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Sammanfattning 

Studien initierades av att det är många elever i dagens grundskola som inte uppnår målen i 
svenska trots specialpedagogiska insatser. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur det specialpedagogiska stödet ges till de elever som inte 
når målen i svenska och dessutom att belysa de processer som leder till att det 
specialpedagogiska stödet ger positiva resultat. 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där datainsamlingen gjordes genom nio halvstrukturerade 
intervjuer på fyra olika skolor i en svensk kommun.  

Respondenterna är utvecklingsledare, rektorer, specialpedagoger och klasslärare som 
sammantaget representerar organisations-, grupp- och individnivå. Sammanlagt genomfördes 
nio intervjuer. 

 

Resultatet av studien pekar åt att tidiga insatser, goda metoder, motiverade elever, god 
självkänsla och bra hjälpmedel är framgångsfaktorer som enligt respondenterna leder till att 
många elever i behov av särskilt stöd når grundskolans kunskapsmål i svenska. 

Nyckelord 

specialpedagogiska insatser, utvärdering, goda metoder och måluppfyllelse. 
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Förord 

Under arbetet med uppsatsen har vi lärt oss fantastiskt mycket allt ifrån hur man uttrycker sig 
när man skriver någonting vetenskapligt till hur roligt och utvecklande det är att arbeta 
tillsammans med någon. Vi har verkligen skrivit tillsammans genom att sitta vid datorn 
tillsammans och genom att maila utkast till varandra. Intervjuerna och transkriberingsarbete är 
det enda som vi har genomfört helt och hållet på varsitt håll. En tanke som har slagit oss är om 
det här arbetet hade varit möjligt att genomföra utan datorer och Internet. Det är många resor 
som denna uppsats har gjort genom cyberrymden.  
 
För att skriva denna uppsats har vi haft stor hjälp av flera personer. 
Vi vill särskilt tacka är våra respondenter som tagit sig tid att besvara våra frågor och berätta om 
sitt arbete med specialpedagogiska frågor. Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare 
Anna Lena Lange. Utan hennes råd och stöd hade det inte blivit någon uppsats. 
 
Botkyrka april 2009 
 
Lena Sundqvist och Kerstin Ångman  
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Inledning 

 
Enligt Skolverkets lägesbedömning (Skolverket, 2008) är det en för stor andel elever som idag 
lämnar grundskolan utan godkända betyg i kärnämnena, allt fler barn bedöms ha skolsvårigheter 
och effekterna av de specialpedagogiska insatserna ifrågasätts. Lärarnas riksförbund har i 
samarbete med forskningsgruppen UGU, Utvärdering genom uppföljning, tagit fram en rapport 
(Giota och Lundborg, 2007) som också pekar på att specialpedagogiska insatser inte leder till så 
stor måluppfyllelse som är önskvärt samt att mer forskning inom området krävs. Andra som 
kritiskt har granskat specialpedagogiska insatser är Haug (1998) och Allodi (2005). Haug menar 
att i dagens skola leder de specialpedagogiska insatserna till exkludering av elever vilket gör att 
elever känner sig stigmatiserade och utvecklar en negativ självbild. Den egna ambitionsnivån 
sänks och pedagogerna ställer mindre krav på dem, vilket i förlängningen leder till en sämre 
måluppfyllelse. Allodi hävdar att elever som inkluderas däremot känner sig kompetenta och har 
kontroll över sin situation vilket påverkar lärandeprocessen positivt och leder till bättre 
prestationer.  
 
Angående särskilda stödinsatser kan man läsa i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) i andra kapitlet under riktlinjer att alla som arbetar i 
skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läraren skall utgå från 
varje enskild elevs behov, förutsättningar och tänkande samt stimulera, handleda och ge särskilt 
stöd till elever som har svårigheter. Arbetet för att nå utbildningsmålen ska ske i samverkan 
med andra lärare. Samverkan med andra lärare kan innebära att lärare samarbetar med 
specialpedagog/speciallärare för att de elever som är i behov av särskilda stödinsatser för att nå 
kunskapsmålen ska kunna erbjudas det.  
 
Andreasson (2008) har i en studie kommit fram till att 20 procent av eleverna i grundskolan är i 
behov av särskilt stöd. Om det stödet inte ger de effekter som det är tänkt behövs forskning som 
leder fram till att metoder som ger positiva resultat synliggörs och att nya effektivare metoder 
utformas. 
 
Mot den bakgrunden är det intressant att belysa effekterna av specialpedagogiska insatser som 
har gett goda resultat och att leta efter de goda exemplen där de specialpedagogiska insatserna 
kan sättas i samband med att de flesta eleverna når godkänt i kärnämnena. För att begränsa 
studien är det de specialpedagogiska insatserna i svenska som har undersökts. Läs- och 
skrivsvårigheter är den vanligaste svårigheten som framskrivs enligt Andreasson (2008) som har 
studerat elevplaner. Dessutom leder ofta läs- och skrivsvårigheter till att kunskapsmålen i 
många andra ämnen inte i uppnås. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka hur det specialpedagogiska stödet ges till de elever som inte 
når målen i svenska och dessutom att belysa de processer som leder till att det 
specialpedagogiska stödet ger positiva resultat. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för studien/undersökningen: 
 

• Hur är det specialpedagogiska stödet utformat för de elever som inte når kunskapsmålen 

i svenska på individ-, grupp- och organisationsnivå? 

• På vilka grunder ges det specialpedagogiska stödet? 

• Hur är stödinsatserna utformade som har gett positiva resultat? 

• Hur utvärderas resultaten av stödinsatserna? 
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Bakgrund 

 
Här görs en genomgång av den litteratur som ligger till grund för denna studie. Litteraturen 
presenteras utifrån de frågeställningar som studien baseras på och de vetenskapliga teorier som 
har anknytning till frågeställningarna. 
 

 

Teorier kring kunskap och lärande 
Kunskap definieras enligt Lpo 94 som någonting som inte är entydigt utan kan ta sig uttryck i 
många olika former som eleverna ska ges möjlighet att prova och utveckla. Det framhålls att 
språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Därför ska möjligheter till bland annat 
samtal ges för att utveckla elevens möjlighet att kommunicera vilket i sin tur leder till att 
utveckla elevens språkliga förmåga. Asklands och Sataoens (2003) tankar om lärande anknyter 
till texten i Lpo 94. De anser att konstruktivismen idag måste ses som en av de mer fruktbara 
teorierna att använda när man vill förstå hur människor lär. Lärande handlar enligt 
konstruktivismen om en tvåsidig process där den yttre omvärlden genom mänsklig verksamhet 
omskapas till en inre värld för barnet/eleven. Synen på barns lärande och utveck-ling har 
förändrats enligt Askland och Satoen (2003), från att utgå ifrån experiment i laboratorier och 
optimala perioder för lärande till att se lärande som sociala processer i samspel med människor i 
omgivningen, från empirism till konstruktivism. Konstruktivismen bygger enligt Askland och 
Satoen på tre grundprinciper: 

- jämvikt genom självreglering 

- människan är nyfiken och kunskapstörstande 

- människan har en inbyggd tankestruktur 

Dessa principer formuleras i ett nytt perspektiv på lärande. Alla kan lära och den förmågan har 
människan med sig hela livet. Lärandet baseras på erfarenheter och försiggår alltid i ett 
sammanhang, en kontext. Lärandet är personligt och finns hos alla och det behöver stöd för att 
utvecklas. 
 
Piagets och Vygotskys teorier har lagt grunden för konstruktivismen och utifrån deras teorier 
har många vidareutvecklat den menar Asklan och Satoen (2003). Piaget ansåg att levande väsen 
inte bara registrerar vekligheten utan också konstruerar den som de uppfattar den. Vidare ansåg 
han att barn i olika åldrar har olika sätt att konstruera sin egen verklighet. Enligt Piaget var det 
biologiska processer i hjärnan som var drivkraften i att förstå tillvaron och skapa mening i den. 
Vygotskij var av en annan uppfattning, han ansåg att kulturen och det mänskliga samspelet var 
drivkraften i barns insikt. Vygotskij säger: 
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”Det ditt barn kan göra i samarbete med andra idag kan det göra ensamt 
imorgon” (Askland och Satoen, 2003, s.249) 
 

Asklands och  Satoens tolkning är att det är genom samverkan med andra mer försigkomna barn 
eller med vuxna som barn får tillgång till kunskap, färdigheter och språk. Andra av Vygotskijs 
idéer refererar Strandberg (2006) till och menar att i dagens skolsystem ges möjligheter, när en 
skolenhet består av åldrarna ett till sexton år, att följa Vygotskjis tankar om att det alltid finns 
ett nästa utvecklingssteg. Då kan barnen/eleverna sättas in ett större perspektiv och se i vilken 
riktning man är på väg vilket ger ett tryggare och mer fokuserat lärande. Även läroplansmålen 
kan enligt Strandberg presenteras och omformas till eggande motiv och då fylla en 
utvecklingsfunktion. När målen blir tydligare och mer tillgängliga för eleverna blir det lättare 
för dem att ta sig an arbetsuppgifter.  
 

 

Specialpedagogiska insatser 

Kritik av specialpedagogiska insatser 

Den specialpedagogiska debatten idag handlar om huruvida effekterna av specialpedagogiskt 
stöd leder till så stor måluppfyllelse som är önskvärt (Giota och Lundborg, 2007). I 
”Skolverkets lägesbedömning” (Skolverket, 2008) kommer man fram till att det fortfarande är 
en för stor andel elever som går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen i alla ämnen och 
effekterna av specialpedagogiska insatser ifrågasätts. I rapporten framhåller man att de elever 
som har fått specialpedagogiskt stöd i mindre utsträckning når målen än de som inte erhållit ett 
sådant stöd och att de elever som tidigt fått specialpedagogiskt stöd når målen i mindre 
utsträckning än de som har fått stöd sent. Viktigt att känna till enligt rapporten är att de elever 
som fått specialpedagogiskt stöd har sämre förutsättningar än andra elever varför man måste se 
att insatserna har haft en positiv effekt för elevernas egen kunskapsutveckling men ändå inte lett 
till att eleverna nått målen. Rapportens slutsats är att det finns skäl att kritiskt granska innehåll 
och utformning av särskilt stöd. Brister i uppföljningen av särskilda stödinsatser är vanligt 
förekommande. 
 

Inkludering eller exkludering 

Debatten handlar också om elever som är i behov av särskilt stöd ska få det stödet inkluderat i 
klassundervisningen eller exkluderat i en mindre grupp (Haug, 1998; Allodi 2005). Många 
undersökningar kritiserar (Haug 1998; Allodi 2005) ett exkluderande arbetssätt och framhåller 
fördelarna med att arbeta inkluderande. Enligt Haug utvecklar elever som får exkluderad 
specialundervisning en negativ självbild som gör att de sänker ambitionerna och kraven på de 
egna prestationerna samtidigt som även pedagogerna ställer mindre krav på dem. 
Elever som inkluderas får en känsla av att vara kompetenta och ha kontroll över sin situation 
vilket stöder lärandeprocessen som leder till bättre prestationer menar Allodi. När elever inte når 
målen ska stöd först och främst ges till dessa elever i den klassen/gruppen de tillhör (Assarsson, 
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2007; Lpo94). Om specialpedagogiska insatser krävs får dessa inte bli stigmatiserande. I 
grundskoleförordningen (Svensk författningssamling, 1994) framgår att stöd först och främst 
ska ges i den klass eller grupp en elev tillhör. I de fall elever ska ta del av särskilt stöd från en 
speciallärare/specialpedagog krävs att eleverna kategoriseras. Det finns ingen definition av som 
vad som menas med ”särskilda svårigheter” eller ”behov” i styrdokumenten. Det står i texten att 
dessa elever avviker från det normala och därför behöver extra resurser i form av t.ex. 
specialpedagogiskt stöd (Lpo 94). Ibland kan pedagogerna enligt Andreasson behöva hjälp att se 
att det inte alltid är eleverna som avviker från det normala. Det kan också vara så att det 
normala behöver tänkas igenom och förändras menar hon. Synen på exempelvis begreppet läs- 
och skrivutveckling behöver utvidgas till att innefatta även bild, teater, drama och dikt för att 
hitta möjligheter för fler elever att känna sig kompetenta, ses som vanliga (normala) och kunna 
uppnå kunskapsmålen.  
 
