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Titel: Skolverksamhetens arbete med särskilt stöd i de frivilliga skolformerna – 

Statens granskning av verksamheterna 

 

English title: Schools` work with special support in voluntary school forms- 

State audit of the activities. 

 

Abstract 

Syftet med studien är att studera Skolinspektionens granskningar av förskolans och 

gymnasieskolans verksamheter. Fokus har varit på det särskilda stödet utifrån hur det 

genomförs, vad som upptäcks och vilka åtgärder som behöver utföras. Bakgrunden till studien 

är att det särskilda stödets arbete skiljer sig mycket åt, trots att det finns gemensamma lagar 

som ligger till grund och som ska styra verksamheterna. Den metod som används är en 

dokumentanalys där vi sökte förklaringar till hur det särskilda stödet ges i de frivilliga 

skolformerna. Vi har sökt vår information främst från Skolinspektionen och Skolverkets SIRIS 

rapporter. Vi har utifrån våra 90 granskningar tillsammans analyserat innehållet från förskolans 

och gymnasieskolans verksamheter och gjort jämförelser mellan de olika granskade 

kommunerna. Den teoretiska utgångspunkten utgår från ett systemteoretiskt perspektiv som 

ger en helhetsyn där olika delar påverkar varandra. Förskolan det första steget in i 

utbildningssystemet och gymnasiet är det sista steget ut.Vår avsikt är att ta reda på hur 

Skolinspektionens granskningar ser ut inom de två frivilliga skolverksamheterna, hur det 

dokumenteras, vilka brister som finns samt vilka åtgärder som Skolinspektionen vanligtvis 

kräver. Resultaten vi fick från våra åtta strategiska granskade skolverksamheter visar att 

bristerna i det särskilda stödet ligger främst på organisationsnivå. 

 

 

Nyckelord: Förskola, gymnasieskola, livslånga lärandet, Skolinspektionens 

granskningar, styrdokument, särskilt stöd. 

 

 

 



 

 

 

Förord 
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1. Inledning 

I arbetet som blivande specialpedagoger är vi intresserade av hur det särskilda stödet ser ut i 

förskolans respektive gymnasiets verksamheter utifrån Skolinspektions granskningar. När det 

gäller formuleringsarenan vill vi studera det särskilda stödet utifrån dessa verksamheter, för 

att se på vilket sätt det skiljer sig åt och vilket stöd barnen och eleverna kan få. På 

realiseringsarenan vill vi ta reda på hur granskningar av det särskilda stödet ser ut. Både 

förskolan och gymnasiet är frivilliga skolformer och vi tror att detta kan påverka både de krav 

som sätts på verksamheten och vilka resurser som ges. I förskolan arbetar man efter 

strävansmål vilka omfattar kvalitetsutveckling i verksamheten till skillnad från gymnasiet där 

den betygssättning som ges ska spegla kvalitén på den enskilda elevens kunnande. Det är 

viktigt att eleverna förstår syftet med den undervisning som ges samt att eleverna utvecklar 

kunskaper som de kan visa att de tillägnat sig.  

 

Sheridan m.fl. (2010) tar upp om där finns skillnader mellan olika förskolor vad gäller 

kvaliteten. Dessa ökar på grund av kunskapsbrist och visar på att barns olika kompetenser 

såsom de matematiska, de sociala och de kommunikativa förmågorna blir påverkade av den 

pedagogiska kvaliteten i förskolan. Vi tror att kvalitetsbristen kan missgynna arbetet med 

barn som redan i tidig ålder befinner sig i behov av särskilt stöd och som gör att de inte 

uppmärksammas i tid för sin framtida utveckling. 

 

Sveriges radio P4 Stockholm (2013) lyfter fram brister i det särskilda stödet inom skolan och 

vilka konsekvenser detta får för barnen och eleverna i sitt framtida lärande. Uteblivet särskilt 

stöd kan få konsekvenser såsom stök, bråk och koncentrationssvårigheter. Detta gör att vi 

funderar på vilka risker det finns, för de barn som är i behov av särskilt stöd, redan i den 

första skolformen, det vill säga förskolan, och som inte får det stöd de behöver. Samma sak 

gäller för grundskolan vilket resulterar i svårigheter med behörighet till gymnasiet.  När det 

gäller gymnasieskolan tar Europeiska Unionen och Europeiska socialfonden (2015) fram hur 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.  Här framkommer att trivsel 

och bemötande har stor betydelse för elevernas fortsatta lärande och utveckling. Temaunga.se 

visar att elevhälsans rutiner är viktiga för elevernas kompetensutveckling, och som de 

behöver för vidare studier och i arbetslivet.  

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sonja%20Sheridan
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När vi har tittat på förskolans, grundskolans och gymnasiets pedagogiska arbete med det 

särskilda stödet har vi upplevt att det finns brister och aspekter som gör att en individ inte får 

det stöd som de är i behov av i sitt livslånga lärande. Vi tror att elevers svårigheter inte 

uppmärksammas tillräckligt och risken finns att individen inte får det särskilda stödet som det 

kan vara i behov av. Persson (2013) skriver att skolverksamhetens personal väntar med att 

sätta in en del resurser i lärmiljön som vanligtvis utförs av specialpedagogen. Vår erfarenhet 

är att arbetet med det särskilda stödet ser olika ut i våra respektive verksamheter. Trots detta 

tenderar konsekvenserna att bli detsamma oavsett vilken verksamhet individen befinner sig i. 

Vi funderar över hur detta kan ske då forskning visar att alla individer har rätt till en likvärdig 

utbildning utifrån sina egna förutsättningar (Jakobsson och Lundgren (2013). Författarna 

skriver att en likvärdig utbildning för alla individer är beroende av samverkan och stöd från 

andra aktörer som till exempel socialtjänst, sjukvård, skola, föräldrar eller 

habiliteringspersonal. Likvärdighet ska vara beroende på individens olika former av stöd som 

har betydelse för det livslånga lärandet. 

 

Samtidigt funderar vi på hur olika skolverksamheters arbete med det särskilda stödet kan se 

så olika ut när vi har gemensamma styrdokument och lagar att arbeta efter och då 

Skolinspektionen granskar det särskilda stödets arbete och utförande. De barn som inte 

uppmärksammas i tid riskerar att tappas bort på vägen och att det stöd de har rätt till på så vis 

inte görs tillgängligt för dem. 

 

1kap. 4 § Skollagen  

 

...// i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  (SFS 2010:800 Kap 1§, 4) 

 

 1 kap. 9 § Skollagen skriver om en likvärdig utbildning. 

