det till skolans 
elevhälsoteam som har möte en gång i veckan. Tillsammans med anmälan till elevhälsoteamet ska 
pedagogen bifoga de åtgärdsprogram som skrivits. Patrizia påpekar att hon önskar att de kunde bli 
bättre på den här delen, för pedagogerna skriver få åtgärdsprogram.  

Vad som händer när ärendet tas upp beror på vad det är för ett slags ärende. Elevhälsoteamet 
diskuterar och hittar lösningar till hur man kan arbeta vidare. Om det görs en läs- och 
skrivutredning så träffar Patrizia pedagogen efter det att testet är genomfört. De tittar först på vad 
som kan göras för eleven i klassrummet. 

Patrizia menar att specialpedagogerna försökt få upp intresset för åtgärdsprogram och försökt stötta 
och hjälpa i skrivandet, men intresset är svalt. Hon tror att pedagogerna inte inser betydelsen av att 
skriva åtgärdsprogram. 

Om en elev har problem som kan härledas till miljön, berättar Patrizia att pedagogen anmäler till 
det kommunövergripande elevhälsoteamet och en pedagogisk observation görs. Elevhälsoteamet 
kan också skicka ärendet vidare till BUP eller HAB eller till en familjepedagog.  

Det är specialpedagogerna som tillsammans arbetat fram en arbetsgång för ärenden och de har även 
bollat idéer med andra pedagoger. 

Patrizia ser arbetsbelastningen som ett hinder. Det händer att hon gör observationer, men oftast 
finns inte tid till detta.  

 

Porträtt speciallärare Lena 

Lena är speciallärare och har arbetat i flera år. Hon arbetar på en skola där man har F-5.  Lena 
beskriver att det finns pedagoger med många olika kompetenser på skolan. Hon ingår i 
elevhälsoteamet på skolan tillsammans med rektor, kurator, skolsköterska och mentor. 
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Det som bestämmer hur kartläggning går till är ytterst farhågan5, säger Lena. Hon berättar att i 
övrigt är det personalen själva som äger frågan. Lena ansvarar för screeningtester som genomförs 
på skolan. Hon följer en arbetsgång som skolområdet har tagit fram. 

Hon använder sig av underlaget hon får från screeningen och hon gör observationer. 
Observationerna görs av pedagogen, arbetslaget, och av Lena. Trygghetsteamet6 får också in 
rapporter på observationer som personal eller elever har gjort.  

Lena kartlägger barnets olika kompetenser så som inlärningsstil, språkförståelse, hur barnet bäst 
kan tillägna sig undervisningen m.m. genom screeningtester.  

Arbetslaget tillsammans med Lena har genom observationer, information, förslag på åtgärder från 
elevhälsoteamet och genom att ha provat olika sätt, kommit fram till vilken hjälp barnet bäst 
behöver. Om de inte finner åtgärder i elevhälsoteamet, så lämnas ärendet vidare till 
kommunövergripande elevhälsoteamet. Lena ansvarar för undervisning av barn som man bedömt 
behöver en- till en- undervisning eller undervisning i liten grupp. 

Det som Lena bl.a. beskriver som hinder är att det är svårt att hinna prata om varje barn 
tillsammans med all berörd personal, att hitta en stund där hela personalens kompetenser finns 
representerade och kan ge sin bild av barnets behov inför bedömningen av vilka resurser de ska 
tillsätta.  

Rektor, SVA-lärare7 och Lena träffas kontinuerligt under terminen för att följa upp vilka barn som 
behöver åtgärder. Där tittar de på hur barnet ligger i förhållande till de insatser pedagogerna har 
bedömt att barnet behöver, om insatserna behöver ökas eller minskas.  

 

Porträtt speciallärare Linda 

Linda är speciallärare och arbetar på en F-6 skola. De är en speciallärare och två specialpedagoger 
på skolan.  

På Linda skola har man ett elevhälsoteam, där elevärenden tas upp. Det har möte varje vecka. Om 
elevärendet måste tas vidare, så har de ett kommunövergripande elevhälsoteam att vidarebefordra 
ärendet till. Kommunövergripande elevhälsoteamet konsulteras ofta då man vill få råd, stöd och 
tips. 

Linda beskriver att man kartlägger alla elever på individnivå med så kallade screeningtester.  

Det finns en arbetsgång för hur kartläggningen ska genomföras, av vem och när. De kartlägger 
främst barnens kunskapsutveckling. Hon berättar vidare att de skriver många åtgärdsprogram och 
de koncentrerar sig i huvudsak på tre områden: grundläggande läsinlärning, grundläggande 
matematikinlärningen och det sociala området.  

När Linda har kartlagt och behöver fördjupa kunskaperna om barnet använder hon sig av olika 
tester t ex. ITPA8. När hon kartlägger barnens sociala utveckling använder hon sig av 

 
5 Farhågan har vi tolkat som att pedagogen känner oro att något inte stämmer. 

6 Trygghetsteam = Antimobbingteam 

7 SVA – lärare = lärare som undervisar i svenska som andra språk 

8 ITPA = kartläggning av barns språkutveckling och fonologiska medvetenhet. 
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nom 
erktyg. 

observationer, samtal med barn, föräldrar och personal. Det är inte alltid kartläggningen sker ge
formella tester utan de använder många andra informella v

På skolan finns det flera nivåer av samtal där de kan kartlägga barnet. Först är det personalen i varje 
klass som tittar på elevens situation, sedan tar de upp ärendet i arbetslaget och senare i 
arbetsenheten och där all personal i år 1-3 finns representerade. Linda beskriver att barnens problem 
befinner sig på det individuella planet, men berättar också att de även gör åtgärder för hela grupper, 
t ex att de har tillrättalagt miljön i klassrummet, har en särskild tanke på hur de utformar gruppen 
osv. 

Det finns en del hinder för kartläggning, men Linda säger att hon har upplevt större hinder på 
tidigare arbetsplatser. Några sådana hinder har varit t ex att rektor inte är tydlig och inte ser vikten 
av att göra en grundlig kartläggning och inte skapar forum eller organisation kring det. 
Elevhälsoteamet organiserar nästa års arbete utifrån det gångna årets erfarenheter.  

 

Porträtt speciallärare Lisa 

Lisa jobbar som speciallärare och har läst kurser i specialpedagogik.   

Som speciallärare arbetar Lisa med elever i alla skolans årskurser och främst i matematik, men även 
andra ämnen. Lisa arbetar med smågrupper och har även pass för enskilda elever. Om pedagogen 
ser att en elev inte klarar matematiken, då går Lisa in och tittar på proven. Det försöker hon göra 
innan hon träffar eleven. Lisa träffar sedan eleven och samtalar omkring gjorda prov och pratar 
igenom vad eleven lyckats med och inte. Hon tycker att det är en bra modell; att utgå ifrån ett 
samtal med eleven.  

Speciallärarna har tagit fram ett kontrakt där det framgår att eleven blir erbjuden hjälp, sedan är det 
upp till eleven att tillsammans med sina föräldrar tacka ja eller nej. Lisa har endast använt sig av 
kontraktet om det har fungerat dåligt t ex att eleven inte kommit till avtalade tider. Pedagogen tar 
kontakt med Lisa via e-post eller pratar med henne. Ibland kommer informationen om en elev via 
en elevvårdskonferens och då via rektorn. Det händer att föräldrar kontaktar henne, men ytterst 
sällan. 

Det är Lisa som bestämmer arbetsgången. Pedagogen tar kontakt med henne. Sedan går hon på 
magkänsla, på sina kunskaper och på hennes erfarenheter och den tid hon har till förfogande. De är 
två personer som arbetar som speciallärare och Lisa tror att de arbetar ganska lika och att de är 
samspelta. De har inte någon speciell arbetsgång som de följer. Lisa säger att de hade hjälpt ännu 
fler elever om organisationen blivit effektivare. 

Ett hinder för att göra kartläggning kan vara de yngre eleverna, som inte kommit så långt i sin 
utveckling att de själva kan säga att de behöver hjälp. Lisa skulle vilja arbeta mer praktiskt med 
matematiken, men hon har varken tid eller möjlighet till det och menar också att eleverna oftast inte 
förstår vitsen med det, eftersom de är vana vid läroboken.   

Lisa tycker att hon når eleven bättre utanför klassrummet, eftersom eleverna då är mer motiverade 
och har insikten och viljan att lära sig. Hon tycker att hon kan påverka gruppens sammansättning. 
Grupperna sätter hon ihop utifrån erfarenhet. Lisa går även in i klasserna som extra stöd för att 
kunna läsa av behovet hos vissa elever. Lisa anser att hon har det specialpedagogiska perspektivet 
med sig i arbetet och tror att inte alla pedagoger tänker specialpedagogiskt.  
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Nedan redovisas pedagogernas tankar om resursfördelning, kartläggning på individ och miljönivå 
samt hinder för kartläggning. I intervjusvaren framkom hinder som vi inte tolkat som hinder för 
själva kartläggningsarbetet. Dessa redovisas under rubriken: Hinder, men för vem? 
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Resultat 
 

Vi har använt vårt syfte och våra frågeställningar för att titta på materialet. Därefter är materialet 
tematiserat under varje fråga. Varje tema är uppdelat i kategorier. Vi har intervjuat sju 
specialpedagoger som arbetar både på det kommunalövergripande elevhälsoteamet och i skolan.  
De tre speciallärarna arbetar på en eller flera skolor. Intervjusvaren har olika perspektiv, men det 
går trots detta att se gemensamma mönster i hur pedagogerna arbetar. 

Intervjusvaren redovisas i teman:  

• resursfördelning 
• kartläggning utifrån individ  
• hinder för kartläggning på individnivå 
• kartläggning utifrån miljö 
• hinder för kartläggning av miljön 
• hinder, men för vem? 
• vem eller vad bestämmer hur de går till väga? 
 

Resultatdelen avslutas med ett reflekterande avsnitt. 
 

Resursfördelning 
Tankar om resursfördelning framkom i ett par av intervjuerna. Några pedagoger framhåller att 
fördelning av resurser är något man arbetar med och menar, att de har insyn, eftersom de arbetar 
fram förslag i olika grupper. 

Bedömningen av resursfördelningen gör skolans elevhälsoteam, säger Linda. De är noga med att 
resurserna ska användas rätt, eftersom de tycker att de har lite resurser i förhållande till de behov 
som finns. De försöker vara ganska grundliga i inventeringen. Elevhälsoteamet fördelar resurserna 
utifrån behovet som de har dokumenterat. 

Klasskonferensen är viktig i resursfördelningshänseende, hävdar Linda. Den ligger också till grund 
för hur de fördelar resurserna.  

Varje klasslärare och den personalen som finns knuten till varje klass, har möjlighet att beskriva sin 

klass så noga som möjligt, inte bara de diagnoser och screeningtest vi gör, utan också sätta ord på 

hur gruppen fungerar socialt och hur, vilka svårigheter och vilka positiva bitar som finns och det ligger 

mycket till grund för sedan hur vi fortsätter att göra kartläggningen i resursfördelningshänseende. 

(Linda) 

Elevhälsoteamet gör ett förslag och sedan gör de en fördelning. Den sker också lite utifrån den 
organisation som finns.  

I år har vi väldigt lite speciallärare mot vad vi hade förra året. Vi har nästan ingenting alls just nu. 

(Linda) 

Linda fortsätter att beskriva hur resursfördelningen ser ut i år, att en del av resurserna lades ut som 
förstärkning i klasserna. 
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En del av arbetsuppgifterna som speciallärarna och specialpedagogerna har haft förut, har de nu 
försökt lägga ut i arbetslaget så mycket som möjligt.  