Hjörne och Säljö (2008) har studerat skolornas elevhälsoteam och funnit att kategoriseringar är 
ett vanligt sätt att benämna och analysera skolsvårigheter i syfte att lösa de problem som man 
upplever. Kategorierna används för att matcha relevanta resurser och åtgärder. Det kan handla 
om att placera elever i särskilda undervisningsgrupper eller att tillsätta personliga assistenter. 
Alltså individualiseras problemen och eleverna beskrivs negativt, det är elevens problem och 
negativa sidor som kommer i fokus. Lärarens roll och upplägg av undervisningen synliggörs 
inte. Hjörne och Säljö kommer fram till att trots att elevhälsoteamen är sammansatta av 
representanter från olika delar av skolans verksamhet(skolsköterska, kurator, psykolog, rektor, 
specialpedagog) påverkar inte det diskussionerna. Alla i teamen är eniga om att det är hos 
individen problemen finns och det är individen som måste förändras för att problemen ska lösas.  
 
Groth (2007) har en annan syn på exkludering. Han anser att exkludering kan vara positiv och 
beskriver begreppet ”positiv segregering” av elever.  Med begreppet menar han att om en elev 
utifrån egna önskemål lämnar sin grupp för att gå till ”en- till- en- undervisning” och den har en 
positiv förknippning blir avskiljandet positivt. I vissa sammanhang krävs enligt Groth att 
eleverna går till en speciallärare för att få den hjälp de behöver. Om det sker utifrån elevens 
önskemål blir inte avskiljandet negativt.  Kan man dessutom tona ner det patologiska 
perspektivet på läs- och skrivsvårigheter kan det också bidra till en positiv segregering. Groth 
vill också införa en annan beteckning än specialpedagog. Hans förslag är att byta ut 
benämningen specialpedagog mot exempelvis pedagog inriktad mot läs- och skrivinlärning, för 
att ta bort syftningen till att det handlar som speciella pedagoger som ska undervisa de speciella 
barnen vilket kan skapa negativa föreställningar. ”En- till - en- undervisning” framhåller även 
Myrberg och Lange (2005) som positivt och effektivt för att hjälpa elever som har problem med 
läsinlärningen. De menar att inlärningen för bland annat elever med koncentrationssvårigheter 
blir effektivare om den sker i en ostörd miljö. En av språkvetarna som de har intervjuat har svårt 
att förstå synpunkterna på stigmatisering och hänvisar till intervjuer med vuxna dyslektiker. De 
uttrycker hur skönt, tryggt och underbart det var att få lämna klassen för att få komma till en 
speciallärare (vår tolkning). Enligt språkvetaren är det andra än de stigmatiserade eleverna och 
deras familjer som talar om stigmatiseringseffekterna.  
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Insatser som kan sammankopplas med positiva resultat  

Glenn (2008) granskar i sin artikel behovet av stödundervisning i Amerikanska skolor med 
tanke på den stora mängd elever som går ut ”High School” utan att ha uppnått tillräckliga 
basfärdigheter för att kunna söka in på college. Många studenter börjar sitt första år på college i 
en stödundervisningsgrupp för att uppnå tillräckliga färdigheter i läsning, skrivning eller 
matematik. Detta är inte ett nytt fenomen enligt Glenn. 1989 deltog c:a 30 procent av eleverna 
som började college i stödundervisning i någon av basfärdigheterna. Det har senare gjorts en 
liknande studie och då hade andelen studenter i behov av stödundervisning i någon basfärdighet 
ökat till 40 procent. Glenn anser att följande insatser bör göras för att komma tillrätta med det 
stora behovet av stödundervisning. 

- Läsundervisningen måste fokusera mer på läsförståelse för att skapa mening med 

läsningen. 

- Lärarnas skriftliga framställning måste förbättras för att de ska kunna ge eleverna den 

rätta skrivundervisningen. 

- Lärarna kan inte bara ha målen i de nationella testen som utgångspunkt för sin 

undervisning.  

- Stödundervisning kan hjälpa eleverna att uppnå tillräckliga färdigheter om lärarna kan 

använda elevernas tidigare kunskaper för att relatera till ny information samt utrusta 

eleverna med konkret och instruktivt material. 

 
Groth (2007) anser, med hänvisning till olika offentliga utredningar, att om fler elever ska nå 
målen måste skolans bedömning av elever bli bredare och då måste lärartätheten öka men 
klasserna ska för den skull inte bli mindre. Istället ska fler lärare kunna arbeta tillsammans med 
en grupp elever för att tillsammans göra en bredare bedömning och dessutom kunna arbeta med 
flexibla grupperingar utifrån de behov som finns i elevgrupperna. Eleverna som Groth intervjuat 
beskriver att de inte har fått tillräcklig stimulans i de små undervisningsgrupper de tillhört. 
Därför vill Groth framhålla vikten av stimulans för att eleverna ska känna lust att lära. 
Förändringsvilja och samförstånd är andra faktorer som Groth pekar på som kan hjälpa elever 
att nå kunskapsmålen. I det sammanhanget är det specialpedagogen som ska hjälpa pedagogerna 
att ta tillvara på elevernas naturliga variation. 
Giota (2002) lyfter fram forskningsstudier om ”effektiva skolor” kopplat till elevernas 
motivation och de faktorer som påverkar elevers motivation. Några faktorer som Giota 
förknippar med ”effektiva skolor” är: 

- starkt pedagogiskt ledarskap 

- höga förväntningar på elevernas prestationer  

- höga krav och förväntningar bör ställas på eleverna från skolstarten 

- trygghet och disciplin vilket innebär att lärare och elever tillsammans löser konflikter så 

fort de uppstår 

- betoning på basfärdigheter 

- tryggt och disciplinerat klimat 
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- de mål som eleverna ska arbeta mot behöver vara både kognitiva och sociala  

- bedömning i förhållande till varje elevs personliga utveckling 

- belöning av elevresultat 

- återkoppling som gör att eleverna förstår att misstag är en del av lärandeprocessen 

- elevernas möjlighet att göra egna val och utöva viss kontroll över sitt lärande 

 
Mer forskning som kan kopplas till bättre måluppfyllelse hittar man i det svenska 
konsensusprojektet där Mats Myrberg (2003) har gjort en sammanställning av 24 forskares svar 
på hur läs - och skrivsvårigheter förebyggs. Tanken med konsensusprojektet är att minska 
andelen elever som misslyckas i sin läs- och skrivinlärning genom att sprida specialisters 
yrkeskunskap till nybörjarlärare och specialpedagoger både nu verksamma och kommande. Här 
följer en sammanfattning av hur några av forskarna tror att läs- och skrivsvårigheter kan 
förebyggas: 

- Ett grundläggande krav för god läs- och skrivutveckling är aktiva lärare som arbetar 

strukturerat. 

- Lärarskicklighet är en annan faktor som påverkar barns läs- och skrivutveckling. Med 

lärarskicklighet menas att lärarna behärskar många olika metoder och kan anpassa dem 

efter elevernas olika behov. Kunskaper om barns språk och språkutveckling samt att 

arbeta diagnostiskt är ytterligare delar i lärarskickligheten som nämns i 

sammanställningen. Arbete i en – till – en- situationer är en nödvändighet för att arbeta 

diagnostiskt  

- Det skrivna språket är till för kommunikation och det måste vara en utgångspunkt i 

undervisningen.  

- Högläsning för barn är en inkörsport till att skapa läsintresse, här har även föräldrarna 

en viktig roll. 

- Fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap är viktiga faktorer i läsinlärningen och 

kan sättas in tidigt, redan i förskoleåldern.  

- Krav bör ställas på att läs- och skrivpedagogiska program och läromedel utvärderas 

vetenskapligt innan man satsar tid och pengar på en viss träningsmetod. Läromedlen får 

inte bli för styrande, det måste finnas en frihet för läraren att anpassa undervisningen till 

elevernas olika förutsättningar. Bland forskarna finns det en så gott som samstämmig 

uppfattning om att Bornholmsprojektet, ”Fem myror är fler än fem elefanter” och Astrid 

Lindgrens böcker är läromedel, program, och barnböcker som skapar goda 

förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. 

 
I ett senare konsensusprojekt ger Myrberg och Lange (2005) ytterligare exempel på 
framgångsfaktorer som kan kopplas till läs- och skrivinlärning. De framhåller att flera forskare 
anser att det finns ett värde både för lärare och elever i att testa och systematiskt bedöma elever. 
De lärare som inte har fått en gedigen läs- och skrivutbildning kan via test få referensramar till 
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resultaten av sin undervisning. Testen kan fungera som larmklocka om enskilda elever inte visar 
nödvändiga framsteg enligt Myrberg och Lange. ”Jag kan” - känslan är en annan 
framgångsfaktor som beskrivs i rapporten. Den handlar om att bygga på de kunskaper som 
eleven har och det som eleven är bra på. Därifrån arbetar man vidare för att så småningom 
närma sig de svagheter som behöver tränas. Kompenserande hjälpmedel som datorer och 
datorprogram kan också ge eleven en ”jag kan” – känsla. Tid är också en framgångfaktor, den 
som har läs- och skrivsvårigheter måste ges tid att läsa och att genomföra läsövningar. Det tar 
tid att befästa kunskaper. När det handlar om äldre elever, fortsätter Myrberg och Lange, måste 
eleverna få visa sina kunskaper utan att svårigheterna är i vägen, till exempel genom att få 
förlängd provtid och muntliga förhör. Några framgångsrika läsinlärningsmetoder som nämns är: 
Wittingmetoden, Läsinlärning på talets grund (LTG) och upprepad läsning. Tidiga insatsers 
betydelse för språkutvecklingen framhåller Frost (2002) och pekar på det ideala i att skapa ett 
pedagogiskt samband mellan förskolan och skolan. Om förskolebarnen lekt språklekar har de 
redan innan skolstart fått upp ögonen för hur språket är uppbyggt och det underlättar den 
fortsatta läs och skrivinlärningen. 
 