 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas.  (SFS 2010:800 Kap 1§, 9) 
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3 kap 3 § i skollagen skriver om barnens och elevernas lärande och personliga utveckling. 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. (SFS 2010:800 Kap 3§, 3) 

 

Vi ser stor betydelse av att all personal som arbetar inom skolans verksamhet är insatta i de 

styrdokument som ligger till grund för alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Vår 

reflektion utifrån detta är huruvida individerna får lika förutsättningar till lärande och 

utveckling under sin skolgång.  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet belyser vi de frivilliga skolformernas arbete med det särskilda stödet. Vi 

beskriver Skolinspektionens granskningar och rutiner och vi tar även upp det livslånga 

lärandets betydelse från förskolan till gymnasieskolan.  

2.1 Förskolans arbete med särskilt stöd 

 

I förskolan ska alla barn ha möjlighet att få särskilt stöd för att kunna utvecklas utefter sina 

egna förutsättningar, såsom läroplanen lyfter fram. Skolinspektionen (2017) skriver att 

förskolan ska anpassa verksamheten efter alla barn som deltar i förskolans verksamhet.  Barn 

som behöver mer stöd och stimulans än andra ska få det, och stödet ska utformas så att barnet 

kan utvecklas så långt som möjligt. Förskolan har som uppdrag att hjälpa och stödja alla barn, 

oavsett vilka utmaningar de har. Förskolebarn ska vid behov ges särskilt stöd enligt 

skollagen. I förskolans läroplan lyfts det fram att förskolan har ett särskilt ansvar för barn i 

svårigheter: "Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska 

få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så 

långt som möjligt” (Lpfö 98 rev16 s.5). 

 

I Förskolans läroplan tar de upp att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov, och därav utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Sheridan m.fl. (2010) problematiserar om hur många barn som tillfälligt eller varaktigt är i 

behov av särskilt stöd i förskolan finns det inga säkra siffror på. Det finns inte heller någon 

omfattande forskning kring förskolans arbete med tidiga insatser och särskilt stöd. Därmed 

har vi begränsat med kunskap om de metoder som har använts. Det är därför oklart hur 

förskolor ska nå framgång i sitt uppdrag att utveckla verksamheten för att barn i behov av 

särskilt stöd ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.  

 

I förskolan belyser skollagen det särskilda stödet utifrån SFS 2010:800 Kap 8§, 8, 9.  Enligt 

följande: 

 

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 

barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 
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9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges 

sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna. 

2.2 Rutin för arbetsgången vid särskilt stöd inom förskolan  

 

Skolverkets allmänna råd (2016) skriver om utformning av verksamheten angående 

förskoleverksamhetens arbete med särskilt stöd.  Både förskolans chef och arbetslagen bör 

tillsammans utveckla det särskilda stödets arbete utifrån aspekter som bedömning av hur 

verksamheten ska utformas samt uppföljning och utvärdering av stödinsatserna. Utformning 

av verksamheten är att den ska utformas för att ge alla barn som befinner sig i behov av 

särskilt stöd den ledning och stimulans som de behöver utifrån sina behov, förutsättningar 

och den enskilda utvecklingen. Det särskilda stödets insatser och huvudansvar har 

förskolechefen. Detta betyder att verksamheten ska utformas så att de barn som är i behov av 

särskilt stöd ska kunna få det stöd, den hjälp och de utmaningar som de är i behov av och som 

hjälper dem framåt i sitt lärande. Det är även viktigt att förskolechefen tillsammans med 

arbetslaget, som känner barnen bäst, bör göra noggranna pedagogiska överväganden om hur 

verksamheten bör utformas och vad som ska ligga till grund för en senare bedömning. Det är 

viktigt att personalen får kunskap, handledning och hjälp inom det specialpedagogiska 

området men även från andra kompetensområden såsom det medicinska och psykologiska, 

särskilt då barn i behov av särskilt stöd kan vara situationsbundna.  

Skolverkets allmänna råd (2016) hänvisar till Skolinspektionens rapport (2012:7) om att 

insatserna och verksamheten ska bli fungerande krävs det att man säkerställer insatserna 

genom kontinuerlig dokumentation och utvärdering. Syftet med detta är att samverkan och 

ansvarsfördelning förverkligas. Vårdnadshavarens synpunkter ses som en viktig del i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Uppföljningar och utvärderingar ska vara regelbundna 

eftersom det särskilda stödet förändras efter barnets behov och förmåga. Det systematiska 

kvalitetsarbetet måste fungera för att samtlig personal ska bli medvetna om stödresursens 

funktion och tillräcklighet.  
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2.3 Gymnasieskolans arbete med särskilt stöd 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (2011) är dess huvuduppgift att förmedla kunskaper 

men också att ge förutsättningar så att eleverna kan tillägna sig kunskaperna. Utbildningen 

ska skapa en utveckling för eleverna så att de blir ansvarskännande människor som också är 

deltagande i yrkes- och samhällslivet. Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med 

arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasieskolan men av avgörande 

betydelse för yrkesutbildningens kvalitet. Skolverket (2015) skriver om att alla elever ska få 

en likvärdig utbildning vilket både skollagen och läroplanerna kräver. Utbildningen ska vara 

av god kvalitet oberoende av var eleverna bor eller vid vilken skola de får sin utbildning. Att 

en utbildning är likvärdig kan ändå innebära att undervisningen ser olika ut beroende på 

utformning, resurser och varje elevs förutsättningar samt behov. Vägarna till att målen ska 

kunna uppfyllas kan se olika ut.  

 

”Alla elever har rätt till ledning, stöd och stimulans i skolan så att de kan nå så långt som möjligt 

utifrån sina förutsättningar. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå kunskapskraven. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Många 

elever behöver stöd någon gång under sin skoltid. Vissa elever har behov av stöd under en kortare 

period medan andra kan ha behov under längre tid, upp till hela sin skoltid. Det är rektorn som är 

ansvarig för skolans olika former av stöd”.( Skolverket 2015 s.1 ). 

 

Enligt ovanstående är de stödinsatser som finns inom skolan extra anpassningar och särskilt 

stöd. Det är skolan som ska ansvara för planering, undervisning och olika stödinsatser.  

 

I gymnasieskolan belyser skollagen det särskilda stödet utifrån 8 kapitlet 5§ och 6§ enligt 

följande: 

5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer 

att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida 

inte annat följer. 

 

6 § Bestämmelserna i 7-12 § gäller endast i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  (SFS 2010:800 

Kap 8§, 5, 6). 
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 2.4 Rutin för arbetsgången vid särskilt stöd inom gymnasiet 

Skolverkets allmänna råd (2014) tar upp att det finns två former av stödinsatser. Dessa två är 

extra anpassningar samt särskilt stöd. Extra anpassningar sätts in om en elev inte skulle uppnå 

kunskapskraven. Om de är i farozonen behöver skolan ta reda på bakomliggande orsak. 