Sedan är vi inte nöjda med det, men man kanske tänker lite annorlunda till hösten. (Linda) 

Lisa tycker att hon bara kan önska när det gäller miljön, eftersom de har de lokaler och resurser de 
har. Om skolan hade haft större resurser tror hon, att de skulle satsas mer på engelska och andra 
ämnen. Nu satsar de mycket på matematik. 

Lena berättar om olika kompetenser och resurser som de har på skolan. Hon tycker att de har en 
ganska bred kompetens för att ta hand om väldigt mycket. De har pedagoger som undervisar i 
svenska som andra språk, en plusarbetare som har som sitt område att vara en brobyggare för 
romani, speciallärare, specialutbildade inom motorik så de kan ha en motorikgrupp. 

De har idrottslärare, fritidspedagoger, förskollärare, lekarbetspedagog och mentorer. Är det större 
behov som barnen har, konsulterar de externt. 

Var och en har ju sitt.[…] när man ser att det är motoriken som behöver tränas, så är det ju de som är 

motorikansvariga som tittar och tänker vad det kan vara och är det så att man bedömer att det här 

tränar vi här hos oss, då gör vi det […]  jag tycker att vi har fått till det bra, att vi har mycket kompeten-

ser och att vi samverkar… (Lena) 

 

Kartläggning utifrån individ 
 
Anmälan 

När det upptäcks att en elev har en eller flera svårigheter i ett ämne är det ofta den pedagog som 
arbetar med barnet som upptäcker det först och gör en anmälan till skolans elevhälsoteam eller 
senare till det kommunalövergripande elevhälsoteamet. Det sistnämnda sker inte utan att ett arbete, 
samtal eller någon annan typ av åtgärd redan skett i skolans eget elevhälsoteam. Teamens 
sammansättning på skolorna ser olika ut, men de yrkesgrupper som framkommit i våra intervjuer 
är: rektor, specialpedagog, speciallärare, elevstödjare, kurator, skolsyster, socialtjänst, talpedagog, 
psykolog. 

En del av skolorna i den här studien har någon form av blankett som de fyller i, där pedagogerna 
beskriver problemet. Blanketten fylls i av pedagogen, som i de högre åldrarna kan vara den som 
undervisar eleven i ett särskilt ämne. Ibland formuleras problemet tillsammans med elev och 
förälder innan det går vidare till skolans elevhälsoteam. Utifrån hur organisationen ser ut, så bifogas 
information om åtgärdsprogram, screening eller observationer som gjorts.  

 

Arbetsmetoder och organisation 

Lisa berättar att hon till viss del förlitar sig på sin magkänsla då hon pratar med eleven om dennes 
svårigheter. Hon menar att det är viktigt att lyssna in och sedan tolka vad som är problemet utifrån 
sin erfarenhet. 

Ja, nu har vi ju gått på erfarenhet i från de vi hade i 7an och 8an förra året [...] sen går man ju på 

magkänsla på mina kunskaper och på mina erfarenheter. (Lisa) 
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Pia berättar att hon arbetar tillsammans med pedagogen innan de träffar föräldrarna och gör en 
problemformulering. De använder ett kartläggningsformulär, en tankehjälp9. De kartlägger elevens 
kunskaps- och sociala utveckling.  

Pedagogen påvisar även vilka åtgärder man vidtagit genom att sätta ett kryss för olika åt-
gärdsalternativ. Formuläret har sedan pedagogen som grund för det samtal som förs med 
föräldrarna när en anmälan ska göras till elevhälsoteamet. 

Pedagogen ska ju förstås följa barnens utveckling och kunskapsutveckling. Vi har ett reflektionsblad 

som man kan använda som hjälp som mentor, när det är någonting som man funderar på liksom ut-

över det vanliga, när det är något som skaver, när det är något som inte fungerar som det ska. […] 

Det är ett tankeredskap, en hjälp liksom inom vilket område det här kan tänka sig kan vara att det här 

bekymret ligger. (Pia) 

Beroende på hur skolan eller kommunen har valt att organisera sina kompetenser och hur dessa 
sedan har valt att arbeta, ser kartläggningen ut på olika sätt. I våra intervjuer har det framkommit att 
två kommunerna har valt att screena barnen efter en viss modell. Läs- och skrivtester som DLS10, 
Ord/läskejor, Svantest/språkanalys, Fonolek, LUS11, Lässtandardtest av Per Måhl, samt tester i 
matematik är sådana som återkommer med jämna intervaller, för att man ska kunna utläsa hur 
utvecklingen går till. Någon pedagog hänvisar även till de nationella proven i år 5 eller 9. 

En av de tre kommunerna har inte någon sådan modell, i alla fall är det inget som kan utläsas från 
intervjusvaren. Den här kommunen gör dock olika typer av läs- och skrivutredningar, psykiatriska 
utredningar, observationer mm när så efterfrågas. 

Vissa tester genomförs av specialpedagogerna, medan andra tester har pedagogerna ansvar för. 
Vissa skolor lägger också tid på att göra ITPA-tester, socialkartläggning, lekobservationer eller 
tester på motoriken; MTI12 

Ett ITPA-test gör vi ju emellanåt. Där kartlägger vi barnets starka och svaga sidor och där kan vi titta 

lite mera på faktorer som påverkar just läs, läsförmågan och utvecklingen och de språkliga faktorerna. 

(Linda) 

Patrizia berättar att hon även försöker få eleverna att skriva egna berättelser, som hon sedan rättar. I 
hennes kommun har man också valt att screena barnen i år 6 för att de redan där ska få en 
uppfattning om hur individerna och gruppen som kommer till år 7 ser ut.  

Tillvägagångssättet är ett medvetet val, då man vill att eleverna ska få göra dessa tester i en, vad 
man åtminstone tror, tryggare miljö för att också få ett mer tillförlitligt resultat. 

Från förra hösten så har vi börjat testa årskurs 6. Lärarna har blivit ombedda att göra sådana här av-

kodningsprov i 6.an i april. ALP test heter det. Det är läsförståelse och matte. För att få en hum om 

vad det är för grupp som kommer, för att kunna fördela den lilla snutt av stöd som finns. (Patrizia) 

 
9 Reflektionsblad för pedagogen. 

10 DLS = Diagnostiskt läs- och skrivmaterial 

11 LUS = Läs Utvecklings Schema 

12 MTI = Motorik, träning och inlärning; metod av Christer Sandberg 
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Patrizia berättar att de tester som görs dokumenteras. Det samlade materialet får föräldrarna ta del 
av och pedagogerna får en pärm där alla resultat finns i. 

 

Samtal och diskussioner 

Lisa berättar att man i hennes kommun arbetar med samtal. Det är ett samtal mellan specialläraren 
och eleven där man utgår ifrån gjorda prov och de senaste resultaten. Tillsammans diskuterar man 
svårigheter i matematiken och hon lyssnar in och försöker på så vis kartlägga elevens svårigheter 
utifrån det som framkommer i samtalet. Lisa gör även ett rutnät över elevens kunskaper och skriver 
ner anteckningar på det som framkommer i samtalet. 

Jag försöker prata igenom de prov de nyligen gjort och som de misslyckats på, eller inte klarat av. […] 

När vi pratar då hör ju jag vad eleven egentligen kan och inte kan och hur mycket man får hjälpa den 

att komma på. Och utifrån det sen då så försöker jag hitta uppgifter som kan passa. (Lisa) 

Alla speciallärare och specialpedagoger för olika samtal med pedagoger, arbetslag, elevhälsoteam 
och elever. Kontakter med föräldrar görs av de flesta specialpedagoger och speciallärare, men inte 
alltid. Ska någon form av psykologutredning göras blir alltid föräldrarna involverade. Hur mycket 
föräldrarna samtalar med speciallärare och specialpedagoger är lite svårt att utläsa från intervjuerna. 
Linda beskriver att hon som speciallärare för samtal med både barn, föräldrar och andra pedagoger. 
Sedan samtalar även arbetslaget och arbetsenheten omkring eleverna och svårigheterna.  

Jag pratar med eleven och jag möter föräldrarna igen […] jag träffar föräldern också för att få en bild. 

(Pia) 

 

Arbetet i elevhälsoteamet 

När väl problemformuleringen är gjord och ärendet ligger på elevhälsoteamens bord är det deras tur 
att diskutera och komma fram till olika förslag på hur man ska arbeta vidare.  

Det är här som det bestäms hur och vad som ska göras i nästa steg och det är beroende på hur 
problemformuleringen ser ut. Detta sker oavsett om det är på det kommunövergripande 
elevhälsoteamet eller på skolans elevhälsoteam.  

Om en screening inte är gjord tidigare eller om de tester som gjorts är för gamla eller man av någon 
annan anledning finner det relevant att göra nya tester så görs det av specialpedagogen. Pia har 
svarat att efter problemformuleringen blir det specialpedagogens ärende att utreda. Hon gör här en 
beredning, en kartläggning av elevens tidigare och nuvarande kunskaper. 

 I detta skede för hon även samtal med både elev och föräldrar och hon arbetar utifrån 
Antonowsky’s modell KASAM. 

Om man har en hyfsad uppfattning om de här sakerna och om sig själv, så kan man förstå sig på om-

världen, som man behöver kunna förstå sig på, för att kunna ta till sig saker kunskapsmässigt, socialt i 

samspel så här. Om det finns brister här, så blir livet svårt.  Det är inte lätt men det är väldigt grund-

läggande. (Pia) 

När Pia har gjort beredningen diskuteras ärendet i elevhälsoteamet som består av rektor och Pias 
kollega.  
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På Petras skola finns inget elevhälsoteam. De har valt att arbeta på ett annat sätt. De är fem 
specialpedagoger och två speciallärare som jobbar med barnen. Specialpedagogerna träffas en gång 
i veckan. Alla barn kartläggs när de börjar förskoleklass. När en ny svårighet uppdagas så larmar 
pedagogen till specialpedagoggruppen. Petra arbetar tillsamman med speciallärare, de andra 
specialpedagogerna och arbetslaget. De gör flera olika observationer, utredningar och 
kartläggningar av barnen.  

 

Kommunövergripande elevhälsoteam 

Om ett ärende inte kan lösas av skolans elevhälsoteam, så skickas ärendet vidare till den 
kommunövergripande elevhälsan. Den får då titta vidare på problemformulering och åtgärder som 
gjorts och får föreslå fler lösningar.  

Det fungerar ju så att det kommer in elevärenden till mig, där ja lärare, pedagoger rektorer beskriver 

att det är något problem på något vis, där de på något sätt ser att eleven har problem i lärandet. Och 

då ska man ha gått utifrån en processkarta […] där man jobbat med problemet i klassen där 

problemet finns, där läraren har gjort ett åtgärdsprogram, elevvårdskonferenser och när man då har 

gått det här varvet runt och till slut känner att man försökt att lösa det på plats då går det vidare. 

(Paula) 

 

Samtal och vidarebefordran av ärenden 

Det som framgått av intervjuerna är att de olika kommunövergripande elevhälsoteamen har 
konferens en gång i veckan, eller en gång i månaden. Det ser lite olika ut, där de tar upp de 
elevärenden som inkommit från skolorna. Paula och Patrizia berättar båda att de utser en person 
som blir ansvarig för ärendet. Den ansvarige har i uppgift att ta kontakt med pedagogen på skolan 
som gjort anmälan och ge ett besked om vad som händer i ärendet. Om ärendet kräver en 
pedagogisk observation, initieras den ofta av skolläkaren eller någon annan i elevhälsoteamet. 