Elevhälsoteamens arbete är också en faktor som enligt Hjörne och Säljö (2008) påverkar 
elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen. För att förbättra teamens arbete och därmed skapa 
lösningar som hjälper elever i behov av särskilt stöd föreslår de bland annat att teamen: 

- gör noggrannare beskrivningar och gör analyser av problemen istället för att snabbt göra 

kategoriseringar   

- lägger ner mer tid på att utveckla teamens kunskaper genom litteraturstudier och 

samarbete med andra skolor 

- inte bara ser problemen hos eleverna utan också diskuterar vilka effekter 

undervisningen har och om den eventuellt ställer till problem för eleverna 

- synliggör lärares sätt att agera  

 
Som sammanfattning säger Hjörne och Säljö att det inte är via diagnoser och kategoriseringar 
som skolan hjälper elever som behöver särskilt stöd. Det är elevhälsoteamens och pedagogernas 
kunskaper om hur undervisning och lärande ska organiseras för att så många som möjligt ska 
kunna finnas inom ramen för ”en skola för alla” som är betydelsefulla. Assarsson (2007) anser 
också att pedagogernas bristande kompetens, framförallt den specialpedagogiska kompetensen 
bidrar till att elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de behöver. Skolors organisation 
och traditioner är andra stora hinder som lyfts fram. Lärarna måste bli mer förändringsbenägna 
och kunna anpassa sig efter elevernas behov. Hon menar vidare att det finns en möjlighet att 
skapa en skola för alla, där fler når kunskapsmålen om man ägnar gemensamma personalmöten 
åt pedagogiska samtal. Frågor som leder till en samsyn, gemensamma förhållningssätt och 
gemensamma attityder inför avvikande ska genomsyra mötena. Skolan har gått från att var en 
skola för färdigheter till en skola som en social mötesplats, enligt Assarsson. Det ställs nya krav 
på eleverna. Det krävs dels en social förmåga och dels att individen övertar ansvaret för sitt 
lärande. Dilemmat för pedagogerna är att utforma uppgifter som blir anpassade för varje enskild 
elev samtidigt som de tillgodoser inkluderingstankens krav på delaktighet, såväl i gemenskapen 
som i lärandet. 
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Vilka elever får specialpedagogiskt stöd 

Andreasson (2008) menar att det är pedagogerna som ska identifiera de elever som är i behov av 
särskilda stödinsatser. Enligt styrdokumenten är det elever som på något sätt avviker från de 
normala eleverna som ska ha rätt till extra resurser i form av t.ex. en speciallärare/special- 
pedagog. Till sin hjälp att identifiera elevernas läs och skrivsvårigheter har pedagogerna 
normerande tester av olika slag. Enligt Myrberg och Lange (2005) är det genom utredningar och 
diagnostiseringar som lärarna kan bedöma vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter och är i 
behov av särskilt stöd. Normerande läs- och skrivtest bör användas i större utsträckning för att 
följa upp barns språkutveckling och urskilja de stödbehov som finns. Resultaten av testerna 
måste användas i en pedagogisk process för att se och förklara läs- och skrivproblem samt 
innefatta de omgivningsfaktorer som kan bidra till att lösa problem. Kunniga lärare kan också 
genom att ta tillvara på diagnostiska undervisningssignaler urskilja de elever som är i behov av 
särskilda stödinsatser.  
 
 

Utvärdering 

Utvärdering 

Ordet utvärdering har använts i det svenska skolväsendet sedan 1970 enligt Nihlfors och 
Wingård (1999). En utvärdering bör kunna förklara, förstå och besvara frågan varför en 
verksamhet har nått ett visst resultat. Den ska också ge kunskaper om hur resultaten ska 
förbättras och på det sättet bli ett redskap för skolutveckling. Om en utvärdering enbart mäter 
om resultaten nåtts kan den mer ses som en kontroll av verksamheten än som ett underlag för 
skolutveckling. Nihlfors och Wingård kommer fram till följande definition av ordet utvärdering: 
 

”Utvärdering innebär att beskriva, analysera och värdera en verksamhet utifrån 
uppsatta mål. Syftet är att förstå och förklara för att förnya, förbättra och utveckla 
verksamheten” (Nihlfors och Wingård, 1999, s.38) 

 
Karlsson Vestman och Andersson (2007) menar också att stora förändringar i synen på 
pedagogik som vetenskap kom i början av 1970-talet viket ledde fram till krav på mer 
kvalitativa metoder och behov av att utvärdera och kritiskt granska verksamheten i skolan.   De 
ser utvärdering som en normativ analys av halten av en åtgärd, dess resultat och vägarna dit. 
Hur den normativa analysen ska gå till finns det olika idéer om och någon given modell för 
utvärdering finns inte. Enligt Karlsson Vestman och Andersson har utvärdering blivit en populär 
verksamhet bland annat för att den kan lära oss att dra nytta av våra misstag och visa om 
någonting blev som vi hade kommit överens om. Vid pedagogisk utvärdering är det 
åtgärdsprogram, projekt eller produkter för fostran som står i centrum. Utvärderaren ska söka 
förklaringar som kan ge mening åt resultatet och försöka förstå bakomliggande faktorer. 
Behovet av kvalitativa metoder för utvärderingar synliggörs också i Myrbergs och Langes 
(2005) rapport. De framhåller att en utvärdering av en elevs kunskapsutveckling behöver visa 
vilka kunskaper eleven har inhämtat från en tidpunkt till en annan och menar att betyg som 
utvärdering blir motsägelsefull eftersom de endast visar den uppnådda nivån. Utvärdering som 
leder till måluppfyllelse handlar om att göra kontinuerliga uppföljningar som ger elev, lärare 
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och föräldrar en gemensam insikt om elevens kunskaper att arbeta vidare utifrån. En tydlig 
uppföljning av elevens kunskaper ger bekräftelse på kunskapsutvecklingen vilket stärker ”jag-
kan-känslan”. Den kan bidra till att eleven förstår och kan hantera kvarstående problem och det 
skapar motivation till fortsatt träning.  
 

Bedömning 

Bedömning av kunskaper kan tjäna olika syften och fylla olika funktioner enligt Lindström och 
Lindberg (2005). Man kan skilja mellan formativ bedömning som sker i samband med 
undervisning för att vägleda den och summativ bedömning som brukar äga rum i slutet av en 
kurs för att informera om vad eleverna lärt sig samt hur väl kursen svarar mot de uppsatta 
målen. Centralt utarbetade prov är exempel på summativ bedömning. Återkoppling är det 
viktigaste inslaget vid all bedömning för lärande. Vid återkopplingen måste eleven få veta vad 
hon/han ska göra för att förbättra sig om återkopplingen ska främja lärandet. Nihlfors och 
Wingård  (1999) använder inte ordet bedömning men beskriver utvärdering som formativ eller 
summativ utifrån samma kriterier som nämnts tidigare under rubriken ”Utvärdering”. 
 
Exempel på redskap som används vid utvärdering av elevers kunskaper i svenska är : 
”Diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter Skolår 4-6”, Ängelholmsprovet 
(läshastighets och läsförståelse diagnos) används av flera skolor. Franzén (1996) som har 
utformat provet menar att det är nödvändigt att göra en noggrann diagnostisering av elevers läs- 
och skrivkunskaper för att ge det stöd och de hjälpmedel som leder till en positiv utveckling. 
Hon framhåller att diagnostiseringen ska göras så tidigt som möjligt och helst på ett 
förebyggande plan. Franzén anser att den kvalitativa aspekten på diagnoserna är viktig, att få 
grepp om hela eleven och inte bara jämföra testresultat utifrån vissa tabeller. 
 
”Diagnostiskt läs- och skrivmaterial för åk 4-6” (DLS) är enligt Järpsten och Taube (1997) 
lämpligt att använda för att göra screeningar av gruppers läs- och skrivkunskaper. Det kan vara 
till hjälp vid planeringen av specialpedagogiska insatser och resursfördelning. I utvärderingen 
av provresultaten får läraren en uppfattning om sina elevers kunskaper i relation till ett stort 
antal elever i motsvarande klasser.  
 
I dessa två testmaterial mäts resultatet enligt den sk. Stanineskalan. Stanine är ett välkänt 
begrepp inom testning och utvärdering. Man ordnar testresultaten i resultatordning, börjar med 
det lägsta resultatet och slutar med det högsta (bästa). De 4 procent lägsta resultaten får stanine 
1. De därpå följande 7 procent av resultaten får stanine 2 och följande 12 proecent av resultaten 
får stanine 3 osv. Oberoende av vad vi undersöker eller testar kommer alltså värden upp till och 
med stanine 3 att utgöra 23 procent av resultaten. Stanine 4-6 anses normalt för åldern.  
 
Stanine-skala Staninepoäng (av engelskans standard nine) 

Result Ranking 4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Järpsten och Taube, 2002) 
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”Läs- och skrivutvecklingsschema” (LUS) är ett annat mycket använt material. Syftet med LUS 
är enligt Sundblad och Allard (2001) att läraren ska veta var i sin läsutveckling eleverna 
befinner sig. Läraren ska ha koll på att ingen elev kommer på efterkälken och snabbt kunna sätta 
in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort. 
Läsutvecklingsschemat är ett kvalitativt bedömnings-instrument i 19 steg som utgår från lärares 
samlade kompetens att göra bedömningar av elevers kunskaper. Lärarna gör kunskapskontrollen 
i det dagliga arbetet då de lyssnar och kollar de kvaliteter eleverna läser med.  
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Metod 

 
Syftet med studien är att studera hur man arbetar specialpedagogiskt i en mellansvensk 
storstadskommun och dessutom belysa vilket stöd som ger positivt resultat.  

 

Allmänt om metod  
När man vill beskriva något och hitta mönster passar en kvalitativ studie bäst. Förenklat kan 
man säga att kvalitativa metoder lämpar sig bäst när man vill beskriva något och kvantitativa 
om man vill se hur ofta eller hur vanligt någonting är (Trost, 2005). Nedan beskrivs och jämförs 
olika metoder som används vid vetenskapliga studier. 
 

Intervju 

Fördelen med intervju som form är att intervjuaren och intervjupersonen är medskapande i ett 
samtal. Det gör att man får en djupare kunskap genom att man kan ställa följdfrågor  (Patel och 
Davidsson, 2003). Intervjun kan bli som en dialog där bland annat otydliga frågor kan 
förtydligas. Intervjuer kan vara strukturerade med fasta svarsalternativ och likna en enkät eller 
ostrukturerade med några få öppna frågor. Däremellan finns halvstrukturerade intervjuer 
(Wingård och Nihlfors, 1999). En nackdel är att det är tidskrävande att göra intervjuer och 
bearbeta dem. Det gör att underlaget inte blir så stort och därmed kan validiteten bli något lägre. 
Kvale (1997) framhåller att några andra nackdelar är att det är det enskilda som belyses och att 
respondenterna kan misstolkas och även svara inställsamt. Frågorna i en intervju bör vara 
strukturerade så att man börjar med de stora öppna frågorna för att sedan gå över till mer 
specifika frågor (tratt-tekniken). Det går även att göra tvärtom och börja med det specifika och 
avsluta med öppna frågor. Detta är vanligt vid enkäter. När det gäller formulering av frågor ska 
de inte vara långa, ledande eller innehålla negationer. Språket måste anpassas efter respondenten 
(Patel och Davidsson, 2003).  
 

Enkät 

Med en enkätundersökning kan man få ett stort och brett material. Respondenten kan välja när 
den vill genomföra enkäten och det skapar en större möjlighet för fler att genomföra den. Det är 
dock ett trubbigt instrument som ger en mer ytlig kunskap då man inte kan ställa följdfrågor. 
Risken är att om man ställer för många frågor tröttnar respondenten och i värsta fall får man inte 
tillbaka enkätsvaret och om man inte får in tillräckligt många svar blir inte resultatet tillförlitligt. 
60 procent brukar nämnas som en acceptabel nivå på svar för att resultatet ska vara tillförlitligt 
(Bryman, 2002). När man formulerar frågor till en enkät måste de täcka in alla olika aspekter då 
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det inte finns någon möjlighet till följdfrågor. Missivbrevet blir betydelsefullt då det är där man 
motiverar respondenten att svara på enkäten (Patel och Davidsson, 2003).  