Behöver eleven extra anpassningar ska undervisningen utgå från det. När det gäller de extra 

anpassningarna är stödinsatsen mindre och det krävs inget formellt beslut. Tidsgränsen för 

hur länge de extra anpassningarna ska gälla innan det blir särskilt stöd och anmälas till 

rektorn finns det ingen tidsangivelse för.  Det ges beslut om detta i varje enskilt fall. 

 

Skolverket (2015) tar även upp att särskilt stöd som blir aktuellt, om eleven inte kan uppnå 

kunskapskraven eller riskerar att inte uppnå dessa trots att extra anpassningar har satts in, 

måste det göras en utredning kring, för att se om eleven är i behov av särskilt stöd. Detta görs 

vanligtvis tillsammans med läraren och elevhälsan. Utredningen innefattar en kartläggning 

och analys av elevens hela skolsituation för att se om det föreligger ett behov av särskilt stöd. 

Utredningen kan vara av olika karaktär, allt ifrån enkel till mer omfattande. Det bästa är om 

elevens vårdnadshavare är med vid den pedagogiska utredningen, men vid behov kan skolan 

göra utredningen trots att föräldrarna inte instämmer till det. Det särskilda stödet ges oftast 

under en längre tidsperiod och är mer genomgripande. Åtgärdsprogram ska utarbetas för en 

elev som ska ges särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska behovet av särskilt stöd framgå samt 

hur det ska tillgodoses. Åtgärdsprogrammet fungerar som ett arbetsredskap för de åtgärder 

som skolan behöver sätta in. En utvärdering ska göras i syfte att se om åtgärderna har 

fungerat. Även om en elev behöver särskilt stöd i flera ämnen så utarbetas bara ett 

åtgärdsprogram. (a.a.) 

 

 Elevhälsan är till för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (SFS 2010:800 Kap 2§, 25, 26) 

 

Skolverket (2012) skriver att elevhälsan arbetar utifrån fyra perspektiv som tillsammans ger 

en helhetssyn på elevens situation. I det specialpedagogiska perspektivet lägger man 

framförallt vikt vid inlärningssvårighetersamt konsekvenser av elevers 

funktionsnedsättningar. Här finns personal med specialpedagogiska kunskaper. Det 

medicinska perspektivet handlar om elevens fysiska hälsa och kroppsliga utveckling. Här 

finns personal som skolläkare och skolsköterska.  
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Det psykosociala perspektivet handlar om elevens psykosociala situation vilken kan innebära 

relationer, värderingar och normer. Detta arbete tar kuratorn hand om. Det psykologiska 

perspektivet omfattar elevens psykiska hälsa. Detta arbete görs av en psykolog.  

2.5 Skolinspektionen  

Skolinspektionen (2017) har till uppgift att granska all skolverksamhet regelbundet och se till 

att de följer läroplaner, lagar samt regler för verksamheten och att utbildningen ges i en trygg 

miljö. Inspektionens syfte är att kontrollera skolans likvärdighet samt skolans 

kunskapsresultat. Skolinspektionens resultat hanteras genom att varje granskad verksamhet 

får ett beslut om vilket område som de behöver utvecklas i. Granskningen leder till att 

skolverksamheten kan få vägledning och en god möjlighet till utvecklingsarbete i sina 

respektive verksamheter. 

 

Skolinspektionen (2017) skriver att om det finns brister som uppstår vid granskningen kan 

Skolinspektionen genom den nya skollagen ge sanktionsmöjligheter som utgår från en 

sanktionstrappa med 13 steg. Det innebär att åtgärderna ökar för varje steg. Första steget 

består av anmärkningar där skolverksamheterna visar små brister som måste åtgärdas.  Det är 

huvudmannen som är ansvarig för att åtgärda dessa brister. Efter detta kontrollerar 

Skolinspektionen att bristerna har blivit åtgärdade.  Om bristerna inte skulle vara åtgärdade 

kan Skolinspektionen se till att dessa blir vidtagna genom att huvudmannen får ett 

föreläggande d.v.s. krav med att åtgärda bristerna. Om huvudmannen inte utför arbetet kan 

Skolinspektionen utfärda vite och de andra tidigare åtgärderna får en straffavgift. Detta 

förekommer om huvudmannen inte har vidtagit bristerna inom den tidsram som är angiven. 

Det sista steget består i att bristerna är omfattande och att Skolinspektionen kan fatta beslut 

om att stänga skolan i upp till sex månader. 

 

Skolans undervisning får inte fortsätta förrän de åtgärdade bristerna har blivit slutförda. Om 

det skulle visa sig att skolan är privat eller fristående kan Skolinspektionen stänga och dra in 

tillståndet för skolan. Om skolan är kommunal kan Skolinspektionen besluta om 

tvångsåtgärder och kostnaden läggs på huvudmannen men skolan kan inte läggas ner. 

Skolinspektionen/BEO (barn och elevombudet) har även till uppgift att utifrån anmälningar 

från föräldrar och elever granska enskilda skolor. Här kan brister men även missförhållanden 

ha uppstått i skolans verksamhet.  
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Efter att Skolinspektionen (2017) fått en anmälan kan de börja med att starta en utredning 

som ska komma fram till ett beslut. Vid inspektionerna utgår de alltid ifrån ett barnperspektiv 

och en trygg skolmiljö. De vanligaste anmälningarna som kommer in till inspektionen och 

som det utreds om, är uteblivet särskilt stöd, kränkande behandling samt brister i 

betygssättningen. 

 

Skolinspektionen (2017) har genom rapporter lyft fram resultat som kommit fram genom de 

olika inspektionerna. Det framkommer bland annat att särskilt stöd inte har getts i den 

omfattningen som eleverna har behövt och som i sin tur har bidragit till brister i elevernas 

kunskapsutveckling. Skolorna har inte anpassat undervisningen så att eleverna ska kunna 

uppnå målen. Det stöd som har getts, har varit till de elever som var stödbehov och det har 

visat sig finnas brister i hur skolorna har gjort sina anpassningar efter elevernas individuella 

förutsättningar och behov. Exempel på brister är att eleverna inte har fått specialpedagogiskt 

stöd, att det inte har funnits stöd i samtliga ämnen och att det har varit brister i 

åtgärdsprogrammen. Vilka stödbehov eleverna har haft, har inte alltid blivit dokumenterat 

och det har saknats planerade åtgärder samt på vilket sätt dessa varit utförda på.  Det har 

oftast lagts ett för stort ansvar på eleven för att uppnå kunskapskraven istället för att skolan 

ska tydliggöra stödet som de erbjuder. Utvärderingarna av stödinsatserna för det stöd som 

eleverna hade erbjudits har ofta saknats. I Vetenskapsrådet (2012) ger Kungliga 

Vetenskapsakademin kopplingen mellan skolresultat och psykisk hälsa. En god hälsa medför 

ett ökat välbefinnande och goda förutsättningar för lärandet.  