Om ärendet har inslag av emotionella/sociala svårigheter, så kan det på Patrizia och Paulas skolor 
hamna på kuratorns bord, som då kan arbeta med metoder som t ex. ART.  

I vissa fall behöver man göra ytterligare utredningar t ex hos en psykolog, socionom, talpedagog 
och då kan ärendet skickas vidare till BUP, Socialtjänsten eller Habiliteringen.  

Patrizia kan även erbjuda familjer att träffa en familjepedagog: 

Och då om det är någon elev som har svårigheter med koncentration eller uppmärksamhet eller så, 

så skickar vi iväg den till utredningsteamet13 och där finns skolläkare, kurator, specialpedagog […]  

Då läser man igenom det, eller ja, skolläkaren läser igenom det, och någon av oss läser högt. Kanske 

för att se; vad är det som är problematiken och tillsammans då komma med olika åsikter om; är det en 

psykologutredning som ska till eller är det någon socialutredning. […] från elevhälsoteamet kan man 

ju skicka vidare det till BUP eller HAB eller till X då, som är familjepedagog och då att man inom 

familjen ska kunna samtala om något utan att man behöver ta det till BUP eller HAB eller SOC. 

(Patrizia) 

 
13 Utredningsteamet är här detsamma som kommunövergripande elevhälsoteamet 
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För de skolor som är organiserade så här, är det kommunövergripande elevhälsoteamet så att säga 
sista interna instans. Om ärendet inte kan lösas där, så skickas det alltså vidare till någon extern 
expert som t ex BUP, HAB, Soc. 

Patrizia beskriver hur de i kommunen har organiserat sig så att det från det kommunövergripande 
elevhälsoteamet finns en representant med på varje skolas elevhälsoteam. De har även en ren 
specialpedagoggrupp som kan konsulteras, där enbart kommunens specialpedagoger sitter med. Hit 
skickar elevhälsoteamet på skolan de ärenden som man har vridit och vänt på många gånger och 
ändå inte funnit någon lösning på. Då tas ärendet upp i den här gruppen som diskuterar och försöker 
hitta en ny väg. Specialpedagoggruppen är i den här kommunen något av en intern expertgrupp.  

 

Hinder för kartläggning på individnivå 
Vid intervjuerna framkom att det finns hinder för kartläggning på individnivå, men dessa var få.  

 

Elevens vilja, mognad och insikt  

Ett hinder kan vara de yngre eleverna som inte kommit så långt i utvecklingen att de själva kan säga 
att de behöver hjälp. Lisa berättar att eleverna ibland inte vill följa med henne. Då måste hon jobba 
på att etablera någon slags kontakt. Om hon inte har någon kontakt, så går det inte att fortsätta 
kartläggningen. Ett sätt att etablera en kontakt är om hon gå in i klassen som stödperson under en 
period. Lisa tycker dock att hon når eleven bättre utanför klassrummet, eftersom eleverna då är mer 
motiverade och har insikten och viljan att lära sig, men hon säger att det kan var en lång process, 
innan de kommer dit. 

[…] många gånger så känner jag att eleven vet ju redan om att den är i svårigheter och tar man ut den 

direkt, så då blir det ju precis tvärsom reaktion från den. I åttan fungerar det ju bra, men då har de ju 

oftast kommit längre i sin utveckling, men många slår ju ifrån sig då. Men gör man det här och man 

blir lite bekant och man löser det och man hjälper andra, då känns det inte konstigt att följa med ut ur 

klassrummet. (Lisa) 

Lisa önskar att hon kunde jobba mer praktiskt med matematiken, men det har hon varken tid eller 
möjlighet till. Hon menar att eleverna oftast inte inser vitsen med det, för dem är så fast vid 
läroboken.   

Och bara det att säga, att ni ska bara göra de här uppgifterna, blir svårt för dem. De fattar inte det. 

Och vi har ju skala t ex som är så konkret; i ett rum, man ska göra om och så säger man att du behö-

ver inte göra de här uppgifterna i boken nu, men de ska göra dem ändå. Och det är ju inte mitt fel, det 

är ju någon annanstans som, någonstans på vägen och jag mäktar inte med att motivera dem, då 

måste de vilja. (Lisa) 

 

Observation 

Specialpedagog Paula påpekar en annan svårighet som uppstår när hon går in i och observerar en 
elev i en klass. Eleven ska inte känna sig uttittad. Det kan också vara svårt för pedagogen att det 
kommer in en annan person och observerar. Vissa pedagoger kanske är misstänksamma mot 
metoden. Paula menar, att om man hjälps åt och lösa problemet tillsammans så blir det enklare och 
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problemet blir inte så stort. Hon föreslår t ex att specialpedagogen eller någon annan filmar 
pedagogen i klassrumssituationen och att arbetslaget sedan kan titta på materialet tillsammans. 

[…] man kanske i arbetslaget kan titta på hur det funkar och hur de här eleverna är tillsammans och 

kanske man inte behöver alla gånger dra på så stort på en gång för att få det att fungera. (Paula) 

 

Helhetsperspektivet 

Paula betonar vikten av att hitta källan till problemet. Det kan t ex vara pedagogiskt material eller 
lärarbyten. I vissa fall har eleven en väldigt besvärlig social situation omkring sig och sen kan det 
ovanpå det finnas en funktionsnedsättning. Hon menar att det är viktigt att se helheten. 

Svårigheten ligger i att specialpedagogen inte alltid ser till hela bilden. Paula påpekar att de även 
måste se livsperspektivet; vad som händer efter elevens skolgång.  

Man måste ju även se livsperspektivet; vad händer efter skolan, det kanske inte är lätt att veta vad 

eleven behöver stöd med, arbetsförmedlingen, aktivitetstöd, LSS-stöd. Det finns så många sånna 

delar som gör att man är så i behov av att ha det här papperet, eller diagnosen på något sätt för att få 

tillgång till de här stödresurserna som finns. Det är sånt som man inte tänker på i skolan så hemskt 

mycket, tror jag, för att de säger att: man behöver ingen diagnos för ni vet ju ändå, men man måste ha 

det här livsperspektivet för att hitta bra vägar och stöd så att det blir så bra för eleven som möjligt. 

(Paula) 

Eftersom det är pedagogens beskrivning som ligger till grund för anmälan till det kommun-
gemensamma elevhälsoteamet, menar Paula att det finns en risk med att bara se det som står 
beskrivet. Paula menar, att det är viktigt att de tittar på problemet från flera perspektiv och försöker 
vara objektiva. Hon menar, att det finns en poäng med att skriva ner ett problem, för utifrån det kan 
många pusselbitar ramla på plats. Det kan visa sig att problemet kanske ligger på ett helt annat plan 
än man först trodde. Det som i början såg ut att vara ett problem för individen, kanske visar sig vara 
ett organisatoriskt problem. Paula påpekar, att de måste ta hänsyn till alla faktorer. Hon menar, 
också att fördelen med att stå utanför är att man har möjlighet att se ett mönster som kanske inte 
pedagogen alltid ser.  

 

Kartläggning utifrån miljö 
De pedagoger vi har intervjuat har beskrivit hur de kartlägger barnets miljö utifrån olika perspektiv.  
 

Klassen 

När Patrizia upptäcker att en elev har problem som kan härledas till miljön så görs en anmälan till 
skolans elevhälsoteamet och pedagogerna blir ombedda av elevhälsoteamet att göra en pedagogisk 
observation. 

Linda berättar att en stor del av kartläggningen görs på klasskonferenserna, som är i början av varje 
läsår. Varje klasslärare och den personalen som finns knuten till varje klass har möjlighet att 
beskriva sin klass så noga som möjligt. Inte bara de diagnoser och screeningtest specialpedagogerna 
gör, ligger till grund för kartläggning utan pedagogernas tankar om hur gruppen fungerar socialt, 
vilka svårigheter och vilka positiva bitar som finns beskrivs också.  
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Klassrumsmiljö 

Pedagogerna tittar mycket på klassrumsmiljön. Linda tar upp att man kartlägger strukturen i 
klassrummet. Det kan vara hur materialet är placerat på ett särskilt sätt för att det ska vara lätt för 
barnen att använda det. Det kan också vara hur möbleringen är, hur ljuset är, hur placering i grupper 
är, om eleven behöver placeras individuellt och användandet av skärmar. Petra kallar det för 
lärmiljöanalys. 

Du hamnar på rummet, du hamnar på pedagogerna och väldigt lite på barnet och oftast hjälper det ju 

hur bra som helst. (Petra) 

Paula tar inte upp något om hur hon kartlägger klassrumsmiljön, men hon berättar att hon har färre 
redskap att ta till när hon ska kartlägga miljön, men beskriver inte närmre hur detta går till. Paula 
har på sin agenda att ta fram ett dokument, ett slags åtgärdsprogram att använda när de vill skriva in 
hur de ska jobba med organisationen eller gruppen. 

Det Lisa tycker att hon kan påverka är gruppsammansättningen. Grupperna sätter hon ihop utifrån 
erfarenhet. Hon har lärt sig vilka som fungerar bredvid varandra och vilka som inte ska sitta bredvid 
varandra. 

Det gäller ju att sätta ihop grupper som passar ihop och som inte trivs för bra ihop för då blir det en 

pratgrupp, men ändå så ska de ju inte vara osams. Så jag försöker att tänka det finns en plan med 

det. (Lisa) 

 

Interaktion 

Petra och Pia pratar om hur man kartlägger pedagogernas interaktion med barnen, hur man pratar 
med eleverna osv. Petra beskriver också att man kartlägger vem av personalen som passar bäst med 
eleven. Både Petra och Linda säger, att man kan ändra pedagogers schema för att det ska fungera 
för eleverna. De övriga tar inte upp något som tyder på att man kartlägger personals interaktion med 
barnen. 

Petra beskriver hur de varje termin gör nätverkskartor, sociogram, på alla elever på skolan.  

Sen gör vi en sammanställning av den lilla gruppen, stora avdelningen och hela skolan. Är det så att 
ett barn inte är vald av någon då får de direkt vuxet lekstöd för att statushöja. (Petra)  
     

Pia säger:  

Vi försöker hålla oss till att det kan inte vara hur mystiskt som helst […] att det kan handla om trivseln, 

hur miljön är, hur klimatet är. (Pia) 

Linda, Petra och Pia berättar att de kartlägger kulturen i skolan genom observationer och genom 
samtal med elever, föräldrar och pedagoger. Det kan ske med elever och pedagoger i grupp men 
även enskilt. De samtalar med elevernas föräldrar om hur barnets trivs i enskilda samtal.  
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Hinder för kartläggning av miljön 
I intervjuerna framkom ett antal hinder för kartläggning av miljön och de redovisas i texten som 
följer. 

 
Tid och arbetsbelastning 

Patrizia ser arbetsbelastningen som ett hinder. Tidsbristen som uppstår när det är mycket arbete 
resulterar i korta samtal och färre möten. 