 

Observation 

Att göra en observation är en vanlig metod vid kvalitativ forskning. Metoden är tidsödande och 
det kan vara svårt att dra slutsatser om man har ett för litet underlag. Man måste fundera på om 
det går att få svar på frågeställningarna genom att bara observera (Patel och Davidsson, 2003). 
Det kan bli etiska dilemman då det krävs samtycke från samtliga som ska observeras. Frågan 
man måste ställa sig är om personerna som observeras uppträder som de skulle gjort utan 
observatörens närvaro (Bryman, 2002). 
 

 

Metodval 
 
Denna studie blir en typ av fallstudie då den utgår från helhetsperspektivet och avser få så 
täckande informationer som möjligt. Då studien hade för avsikt att beskriva arbetssätt och 
belysa positiva skeenden blev valet en kvalitativ studie byggd på intervjuer. Vid en kvalitativ 
studie är intervjuer och observationer vanliga metoder (Patel och Davidsson, 2003). Tanken var 
att även genomföra observationer men det ansågs för tidskrävande och valdes därför bort. Det 
hade kunnat bli svårt och tidskrävande att få godkännande av deltagande elevernas föräldrar. 
Om inte alla föräldrar hade gett sitt samtycke skulle det innebära att de etiska kraven inte kunnat 
uppfyllas utan att elevgruppernas sammansättning förändrades.  
 

Beskrivning av intervjuerna 
 
Utifrån syftet och frågeställningarna sammanställdes frågor. De utprovades under två 
provintervjuer. Efter dessa intervjuer arbetades det fram fyra huvudfrågor med några 
underfrågor som kunde användas vid behov. Det blev en halvstrukturerad intervju där 
huvudfrågorna var de viktiga och respondenten hade en stor frihet att utforma svaren (Bryman, 
2002). Intervjuerna genomfördes av två intervjuare som ansvarade för fyra till fem intervjuer 
vardera av de sammanlagt nio intervjuerna.   

• Hur arbetar du/ni för att elever som inte har nått målen i svenska ska nå dem? (Individ, 

grupp, organisationsnivå) 

• Hur ser stödinsatser ut som kan kopplas till positiva resultat? 

• Hur bestäms vilka elever som ska få särskilda stödinsatser? 

• Hur utvärderas resultaten av de specialpedagogiska insatserna? 
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Urval  
Vilka som skulle ingå i studien bestämdes genom bekvämlighetsprincipen. Det blev personal 
som arbetar i den egna kommun, dock inte på de egna skolorna. De utvalda skolorna har alla en 
positiv utveckling vad det gäller elever som uppnår målen och de har alla utbildade 
specialpedagoger/speciallärare. Studien skulle ge svar på hur man tänker på organisations-, 
grupp- och individnivå. Därför valdes en utvecklingsledare som arbetar på kommunnivå, två 
rektorer, fem specialpedagoger och två lärare ut för att intervjuas. Detta för att få ett så brett 
underlag som möjligt men det skulle ändå vara hanterbart. Chefen på kommunen och rektorerna 
svarar i första hand för organisationsnivån och i viss mån gruppnivån, specialpedagogerna och 
lärarna svarar ur ett grupp- och individperspektiv. Fyra olika skolor i kommunen besöktes, alla 
är F-9-skolor. Skolorna har ca 500 elever var och ligger i olika delar av kommunen med olika 
typer av upptagningsområde. 
 
 

Datainsamling 
Kontakt togs via telefonsamtal. Det var av vikt att snabbt kunna boka tiderna för att komma 
igång med intervjuerna. Genom denna personliga kontakt förklarades också direkt syftet med 
undersökningen och en tid för intervjun bokades in. Detta gick till stor del bra utom i ett fall där 
det inte gick att nå fram per telefon utan kontakt fick tas via mail. Personerna som skulle 
intervjuas önskade frågorna i förväg och det fick de. De vill kunna förbereda sig. 
 
Av tidsskäl närvarade endast en intervjuare vid varje intervjutillfälle. När intervjuerna 
genomfördes användes MP3-spelare för inspelning men det fördes också stödanteckningar. En 
ostörd plats uppsöktes, vilket inte var svårt då de intervjuade alla hade egna arbetsrum. 
Intervjun inleddes med att information om de etiska reglerna och kontroll av att det gick bra att 
vi spelade in intervjun. Lite småprat följde och intervjun fortsatte sedan med en öppen fråga 
(Hur arbetar du/ni för att elever som inte har nått målen i svenska ska nå dem?) för att 
respondenten skulle få möjlighet att lyfta fram det som den tyckte var viktigt inom området. I 
det fallet upplevdes att det var en fördel att respondenten fått frågorna i förväg. Respondenten 
fick styra samtalet och prata till punkt. Det var främst huvudfrågorna som användes då 
respondenterna var väl förberedda och gav svar på de flesta av underfrågorna utan att de 
behövde ställas. Intervjun begränsades till 30 minuter för att underlätta bearbetningen genom att 
materialet på det sättet inte blev för omfattande.   
 
 

Bearbetning 
När det gäller bearbetning av kvalitativa intervjuer finns det inga givna regler som det finns vid 
kvantitativa (Trost, 2005). Repstad (1999) menar att man i kvalitativ forskning ogärna talar om 
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att pröva teorier utan bara om att tydliggöra dem eller göra dem mer eller mindre trovärdiga. 
Kvalitativ forskning går i praktiken ofta ut på att forskaren följer ett mer eller mindre vagt 
formulerat tema, letar efter observerbara fakta som kan belysa temat och efter hand utvecklar 
hypoteser som passar med de fakta som registreras. När man ska inleda bearbetningen kan vara 
bra att börja med att läsa igenom fältanteckningarna och hitta idéer och teman.  
 
Vid denna studie transkriberades varje intervju så snart som möjligt efter intervjutillfället. 
Genom detta är det lättare att komma ihåg tonlägen och kroppsspråk. Vid utskrift utelämnades 
hummande och ovidkommande information. Efter avslutad transkribering färgkodades svaren i 
varje intervju. Svaren sammanfattades sedan under de uppsatta huvudfrågorna . Ett 
genomgående tema blev att se frågorna ur individ- grupp- och organisationsperspektiv. 
Transkriberingen lästes igenom igen och citat plockades ut som kunde belysa resultatet.  

 

Bortfall 
En av lärarna som skulle intervjuas kunde inte delta. Arbetsbelastningen med de skriftliga 
omdömena och utvecklingssamtalen omöjliggjorde intervjun. Då de flesta lärarna befann sig i 
samma situation och då studien redan gett mycket material kontaktas inga ytterligare 
respondenter. 
 

Validitet och reliabilitet 
Intervjuerna skedde med personer i olika områden och på olika nivåer i utbildningssystemet. 
Genom denna källtriangulering har validiteten blivit högre men på grund av tiden som fanns till 
förfogande är den ändå begränsad. Deltagarna i studien har en adekvat utbildning för sin 
befattning och en gedigen erfarenhet inom sitt område.  
 
Reliabiliteten handlar om att man mäter företeelser och att de är konstanta. Detta är inte fallet i 
kvalitativa studier där det handlar om processer. Reliabilitet kan därför vara svårt att tala om när 
det gäller kvalitativa studier utan det gäller att ha bra intervjuteknik, bra tekniskt utrustning och 
bearbeta materialet på ett korrekt sätt (Trost, 2005). Genom att använda MP3-spelare av god 
kvalité, ha en viss struktur på frågorna och göra en god sammanfattning av svaren kan 
reliabilitet anses ha blivit så hög som möjligt i den studie som genomfördes. De respondenter 
som så önskade fick också möjlighet att läsa igenom den sammanfattning som gjorts efter 
transkriberingen och komma med synpunkter på den.  
 

 

Etiskt hänsynstagande 
Då en studie ska genomföras måste etiska ställningstaganden tas. Studien har tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien fick vid första 
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kontakten via telefon ta del av forskningens syfte. Detta upprepades även vid intervjutillfällena. 
Där informerades också om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin 
medverkan. Anonymiteten försäkrades genom att namn och plats avidentifieras. Då 
bandupptagning gjordes delgavs respondenten även att inspelningen bara kommer att användas 
vid denna studie och inte avlyssnas av någon utomstående. Deltagarna har även att erbjudits att 
ta del av rapporten vilket de flesta tackat ja till. 
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Resultat 

 
Resultatredovisningen presenteras tematiskt utifrån frågeställningarna i studien. Under varje 
frågställning har även en uppdelning i underrubriker skett. 
Frågeställningarna är: 
 

• Hur är det specialpedagogiska stödet utformat för de elever som inte når kunskapsmålen 

i svenska på individ-, grupp- och organisationsnivå? 

• På vilka grunder ges det specialpedagogiska stödet? 

• Hur är stödinsatserna utformade som har gett positiva resultat? 

• Hur utvärderas resultaten av stödinsatserna? 

 
För att säkerställa anonymitet hos de intervjuade kommer personerna endast att nämnas med 
yrkestitel.  
 
 

Arbetsorganisation 

Organisationsnivå, kommunförvaltning 

Kommunen har en specialistenhet som arbetar med språk och frågor kring barn i behov av 
särskilt stöd. ”Läskampanjen” är ett av projekten som bedrivs från enheten. Det ska ge 
pedagogerna kompetensutveckling som stärker undervisningen i läsinlärning och läsförståelse. 
Man har även utbildat språkhandledare för att stärka ett språkutvecklande arbetssätt.  
 

”Det var en kompetensutveckling (språkhandledarutbildning) som fanns för flera 
år sen…..det var ett antal lärare som gick den, sen ska de utveckla det 
vidare……Jag vet inte formerna för hur de sprider det vidare till kollegor och till 
andra skolor men tanken är att det ska finnas så många att det genererar ringar på 
vattnet.” 
Utvecklingsledare, Specialistenheten 
 

Skolledningar kan få råd och stöd runt barn i behov av särskilt stöd. Andra ansvarsuppgifter för 
specialistenheten är modersmålsundervisningen, övergripande skolhälsovård, särskilda 
kommuncentrala undervisningsgrupper (11 stycken), särskola och träningsskola (9 stycken), 
samordning med socialtjänsten och sommarskolan. Bland de kommunövergripande grupperna 
finns samverkansklasser som drivs i samarbete med socialtjänsten och BUP, ADHD - grupper, 
en Aspbergergrupp och en grupp som riktar sin verksamhet mot ”inåtvända flickor”. 
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Sommarskola är en verksamhet under 3 veckor på sommarlovet som kommunen erbjuder elever 
i årskurserna 3, 5, 8 och 9 som inte har nått kunskapsmålen i kärnämnena. Enheten ansvarar 
också för ett läs- och skrivcentrum som tar emot elever från hela kommunen med grava läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Att ordna nätverk för alla kommunens specialpedagoger/speciallärare 
tillhör också enhetens ansvarsområden.  