 

I Vetenskapsrådet (2012) har det skrivits att elever som avslutar skolan med godkända betyg 

löper mindre risk för att utveckla ohälsa, utanförskap och att hamna i kriminalitet. Lärandet 

har en stor betydelse för elevernas hälsa men också relationerna till lärarna. Detta kan fungera 

förebyggande mot depression som kan komma av skolstress och skolsvårigheter. I samband 

med detta menar Skolinspektionen (2014) att välfungerande relationer främjar elevernas 

närvaro och är förebyggande mot frånvaro. En god hälsa är en viktig del för att kunna klara 

skolan. Det gäller att skolan uppmärksammar elever tidigt som inte mår bra för att kunna 

fortsätta arbetet med att främja motivationen och att de känner lust till lärandet. 
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Skolinspektionen (2017) tar upp att cirka hälften av orsakerna som påverkar elevers 

prestationer beror på faktorer i skolan. Elevhälsan ska enligt Skollagen (2010:800) stödja 

elevens utveckling mot utbildningens mål. I liknelse med detta ger Skolverket (2012) 

exempel på vad som kan påverka resultaten i svensk skola. Det är bland annat att kommunens 

utgifter för skolorna ser olika ut med tanke på lärartäthet men även beroende på andelen 

behöriga lärare. Något som också är att beakta är hur skolorna organiserar samt utför 

undervisning och hur det särskilda stödet ges till eleven. Elevernas resultat blir bättre genom 

mindre klasstorlek och ökad lärartäthet med god kompetens, främst för de eleverna som har 

mindre stöd hemifrån men också för de eleverna med sämre studieförutsättningar. 

Föräldrarnas utbildningsnivå och ekonomi är också av betydelse för elevernas resultat. 

Skolinspektionen tar upp att en skolutveckling som är hälsofrämjande innefattar att nå målen, 

känna motivation, att ha lust till lärande och att få en god återkoppling på sina 

arbetsuppgifter. Något som också är av betydelse är att det finns goda relationer och ett bra 

värdegrundsarbete inom skolan.  

 

Skolinspektionen (2017) skriver att det finns en utarbetad ärendegång i samband med 

Skolinspektionens utredningar och resultat samt en beskrivning av verksamheternas 

pedagogiska organisation och arbetsinsatser.  Skolinspektionen ger återkoppling utifrån hur 

det särskilda stödet bedrivs ute i de olika skolformerna och ger sedan en rapport med 

kommentarer samt eventuella åtgärder.  Både förskolan och gymnasiet har fått ett datum för 

inlämning av åtgärder utifrån Skolinspektionens granskning. Om inte kraven på åtgärder 

tillgodoses utifrån Skolinspektionens granskning kan skolan få vite.  Huvudmannen bär det 

yttersta ansvaret att verksamheten bedrivs efter gällande lagar och förordningar. 
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2.6 Granskning av uppdragen av de två frivilliga verksamheterna 

 

Enligt Skolinspektionen (2017) så granskar staten insatserna för särskilt stöd från och med 

förskolan till och med gymnasiet men inom förskolan är det verksamheten som styr det 

särskilda stödet. I grundskolan till och med gymnasiet är det individerna som granskas med 

hjälp av åtgärdsprogram som i sin tur utgör det särskilda stödet.  Skolinspektionen har 

regelbunden tillsyn som visar hur arbetet med särskilt stöd ser ut i olika skolformer. 

Granskningen sker enligt följande fastställda kriterier:  

 

Granskning i förskolans verksamhet: 

I förskolans verksamhet granskar man följande, Skolinspektionen från 2016:  

 

1. Har förskolan arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd? 

2. Tillgodoses behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie verksamheten?  

3. Finns det stödfunktioner och stödstrukturer som kan bistå förskolepersonalen i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd?  

 

 Granskning i gymnasiets verksamhet: 

 I gymnasiet verksamhet finns det granskningar om det särskilda stödet som Skolinspektionen 

har gjort 2016. 

 

1. Skyndsam utredning om behov av särskilt stöd (Inspektionen granskar att dessa 

utredningar kartlägger elevens behov, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. De 

ska också innehålla slutsatser om tänkbara orsaker till att eleven riskerar att inte nå 

kunskapsmålen). 

2. Beslut om åtgärdsprogram (Skolinspektionen granskar att åtgärdsprogrammen ger en 

överblick över de särskilda stödåtgärder som ska sättas in) 

3. Stöd inom den undervisningsgrupp eleven tillhör (Skolinspektionen granskar att det 

särskilda stödet i första hand ges inom den klass som eleven tillhör) 

4. Studiehandledning på modersmål (Skolinspektionen granskar att de elever som har 

behov av studiehandledning på sitt modersmål får det). 
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2.7 Det livslånga lärandet 

I en rapport från skolverket (2000) tas det upp vad det livslånga lärandet innebär. Det handlar 

om att lärande pågår genom skolans alla stadier med början i förskolan. Detta handlar om 

individens egen motivation, självförtroende, lust att lära, färdighet och vilken attityd 

individen har till utbildningen. Detta lägger grunden för det fortsatta lärandet. Holmqvist och 

Nilsson (2005) skriver att det livslånga lärandet ska främja utvecklingen samt vilken syn 

skolan har på lärandet. Författarna lyfter fram att individens motivation till lärande kan 

försvinna om de ses som passiva i sin kunskapsutveckling eller om de inte är förberedda att ta 

emot nya kunskaper. För att individen ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna på bästa sätt är 

det viktigt att de själva är aktörer i sitt eget lärande. Lindelöf  (2005) refererar till Rubersson 

(2005) som ger en definition av det livslånga lärande utifrån tre olika principer. Det första 

handlar om hur lärandet genomförs under hela livstiden, den andra om hur man lär sig i olika 

sammanhang och den tredje är vilka egenskaper som är nödvändiga för att individerna ska 

kunna lära sig i formella och informella inlärningssituationer.  