Ja, många tycker ju att det är väldigt mödosamt med det här. De har så fullt upp över öronen med 

jobb, att där fylla i och skriva det är ju suck och pust, och de förstår ju inte att det måste till. (Patrizia) 

Linda och Lena säger att det är viktigt att all personal som arbetar med en klass får tid att prata 
kring eleverna, men menar att det inte är helt enkelt att hitta den gemensamma tiden. Linda 
beskriver hur fritidspedagogerna ofta är stressade; hur de arbetar i två verksamheter. Hon menar att 
det här är en anledning till att organisationen inte alltid fungerar idealiskt. Möten läggs på tider när 
fritidspedagogerna inte kan komma. Linda har funderat på om dem ibland känner att de inte 
efterfrågas och prioriteras. Att fritidspedagogerna inte finns med på möten beror även på 
kommunikationsbrist. Linda påpekar att det handlar om lärarpersonalens inställning; att de måste 
tänka på att lägga möten på andra tider och vilja få hela beskrivningen av eleven. Lena berättar att 
personalen på hennes skola har hittat en lösning på det problemet. De har bestämt att ett 
personalmöte på våren ska friläggas för att de ska få en gemensam tid när alla kompetenser kan 
samlas och samtala kring ett och samma barn. 

Lena beskriver, att det ofta är många personer inblandade i att göra en kartläggning på hennes 
skola. Hon tycker att det är en tillgång, att de kan se ärendet på flera olika sätt. Det som däremot 
kan vara hinder är att samla ihop många personer till möte. Hon menar att det tar tid innan alla har 
fått säga sitt, innan man har fått en samlad bild. Lena påpekar också, att personalen kan ha väldigt 
olika uppfattningar om vad det är som är vad och att det är en anledning till att det tar tid.  

Pia säger däremot: 

[…] att man kan ju säga att man inte har tid fast det är ju inte sant. Man har den tid man har. (Pia) 

Petra säger, att hon inte vet om hon kan säga att tid är ett hinder. På den skola som hon arbetar är 
tiden inget hinder, för hennes tjänst är utformad på sådant vis att kartläggning ingår i hennes arbete. 
Hon menar, att det är därför hon är på arbetet.  

Om det inte finns den typen av tjänst på en skola kan tiden vara ett hinder, tror hon. Linda säger 
också, att det alltid uppkommer obalans mellan tid och arbetsuppgifter i början av ett läsår. 

Eftersom vi har så lite resurser så är vi så angelägna om att prioritera just kartläggningen, men ibland 

kan man tycka att kartläggningen tar så mycket tid att insatserna, alltså den tiden som vi gör kartlägg-

ningen på är ju också den tiden vi har för att göra insatser. Det är något som vi funderar över. (Linda) 

Lisa menar att hon hade hjälpt ännu fler elever om de hade haft en effektivare organisation 

 

Kunskapssyn, grundsyn och kompetens 

Det som Pia beskriver som ett av hindren är att veta var barnen befinner sig i sin utveckling, vad de 
kan och hur de fungerar. Pia beskriver det som en kamp att hela tiden ha elevens 
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kunskapsutveckling klar och tydlig för sig. Pia säger att de pratar med varandra och följden är att 
det inte alltid skrivs ett åtgärdsprogram och att arbetet inte alltid blir fullständigt dokumenterat.  

Vi jobbar med att bli mycket duktigare på att dokumentera vad vi gör och slutsatserna vi kommer till. 

För så är det ju utan all tvekan att om man inte dokumenterar så vet jag ju inte om en månad eller två 

om det har ändrat sig eller inte. Det är ju livsfarligt. Det är jättesvårt att få det att fungera. (Pia) 

Lena upplever att det ibland kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs när det finns 
bekymmer inom ett barns språkutveckling. 

När det gäller svenska som andra språk, det är väl där som man ibland kan vara lite tveksam, är det 

här ett läs- och skrivbekymmer, specifikt, eller är det språket? Det är väl där emellan man inte riktigt 

alltid kan se vad som är vad men det är ju egentligen inte ett hinder. Det är ju bara att bestämma att 

den ena pedagogen tar det, så får vi se vad det blir. (Lena) 

Lisa påpekar att hon sällan pratar med den ordinarie pedagogen. Hon vet av erfarenhet att det är 
svårt för pedagogen att i detalj veta vad alla elever kan och inte kan just nu. Pia, Petra och Paula 
menar, att det många gånger handlar om att prata om vilket förhållningssätt skolan och pedagogerna 
har. 

Jag tänker på det här med skolkulturen för det är ju också ett hinder, tycker jag.  

[…] Vad man har för kunskapssyn vad man har för människosyn, attityd till människor med funktions-

nedsättningar: Ska de gå här? Ska de gå någon annanstans? 

Ta den här eleven och ta bort den härifrån och gör något med den och sätt tillbaka den, […] och det 

där speglar ju oftast en skolkultur. (Paula) 

Paula upplever ett hinder i att skolorna inte tar mer hjälp av det kommunövergripande 
elevhälsoteamet och att de inte för en dialog kring elever. 

Hon tror att det beror på att skolledare och pedagoger inte ser den kunskap som specialpedagogerna 
har. En ledare som inte jobbat tidigare med ett pedagogiskt ledarskap eller jobbat inom en annan 
sektor eller nivå i skolan kan ha svårigheter med att leda arbetet. Paula menar, att det uppstår ett 
glapp. Linda beskriver samma problematik; att det är viktigt att rektorn är tydlig. Hon menar, att det 
är ett hinder om man som pedagog jobbar på en skola där rektor inte ser vikten av att göra en 
grundlig kartläggning och inte skapar forum eller organisation så att det fungerar. Linda hävdar, att 
om var och en gör på sitt sätt, så är det också ett hinder. 

Linda tycker, att bristen på kompetens kan vara ett hinder. Hon berättar, att de har lagt en del av 
kartläggningsarbetet och screeningtesterna på pedagogerna som arbetar i klassen, eftersom de har så 
lite speciallärarresurs. Linda berättar, att det är speciallärarna som tidigare har haft det ansvaret. 
Pedagogerna har då gjort på lite olika sätt beroende på erfarenhet och kunskap om hur man gör en 
kartläggning. En del av testerna och kartläggningarna har varit nya för dem och då har de inte 
riktigt vetat hur de ska göra och då blir inte kartläggningen riktigt bra. 

Nu har vi lagt en del av kartläggningsarbetet, eftersom vi har haft så lite speciallärarresurs och vi har 

tidigare haft det ansvaret, lagt ut det på klasslärarna.[…] Det har varit nytt för dem, en del av det och 

då har de inte riktigt vetat hur de ska göra och då blir inte kartläggningen helt bra. Man kan också 

säga att kompetens och kunskap kan vara ett hinder. (Linda) 
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Patrizia arbetar på det kommunövergripande elevhälsoteamet. När de får in ett ärende som de ska 
kartlägga, önskar de få in en anmälan från pedagogen och tillsammans med den anmälan ska 
åtgärdsprogram som skrivits bifogas. 

Ett hinder i detta är att det är ett svalt intresse hos pedagogerna, enligt Patrizia, att skriva dessa och 
menar att specialpedagogerna försökt få upp intresset för åtgärdsprogram och försökt stötta och 
hjälpa i skrivandet, men att det inte hjälper. 

[…] med åtgärdsprogram vet jag inte, men jag gissar att de fattar inte vitsen med det. Flera har jag 

försökt förklara för, men de fattar ändå inte vitsen med det. Så att gör inte en så gör inte den andra. 

(Patrizia) 

Patrizia hävdar att det sett ut så här under alla år hon arbetat. Hon tycker att det är dåligt av 
Skolverket att de inte har gått ut med ekonomiskt stöd eller utbildning omkring detta. Patrizia 
menar att pedagogerna inte inser betydelsen med att skriva åtgärdsprogram, att det är en process 
och inte ett papper som skrivs och sätts in i en pärm.  

 

Ekonomi och det pedagogiska ledarskapet 

Paula menar att skolledare i allmänhet har mer ekonomiskt ansvar och att det pedagogiska 
ledarskapet kommer i skymundan. Några av speciallärarna och specialpedagogerna, som har en 
organisation där det finns ett kommunövergripande elevhälsoteam, beskriver att ekonomin inte är 
ett bekymmer för kartläggning. 

I de här fallen betalar inte skolan för de tjänster skolan nyttjar som t.ex. skolpsykologsutredningar, 
förslag på åtgärder osv. 

Lena beskriver det så här:  

Det är inte en ekonomisk fråga längre eftersom vi äger de här kompetenserna inom området. Vi har 

tillgång till det utan en extra kostnad. Så har det inte varit tidigare utan man har hyrt in från skolhälso-

service t.ex. (Lena) 

Paula tror en lösning skulle kunna vara att anställa en biträdande rektor som skulle kunna komma in 
och vara pedagogisk ledare. 

Lena ser att resursbristen är ett hinder och att det är en ekonomisk fråga. Hon säger att de har viljan, 
ambitionen och förmågan, men påpekar att om de vore fler speciallärare och specialpedagoger, så 
skulle arbetet gå snabbare och eleverna skulle få hjälp fortare.  

 

Föräldramedverkan 

Petra berättar om hur svårt hon tycker det är med föräldrasamverkan. Hon menar att hon inte 
kommer någonstans utan föräldrarna och beskriver att det är svårt att arbeta i den sortens område, 
där många av föräldrarna ser skolan lite som en myndighet. Petra hävdar att de inte alltid har lust att 
samarbeta och mötas, utan att de uppfattar skolan som ett hot. Många föräldrar kommer aldrig till 
skolan. Petra förklarar att hon lagt ner mycket arbete på att hitta föräldrakommunikation med just 
de grupper som inte vill ha kommunikation med skolan. Hon tycker att hon har lyckats ganska bra 
med detta, men att det fortfarande är ett hinder. Det tar mycket tid. 
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Det är ju ett hinder för utan föräldrarna kommer jag ingenstans. Många föräldrar kommer aldrig hit. De 

som jag vill prata med är ju de som inte kommer hit. Så är det ju. Det där har jag lagt ner jätte, jätte 

mycket jobb på att hitta föräldrakommunikation med just de grupper som inte vill ha kommunikation 

med skolan. (Petra) 

Paula säger att det kan vara så att föräldrarna, i vissa fall, har samma problematik som eleven, och 
då måste de ta hänsyn till det också. Föräldrarna kanske glömmer att komma på möten, glömmer 
tider och då blir det mycket merarbete. Ett problem i de här sammanhangen är, enligt Paula, att 
elevhälsoteamet inte kan ha ett närmre samarbete med socialtjänstens individ- och familjeomsorg, 
eftersom de har strängare sekretess än skolan. 

Det kan vara så att föräldrarna, i vissa fall, har samma problematik, och då måste man ju ta hänsyn 

till det också sen och de glömmer att komma på möten och glömmer tider och komma och det 

glöms bort och det då blir det ju så mycket mer och då är det ju ett problem att man inte kan ha ett 

mer nära samarbete med socialtjänsten, individ och familjeomsorgen. Att de går in i ett tidigt skede 

att man kan stötta istället för att det går så långt att man måste göra en anmälan. (Paula) 

För att kompensera denna problematik, har elevhälsan en kurator kopplad tätt till gruppen, som kan 
fungera som informatör kring olika stödfunktioner.  

Paula menar, att det är viktigt att föräldrar och pedagoger kommer in i samma tankebanor och får 
samma referensramar kring barnet. Paula menar, att det här kräver en oerhörd ödmjukhet, eftersom 
föräldrarna har en bild utav barnet, och pedagogerna har en bild och det är inte säkert att de bilderna 
ser likadana ut. 

Det är ju ofta en kris också för föräldrarna att inte barnet utvecklas så som förväntat om man säger så. 