 

Organisationsnivå, skolledning 

I alla kommunens skolor finns en eller två specialpedagoger/speciallärare, dock har inte alla 
adekvat utbildning inom området. De undersökta skolorna har specialpedagoger/speciallärare 
med någon typ av utbildning som motsvarar deras befattning. Här kommer alla att benämnas 
specialpedagoger. Alla respondenter arbetar i F-9-skolor som har flera specialpedagoger per 
skola. Specialpedagogerna har ett stort inflytande över sina arbetsuppgifter och delar upp 
eleverna utifrån ålder. Utifrån antalet specialpedagoger resulterar det antingen i en F-5 och 6-9 -
uppdelning eller i en F-3, 4-6 och 7-9-uppdelning.  
 

”Specialpedagogens roll …att i en situation med pedagogiska svårigheter så är 
det dom som har djupkompetensen för att tillsammans med lärarna kunna sätta in 
rätt åtgärder. Det bottnar på den kartläggning som de gör.” 
Rektor 
 

En av skolorna arbetar specialpedagogiskt till stor del via sitt Elevhälsoteam (EHT), som har 
möte en gång i veckan. I teamet ingår de två biträdande rektorerna, två specialpedagoger, 
kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvalslärare (SYV). Alla elever som har 
åtgärdsprogram behandlas i EHT.  Därefter har specialpedagogerna stor frihet att lägga upp 
arbetet. Det börjar vanligtvis med att de, tillsammans med de lärarna som arbetar med eleven, 
lägger upp en plan för det stödjande arbetet. 
 

"Alla som inte uppnår målen ska få särskilt stöd. Den som bestämmer hur mycket 
är jag och den lärare som de har i det ämnet där de behöver stöd." 
Specialpedagog 
 

 På en annan skola är inte specialpedagogerna representerade i EHT utan de bildar tillsammans 
med resurspersonerna, lärare som går in och stöttar enskilda elever eller grupper (för att fylla ut 
sin tjänst), ett specialpedagogiskt arbetslag. Det arbetslaget har möten en gång per månad. 
Specialpedagogen efterlyser ett närmare samarbete med EHT.  Klasskonferenser och 
mentorskonferenser har en skola som utgångspunkt för de specialpedagogiska insatserna. Där 
utreds behov av särskilda åtgärder och där sker uppföljningar av insatserna. Konferenserna 
genomförs en gång per termin.  
 

”Klasskonferenserna…….då ska alla behov i klassen gås igenom och 
dokumenteras…..Efter det har mentorerna sina utvecklingssamtal, gör upp 
individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram (ÅP) och efter det 
följer varje biträdande rektor upp varje IUP och ÅP på en mentorskonferens.” 
Rektor 
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 Rektorerna önskar att specialpedagogerna ska ha en god kunskap om elever i behov av särskilt 
stöd så att de kan informera lärarna om problematiken och hjälpa till med att hitta material som 
underlättar elevernas inlärningssituation. Det handlar också om att kunna föreslå andra 
arbetssätt som bidrar för elever med läs- och skrivsvårigheter att nå målen.  
 

”Specialpedagogerna är viktiga med sin specialkunskap om elever i behov av 
särskilt stöd. De ska inte föra någon undanskymd tillvaro. De ska vara aktiva. 
Specialpedagogerna ska initiera, informera och inspirera de övriga lärarna. De 
ska få och ha mycket kunskap” 
Rektor 

 

Gruppnivå 

Specialpedagogerna arbetar både direkt med eleverna i klasserna och indirekt genom 
handledning. Det är ingen av specialpedagogerna som har speciell tid avsatt för handledning. En 
av skolorna har en ”reflektionstimma” med hela EHT, dit alla pedagoger är välkomna för 
handledning. Specialpedagogen på den skolan kunde dock se att det inte blev så mycket tid till 
tankar kring kunskaper och läs- och skrivinlärning under denna handledning. Den största delen 
går åt till samtal om olika utåtagerande barn eller problem av social karaktär.  
 

”Till EHT-reflektion kommer de ofta med sociala problem och då blir det ju inte 
reflektionstid kring det här med läs- och skriv”  
Specialpedagog 
 

En av specialpedagogerna har på eget initiativ köpt in ”Läsinlärning i 7 steg”, ett 
läsinlärningsmaterial, som hon samlat alla pedagoger i år 1 och 2 kring. Det har blivit en 
handledning med anledning av att hon anser att lärare med nyare lärarutbildning inte har 
tillräckliga kunskaper i läs- och skrivinlärning. På en av skolorna arbetar man medvetet 
språkutvecklande, med Bornholmsmodellen, redan från förskoleklass. Där sätts också hjälp in 
direkt om det är så att man upptäcker att ett barn inte hänger med. På en annan skola har 
specialpedagogen tillsammans med ämneslärarna arbetat med ”upprepad läsning” i hela årskurs 
7 för att förbättra läsförståelsen. 
 

”Ofta är det läsförståelsen som gör att de inte når målen. I min grupp är det en 
blandning av elever som läser svenska som andra språk och elever som läser 
svenska men som har en ganska svag läsförståelse och då har vi börjat med ett 
läsprojekt.” 
Lärare 

 

Individnivå 

En av rektorerna hävdar med bestämdhet att det är viktigt att tidigt upptäcka dem som har språk-
, läs- och skrivproblem. Hon menar att här måste vi vara ärliga mot föräldrarna och tidigt 
signalera om barnet verkar ha några problem. Det kan vara några ”knutar” som behöver lösas 
upp för att eleven inte ska komma efter från första början.  
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”All tillgänglig forskning visar att språk/svensk-kunskaperna är avgörande för 

hur det ska gå för dig. Språket är en viktig nyckel till framgång i livet”  
Rektor 
 

Flera av specialpedagogerna arbetar periodvis med elever som är i behov av särskilt stöd och 
riskerar att inte uppnå målen. De framhåller det positiva med att arbeta så eftersom de under en 
period kan arbeta flera gånger i veckan med de elever som då prioriteras.  De insatserna kan 
vara att förstärka läsinlärning bland de yngre eleverna eller att förbättra läsförståelsen bland de 
äldre.  
 

”…vi har jobbat mycket i perioder då, så att förra året försökte vi att jobba med 
några årskurser i taget. Så att nu är det fyrorna och sjuorna och tvåorna. Så 
koncentrerade vi oss på några av de eleverna i de årskurserna för att då kunna få 
det mer intensivt …..flera gånger per vecka i en fyra till fem veckor…” 
Specialpedagog 

 
Arbetet med elever som har någon form av diagnos blir mer kontinuerligt men inte lika intensivt 
eftersom stödinsatserna behövs under längre perioder, i vissa fall under en elevs hela skolgång. 
Det kan vara elever med diagnoser som behöver stöd för att klara inläsning av texter i 
samhällsorienterande ämnen eller behöver arbeta med minnesträningsprogram på datorn.  

Inkludering eller exkludering  

Alla specialpedagoger arbetar både inkluderande och exkluderande. De finns med i klassrummet 
tillsammans med elever, har mindre grupper eller arbetar enskilt med eleverna utanför 
klassrummet. Arbetet i klassrummet kan handla om att göra observationer för att hjälpa 
pedagogerna att se vad som behöver förändras i klassrumsmiljön för att skapa bättre 
förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd. När specialpedagogerna arbetar med eleverna 
i mindre grupper kan målet exempelvis vara att förbättra elevernas läsförståelse. Arbete med 
elever i ”en –till – en” – situationer förekommer när yngre elever behöver hjälp med 
läsinlärning och när äldre elever behöver ”coachas” för att få struktur på sin skolvardag eller när 
någon har stora läs- och skrivsvårigheter. 
 
 

”…väldigt stor del av den här coachningen handlar om att ha koll på sina läxor, 
följa upp, rutiner, lappar hem…om att elever inte har koll på sin vardag. Det ser 
olika ut beroende på hur lärarstödet ser ut, resurserna i arbetslaget och hur lärarna 
fungerar ….. det påverkar ju vårt arbete…” 
Specialpedagog 

 
Enligt specialpedagoger och pedagoger är det många elever som själva vill gå ut från 
klassrummet och arbeta. Att arbeta i en ostörd miljö, tror en av specialpedagogerna bidrar till 
goda resultat. Det finns dock elever, främst bland de äldre, som inte gärna vill lämna sina 
klasser för att de är rädda att missa det de andra gör när de går ut. I de yngre åldrarna arbetar 
man mer med grunderna i kärnämnena (svenska, matematik och engelska) medan man i de äldre 
åldrarna arbetar mot årskursernas mål så att eleverna ska få betyg i ämnena.  Det kan handla om 
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att man i år 1 och 2 arbetar enskilt med dem som inte knäckt läskoden, i sexan och sjuan arbetar 
man med grundläggande färdigheter utifrån varje elevs behov medan man i nian arbetar med 
dem som riskerar att inte få godkänt i betyg i något eller några ämnen. Flera av 
specialpedagogerna efterlyser ett djupare samarbete med mentorer/klasslärare. Det är i 
klassrummet med mentorn/klassläraren som det mesta av arbetet sker.  
 

”Jag träffar alla elever i behov av särskilt stöd en eller två gånger i veckan. De är 
mest i klassrummet. Där måste det funka”  
Specialpedagog 

 
Det handlar om att kunna forma sin undervisning i klassrummet så att den passar alla elever 
menar en specialpedagog. Det kan vara många i en grupp som har behov av specialpedagogiska 
insatser. 
 

”…..det måste vara omväxling för honom hela tiden. Jag pushar honom i 
klassrummet, jag trycker på, jag byter aktiviteter och det gör jag för alla 
elever……det är så otroligt tydligt att jobbar man så, alltså med hela klassen då 
behövs inte något särskilt stöd till honom” 
Lärare, via specialpedagog 
 

Sammanfattning 

Det specialpedagogiska stödet organiseras på kommunnivå av en särskild enhet, 
Specialistenheten. De ansvarar för kommunövergripande grupper, specialpedagogisk 
kompetensutveckling och specialpedagogiska nätverk. På skolorna är det skolledningarna som 
ytterst ansvarar för hur de specialpedagogiska insatserna fördelas. Organisationen av insatserna 
kan se olika ut på olika skolor. Gemensamt för skolorna är att specialpedagogerna tar stort 
ansvar för hur insatserna utformas. De arbetar både på grupp och individnivå. 
 

Vilka elever får stödinsatser? 

Organisationsnivå, kommunförvaltning 

Specialistenheten har en intagningsgrupp som tar emot ansökningar till de 
kommunövergripande grupperna och beslutar om placeringar. Det finns inga direkta kriterier 
som gruppen arbetar utifrån när placeringsbesluten fattas. Många som söker plats har utretts och 
har diagnoser men i vissa fall utgår man från diskussioner som förs i intagningsgruppen som ger 
en sammanvävd bild av det stödbehov som en elev har. 
 

”..när man har jobbat länge ser man skillnad på när det är det (behov av 
stödinsatser) eller inte och om skolan har gjort något själv, vad man har gjort och 
inte gjort.” 
Utvecklingsledare i Specialistenheten 
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Organisationsnivå, skolledning 

På en av skolorna är det, enligt den intervjuade pedagogen, skolledningen som tillsammans med 
specialpedagogen fattar beslut om hur stödinsatser ska utformas, samt hur stödinsatser ska 
fördelas och hur tekniska hjälpmedel ska fördelas. Besluten fattas utifrån de diagnoser som 
eleverna har. I en annan av skolorna är det elevhälsoteamet (EHT) som fördelar de 
specialpedagogiska insatserna. I teamet ingår de två biträdande rektorerna, två 
specialpedagoger, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvalslärare (SYV). Rektorn vid en 
skola berättar att han är den som fattar beslut om vem som ska ha särskilt stöd utifrån 
utredningar som görs av skolans specialpedagoger som bildar ett team (”Lärstudion”). Innan 
Lärstudion påbörjar en utredning har de tagit emot en anmälan från någon av pedagogerna om 
att en elev har behov av särskilda stödinsatser.   