 

Hur dessa ovanstående orsaker ser ut har alltså stor inverkan på barnets livslånga lärande och 

på hur elever i behov av särskilt stöd, från förskolan till gymnasiet, uppmärksammas i 

skolsystemet. Lindelöf  (2005) skriver att de elever som möter lärande lärare som stimuleras 

till att förstå och vara nyfikna har större chans att utveckla ett livslångt lärande än elever som 

inte möter denna typ av lärande miljö.  Enligt författaren är lärande lärare en viktig aspekt i 

hur eleverna lär sig samt vilken syn läraren har på sitt eget lärande. När fokus inte längre 

läggs på det professionella objektet som är lärande då skriver författare att lärare inte längre 

är lärare.  

 

Det gäller att inte bara vara en god förebild utan att även kunna ge instruktioner. Detta är 

detsamma som att vara lärare i det livslånga lärande. Eleverna ska inte enbart lära sig inför 

prov utan det krävs en ökad förståelse för att kunna ta sig vidare i livet och för detta finns det 

ingen genväg för det livslånga lärandet. I samband med detta skriver Runström Nilsson, 

(2015) skolans förståelse och värdet av en god pedagogisk miljö som är livsavgörande för 

alla elever och speciellt för de elever som är i behov av särskilt stöd. Skolans attityd, 

förhållningsätt, värderingar samt bemötande har stor betydelse för de elever som befinner sig 

i svårigheter och utsatthet.  
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Persson (2016) skriver om de pedagogiska relationerna som påverkar barnens känsla av 

duglighet. Ömsesidig förståelse, kärlek och omsorg ger tillsammans förutsättningar till 

utveckling och lärande.  För att stärka barnens självförtroende kan pedagogernas närvaro och 

stöttning göra att barnen vågar utföra sina aktiviteter själva. De flesta av barnen i Sverige 

börjar förskolan tidigt och detta är det första steget in i utbildningssystemet. Förskolans 

uppdrag är att utveckla en god grund för och attityd till det livslånga lärandet som i sin tur 

gäller för både barn och pedagoger. Williams och Sheridan (2011) skriver att barnens 

livslånga lärande är beroende av olika aspekter som att barnen behöver lära tillsammans men 

även av varandra i en inkluderande, engagerande, stimulerande och utmanande förskolemiljö.  

 

Skolverket (2010) skriver att lärandet ska främja barnens utveckling men även att barnen ska 

kunna få en möjlighet till att utvecklas efter sina förutsättningar. Skolinspektionen (2011) tar 

upp att förskolans roll har blivit viktigare då många barn är i förskolan under en lång tid.  

Verksamheternas kvalitet måste vara hög samt barnen ges möjlighet att utvecklas på ett sätt 

som sker i enlighet med aktuell läroplan.  

 

Skolan har som uppgift att förmedla kunskaper, överföra värden och förbereda eleverna för 

att verka i samhället och för att arbeta. Elevernas studier ska bli en bra grund för deras 

livslånga lärande. Förändringar inom arbetslivet innebär att det ställs nya krav på 

individernas kunskaper och deras sätt att arbeta på. Här ska skolan utveckla elevernas 

nyfikenhet, självförtroende och kreativitet. I skolan ska eleverna kunna utveckla sin förmåga 

till ansvar och initiativ samt att lära sig arbeta självständigt och att samarbeta med andra 

Lärarnas Riksförbund (2016). 

Skolverket (2004) tar upp i sin rapport att det är viktigt att eleverna under skoltiden utvecklar 

positiva inställningar till lärandet och inte enbart för framgången inom skolan utan även att 

kunna klara av högre studier för utvecklandet av det livslånga lärandet. Det är i skolan som 

grunden läggs för de framtida kraven och utmaningarna. Eleverna måste lära sig att resonera, 

analysera men även diskutera. Olén (2007) påstår att upplevelsebaserat innehåll ger intresse, 

motivation till en vidare utveckling i lärandet, på samma sätt som flexibla lektioner också har.  

Det vill säga att upplevelsebaserat innehåll ska vara knutet till elevens livssituation och som 

då leder till att individen utvecklar kunskaper genom egen erfarenhet och förståelse.  
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… att om bara läraren undervisade bra och berörde så kunde vilket ämne som helst vara 

intressant (Olen 2007 s.29) 

Förskolans och gymnasiets livslånga lärande har gemensamma aspekter som till exempel 

utgångspunkt till kunskapsutveckling där det ska tas hänsyn till individens intresse, behov 

och förmågor. Det är viktigt att veta vilken syn på lärandet som präglas i våra olika 

skolformer. Vidare har det uppmärksammats att gymnasiet har ett större krav på det särskilda 

stödets dokumentation än vad förskolan har. Detta på grund av krav på åtgärdsprogram. 

Dessutom har man inom förskolan inte det individuella stödet med åtgärdsprogram utan det 

är arbetssättet och arbetslaget som ska arbeta med att lyfta fram alla barn. Det är av intresse 

att ta reda på vad som händer med det särskilda stödet och hur det skiljer sig mellan 

förskolan, som är det första steget in i skolan, och gymnasiet som är det sista steget ut ur 

skolan, trots att deras arbete grundar sig i skollagen.  

 

I arbetet med det särskilda stödet granskar staten alla skolverksamheter. Skolinspektionen 

(2017) ska ta reda på om verksamheten i skolan fungerar enligt lagar, regler och 

styrdokument. Innan besöken har inspektörerna tagit reda på hur kommunen och skolorna 

arbetar genom att ta del av deras skriftliga dokument. Inspektörerna har vid besöken gjort 

lektionsbesök samt intervjuat och haft samtal med elever, personal och föräldrar. Detta kan 

innebära att de skolan som granskas kan förbereda sig på många olika sätt innan 

Skolinspektionsbesöket. De har möjlighet att påverka skolans dokument vid att förbättra och 

förnya det innan granskningen, vilket kan ge en missvisande bild i skolans arbetssätt.  

  

Ansvarig chef på Skolinspektionen (under läsåret 2017) skriver i tidningen Skolvärlden 

(2017-06-20) att Skolinspektionen har en betydande roll med att genomföra granskningar, 

jobba med elevers rättigheter och att bidra till skolutveckling. Utbildningsminister Gustav 

Fridolin menar att Skolinspektionen fyller en viktig funktion genom att elever kan få stöd att 

påpeka missförhållanden som andra kanske inte uppmärksammar eller vill se. Även att 

huvudmannen genom en inspektion kan få stöd i sitt vidare utvecklingsarbete. Det anses som 

relevant att lyfta fram vad som händer med skolans rapporter efter granskningen när 

åtgärderna har blivit tillgodosedda. Bidrar detta till den fortsatta skolutvecklingen för att 

stödja alla barn/elever och speciellt de som befinner sig i behov av särskilt stöd eller 

försvåras det enbart i pappersform.  
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Om skolan inte utvecklar sitt kvalitetsarbete efter granskningen vilken nytta har då den 

granskade verksamheten av Skolinspektionens granskningar?  