Problemen kanske uppstår mer i skolmiljö än vad det gör hemma för att där är barnet van och föräld-

rarna är vana att barnet är på ett visst sätt och man kanske har en struktur i tillvaron som gör att det 

fungerar någorlunda bra och sen kommer dom in i en skolmiljö, till en stor klass och det är förvänt-

ningar osv. och då kanske man ser problemet där så att det kan ta tid. Så man får ha en oerhörd öd-

mjukhet och lyhördhet för föräldrarna. (Paula) 

Paula påpekar, att det är viktigt att pedagogen inte hamnar i konflikt med föräldrarna. Det är viktigt 
att de får ett respektfullt bemötande och att pedagog och förälder hittar ett sätt att förstå varandra. 
Hon hävdar också, att det går att genomföra åtgärder utan att det behöver innebära stora 
förändringar. Paula säger, att det kan handla om att tydliggöra pedagogiken och hur man kan jobba 
kring de här barnen. Hon menar, att skolan kan göra dessa åtgärder med eller utan diagnos.  

 

Hinder, men för vem?  
Hinder för skolutveckling 

Ett annat problem som Paula märker i skolan har att göra med teoriförakt. Hon menar, att 
pedagogerna inte intresserar sig för forskning eller engagerar sig i fortbildning; att de inte har klara 
strategier för vad de behöver lära sig mer om eller ser vilka kunskaper som fattas. 

Det pedagogiska ledarskapet kommer i skymundan på något sätt och där ja, jag tror ju på det här med 

biträdande rektor som skulle kunna komma in och vara pedagogisk ledare och tog tag i det och tog in 

synpunkter och tog reda på vad behöver vi för kunskaper, för det är ju en skillnad att vara omedvetet 
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okunnig och att vara medvetet okunnig, alltså om man vet vad man saknar så kan man ju också fråga 

efter det. Fast där är ju ett problem. (Paula) 

Hinder för eleven och pedagogen 

Tid 

Lena berättar att det tar lång tid innan ett ärende kommer fram i kön, när man anmäler till den 
kommunövergripande elevhälsan eller till externt stöd t.ex. Skoldatateket. Problemet är tiden och 
köerna. 
 

Ledarrollen 

Hur pedagogen väljer att arbeta och dennes ledarroll kan också vara ett hinder för eleven. Likaså 
kan gruppens storlek och sammansättning ställa till problem. Paula menar att pedagogen måste 
ställa sig frågan: för vems skull?  

Det finns ju också forskning som visar, det finns ju också med i den här Fischbeins modell om det 

pedagogiska rummet där man skiljer på att det finns en auktoritär och en auktoritativ14 lärare, sätten 

att jobba och ofta så jobbar ju en lärare inom de här olika ramarna, men när det t ex gäller elever med 

autism, du måste ha en helt annan pedagogik. […] och det kanske är väldigt svårt för de här eleverna 

att gå i en stor klass, man måste fråga sig för vems skull? (Paula)  

Lisa tycker, att hon som tänker utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och samtidigt jobbar som 
klasspedagog tänker på ett annat sätt. Lisa hävdar, att en del pedagoger menar att om eleven inte 
klarar provet, så måste eleven göra om samma prov, men i en svårare version. Lisa tycker inte att 
det här är en bra modell och hon gör istället tvärtom.  

 

Läroplanen 

Paula ser även pedagogiska svårigheter med det som eftersträvas i den nya läroplanen – mer frihet 
och mindre styrning, och i och med detta blir elevernas funktionsnedsättning tydligare. 

[…] när man kommer in som specialpedagog och ska ha handledning och så känner man att läraren 

står i en omöjlig situation och behöver egentligen ha en till hjälpande hand och så börjar man prata 

om förhållningssätt så kan det bli väldiga krockar egentligen, därför att ja pedagogen ser ett praktiskt 

problem och behöver ha mer behöver ha en extra resurs för att nå målstyrningen[…] Man kanske inte 

har givit förutsättningarna för att det här ska fungera, man har satt ribban för högt och då slås fler 

elever ut och problemen ökar ju och då är det ju därigenom som det är fler elever som upptäcks 

naturligtvis. (Paula) 

 

Osynliga stödfunktioner 

Att stöden i skolan inte är synliga kan vara ett problem. Paula hänvisar till universitetens och 
högskolornas ofta välutformade information till elever med t ex dyslexi. Hon berättar hur man på 
deras hemsidor ofta återfinner tydlig information med hela uppsättningen av självklara stöd för 
personer med funktionsnedsättning. 

 
14 Autoriktativ lärare = bjuder in eleven till att göra det den är bra på (Paula) 
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Hinder för åtgärd  

Paula säger att det även finns svårigheter i att de inte vet hur utveckling av miljö- och organisation 
ska dokumenteras i någon form av åtgärdsprogram.  

Men däremot är det ju ett problem när man ser att här är det ju faktiskt organisationen som brister 

eller ledarskapet på skolan över huvudtaget och då kan det ju vara svårt, var gör vi av den informatio-

nen eller den kunskapen? (Paula) 

Lisa har en önskan om bättre lokaler. Hon önskar att de kunde sätta upp skärmar, för hon tror att 
många elever har behov av att sitta enskilt. Lisa menar, att många elever tycker att det är svårt att 
arbeta om de sitter tillsammans runt ett bord, att de störs lätt och att de har behov av att titta vad 
grannen gör. 

Lena berättar, att en av hennes arbetsuppgifter kan vara att ha undervisning med en elev eller ha 
undervisning med en mindre grupp. Det beror på vad man har kommit fram till är det bästa för 
barnet. Hon berättar, att de gör likadant i klassrumssituationen om de har tillgång till flera än en 
klasslärare i gruppen och i olika aktiviteter.  

Petra beskriver det på följande vis:  

Det är svårt ibland att motivera personal till att göra de här förändringarna. Ibland är det ju faktiskt så 

att det är lite tradition att det är ungen som har problemet. Det är ju en strid. Ett hinder är traditionerna 

i så fall. (Petra) 

Pia påpekar att klassrumsmiljön är svårast att göra något åt: 

Det som är svårast är klassrumsmiljön, tycker jag. Den försöker vi också titta på. Det är det som är 

svårts att påverka. Det är inte alltid jag är riktigt överens. (Pia) 

I intervjuerna framkom inte enbart hinder för utvecklingsarbete, det framkom även möjligheter. 

Möjligheter för skolutveckling 

Linda berättar att de på hennes skola har en mycket god struktur och menar, att det är lätt att bli 
hemmablind och tro att det ser likadant ut på alla skolor. Lindas skola har arbetat med 
skolutvecklingsfrågor. De har under många år läst och fått kompetens i hur man driver 
skolutvecklingsarbete och fått kunskap om de teorier som ligger bakom. Hon menar att den goda 
strukturen bottnar i en organisation som ställt sig positivt till ett utvecklingsarbete. 

 

Vem eller vad bestämmer hur de går tillväga? 
Lisa berättar, att de är två personer som arbetar som speciallärare och hon tror att båda arbetar 
ganska lika. Hon upplever att de tänker likadant, men de har inte någon speciell arbetsgång som de 
följer. Lisa planerar själv hur hon ska lägga upp sitt arbete. Pedagogerna på skolan tar kontakt med 
henne och sen går hon på magkänsla, kunskaper, erfarenheter och den tid hon har till förfogande. 

Patrizia menar, att det är elevhälsoteamet och specialpedagogerna som tillsammans arbetat fram en 
arbetsgång och de har även bollat idéer med andra pedagoger.  
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Tanken med arbetsgången är enligt Patrizia, att arbetet ska bli mer lätthanterligt. 

Var det inte jag som skulle göra det där? Och så var det nån annan som höll på med det. Och det blir 

bara en röra och då är det lättare om alla kan hänvisa till den här gången. Det blir mindre slitage för 

oss. (Patrizia) 

Paula säger, att det kan vara skolläkaren som tar initiativet till en pedagogiskobservation. 
Elevhälsan har en bas-utredning15 som de följer om man t.ex. misstänker att eleven har någon 
neuropsykiatrisk diagnos.  

Petra berättar, att specialpedagoggruppen bestämmer vilken arbetsgång som är lämplig tillsammans 
med pedagoger i svenska och matte. De kunskapstester som kommunen bestämt att de ska göra t 
ex. DLS- test gör eleverna andra terminen i tvåan.  

Pia berättar, att det finns en mall för arbetsgången. Elevhälsoteamet har bestämt formen för den. 
När Pia ansvarar för kartläggningen är det hon som bestämmer hur och på vilket sätt den ska 
genomföras. 

Vi träffas kontinuerligt under terminen […] och ser, ligger det fortfarande rätt, har det kommit till 

någonting, kan vi plocka bort någonting. Det är en gång som vi har utvecklat. (Lena)                                                                     

Lena säger, att det egentligen är farhågan som ytterst bestämmer hur de går tillväga och påpekar att 
det är pedagogen som är den första som märker att barnet inte kommer att klara målen i år 5.  

Ja, egentligen är det ju farhågan, ytterst, den första som märker det här är ju mentorn. (Lena) 

Linda berättar, att de gemensamt bestämmer arbetsgången utifrån årets erfarenheter. De omarbetar 
arbetsgångens struktur inför varje läsår. 

 

Reflektioner  
Individnivå 

Vid analysen av de intervjuer som vi har gjort, har vi sett att skolorna gör någon form av 
kartläggning. Intervjusvaren i vår undersökning visar, att när det handlar om att kartlägga på 
individnivå så skiljer sig tillvägagångssättet något. Några skolor har ett elevhälsoteam där rektor, 
specialpedagog, speciallärare, kurator, elevstödjare, skolsyster, socialtjänst, talpedagog, psykolog 
finns representerade. Den exakta sammansättningen av deltagare ser olika ut för olika skolor. En 
skola har istället för ett elevhälsoteam en specialpedagoggrupp, men med liknande funktion.  

Några skolor har ett formulär på vilken anmälan görs till elevhälsoteamet. I anmälan formuleras 
problembeskrivningen av ärendet. Vissa skolor bifogar screeningtester, dokumentation om 
observationer och åtgärdsprogram med anmälan.  

 
15 Läs- och skrivutredning, om eleven har problem med matte så görs en pedagogisk observation 

(PO). PO är ett formulär som skickas runt till de pedagoger som finns runt omkring eleven och 

eventuellt går de in och gör en observation och om eleven ska remitteras till habiliteringen så behövs 

det göras en WISK- utredning – en psykologisk utredning. Ibland har skolsköterskan syn- och hörsel 

undersökning. 
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Arbetsgången och metoderna för hur man kartlägger ser olika ut. Några skolor gör en grundlig 
kartläggning på flera områden innan man går vidare. En av specialpedagogerna arbetar med en, av 
henne kallad, tankehjälp tillsammans med pedagogen. I denna tittar pedagogen på flera olika delar 
relaterat till elevens eget arbete, kunskap och interaktion med andra. En speciallärare beskriver hur 
hon förlitar sig på egna erfarenheter och det hon uttrycker som en ”magkänsla” då hon samtalar 
med barnet om de prov den har gjort. Samtalet blir här en metod för kartläggning.  

Två kommuner har tydliga metoder för screening, men den tredje har det inte. Det behöver dock 
inte betyda att de inte gör sådana tester i den kommunen, bara att vi inte kan utläsa det från 
intervjumaterialet.  