 
”Kartläggningen som ”Lärstudion” gör ger djupare kunskap om elevens 
förutsättningar. Vilka är hindren och vilka arbetssätt är framgångsrika med den 
eleven. ”Lärstudions”  roll blir att stötta läraren i det arbetet. Ibland kan också 
”Lärstudion” gå in och ha en kompletterande roll. Det är alltid en individuell 
bedömning.” 
Rektor 

 
 

Gruppnivå 

På flera av skolorna bestäms vilka elever som ska få ta del av specialpedagogiska stödinsatser 
genom screeningar och kartläggningar som genomförs i hela årskurser. Exempel på testmaterial 
som används vid sådana kartläggningar är Ängelholmsprovet som mäter läsförståelse, DLS-
tester (diagnostiskt läs- och skrivmaterial) som mäter läsförståelse och stavningsförmåga och 
LUS (Läsutvecklingsschema) som mäter läsutveckling i 19 punkter. 
Specialpedagogen på en av skolorna genomför inte tester av alla elever. Hon tycker inte det är 
nödvändigt att göra det för att upptäcka vilka som behöver särskilt stöd.  
 

"Man behöver inte testa alla. De som ligger på MVG-nivå. Varför ska man sätta 
ett test i handen på dem. Det går ju bara åt tid till att rätta. Den tiden kan man 
lägga på att hjälpa dem som behöver stöd istället.” 
Specialpedagog 
 

Hon tillägger dock att en del klasslärare/ämneslärare själva genomför screeningar av alla sina 
elever för att testa om det finns några som inte når målen och därmed behöver extra stöd. 
 

Individnivå 

Specialpedagogerna i alla skolorna kan också göra tester eller kartläggningar riktade till 
enskilda elever om mentorn/klassläraren är orolig för att en elev inte når kunskapsmålen.  
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”Det är viktigt med tester så att inte den pedagog som skriker högst får mest” 
Specialpedagog 
 
”Ofta bestäms det (om särskilda stödinsatser) genom samtal med 
specialpedagogen, med eleven och med vårdnadshavare och ämneslärare och 
mentor då speciella svårigheter har upptäckts…….Specialpedagogen tar ut de 
elever som behöver hjälp med hjälp av ämneslärarna…..” 
Lärare 

 

De elever som får stöd har åtgärdsprogram som har tagits fram tillsammans med mentorn, 
föräldrarna, eleven och vissa fall med specialpedagogen. I en skola följer mentorerna upp 
åtgärdsprogrammen varje vecka tillsammans med eleverna och varannan vecka tillsammans 
med eleverna och föräldrarna. I övriga skolor följs också åtgärdsprogrammen upp men inte med 
samma tidsintervall.  
 
 
Sammanfattning 

På kommunnivå är det kommunens specialistenhet som beslutar om placeringar i de 
kommunövergripande grupperna. På skolorna är det ytterst rektorn som fattar beslut om 
specialpedagogiska insatser både i form av stödundervisning och tekniska hjälpmedel. Besluten 
fattas utifrån diagnoser, screeningar och kartläggningar som utförs både på grupp och 
individnivå. 
 
 

Stödinsatser som ger positiva resultat 

Organisationsnivå, kommunledning 

Placeringar i de kommunövergripande grupperna ger positiva resultat. Det kan man se i 
gruppernas avgångsklasser. Trots elevernas svårigheter är det i stort sett lika många elever i de 
grupperna som kan söka till gymnasiet som i kommunens avgångsklasser som helhet. 
Kommunen anordnar sommarskola där elever i årskurs 3, 5, 8 och 9 som inte når målen i 
kärnämnena, ges möjlighet att läsa tre veckor under sommarlovet. Eleverna i årskurs 9 ges 
tillfälle att göra om nationella proven i ett av kärnämnena. 
 

Organisationsnivå, skolledning 

Lovskola som ordnas på en skola ses som en mycket god investering. Den vänder sig främst till 
de äldre eleverna (årskurs 8 och 9) men även yngre elever kan bli erbjudna lovskola. Under 
höstlov, sportlov och påsklov erbjuds eleverna att gå i skolan halva dagen för att arbeta med 
något av sina mål som de inte uppnår. Genom de små grupperna som bildas kan många elever 
nå målen.  
Enligt en rektor har integrerad F-2-verksamhet gett  positiva resultat. Lärare och 
fritidspedagoger har en nära samverkan och arbetar tillsammans med barnen hela dagarna. 
Genom detta finns lärarna kvar på eftermiddagen och träffar många föräldrar dagligen.  
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TTF – timme till förfogande nämns av en specialpedagog som ett bra tillfälle till 
specialpedagogiskt stöd som ger effekt. Det är en timme innan skolan börjar där eleverna kan 
komma och arbeta med sådant de behöver hjälp med. Flera av eleverna med åtgärdsprogram har 
inskrivet i sina program att de ska komma på TTF-tiden.  
 
För att insatser under de senare årskurserna (åk.8 och 9) ska ge positivt resultat anser en rektor 
att det handlar om motivation. Studie- och yrkesvalsläraren (SYV) är en viktig del i arbetet för 
att skapa självkänsla hos de elever som märker att de kommit efter i skolan. Hon kan coacha 
dem genom att få dem att lyfta blicken till det som kommer efter grundskolan och ordna 
studiebesök på både arbetsplatser och gymnasieskolor. För en del kan det också vara 
betydelsefullt att få extra praktisk yrkesorientering. Det är viktigt för dem att veta varför de gör 
saker och vad det ska leta till. 
 

”…där har vi ju ett samarbete med SYV , där det gäller att hitta en ingång …att 
det finns en framtid….många är ju ändå inne på att de vill till gymnasiet och 
så…kopplar det till vad de gör här, att det finns en fortsättning och att hitta en 
motivation i det. ….kan ha extra PRAO (praktisk arbetslivsorientering) och få 
mersmak på arbetslivet…” 
Specialpedagog 

 

Gruppnivå 

En av lärarna berättade om ett läsprojekt i åk7 som byggde på upprepad läsning som var ytterst 
verksamt för att höja läsförståelsenivån i gruppen.  Projektet pågick under ett helt år och alla 
elever förde under projektets gång en läslogg, som både läraren och föräldrarna skrev 
kommentarer i. Efter avslutat projekt hade 18 av 21 elever nått de uppsatta läsförståelsemålen. 

 
”Jag ser stor skillnad på åttorna som inte har (ingått i något läsprojekt) 
 .…… sjuorna kommer hela tiden och frågar : 
– Var tycker du att jag ligger i min läsning? Klarar jag läsningen? De blir 
medvetna om man börjar från början” 
Specialpedagog  

 

Individnivå 

För att insatserna över huvudtaget ska ge resultat krävs ett nära samarbete med föräldrarna. De 
måste tidigt vara medvetna om hur de kan stötta sitt barn och skolan måste vara ärlig mot 
föräldrarna och tala om vilka problem barnet har. Det är viktigt att fånga upp eleverna tidigt 
innan problemet hunnit bli så stort. 
 

"Jag tror stenhårt att man behöver ha intensivtärning de första åren. Det är där 
man kan lösa knutar." 
Rektor 
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 ”Reading recovery”, en ominlärningsmetod som bygger på att arbeta med ordbilder, används på 
flera skolor för att förbättra läskunnigheten hos de yngre eleverna.  
 

”Det (Reading recovery) är en väldigt effektiv metod. Ingen har jag misslyckats 
med…peppar, peppar. Det är en mycket bra metod för elever som inte har lärt sig 
läsa…alltså det är en ominlärningsmetod”  
Specialpedagog 
 

En specialpedagog använder Wittingmetoden för att hjälpa en svagt begåvad elev i årskurs 6 
med stora läs- och skrivsvårigheter och tycker att det har hjälpt eleven att komma igång med sin 
läsning. 
 

”När hon kom från XXX sa hon att: - I XXX var de inte ärliga. Där sa de att jag 
var duktig, men jag är ju inte duktig.  
Det där att vara ärlig tror jag är viktigt. Barn klarar av det. Jag tror att det är 
bättre att höra sanningen.” 
Specialpedagog 

Hjälpmedel och material 
Dator och bra program nämns som det vanligaste specialpedagogiska hjälpmedlet på samtliga 
skolorna.  Ett program som nämns är Lexia, som tränar läs- och skrivfärdigheter och kan 
anpassas till alla åldrar och olika typer av svårigheter. 
 

” ….en som hade dåligt arbetsminne som jobbade och jobbade… efter sex 
månader hade han klivit upp en hel del….. bra med de programmen som de 
rekommenderar i Lexia. De (eleverna) blir så glada själva när de märker att de 
gör framsteg.” 
Specialpedagog 
 

 Datorprogram är en bristvara enligt flera av respondenterna som det skulle behövas mer av, 
speciellt för att tillgodose de förskrivningar som skolornas dyslektiker ges i samband med sina 
utredningar. Rekommendationen är att de program eleverna förskrivs att använda hemma även 
ska tillhandahållas av skolan. Flera av skolorna använder Alfasmart, ett datortangentbord som 
sparar text innan det förs över på en stationär dator. Det är stöttåligt och passar därför utmärkt 
även för yngre elever att ha vid sin plats istället för en penna. Ett annat verktyg att använda i 
vardagen är daisy-spelaren, som kan spela in tal men främst kanske den används för att spela 
upp inspelade läromedel.  
 

”…. skickar hem Daisyspelare och inlästa läromedel. Vi har prövat i klassen men 
de använder dom inte, utan det är bättre att de får ha dem hemma…..de tycker att 
det är genant att sitta med dom där (i klassen)…” 
Specialpedagog 
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”Smart board”, en interaktiv skrivtavla som kan kombineras med datorn, är ett annat hjälpmedel 
som används på en av skolorna som hjälp att t.ex. skicka stödanteckningar från en 
lektionsgenomgång hem till eleverna 
Pilen är ett material som används på en av skolorna. Materialet har en tydlig pedagogisk 
struktur som stärker språklig medvetenhet. Det är anpassat för elever med läs- och 
skrivsvårigheter och är individanpassat. Materialet är uppskattat och har visat sig ge goda 
kunskaper i svenska, enligt specialpedagoger. Eleverna är också motiverade att arbeta med de 
olika materialen som finns, kopieringsunderlag, laborativt material och datorprogram. 

  
Sammanfattning 

I kommunens sommarskola och i de kommunövergripande grupperna kan man se goda resultat 
av verksamheten. Lovskola, samarbete med studie och yrkesvägledaren och F-2 samverkan är 
exempel på verksamheter som gett goda resultat på några skolor. Andra insatser som har gett 
goda resultat är framgångsrika metoder såsom ”Reading recovery” och Wittingmetoden och 
datorprogram exempelvis Lexia. Metoderna och datorprogrammen använd på både grupp- och 
individnivå. 