 

Blir barn i behov av särskilt stöd uppmärksammade i tid och får de den hjälp och stöd som de 

behöver, eller blir de glömda och tappade på vägen genom skolans alla skolformer. Det finns 

risk att barn/elever kan bli stigmatiserade, stämplade och negligerade och att detta kan 

påverka deras framtida utveckling och lärande i negativ riktning. Det sker en föränderlig 

värld att förhålla sig till och då gäller det att skolan använder sitt kunnande och kompetenser 

för att se elevens olikheter och utvecklingsfaser. Detta för att det rätta stödet ska kunna ges 

utifrån ett helhetsperspektiv, så att det särskilda stödet inte blir en nackdel för barn/elever 

samt att det kan finnas en risk för stigmatisering. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa Skolinspektionens granskningar av förskolans och gymnasieskolans 

verksamheter när det gäller det särskilda stödet. Detta med avseende på skolans kvalitetskrav 

och den kvalité som verksamheterna ger i de olika skolformerna. Formuleringen av syftet ledde 

fram till de tre följande frågeställningarna: 

1. Hur utformas och genomförs Skolinspektionens granskningar av det särskilda stödet? 

2. Vad upptäcks i granskningen av det särskilda stödet? 

3. Vilka åtgärder föreslås i granskningarna? 

 

4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I det här kapitlet använder vi oss av tidigare forskningar med fokus på barn och elever i behov 

av särskilt stöd och granskningen av verksamheterna i de frivilliga skolformerna. Vi vill 

undersöka vilken forskning som redan är gjord inom området.  

4.1 Barn och elever i behov av särskilt stöd i förskola och gymnasieskola 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har ingen entydig definition. I slutet av 90-talet 

förändrades begreppet från barn med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd. 
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Utgångspunkten till detta var enligt Sjöberg (1997) att alla barn har samma grundläggande 

behov men att vissa barn är i behov av särskilt stöd för att kunna få sina behov tillgodosedda. 

I samband med detta skriver Utbildningsdepartementet (2004 05:11) att det är 

skolverksamheten som ska utvärderas och inte det enskilda barnet och dess prestationer. Det 

vill säga att barnens svårigheter uppstår i miljön och det minskar betoningen på att det är 

individen som avviker. Detta i likhet med Aspelin och Persson (2011) som skriver att det är i 

mötet som vi utvecklas. Här får skolan möta de behov och förutsättningar så att 

barnen/eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling.   

Nilholm (2012) skriver att det särskilda stödet och dess bakomliggande orsak kan se olika ut. 

Det kan vara att barn och elever inte följer med i undervisningen och kan komma efter. Det 

kan också vara att de inte trivs i skolan, är sena med sitt språk, har funktionsnedsättningar 

eller att de har svårigheter att passa in i miljön. Författaren visar genom sin forskning att de 

bakomliggande orsakerna som har kommit fram i samråd med lärarna ofta är knutna till 

barnet/eleven själv eller deras hem. Vidare visade forskningsstudiet PEGS (The Perceived 

Efficacy and Goal Setting System) av Sandberg (2015), att begreppen barn i behov av särskilt 

stöd har två olika perspektiv som handlar om barnperspektiv och organisationsperspektiv. De 

flesta i förskolans arbetslag (70 procent) definierar barn i behov av särskilt stöd utifrån 

barnperspektivet, det vill säga att svårigheter finns hos barnet, medan (30 procent) av 

arbetslagen har riktat sin uppmärksamhet på organisationsperspektiv det vill säga fokus på 

verksamheten. Enligt Sandberg (2015) har studien visat att definitionen som förskolepersonal 

har om barn i behov av särskilt stöd är relaterad till egenskaper hos barnen likaväl som till 

verksamhetens karaktär.  

OECD (Organisaton for Economic Co-operation and Development) är en 

samarbetsorganisation där 30 länder som är bland de rikaste ingår och Sverige är en av dem. 

De arbetar med utvecklingsfrågor och har goda kunskaper om barn i behov av särskilt stöd 

och hur deras skolgång ser ut. De har genom sin forskning kommit fram till tre kategorier av 

bakomliggande orsaker för barn/elever i behov av särskilt stöd och ser ut enligt följande: 

Medicinskt/biologiska orsaker, Svårigheter i sitt lärande eller beteende som inte kan bindas 

till den första eller tredje kategorin Socioekonomiska, kulturella och/eller språkliga faktorer 

(Persson, 2007). 
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De trettio länderna har tillsammans utformat Special Needs Education som ett gemensamt 

koncept. Deras definition är följande:  

 
Special needs education: educational intervention and support designed to address special 

educational needs. The term “special needs education” has come into use as replacement f the 

term “special education”. …Moreover, the concept of “children with special educational 

needs” extends beyond those who may be included in handicapped categories to cover those 

who are failing in school for a wide variety of reasons that are known to be likely to impede a 

child´s optimal progress. Whether or not this more broadly defined group of children are in 

need of additional support depends on the extent to which schools need to adapt their 

curriculum, teaching and organization and/or provide additional human or material resources 

so as to stimulate efficient and effective learning for these pupils (ur Persson, 2007:60). 

 

OECD tar upp vilka av orsakerna till elevernas svårigheter som kan vara oklara, men som kan 

ha att göra med elevernas sampel kring miljön och lärande. (Persson, 2007) menar att skolan 

behöver inte bara ge eleverna stöttning genom inriktade åtgärder utan bör även anpassa 

verksamheten i skolan efter elevernas olika behov och förutsättningar. Exempel på detta kan 

vara att förskolan och skolan anpassar sin verksamhet genom ekonomiska resurser och 

genom att öka personaltätheten. 

Tideman (2005) anger att skolans personal diskuterar förändringar som hände efter införandet 

av det nya betygsystemet. Att antalet elever som anses vara i behov av särskilt stöd har ökat 

samt att lärarens bedömningar är att kunskapskraven och ribban har höjts för eleverna. Detta 

har förändrats utan reflektion och fundering över om de enskilda eleverna egentligen är 

mogna för det … Man kan emellertid inte se det så enkelt som att bara säga att kraven 

skärpts, utan mycket handlar också om ett förändrat arbetssätt och innehåll i skolan idag. 

(Tideman 2005. s. 185). 

4.2 Stödets utformning i förskola och gymnasieskola 

Riddersporre och Bruce (2016) talar om att det i förskolan kan finnas risker med att barnen 

får olika förutsättningar att kunna utvecklas mot målen på grund av det saknas pedagogiska 

kompetenser i förskolan. I samband med detta menar Åberg och Taguchi (2014) att det 

behövs olika förutsättningar för meningsskapande pedagogiskt arbete där det ingår planering 

och organisering som grund för att observera och dokumentera det särskilda stödets arbete. 