Samtal och föräldramedverkan 

Föräldrar medverkar och samtalar med speciallärare och specialpedagoger, men i hur stor 
utsträckning kan vi inte säga något om utifrån det material vi har. Vi kan endast se att det sker 
samtal med föräldrar. Några av de intervjuade nämnt att föräldrar är med i problem-
formuleringsfasen vid anmälan till elevhälsoteamet. Något som alla speciallärare och special-
pedagoger återkommer till i intervjuerna är just samtalet kring ärenden och elever, samtal med 
elever, med andra pedagoger, arbetslag och föräldrar. Vi tror att i samtal med föräldrarna skulle 
pedagogen kunna ta reda på mer om elevens förutsättningar genom att ställa frågor som: 

• Hur kan pedagogen ta vara på elevens resurser, insikt och egen vilja, elevens starka sidor 
och låta dem utvecklas och komma fram?  

• Ställer pedagogen lagom stora krav på eleven? 
• Hur tar skolan tillvara på föräldrarnas kunskap om barnet och hur och var kan detta komma 

in i en kartläggningsprocess? 
 

Miljönivå 

Kommunövergripande elevhälsoteam 

Gemensamt för de tre kommunerna där dessa speciallärare och specialpedagoger arbetar är att det 
finns ett kommunövergripande elevhälsoteam. Dit skickas ärenden som de inte finner lösning på 
eller som kräver experthjälp, ibland externt. Det kommunövergripande elevhälsoteamet har träff en 
gång i veckan eller en gång i månaden. Det ser olika ut hur organisationen i kommunen är 
uppbyggd. 

 

Resurser  

Två av speciallärarna pratar om hur de fördelar resurserna. En av dem säger att de har lite resurser 
utifrån de behov som finns och att de är noga med hur de fördelar dem. Den andra specialläraren 
beskriver att de har bred kompetens och kan ta hand om väldigt många skilda behov. 

Ekonomi och andra resurser kan också utgöra hinder för kartläggning. Några har dock i intervjuerna 
uttryckt att där kommunen valt en organisation med ett kommunövergripande elevhälsoteam, så 
behöver inte den enskilda skolan ta lika stora kostnader för utredningar osv. 

Vi kan inte utläsa i intervjusvaren om den ena skolan har mer resurser än den andra.  

I en undersökning som Skolverket (2005) har gjort beskrivs att skälet till att vissa elever får för lite 
stöd är bristande resurser. Det som beskrivs som bristande resurser är att det behövs fler vuxna och 
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att det behövs mer kompetens. De elever som inte prioriteras vid resursfördelning är de elever som 
beskrivs som blyga och initiativsvaga. Några menar, att tystlåtna föräldrar inte märks och deras 
barn blir förlorare i kampen om resurser (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  

• Använder man resurserna på rätt sätt och har personalen rätt kompetens för de behov som 
finns på den skolan? 

• Hur kan skolan motverka att bara ett fåtal får den hjälp som de är berättigade? 
• Hur kan skolan se till att resurserna blir så rättvist fördelade som möjligt? 

 

Klassrummet 

De pedagoger vi har intervjuat har beskrivit hur de kartlägger barnets miljö utifrån olika perspektiv. 
Klassrumsmiljön är den del som de tittar mest på, men de beskriver också att de observerar barnens 
interaktion med varandra genom social kartläggning och lekobservationer.  

Två av specialpedagogerna tar inte upp något om hur de kartlägger klassrumsmiljön, och en 
specialpedagog, säger att hon har färre redskap att ta till när hon ska kartlägga miljön, men 
beskriver inte närmare hur detta går till. Två av de intervjuade beskriver hur de kartlägger 
pedagogernas interaktion med barnen och båda hävdar att de kan ändra pedagogers schema utifrån 
hur pedagogen fungerar tillsammans med barnen. De andra intervjuerna ger ingen information om 
att man arbetar på detta sätt.  

• Hur kan det komma sig, att inte alla skolor har redskap för att kartlägga miljö-, grupp- och 
organisationsnivån?  

• Är begreppet kartläggning av miljö/grupp/organisation något som inte funnits på agendan? 
 

Samtal och föräldramedverkan 

Några av specialpedagogerna/speciallärarna tar också upp att de kartlägger kulturen i skolan genom 
observationer och genom samtal med elever, föräldrar och pedagoger. En av specialpedagogerna 
menar, att det kan vara så att föräldrarna, i vissa fall, har samma problematik som eleven, och då 
måste de ta hänsyn till det också. Hon påpekar också, hur viktigt det är att få med föräldrarna i 
arbetet och att pedagoger och föräldrar delar samma bild av barnet. Hon nämner, att det är viktigt 
att försöka acceptera varandra och att man som specialpedagog möter föräldrarna med ödmjukhet. 
En specialpedagog berättar, om hur svårt hon tycker det är med föräldrasamverkan, utan föräldrarna 
kommer hon ingenstans. Specialpedagogen beskriver svårigheterna med att många föräldrar ser 
skolan lite som en myndighet.  

Wingård (2007) menar i sin undersökning, att den som tolkas som problembärare är den eller de 
som har svårigheter. Svårigheterna klassas i de flesta fall till den enskilde eleven. Föräldrar ses på 
samma sätt, som problembärare. Författaren menar, att pedagogerna inte vet vad de ska göra med 
eleven och får då problem. Relationer, arbetssätt, arbetsformer, skolsituationen i sin helhet och 
gruppens sätt att fungera diskuteras inte som orsak till problemet. 

• Tar de vara på föräldrars stöd och möjlighet till samarbete?  
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Tid 

I intervjuerna har tidsbristen och arbetsbelastningen nämnts som ett hinder för kartläggning av 
miljön. Pedagogerna har beskrivit hur arbetsbelastningen kan bli för stor för både pedagoger, 
speciallärare och specialpedagoger. 

• Om tiden inte räcker till och det blir det ett hinder för att barnen ska få det de har rätt till, 
vad händer då? 
 

Kompetens, kunskapssyn och ledarskap 

Ett annat hinder är den kunskapssyn som pedagogen har och vilken grundsyn som genomsyrar 
organisationens tankar och pedagogik d v s den kunskapssyn som råder i skolan. Här betonas det 
pedagogiska ledarskapet som viktigt. I en av intervjuerna framkommer att det har skett en stor 
utveckling på hennes skola just därför att det pedagogiska ledarskapet har varit tillåtande, 
uppmuntrat kompetensutveckling och att det har satsats på utveckling inom det området. 

I några av intervjuerna framkommer också behovet av att bli bättre på att veta var barnet befinner 
sig i utvecklingen, eller pedagogens brist på den kunskapen. 
För att hitta former för att använda skolans resurser, så att alla elever får en så god lärandemiljö 
som möjligt har rektorerna en central funktion (Myndigheten för Skolutveckling, 2005). 

• Varför ser kartläggningen så olika ut i olika skolor? Hur påverkar det situationen för elever 
i svårigheter?  

• Hur överensstämmer arbetet med begreppet "En skola för alla?  
• Hur ska specialpedagogerna motverka misstänksamhet?  
• Hur kan specialpedagogen behålla ett helhetsperspektiv och hur kan det kvalitetssäkras?  
• Tar man vara på elevgruppens starka sidor? 
• Har pedagogen utvecklat en bra kunskapssituation för alla elever? 

 
Hinder, men för vem? 

En av specialpedagogerna säger, att hinder även gömmer sig i läroplanen, då kraven kanske blir 
oöverkomliga för några elever, blir även svårigheterna synliga. Den nya läroplanen innebär enligt 
henne mer ”frihet och mindre styrning”. Liksom läroplanen kan lärarens arbetssätt och ledarskap 
innebära hinder för en elev med svårigheter. 

En elev som inte vet vilka stöd den kan få tillgång till, eller en pedagog som inte vet vilka stöd som 
finns att erbjuda, stöter naturligtvis på hinder. 

• Hur kommer det sig att pedagogerna i intervjuerna berättar om hinder som inte har något 
med kartläggningsarbetet att göra?  

• Kan det vara så att de är osäkra på vad de kan se som kartläggning eller att det inte finns 
några tydliga gränser mellan arbetsuppgifterna för pedagog, specialpedagog och 
speciallärare? 

  

Vem eller vad bestämmer hur de går tillväga? 

En av speciallärarna säger att det är hon själv som bestämmer hur hon ska gå tillväga, men säger 
också att de inte följer någon speciell arbetsgång. 

De andra specialpedagogerna och speciallärarna säger att man bestämmer tillsammans i grupper 
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t ex elevhälsoteamet på skolan, specialpedagoger tillsammans med speciallärare, rektor tillsammans 
med speciallärare och andra pedagoger på skolan och i det kommungemensamma elevhälsoteamet. 
En av specialpedagogerna berättar att tanken med arbetsgången är att arbetet ska bli mer 
lätthanterligt. 



 45

 

Diskussion 
 

Syftet med den här uppsatsen var dels att beskriva och förklara hur fyra specialpedagoger och tre 
speciallärare arbetar med pedagogisk kartläggning på individ och miljönivå. Vi ville även få större 
kunskap om vem eller vilka som bestämmer hur den pedagogiska kartläggningen genomförs, vilka 
hinder och svårigheter som framkommer när pedagoger ska genomföra en kartläggning.  

 

Kartläggning  
Hinder  

När vi analyserade intervjuerna upptäckte vi att det för pedagogen finns ett flertal hinder för att 
kunna genomföra en kartläggning. Vi kategoriserade informationen vi fått fram och resultatet 
visade att hinder återfinns inom följande områden: elevens mognad och insikt, svårigheter i och 
med observation, att som specialpedagog ha fokus på helheten, tiden och köerna till den 
kommunövergripande elevhälsan, kunskapssyn, kultur, kompetens, ekonomiska resurser, det 
pedagogiska ledarskapet och föräldrasamverkan. 
 

Hinder, men för vem? 

Pedagogerna talade även om hinder, som vi inte anser vara hinder för att genomföra en 
kartläggning. Vi har tolkat det osynliga stödet, hur pedagogen väljer att arbeta och vilken ledarroll 
pedagogen väljer, som hinder för pedagogen eller eleven. Vi menar, att otillräckliga lokaler och att 
pedagoger inte vet hur man ska dokumentera kan hindra genomförandet av åtgärder, men inte 
kartläggningsarbetet.  

Hur kommer det sig att pedagogerna i intervjuerna berättar om hinder som inte har något med 
kartläggningsarbetet att göra? Kan det vara så att pedagogerna är osäkra på vad en kartläggning 
innebär? Är det så att gränserna mellan en pedagogs, en specialpedagogs och en speciallärares olika 
arbetsuppgifter i praktiken blir otydliga?  Vi kan egentligen inte ge några svar på dessa frågor, men 
vi tycker att det kan vara viktigt att ändå reflektera över att vi i intervjuerna fick dessa svar, som vi 
inte tycker att vi kan koppla samman med kartläggningsarbetet.  

  

Individ eller miljönivå? 

Efter att ha analyserat intervjusvaren kunde vi i huvudsak utläsa att mycket av kartläggningen sker 
på individnivå. Det uppstår i flera fall en diskrepans i kartläggningen på miljö- och 
organisationsnivå, även om flera skolor genomför en sådan. Flera av pedagogerna kartlägger 
individen utifrån att problemet finns hos individen och inte i pedagogens arbetsmetoder, bemötande 
eller gruppen. När pedagoger tittar på det som en enskild elev behöver i klassrummet betyder det att 
det ändå blir på individnivå som kartläggningen görs. Det framgår inte om pedagogerna tänker i ett 
vidare perspektiv. Vi anser, att det som är bra för en elev kan även vara bra för alla de andra. 