 

Utvärdering av specialpedagogiska insatser 
Åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner används på alla skolor för att utvärdera 
pedagogiska - och specialpedagogiska insatser. I en av skolorna används enkäter till föräldrar 
och klasslärare som utvärderar de specialpedagogiska insatserna. För övrigt är det tester, 
diagnoser och betyg som används som utvärdering. Exempel på ett sådant test är 
Ängelholmsprovet som är ett läsförståelse och läshastighetstest och används i åk4 och 6. 
Resultaten från testet mäts enligt Stanineskalan som beskrivs i ”Bakgrund”. I alla skolorna är 
det specialpedagogen som gör resultatsammanställningar som sedan förs vidare till biträdande 
rektor och lärarna.  
 
 

”Det är specialläraren som gör testerna på dem (eleverna) och det är 
ämneslärarna som får resultaten och utifrån dem lägger upp sin undervisning. Om 
man känner att man ska höja nivån ett snäpp eller om man känner att man ska 
ligga kvar och jobba mer med ordförståelse och ordkunskap eller om man kan gå 
vidare till att jobba med lite mer avancerade texter.” 
Lärare 
 
”Diagnoser är ju sånt……..nu ser jag att det går framåt. Jag sammanställer alla 
resultat och delger lärarna. Det tycker jag är roligt. Det uppskattar rektorn, det vet 
jag. Jag gör så att de kan följa upp framstegen.” 
Specialpedagog 

 
När en av specialpedagogerna gör uppföljningar av elevernas utveckling tipsar hon om vad 
klassläraren kan göra för att öka måluppfyllelsen för de elever som inte har nått kunskapsmålen.  
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”Till exempel om det går sakta när den här personen skriver så låt den ha 
muntligt prov, såna saker som när man får höra det …det är ju självklart att det 
ska vara så men när man sitter själv som lärare är det inte alltid att man tänker på 
det. Att komma på saker genom andra är tacksamt. Tidskrävande att sitta 
själv……...” 
Lärare 

 

Alla intervjuade är överens om att de måste bli bättre på att analysera resultaten och se hur de 
ska arbeta vidare med de elever som inte uppnår målen.  
 

Sammanfattning 

Utvärdering av de specialpedagogiska insatserna sker på gruppnivå och individnivå genom 
enkäter, diagnoser och test. Genom åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner och betyg 
sker utvärdering på individnivå. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur det specialpedagogiska stödet ges till de elever som 
inte når målen i svenska och dessutom att belysa de processer som leder till att det 
specialpedagogiska stödet ger positiva resultat.  

 
• Hur är det specialpedagogiska stödet utformat för de elever som inte når kunskapsmålen 

i svenska på individ-, grupp- och organisationsnivå? 

• På vilka grunder ges det specialpedagogiska stödet? 

• Hur är stödinsatserna utformade som har gett positiva resultat? 

• Hur utvärderas resultaten av stödinsatserna? 

 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade frågor. Frågorna 
byggde på studiens frågeställningar. Urvalet gjordes utifrån de tre nivåerna som finns i 
frågeställningarna och personerna som intervjuades kontaktades huvudsakligen via telefon. Det 
innebar inga svårigheter att få kontakt med rektorer och utvecklingsledaren på kommunnivå. De 
tyckte studien var intressant och hade tid för intervjuerna. Specialpedagogerna var också 
intresserade av studien men hade svårare att finna tid för intervjun. Klasslärarna var svårare att 
få intervjuer med. Ett genomarbetat missivbrev och personlig kontakt hade kanske underlättat 
den kontakten.  Klasslärarnas pressade arbetssituation kan vara en annan förklaring till varför de 
har haft svårt att hitta tid för en intervju. Alla planerade intervjuer utom en genomfördes dock. 
 
Frågorna visade sig fungera bra i kombination med underfrågorna när det var två intervjuare 
som genomförde studien. Avsikten var att intervjua tio personer som arbetar i kommunen och 
som representerar de olika nivåerna i studien. Respondenterna delades upp mellan intervjuarna. 
Det kunde ha varit intressant att vara två vid genomförandet av intervjuerna. Fördelen hade då 
varit att en kunnat anteckna och observera medan den andra ställt frågorna. Svaren kunde ha fått 
en djupare dimension. Nackdelen med att vara två vid varje intervju är att det blir svårt att hinna 
med många intervjuer. Trots ett bortfall försämrades inte reliabiliteten då svaren från övriga 
upplevdes som trovärdiga och gav svar på frågeställningarna. Alla intervjuer hölls på 
respondentens arbetsplats och begränsades till 30 minuter. Frågorna hade skickats i förväg till 
respondenterna och det bidrog till att tiden kunde användas effektivt eftersom respondenterna 
hade haft tid att tänka igenom sina svar. Repstad (1999) menar att om respondenterna får 
frågorna i förväg kan de få verkligheten att passa in med de svar som förväntas. Han anser att 
man får reda på mer om sanningen om frågorna inte presenteras i förväg. Det hade varit 
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intressant att göra några spontana intervjuer på plats för att se om resultat skulle blivit 
detsamma.  
 
Under förberedelserna inför studien gjordes provenkäter med slutna frågor men de gav inte 
tillräckligt hög reliabilitet. Det var svårt att formulera frågor som belyste studiens 
frågeställningar och respondenternas svar var mycket svåra att tolka. Enkätsvar från en och 
samma skola gav helt olika svar på samma fråga och det kändes som att respondenterna hade 
svårt att beskriva verkligheten. Då studien ville beskriva det specialpedagogiska arbetet föll 
valet av metod på kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). De ger respondenterna flexibilitet och 
möjlighet att utveckla sina tankar. Den som intervjuar har också möjlighet att ställa följdfrågor 
för att klargöra det som känns oklart. Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare. Det upplevdes 
som nödvändigt att spela in och transkribera texten. Det är tidsödande men det är viktigt att inte 
information går förlorad. Trost (2005) menar att det finns olika sätt att ta hand om materialet på. 
En del skriver bara ner stödanteckningar när de lyssnar på det inspelade. Upplevelsen vid den 
här studien är att transkriberingen av intervjun var viktig för att få fram ett rättvist material. 
Validiteten kan sägas vara god då transkriberingen gjordes noggrant och även i 
resultatredovisningen har noggrannhet beaktats vid citaten (Patel och Davidsson, 2003). 
Materialet som studien gav blev inte för omfattande i förhållande till den tid som fanns till 
förfågande. När studien planerades fanns funderingar på att också genomföra några 
observationer. Det skulle dock ha blivit för tidskrävande. Om tiden funnits hade det varit 
intressant att vara med på skolorna för att observera det specialpedagogiska arbetet. En 
observation kan visa autentiska sociala situationer men kan också leda till spontana intervjuer 
och samtal (Repstad, 1999).  
Resultatet lyckas belysa flera goda exempel på specialpedagogik som leder till större 
måluppfyllelse. Det ger dock ingen heltäckande bild av specialpedagogiska metoder och 
framgångsfaktorer. Urvalet är litet och skolorna ligger alla i samma kommun. 
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Resultatdiskussion 
 
Går det genom att undersöka hur det specialpedagogiska stödet ges att hitta exempel på 
specialpedagogiska insatser som leder till positiva resultat och ökad måluppfyllelse i dagens 
svenska skola? På den frågan kan man utifrån denna studie svara att det finns sådana exempel. 
De exemplen kan hämtas både från litteraturstudierna och från respondenternas berättelser i de 
intervjuer som genomförts. Det råder samstämmighet mellan de olika nivåerna (organisation, 
grupp nivå) som respondenterna företräder om hur positiva resultat kan uppnås.  Tidiga insatser, 
goda metoder, motivation, lärarskicklighet och självförtroende är faktorer som i hög grad 
påverkar resultaten i positiv riktning framhålls i många intervjuer och i den litteratur som ligger 
till grund för studien. Här kopplas dessa faktorer till studiens frågeställningar. 
 

 

Specialpedagogiska insatser som leder till positiva resultat. 

Utvärdering av resultaten 

Tidiga insatser 

Alla specialpedagogerna som intervjuades i studien nämner att tidiga insatser för att stärka 
läsinlärningen ger positiva resultat. Det framhåller även Myrberg (2003) som menar att den 
fonologiska medvetenheten och bokstavskunskap är viktiga faktorer i läsinlärningen som kan 
sättas in redan i förskoleåldern. Även Frost (2002) pekar på det viktiga sambandet mellan 
förskolans språklekar och den fortsatta läsutvecklingen. Enligt Giota (2002) är det viktigt att 
pedagogerna redan från skolstarten ställer krav och har höga förväntningar på eleverna om man 
vill nå goda resultat. Trots den vetskapen är det ingen respondent som uppger att man satsar 
huvuddelen av de specialpedagogiska resurserna på de yngre eleverna. I alla intervjuer beskrivs 
att de specialpedagogiska insatserna är jämnt fördelade över alla åldersgrupper. Man kan anta 
att det blir tydligare vem som inte når kunskapsmålen bland de äldre eleverna och därför behövs 
insatser där likaväl som bland de yngre. Tydligheten ligger i utvärderingsredskapen som 
används bland de äldre eleverna och som ger klara besked om vem som inte har uppnått målen 
och därför behöver stödinsatser. Utvärderingsredskapen är exempelvis nationella prov som fram 
till nu bara funnits för årskurs 5 och 9 och betyg som sätts från årskurs 8 och utgår från 
kursplanernas betygskriterier. 
 
 
 

Goda metoder 

Framgångsrika läsinlärningmetoder som Myrberg (2005) framhåller är Wittingmetoden och 
upprepad läsning. Metoderna har också enligt flera av de intervjuade specialpedagogerna gett 
goda resultat. De ger exempel på att många elever har lyckats nå kunskapsmålen i svenska efter 
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att ha arbetat med stöd av någon av de nämnda metoderna. Hur vet man att de metoder som man 
väljer att använda kommer att ge goda effekter? Myrberg (2003) framhåller vikten av att lärarna 
ställer krav på att de metoder, läromedel och program som ska användas är vetenskapligt 
utvärderade innan de köps in och används. Ingen av lärarna eller specialpedagogerna som 
intervjuats nämner något om sådana utvärderingar. Däremot utvärderas metoderna när de 
använts. Bland de utvärderingsredskap som används nämns betyg. Enligt Myrberg och Lange 
(2005) är betyg ingen kvalitativ bedömning av en elevs kunskaper eftersom betygen bara 
berättar om en uppnådd nivå och inte säger någonting om kunskapsutvecklingen. Tänk på hur 
oerhört frustrerande det kan vara för en elev som har gjort stora framsteg under en termin men 
trots det inte lyckats nå målen för godkänd och därför blir utan betyg. Åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner (IUP) är andra utvärderingsredskap som nämns i intervjuerna och 
i litteraturen. Karlsson Vestman och Andersson (2007) framhåller just åtgärdsprogram som en 
kvalitativ utvärderingsmetod som hjälper till att ge mening åt resultaten och förståelse för 
bakomliggande faktorer. Om åtgärdsprogram ska ge den förståelsen måste de upprättas på rätt 
sätt. Alltför många åtgärdsprogram skrivs i all hast för att skolan ska ha ryggen fri om någon 
vill granska skolans hantering av elevärenden och innehåller inte den kvalitativa utvärdering 
som Karlsson Vestman och Andersson beskriver. 
 

Utformning av det specialpedagogiska stödet. 