Annars kan det bli en risk att förutsättningarna för att genomföra undervisningen kan variera 

och barnens möjligheter att utvecklas mot målen i läroplanen kan bli svåra att uppnå. 
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Danielsson och Söderlund (2012) skriver att det kan bero på att förskolorna inte hanterar alla 

delarna i läroplanen. Förskolans resurser används inte alltid fullt ut när det kommer till att 

stödja barnens kunskapsutveckling. Detta får resultatet att barnen inte alltid når den 

utvecklingsnivå som skulle varit möjlig. Det blir även svårt för de barnen som inte har 

förutsättningar att tillgodogöra sig sina kunskaper utanför förskolan. Detta kan medföra att 

barnen kan få svårare att generellt sett kunna förbättra sina kunskaper. 

 

Sandberg (2015) hävdar att det finns för lite forskning och dokumentation om vilka redskap 

och tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. 

Dagens förskolepersonal upplever att de har för lite kompetensutveckling, speciellt i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Detta medför att personalen saknar ett gemensamt 

språkbruk för att uttrycka eller att i skrift beskriva förskolans pedagogiska insatser och 

kunskapen blir därmed tyst. I samband med detta skriver Molander (1996) att kunskaper 

försvinner i verksamheten om inte professionen förmedlar sin kunskap genom språket. Det 

vill säga att kunskapen ska förankras i förskoleverksamheten och utvecklas i teori och praktik 

genom handlingar och utbildning. 

 

Läsåret 2011/2012 gick 12,5 procent av grundskolans elever ut årskurs 9 utan behörighet till 

Gymnasieskolan. Konsekvensen för detta, menar Lindqvist och Rodell (2015), är att andelen 

elever i särskilt undervisningsarbete har ökat. Forskarnas omfattande studier tyder på att 

särskilda pedagogiska stödinsatser har positiva effekter och har påverkat eleverna till att nå 

målen. Jönsson (2013) skriver att det blir aktuellt i skolan med stöd när stimulansen och 

ledningen inte räcker till. Skolan har ett ansvar att i sin ordinarie undervisning möta elevernas 

olika behov.  

 

Det är viktigt att stödet upptäcks tidigt och att det genomförs så fort som möjligt. Det har 

visat sig att tidigt stöd har haft bättre effekt än om det har satts in för sent. Lindqvist (2013) 

skriver att under 2011 tillsatte regeringen en ny reform som hade ett individualistiskt synsätt 

och syftet var att förbättra och upptäcka individuella stödbehov men även att ge aktuellt stöd. 

Skolverket (2017) har genom sina undersökningar sett att stödbehovet har ökat i de senare 

årskurserna. Orsaken till detta kan vara att skolorna inte uppmärksammar elever i behov av 

särskilt stöd eller väntar med att sätta in stödbehovet även om vetskapen finns och att det 

behövs. Skolverket tar upp att grundskolorna är duktiga på att upptäcka behov av stöd.  
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 I den svenska skolan har det hittills varit så att de elever som är behov av särskilt stöd får 

tillgång till stödåtgärder i form av stödinsatser. Persson och Persson (2012) belyser i sin 

studie att stödinsatser oftast ges inom individuell undervisning eller i regel tillsammans med 

andra elever i svårigheter. Åtgärdsprogrammet som en del av insatserna är relaterat till 

individens svårigheter och åtgärderna handlar om färdighetsträning i det ämne som anses vara 

i behov av stöd. Detta gäller även i gymnasieskolans utformning av arbetet med behov av 

särskilt stöd. Enligt Lindqvist och Rodell (2015) har flera forskare indikerat att detta är en ny 

typ av segregering och exkluderande pedagogiskt arbetssätt.  

 

Det finns studier som tar upp att skolan kan utveckla och belysa en inkluderande verksamhet 

utifrån tre olika aspekter. Asp-Onsjö (2008) menar att det handlar om en adekvat och 

kvalificerad verksamhet. En av aspekterna är en rumslig inkludering som handlar om en 

anpassad lokal. En annan är social inkludering som handlar om relationen till kamrater samt 

personal och till sist en tredje didaktisk inkludering som handlar om att lärare använder sig av 

olika arbetssätt samt varierat skolmaterial. Dessa tre aspekter ska inte ses skilda från 

varandra. 

 

I samband med detta nämner Skolverket (2016) i sin studie Tillgängliga miljöer att en 

medicinsk diagnos haft stor vikt om eleven ska få särskilt stöd även om det inte är tillåtet 

enligt skollagen. I motsats till detta skriver Partanen (2012) att lärande och lärmiljö är viktiga 

nyckelbegrepp och centrala i elevhälsouppdraget. En viktig aspekt i detta är att en god 

lärmiljö också främjar hälsa samt att elevhälsans mål är att skapa en så positiv 

lärandesituation som möjligt för eleven. 

 

Även Bruce med fl. (2016) tar upp i sin forskningsstudie Omsorg på vetenskaplig grund att 

det behövs mer kompetens när det gäller insatsernas fungerande både för eleverna och i olika 

sammanhang. Elevhälsan har stor betydelse när det gäller arbetet med att ge rätt stöd utefter 

elevens behov. Elevhälsans samlade kunskaper kan öka förståelsen till elevens svårigheter i 

skolan men även vilka insatser som behövs. Skolinspektionen har sett att en del skolor saknar 

rutiner för hur elevhälsan arbetat med och involverats i skolans arbete med stöd.  Elevhälsans 

arbete ska vara hälsofrämjande och förebyggande i att stödja eleverna mot utbildningens mål 

3 kap. 8 § skollagen och Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40). 
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 4.3 Inspektionens betydelse för verksamheterna 

Enligt Rönnberg, Lindgren och Segerhom (2013) finns det studier som visar att inspektionen 

har gett förbättringar av verksamheterna som har inspekterats. Argumenten till detta har varit 

att utifrån resultat förbättra och förändra versksamheten genom att sätta in åtgärder. När det 

gäller fokus på aktiviteternas utformning som ska förbättra kvalitén i verksamheterna menar 

Nelsson och Ehren (2014) att det bör läggas mer huvudansvar på utvecklandet av den centrala 

styrningen. Att skolorna skulle få högre elevresultat efter att inspektionen besökt 

skolverksamheterna finns det ingen forskning på enligt Ivarsson Westerberg (2016) som 

samtidigt nämner i sin forskning att skolan är extremt decentraliserad och att staten måste få 

tillbaka sin styrning via inspektioner. Författaren skriver om vad internationell forskning 

säger om inspektion där han nämner inspektionens tre programförslag. Det första är att 

Inspektionen behövs för en bättre skola, den andra är att inspektionen utförs från en 

vetenskaplig grund och den sista är att en obruten styrkedja ger upphov till att skolpolitiken 

blir bättre och ger goda effekter på elevernas lärande samt resultat.  