Skolverket påpekade redan 2001 att förändringar i den fysiska miljön inte föreslås lika ofta som 
andra åtgärder (Skolverket, 2001 Att arbeta med stöd och hjälp av åtgärdsprogram). 
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Wahlund (2002) beskriver att det är enklare att skriva åtgärder som inte rubbar hela organisationen: 

[…] det är inte alla verksamheter och arbetslag som karakteriseras av ett sådant samarbete att verk-

samhetsåtgärder känns lätta att förverkliga; hellre då skriva åtgärdsförslag som inte rubbar den givna 

organisationen. (sid.32) 

Några av specialpedagogerna/speciallärarna tar upp, att de även kartlägger skolans kultur. Det här 
görs genom observationer och genom samtal med elever, föräldrar och pedagoger. Återigen hamnar 
kartläggningen på individnivå, eftersom det inte framgår om pedagogerna pratar med alla barn och 
föräldrar om kulturen i skolan. Endast en specialpedagog pratar om att hon gör sociogram - 
nätverkskartor med alla barn på skolan för att kartlägga elevernas sociala status på flera nivåer, i 
den lilla gruppen, i den stora gruppen och på hela skolan.  

En speciallärare berättar, att hon utgår ifrån en slags farhåga, att hon lyssnar in och sedan tolkar vad 
som är problemet utifrån sin erfarenhet.  Wahlund (2002) beskriver, att han upptäckt liknande 
situationer i den undersökning han gjorde kring åtgärdsprogram. Det visade sig att det i 
åtgärdsprogrammen inte förekommer några som helst hänvisningar till utvecklingsscheman. 
Elevens utveckling beskrivs ofta som en helhet utan uppdelning på särskilda förmågor. Inte heller 
förekommer några behovsanalyser. Wahlund (2002) säger också att många av åtgärdsprogrammen 
är starkt individfokuserade och anpassnings-inriktade. 

Vi menar, att elevens förutsättningar inte kan tillgodoses på ett kvalitetsmässigt sätt om 
organisationen inte kartlägger barnens behov i ett helhetsperspektiv, utan inriktar sig på, som vi i 
några fall sett, individen eller delar av individens behov. I Wingårds (2007) undersökning 
framkommer det, att det saknas mål och pedagogiska utredningar i åtgärdsprogrammen. 

En kartläggning av skolan ur ett miljöperspektiv, anser vi, är en mycket viktig del av det 
elevvårdsarbete som sedan följer. Vi har genom undersökningen förstått att det är enkelt att göra 
kartläggning på individnivå. Svårigheterna och hindren förläggs många gånger till individen fastän 
problemen ligger på ett annat plan.  
 

Trygghet 

Westling Allodi (2007) fann i sin undersökning bevis för att skolmiljön hade inverkan på barnens 
prestationer. I bakgrunden berättade vi att författaren anser att det är ett hög prioriterat område att 
finna verktyg för att säkerställa kvaliteten på skolans lärmiljö. 

Myndigheten för Skolverket (2007) har nyligen gett ut ett material som handlar om ökad trygghet, 
trivsel och arbetsro i skolan. 

Vi tror att det i skolans kultur, tradition, kunskapssyn och handling ligger en hel del dolda koder.  
Vi menar, att för att nå fram till Skolverkets önskan om en ökad trygghet i skolan, så måste det 
finnas verktyg för att titta på organisation, grupp och miljö och synliggöra kulturen och de 
värderingar som finns.  

 

Kultur 
Tidigare studier visar att elevers svårigheter ofta framställs som skolspecifika. Det innebär att vad 
som av skolan värderas vara en svårighet hos eleven, inte sällan utgör en slags bild av den gällande 
kulturen på just den skolan. Det verkar som att bilden av ”lika – för – alla – ideologin” ligger till 
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grund för vem som får beteckningen att ha ”skolsvårigheter”. Vi menar att problemet är större än så 
och handlar egentligen om vad utbildning och skola är till för. 

Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2005) ska eleven i en skola för alla, å ena sidan bemötas på 
den nivå den är och å andra sidan ska elevernas prestationer bedömas enligt i förväg uppställda mål 
som är lika för alla. Vi menar att det är i den diskrepansen som behov av särskilt stöd uppstår.  

 

Det moderna samhället 

Vi vill här göra en återkoppling till det vi inledningsvis tog upp i studiens bakgrund om skolkultur 
och traditioner. I Anderson et al., (1999) skriver Thavenius att skolan idag inte ser ut som den 
gjorde för 50 år sedan och vi liksom han, menar att samhället inte är det samma längre. Skolan är en 
del av samhället och kommer att påverkas och bör påverkas och genomsyras av det samhälle i 
vilket skolan är en del. 

Hur mycket har skolan förändrats och vilka förändringar står den inför? 

Kortfattat kan vi, efter att ha läst Hermann (2004), säga att enligt Giddens tankesätt utgår 
bildningen idag från individens individuella och specifika visioner om bildning där även individens 
vardagsliv ingår. Vi menare att vi redan har tagit ett steg i den riktningen i den svenska skolan i och 
med kommunaliseringen.  

 

Kommun och skolans organisation  
Vi ställer oss frågande till att kartläggningen ser så olik ut på de skolor där vi intervjuat 
specialpedagoger och speciallärare. Innehållet i kartläggningen, eller var man väljer att lägga 
tonvikten är upp till varje skola att bestämma. Vi tror, att detta i förlängningen kanske kan leda till 
helt olika förutsättningar för eleven beroende på vilken skola eleven går i. 

I Lpo 94 (2006) står det, att elevernas olika förutsättningar och behov är något som skolan ska ta 
hänsyn till och att det finns olika vägar att nå målen. Läroplanen säger, att det vilar ett särskilt 
ansvar på skolan att ta hand om de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. Vi 
menar att det är en av orsakerna till att undervisningen inte kan utformas lika för alla. 

Med detta i bakhuvudet, menar vi, att skolan måste göra kartläggningar för att elevens behov ska 
kunna upptäckas och ringas in. Skolan ska på det sättet kunna erbjuda rätt åtgärder på individ – 
miljö och organisationsnivå. Enligt Specialpedagogsutbildningen16 är en av specialpedagogens 
arbetsuppgifter att tillsammans med rektor och skolans personal bidra till utveckling av det inre 
pedagogiska arbetet. Detta ska syfta till att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge de 
elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det. Vidare ska en specialpedagog kunna analysera 
svårigheter på organisations- grupp- och individnivå. Så här i efterhand tänker vi att det hade varit 
intressant att titta närmre på specialpedagogernas och speciallärarnas utbildningsbakgrund. Tanken 
med detta skulle vara att upptäcka om det finns skillnader i sättet att kartlägga en elevs svårigheter 
inom ett specifikt område. Vi har emellertid inte fördjupat oss i den frågeställningen och kan därför 
inte diskutera den aspekten vidare, men vill ändå lyfta frågan för att den kan vara av betydelse. 

 
16 Om specialpedagogutbildningen 90p går att läsa på Stockholms Universitets hemsida: 

www.specped.su.se 
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Kommunen 

När kommunaliseringen fick genomslag decentraliserades skolorganisationen. ”Makten” 
förflyttades från makro till mikronivå. Nu var det upp till varje kommun, varje skola, rektor och 
arbetslag att tolka och värdera hur skolan skulle arbeta mot de uppställda målen. Det här är något 
som även framgår i vår undersökning, eftersom vi ser att skolorna arbetar på olika sätt när det gäller 
kartläggning. 

Eleven borde påverkas av hur och på vilket sätt skolan genomför en kartläggning, eftersom det 
kanske inte upptäcks vilka behov eleven har. I värsta fall kan det bli det en godtycklig bedömning 
och personalens ungefärliga eller slumpmässiga tolkningar av elevens behov som avgör om eleven 
ska få det rätta stödet som den har rätt till. 

Det tycker vi blir orättvist för dessa elever och är inte acceptabelt. Vi tror, att en kartläggning på 
grupp/miljö/organisationsnivå många gånger skulle resultera i att elevens behov kan tillgodoses. 

Vår undersökning visar att pedagogerna gör någon slags kartläggning, men alla har inte metoder 
och redskap för hur och på vilket sätt de ska göra det. Det är underligt att kommunerna skiljer sig 
åt, när det finns tydliga riktlinjer om hur skolan ska utreda elevers särskilda behov. 

Givetvis kan det tyckas att organisationen måste se olika ut, då olika kommuner har olika 
förutsättningar, olika aktörer och olika individer i skolorna. En gemensam grund för elevvården i 
alla kommuner att förhålla sig till och arbeta utifrån, kanske ändå vore ett önskemål. I alla fall om 
vi ska sträva efter en likvärdig skola och ”en skola för alla”. 

 

Arbetsuppgifter 

I den moderna skolan har pedagogen fått en ny roll och arbetsuppgifterna har blivit förändrade i och 
med att vi lever i ett modernt samhälle. Många av pedagogerna i vår undersökning upplever att det 
tar för mycket tid. Thavenius (Andersson, et al., (1999) skriver att saker tar tid och att en del av det 
pappersarbete som tillkommit pedagogerna kan vara både berikande och betungande. Vi är benägna 
att hålla med om att det givetvis är så, men i förlängningen blir inte läraryrket ett stimulerande 
arbete om det mesta av pedagogernas tid går till ”pappersarbete”, än mindre utvecklande. Här 
kommer rektor, skolledning och arbetslags professionalism in. Hur kan man effektivisera arbetet 
och samtidigt uppfylla de krav som skolan har?  

En lösning skulle kunna vara att förlägga en del av pappersarbetet till gemensam arbetstid, t ex att 
man skriver dokument gemensamt i arbetslaget när alla kompetenser är samlade på ett och samma 
ställe. Hur man ska lösa problemet är ändå upp till varje skola, men vi tror att detta är en del av 
skolorganisationen som man hittills inte brytt sig så mycket om. Pedagoger i skolan har fått fler 
uppdrag, men hur många skolor har tittat på hur man kan effektivisera arbetet och organisationen? 
Hur många rektorer har insett att fler arbetsuppgifter, men lika mycket tid måste innebära en 
omorganisation av t ex tiden. Omorganisationer handlar många gånger om att förflytta människor 
till nya positioner eller nya arbetsuppgifter. Vi menar, att det i skolan är hög tid att omorganisera, 
men framförallt se över de ”osynliga” delarna i organisationen som: tid, strukturer, rutiner, 
traditioner m.m. 



 49

Det går inte längre att säga ”så har vi alltid gjort”. Thavenius (Andersson, et al., 1999) påpekar att 
den tid när klassläraren kunde stänga dörren om sig till sitt klassrum och efter lektionernas slut 
kunde gå hem, den tiden är över.   

 

Expertsystem 

Det moderna samhället är komplext på många sätt. Vi har byggt upp strukturer för hur vi ska 
hantera olika situationer i det moderna samhället. Vi förlitar oss till det som Giddens (Hermann, 
2004) talar om som expertsystem. Ett tydligt exempel på expertsystem är hur kommuner och skolor 
har valt att organisera sin verksamhet t ex inom elevvården. Även om det i vår studie enbart finns 
tre kommuner representerade, så kan vi ändå se att de har valt att organisera verksamheten på helt 
olika sätt. Deras expertsystem ser alltså olika ut. Det behöver i sig inte vara en nackdel, men 
kvaliteten på det arbete som utförs måste på något vis kunna säkerställas, menar vi. Alla elever ska, 
oavsett om man bor längst upp i norra Sverige eller längst ner i södra, få stöd och hjälp utifrån sina 
förutsättningar.  