Grunder som stödet ges utifrån 

Lärarskicklighet 

Lärarskicklighet och lärarkompetens framhålls i litteraturen (Myrberg, 2003; Glenn, 2008; 
Assarsson, 2007; Hjörne och Säljö, 2008) som viktiga faktorer för att eleverna ska nå 
kunskapsmålen. En av de intervjuade specialpedagogerna beskriver att det finns skickliga lärare 
som kan hantera elever i behov av särskilt stöd inom gruppens ram genom att anpassa 
undervisningen. Myrberg och Lange (2005) pekar på att tester och diagnoser kan vara en hjälp 
för den pedagog som inte har fått en grundlig läs- och skrivutbildning att se vilka elever som är i 
behov av stöd för att nå målen. Hjörne och Säljö (2008) däremot menar att kategoriseringar av 
elever via tester och diagnoser inte är till hjälp för elever i behov av särskilt stöd. De får till följd 
att problemen läggs hos eleverna istället för att undervisningen förändras så att den passar alla 
Det är svårt att anpassa undervisningen i en grupp så att den passar alla men när elever har 
testats måste resultaten följas upp och undervisningen anpassas så att de som inte har nått 
kunskapsmålen får det stöd de behöver. Då måste en kunnig pedagog ansvara för det arbetet. 
Om en sådan inte finns får ingen elev det stöd den är i behov av. Specialpedagogik påverkar alla 
elevers kunskapsutveckling positivt. Det är därför angeläget att alla som utbildas till pedagoger 
får en viss del specialpedagogik i sin utbildning för att kunna bemöta alla olika behov som finns 
i en elevgrupp. Även de mer begåvade eleverna behöver uppmuntran och motivation.. En av 
respondenterna gav exempel på att en elev som tidigare hade haft stöd av specialpedagog inte 
längre behövde det stödet när han fick en ny ämneslärare som klarade av att anpassa 
undervisningen efter hans behov. Hon menade att det behov av omväxling som han hade också 
fanns hos de övriga eleverna.  
 



 

 35

Motivation 

Flera av respondenterna framhåller att motivation är en viktig faktor för att arbetet, framförallt 
med de äldre eleverna, ska ge resultat. Samarbete med studie och yrkesvägledaren ges av någon 
som exempel på hur man på en skola hittat motivation för skoltrötta äldre elever. En av 
specialpedagogerna som intervjuades menar att känslan av att lyckas är ett sätt att skapa 
motivation. Hon exemplifierar det med att de elever som lyckades nå läsförståelsemålen i 
årskurs 7 visade större intresse för sin egen fortsatta läsutveckling än övriga elever. Giota 
(2002) menar också att motivation är en faktor som kan kopplas till positiva resultat. Stimulans 
är viktigt för att elever ska känna lust och motivation att lära framhåller Groth (2007). Flera av 
de elever han har intervjuat uttrycker att de i de små resursgrupperna de tillhört inte hade fått 
tillräcklig stimulans. Att bygga nya kunskaper på positiv respons och stimulans som det 
beskrivs i intervjuerna och i litteraturen skapar den motivation som känns nödvändig för att 
eleverna ska utvecklas och ha möjlighet att nå kunskapsmålen. Vem blir inspirerad av att arbeta 
om man enbart får veta vad man inte kan och vad man måste förbättra? Ansvar för det egna 
lärandet är också en motivationsskapande faktor enligt Giota (2002). Elevansvar framhåller 
även Assarsson (2007) som en framgångsfaktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen     
 

 

Självkänsla 

Självkänsla menar Haug (1998) är en viktig faktor för elevers kunskapsutveckling. Han anser att 
dagens skola inte stärker självkänslan hos de elever i behov av särskilt stöd som exkluderas och 
får sin undervisning utanför sin ordinarie undervisningsgrupp. Bland de intervjuade finns det 
ingen som delar Haugs uppfattning om exkludering. De flesta exempel på framgångsrika 
metoder som framhålls handlar om att elever har lämnat sin undervisningsgrupp för att få stöd 
hos en specialpedagog eller i en mindre undervisningsgrupp. Det är ingen av de intervjuade som 
har nämnt exkludering eller som har talat om att elever har känt sig stigmatiserade. Däremot 
beskriver både specialpedagoger och pedagoger att många elever, främst bland de yngre, ber om 
att få gå ifrån sin klass och arbeta med specialpedagogen utanför klassrummet. Frågan är vilka 
svar elever hade gett om de hade blivit intervjuade. Groth (2007) som i sin studie intervjuade 
elever (årskurs 6 till 9) kommer fram till att de elever som fick stöd hos en speciallärare 
exkluderade från sin grupp kände sig utpekade och annorlunda. Det hände dessutom att deras 
klasskamrater kom med negativa kommentarer. Det visar att känslan av att vara annorlunda 
förmodligen ökar med stigande ålder. Även om ingen av respondenterna i denna studie talar om 
att elever ser negativt på att lämna sina grupper framkommer i någon av intervjuerna att bland 
de äldre eleverna finns det de som inte vill lämna sina grupper för att de då är rädda för att gå 
miste om något.  
 
Assarsson (2008) belyser diskussionen om exkludering/inkludering ur en annan aspekt. Hon 
menar att det är definitionen av läs- och skrivutveckling som behöver förändras och utvidgas för 
att ge möjligheter för elever att nå målen inom ramen för den grupp de tillhör. Det är enligt 
Assarsson ett dilemma att individanpassa undervisningen samtidigt som man ska tillgodose 
kravet på inkludering som ska få alla elever att känna delaktighet och gemenskap. Groth (2007) 
framför liknande åsikter och menar att om fler lärare arbetar tillsammans i en grupp blir 
bedömningen av elevernas kunskaper bredare. Dessutom behöver inte gruppen delas i mindre 
grupper för att elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. De synpunkter som 
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Assarsson och Groth framför är viktiga i diskussionen om hur inkludering ska kunna 
genomföras. Det är en omöjlighet för en lärare att ensam i en grupp tillgodose 30 elevers olika 
behov. Inkludering är ingenting som nämns i denna studies intervjuer. Det kan bero på att den 
lärartäthet som behövs för att arbeta inkluderande inte finns. 
 
Självkänslan framhåller även Myrberg och Lange (2005) som en viktig framgångsfaktor men ur 
ett annat perspektiv. De menar att när eleverna känner att de kan stärker det elevernas 
självförtroende och leder till att pedagogerna så småningom kan bearbeta elevens svaga sidor 
utan att eleven behöver känna sig stämplad som sämre än sina kamrater. Det handlar om att 
möta eleven där han/hon befinner sig i sin kunskapsutveckling och utgå därifrån. Att göra det i 
den grupp eleven tillhör är inte alltid möjligt (se synpunkterna ovan).  
 
Hjälpmedel som datorer och datorprogram kan ge eleverna känsla av att kunna som alla andra. 
Det borde vara lika självklart att en dyslektiker behöver en dator som att en person som är 
förlamad behöver en rullstol. Respondenterna i denna studie framhåller också att datorn är ett 
effektivt hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Bristen på datorer och bra program är 
dock ett betydande problem. Många skolors resurser räcker inte på långa vägar att täcka upp det 
behov av tekniska hjälpmedel som blir mer och mer uttalat. Det är ett problem som leder till att 
föräldrar är missnöjda med skolans sätt att möta de behov av hjälpmedel som till exempel följer 
med en elev som fått en dyslexidiagnos där det förskrivs både datorstöd och programvaror. 
Bristen på datorer är också en faktor som påverkar behovet av att ta elever från sina grupper för 
att komma åt datorer som finns placerade hos specialpedagoger/speciallärare.  
 

Slutord 

Det finns många goda exempel på hur specialpedagogiska insatser leder till att elever når målen 
i svenska. Vilka faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling råder det samstämmighet om 
bland forskarna och respondenterna. Det är åsikterna om hur de insatserna ska se ut som går 
isär. Inkludering eller exkludering? Tester och diagnoser eller utveckling av lärarkompetensen?  
Det känns som att det finns synpunkter från alla som man kan hålla med om. Vill man forska 
vidare är det kanske elevernas åsikter som borde belysas.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till utvecklingsledare i kommunen 

 
Hur arbetar kommunen för att elever som inte har nått målen i svenska ska nå dem? 

(Individ, grupp, organisationsnivå) 
 
Hur ser stödinsatser ut som kan kopplas till positiva resultat? 

Hur ser verksamheten ut? 
Hur arbetar de pedagogiska utvecklarna? 
Hur många speciallärare/specialpedagoger arbetar i kommunen? 
Hur många kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper finns i kommunen? 
 
Hur bestäms vilka elever som ska få ta del av stödet i de särskilda 

undervisningsgrupperna? 

Vilka görs delaktiga i besluten? 
Hur fördelas de särskilda stödinsatsernas storlek mellan olika åldersgrupper? (F-3, 4-6, 7-9) 
Vem gör fördelningen? 
 
Hur utvärderas resultaten av de specialpedagogiska insatserna i kommunen? 

Vem är det som utvärderar? 
Diagnoser? 
Resultatsammanställningar? 
Hur görs elever och föräldrar delaktiga i utvärderingarna? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till rektor 

 
Hur arbetar ni på skolan för att eleverna som inte har nått målen i svenska ska nå dem? 

(Individ, grupp, organisationsnivå) 
 
Hur ser stödinsatser ut som kan kopplas till positiva resultat? 

Hur många speciallärare/specialpedagoger arbetar på skolan? 
Arbetar de enskilt eller i grupp med eleverna? 
Hur ser arbetet ut i olika åldersgrupper (F-3, 4-6, 7-9)? 
Arbetar specialpedagogerna/speciallärarna ensamma eller i team?  
Vilka hjälpmedel kan ni erbjuda elever i behov av särskilt stöd? 
Hur mycket handledning ingår i speciallärarens/specialpedagogens arbetsuppgifter? 
 
Hur bestäms vilka elever som ska få särskilda stödinsatser? 

Vilka görs delaktiga i besluten? 
Hur fördelas de särskilda stödinsatsernas storlek mellan olika åldersgrupper? (F-3, 4-6, 7-9) 
Vem gör fördelningen? 
 
Hur utvärderas resultaten av de specialpedagogiska insatserna? 

Vem är det som utvärderar? 
Diagnoser? 
Resultatsammanställningar? 
Hur görs elever och föräldrar delaktiga i utvärderingarna? 

 



 

 41

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till specialpedagog/lärare 

 

Hur arbetar du/ni för att eleverna som inte har nått målen i svenska ska nå dem? (Individ, 
grupp, organisationsnivå) 
 
Hur ser stödinsatser ut som kan kopplas till positiva resultat? 

Hur många speciallärare/specialpedagoger arbetar på skolan? 
Arbetar du/ni enskilt eller i grupp med eleverna? 
Hur ser grupperna ut? 
Hur ser arbetet ut i olika åldersgrupper (F-3, 4-6, 7-9)? 
Arbetar du/ni kontinuerligt eller periodvis med eleverna? 
Arbetar du/speciallärarna ensamma eller i team? Vilka ingår i teamet? 
Vilka hjälpmedel kan ni erbjuda elever i behov av särskilt stöd? 
Hur mycket handledning ingår dina/speciallärarens/specialpedagogens arbetsuppgifter? 
 
Hur bestäms vilka elever som ska få särskilda stödinsatser? 

Vilka görs delaktiga i besluten? 
Hur fördelas de särskilda stödinsatsernas storlek mellan olika åldersgrupper? (F-3, 4-6, 7-9) 
Vem gör fördelningen? 
 
Hur utvärderas resultaten av de specialpedagogiska insatserna? 

Vem är det som utvärderar? 
Diagnoser? 
Resultatsammanställningar? 
Hur görs elever och föräldrar delaktiga i utvärderingarna?
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