En av specialpedagogerna berättade i intervjuerna, att tanken med arbetsgången är att arbetet ska bli 
mer lätthanterligt. Det här påvisar att det även för pedagogerna finns vinster med en tydlig 
arbetsgång. En del av pedagogerna i studien har uttryckt att tiden inte räcker till. För att återkoppla 
till det vi tidigare skrev om effektivisering av organisationen, så är det inte säkert att rådande 
expertsystem som t ex organisation av tid, arbetsuppgifter, arbetsfördelning mm är det mest 
effektiva. 

Vi måste tänka på att skoltiden är en begränsad tid i varje människas liv, där varje år bör användas 
på bästa möjliga sätt för individen. Den tid som förspills när pedagoger säger att de inte har tid, 
eller den tid som försvinner i väntan på att en utredning ska bli klar, är elevens individuella tid till 
utveckling som försvinner. Den elev som hamnar mellan två stolar och inte får den lagstadgade 
hjälpen inom rimlig tid, kommer också att fortsätta att gå i skolan i det mellanrum som uppstår 
emellan de egna behoven, kraven på uppnående, skolans mål och krav på uppnående av eleven.  

Skolledning, rektor, arbetslag och pedagogers professionalism ligger i att effektivisera och 
konkretisera expertsystemen. Det, menar vi, är viktigt, eftersom hela organisationen och alla aktörer 
som ingår där, ställer sin tilltro till att dessa fungerar. Vi vill, att skolorna arbetar för att elever ska 
få ett snabbt och kvalitativt stöd, så att de inte hamnar i ”mellanrummet” utan att de kan utvecklas 
och tillgodose sig sin utbildning på bästa möjliga sätt. 

Vem eller vad bestämmer? 
På frågan: Vem eller vad bestämmer hur du ska gå till väga? hänvisade några pedagoger till den 
arbetsgång som specialpedagogen eller skolan arbetat fram. Några hänvisade till att de bestämmer 
tillsammans med andra pedagoger, rektor och elevhälsopersonal. Vi fick även svaret att pedagogen 
själv bestämmer hur den planerar och genomför sitt arbete. 

Vi såg att det verkar ingå många delmoment i ett elevvårdsarbete, och det innebär att det blir en 
relativt stor grupp människor som blir involverad i arbetet kring en elev. Vi tror, som vi även 
tidigare påpekat, att det krävs att expertsystemen ses över effektiviseras och konkretiseras. 
Expertsystemet i det här fallet är arbetsgången. 
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Det är rektor som leder och fördelar arbetsuppgifterna på en skola och rektor är därmed den person 
som har huvudansvar för att skolan har en fungerande arbetsorganisation. Skolans uppdrag är att 
genomföra de lagar och riktlinjer som finns i uppställda i Skollagen, Lpo94 och i dokument som 
Salamancadeklarationen. Vi ser en risk i att specialpedagogen, specialläraren eller pedagogen själv 
bestämmer sin arbetsgång och sina arbetsuppgifter. Specialpedagoguppdraget, speciallärarens 
insatser eller pedagogens undervisning kan bli ett ”ensamarbete” som få har insyn i. Vi tror, att det 
är viktigt att det finns en tydlig arbetsbeskrivning för alla pedagoger, men att det i den 
arbetsbeskrivningen finns utrymme för personlig prägel och möjlighet till att ta nya vägar om så 
behövs. Det är också viktigt att skolan har en organisation där pedagoger samverkar med varandra, 
där dialogen ges det utrymme som krävs för att kunna hjälpa och stötta elever på bästa sätt.  

Vi utgår ifrån att elevvårdsteamen utvärderar sitt arbete någon gång under året, men vi tycker att det 
även borde finnas en utomstående person eller grupp som granskar elevteamens arbete och 
arbetsgång regelbundet. Alla vinner på en effektiv organisation, där alla vet sina arbetsuppgifter och 
när och hur dessa utvärderas och följs upp. Det bör ligga i varje skolorganisations intresse att få en 
konkret, kvalitativ och effektiv arbetsgång. Då skulle elevvårdsteamens arbete lyftas till det 
skolutvecklande arbete som det faktiskt är.   

 

Föräldrasamverkan 
Skolverket (2008) påpekar att resultatet har blivit bättre där det funnits en dialog mellan elev, 
förälder och pedagog i samband med skrivandet av åtgärdsprogram. Vi anser, att samarbetet mellan 
hem och skola är en viktig del av förutsättningarna för att eleverna ska lyckas i skolan. 

En av specialpedagogerna berättar om hur svårt hon tycker det är med föräldrasamverkan, utan 
föräldrarna kommer hon ingenstans. Hon menar, att det blir ett problem när föräldrar inte har lust 
att samarbeta med skolan och möta pedagogerna. Specialpedagogen berättade att en del av 
föräldrarna uppfattar skolan som ett hot.  

Skolverket17 menar, att både elev och vårdnadshavare ska bli involverade i utformningen av 
åtgärdsprogrammet. De ska bli delaktiga i de beslut som skolan tar och de arbetsmetoder och 
arbetsformer som skolan använder. 

 

Upprättandet av åtgärdsprogrammet ska ske i samråd med eleven och dess vårdnadshavare, men det 
är alltid rektorn som har det yttersta ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas, även om 
vårdnadshavarna skulle motsätta sig detta.  

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram ut-

arbetas. (http://www.skolverket.se/sb/d/1947#content) 

Några pedagoger i undersökningen har påpekat att föräldrar uteblir, därmed står skolan inför det 
faktum att många föräldrar inte är delaktiga. Vi menar, att det är ett problem som gör att 
Skolverkets bestämmelser blir svåra att följa. Om inte föräldrarna är med när åtgärdsprogrammet 
ska skrivas, kommer resultatet med största sannolikhet att bli sämre för eleven. Vi tror, att en 

 
17 Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se ger upplysningar om åtgärdsprogram 

http://www.skolverket.se/
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gemensam ståndpunkt för vilka åtgärder som ska göras på individnivå och en överenskommelse 
mellan skola, föräldrar och barn måste vara en förutsättning för att nå ett resultat som leder framåt. 

 

Utvecklingsbara frågor 
Föräldrar 

I intervjuerna påpekas vikten av att pedagoger och föräldrar samarbetar och har en liknande bild av 
barnet. Det framkommer också att föräldrasamverkan kan vara svårt. I en kartläggningsprocess är 
det viktigt att mötet mellan föräldrar och skolpersonal blir på lika villkor. Om föräldrar uppfattar 
skolan som ett hot och de själva känner att de befinner sig i underläge, kan osäkerheten bli till ett 
hinder för att mötas. Skolan måste ha ett ödmjukt förhållningssätt eftersom myndighetspersoner, i 
detta fall skolpersonal, kan blir uppfattade som expertpersoner. Vi undrar: 

• Hur det påverkar det situationen för elever i svårigheter när skolans samarbete med 
föräldrarna inte fungerar? 

• Hur skolan tar vara på föräldrars kunskap om barnet? 
• Tar man vara på föräldrars stöd och möjlighet till samarbete? 

 
Kartläggning  

Vid de genomförda intervjuerna med specialpedagoger och speciallärare såg vi att alla skolor inte 
har redskap för att kartlägga på miljö/grupp/organisationsnivå. Det blir svårt att sätt upp relevanta 
mål i ett åtgärdsprogram när inte elevens svårigheter har ringats in.  
Vi funderar på: 

• Är begreppet kartläggning av miljö/grupp/organisation något som inte funnits på agendan? 
 

Resurser och kompetens 

I en undersökning gjord av Skolverket (2005) beskrivs bristande resurser som ett skäl till att elever 
får för lite stöd. Det som beskrivs som bristande resurser är att det behövs fler vuxna och att det 
behövs mer kompetens (Myndigheter för skolutveckling 2005).  

Vår undersökning visar att en organisation som ställer sig positiv till utvecklingsarbete ger god 
struktur och möjligheter till kompetensutveckling. Skolor med bred kompetens bland personalen 
har stor möjlighet att ta hand om barnens behov. Vi undrar: 

• Hur kan skolan se till att resurserna blir så rättvist fördelade som möjligt?  
• Använder skolan resurserna på rätt sätt och har personalen rätt kompetens för de behov som 

finns på skolan?  
 

Slutord 
Det har varit intressant att fördjupa sig i ämnet kartläggning. Vi har fått en djupare förståelse för 
hur skolor genomför kartläggning på individ- och miljönivå. Det vore bra om åtgärdsprogram 
skrevs för hela klassen/gruppen i de fall pedagogen kan se att åtgärderna ska ligga på gruppnivå. På 
så sätt skulle alla föräldrar, till de elever som åtgärdsprogrammet berör, kunna bli involverade. I vår 
undersökning var det ingen som tog upp åtgärdsprogram för en grupp/klass. Vi har också förstått att 
det uppstår en hel del hinder på vägen, men att det finns stora möjligheter om skolans ledning 
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ställer sig positiv till fortbildning, forskning och skolutvecklingsfrågor. Starkt pedagogiskt 
ledarskap verkar vara en del av lösningen för att nå ”en skola för alla” en välutvecklad dialog 
mellan föräldrar, elev och pedagog verkar vara en annan.  

Vår förhoppning är att vår C-uppsats har satt igång en tankar hos dig som läsare. Tankar som 
förhoppningsvis påbörjar en förändringsprocess i din hemkommun och din skolorganisation. 
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Bilagor 
 

Missivbrev 
 
C-uppsats, förfrågan om intervju 
 
Hej! 

Jag heter X och arbetar på X-skolan i X. Jag och min studiekamrat X läser Överbryggande kurs i 
specialpedagogik (30hp) på lärarhögskolan i Stockholm. Under våren ska vi skriva en C-uppsats,  
som kommer att behandla hur man arbetar med behovsinventering inför skrivandet av 
åtgärdsprogram. Syftet med denna studie att undersöka vilka metoder lärare arbetar med på individ 
och miljönivå, vem eller vad bestämmer hur man går till väga och om finns det några hinder eller 
svårigheter för att göra en kartläggning.  

Vi vill intervjua verksamma pedagoger, från olika städer, med erfarenhet av att skriva 
åtgärdsprogram för att utreda detta. Medverkan är frivillig och intervjumaterialet kommer endast att 
användas i uppsatsen och behandlas konfidentiellt. Skolans namn kommer inte att nämnas i 
undersökningen.  

När C-uppsatsen är klar kommer den att offentliggöras och tryckas och du kommer självklart få ett 
exemplar av den färdiga utgåvan. Förhoppningen är att uppsatsen kan vara till hjälp för pedagoger i 
arbetet med att göra kartläggningar inför skrivandet av åtgärdsprogram. 

Det bästa vore om intervjun kunde ske på en ostörd plats, så att vi kan prata i lugn och ro. Intervjun 
kommer att spelas in på diktafon och beräknas ta ungefär 40 - 60 minuter. Inspelningarna kommer 
att raderas efter att jag har använt dem i min uppsats. 

 

Tack för din medverkan. 
 

Om du har några frågor, så kontakta mig! 

 

Vänliga hälsningar X 

 

Namn:  

Adress: 

Telefonnummer: 
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Intervjuguide 
 

Kan du berätta för mig hur du/ni kartlägger barns behov av särskilt stöd utifrån: 

 

- individ  

 

 

- miljö 

 

 

 

Vem eller vad bestämmer hur du/ni går till väga? 

 

 

 

Upplever du att det finns några hinder eller svårigheter för att göra en kartläggning? 
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