Det finns forskning om effekter av Skolinspektionen som Bengtsson och Ek (2013) har 

skrivit. Dessa visar att det är svårt att veta vilka tillsynsåtgärder som ger vilka effekter. I 

liknelse med denna studie har Klerks (2012) skrivit om Skolinspektionen i andra länder som 

har kommit fram till att tillsynen har haft vissa effekter för undervisningen, men det har varit 

svårt att koppla dessa effekter till själva tillsynen. Forskning av Ivarsson Westerberg (2016) 

tar upp att inspektionen kan ge både goda och negativa effekter. Skolorna var positiva till 

besök av inspektionen och de visste redan vad som behövde förbättras.  

Skolorna ville gärna få råd från inspektionen som de kunde arbeta efter. Enligt en 

enkätundersökning som författaren har gjort framkommer det att det tar från några dagar upp 

till tre veckor att förbereda sig med material inför Skolinspektionens besök. Besluten från 

inspektionen brukar huvudmännen och rektorn inte bli förvånade över. Besluten kan ibland 

uppfattas som hårda på grund av det juridiska språket och ibland även med föreläggande och 

vite. 

Håkansson och Sundberg (2016) skriver att de senaste PISA (Programme for International 

Student Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

undersökningarna ger en bild av förbättrade studieresultat men att eleverna inte presterar på 

den nivån som när undersökningarna startade.  
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Föräldrarnas utbildningsnivå har en betydelse och den visar fortfarande att barn till 

högutbildade presterar bättre än de som har föräldrar med lägre utbildning. Det visar också att 

pojkar har sämre betyg än flickorna och elever med utländsk bakgrund har sämre resultat om 

man jämför med elever som har en svensk bakgrund. Kommuner och rektorer har ett ansvar 

att se till att lärarna får goda förutsättningar att utföra sin undervisning på och som i sin tur 

kan möta alla elevers olika behov.  

PISA är världens största elevstudie för 15-åringar och är ett projekt som drivs av OECD. Proven 

utgörs av matematik, naturvetenskap samt en läsförståelse. Eleverna får besvara en enkät som 

handlar om attityder till skolan, hemförhållanden och lärande. Det tar cirka 3,5 timmar att 

besvara enkäten och göra provet. Rektorerna får också fylla i en enkät som bland annat tar upp 

organisation, kompetens hos lärarna, undervisning och styrdokument. När det gäller elevernas 

resultat för Sverige i PISA undersökningen 2015, visade det sig att både läsförståelsen, 

naturkunskapen och matematiken hade förbättrats och var på samma nivå som 2009 

(Skolverket, 2017).  Men forskarna instämmer inte i detta. Davidsson med fl. (2017) skriver att 

de svenska resultaten de sista femton åren har blivit försämrade. Orsakerna till försämringen 

förklaras genom att skolorna har haft olika förutsättningar att genomdriva det pedagogiska 

arbetet i skolan.  

       

5. Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av systemteorin för att kunna får en fördjupning och förståelse för 

vårt resultat då systemteorin ger en ökad verklighetsbild och ökad medventenhet av en 

samverkan mellan individer i skolans system.  Öquist (2008) skriver att systemteorin ger en 

bra helhetssyn, där tillvaron kan delas upp i system och delsystem. Skolan är en form av 

delsystem i vårt samhälle som även består av andra delsystem som Skolinspektionens 

granskningar och skolhuvudmän som i sin tur ansvarar för skolenheter. De består av 

skolklasser som är uppdelade i delsystem som är barnen/ungdomarna. Vi använder oss av 

detta perspektiv för att lättare kunna förstå hur Skolinspektionens granskningar ser ut i de 

frivilliga skolformerna, när det gäller arbetet med särskilt stöd. Lundahl och Öqvist (2002) 

menar att vi ingår i olika system och hur vi blir påverkade av detta inom till exempel skolans 

verksamhet.  Systemtänkandet är att förstå omgivningen där delar som sammanhang, 

funktioner, relationer, mönster samt en helhet finns med.  
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Detta systemet kan användas när det gäller Skolinspektionens gransknigar för att lättare förstå 

hur det särskilda stödet ser ut och ges i de två frivilliga skolformerna. Systemtänkandet lägger 

vikt vid det som sker här och nu och ser framåt för att på detta sätt kunna utveckla strategier 

för vidare utveckling.  

 

Systemteoretiskt förhållningssätt kan användas i alla systemens olika former. I systemteorin 

har organisationens innehåll inte har någon betydelse utan det beror på ett samspel mellan 

olika system och omvärlden och hur dessa påverkar samt förändras i samspelet med varandra. 

Systemteoretiskt förhållningssätt handlar inte om en metod utan ett förhållningsätt som 

Kroksmark (2013) menar ska genomsyra hela skolverksamheten, där grundsynen ger ett 

utvecklande arbetssätt mellan lärarna då den personliga prägeln sätts på förhållningssättet. 

Systemteoretiskt förhållningssätt bygger på att sätta fokus på det som fungerar där man har en 

framåtblickande anda istället för att se bakåt.  

 

I systemteorin är individen en del av ett system där alla delar påverka varandra. Detta kan 

vara familjen, kamraten, klassen, skolans organisation m.m. Teorin utgår ifrån en förändring 

hos individen som sker genom en process där arbetet är grundorsaken till problemet snarare 

än till individen som person.  Kimber (2009) påstår att systemteorin används som en grund 

för att påvisa vilken betydelse den omgivande miljön har för individens påverkan av den 

potentiella utvecklingen. Detta gör att individens förutsättningar stimuleras med hjälp av stöd 

från omgivningen medan individer med sämre förutsättningar inte kan gynnas av detta.   

 

Fangen och Selleberg (2013) skriver att det är viktigt att systemteorin involverar olika system 

som barnen/eleven ska bli delaktiga i när det gäller de olika förändringsprocesserna som de 

ingår i. Målet är att individen ska kunna få så bra stöd som möjligt utifrån det nätverk som 

individen har. Det är viktigt att personalen i skolan har ett bra samarbete med hemmet för 

individens fortsatta utveckling. Vidare skriver Nilholm (2012) att systemteori kan användas 

på ett sätt där flera delar påverkar individens utveckling och situation. Markström (2007) 

beskriver att det handlar om samspelet där man fokuserar på individen och främst 

organisationens betydelse i sammanhanget. Enligt Öquist (2008) handlar det om att rikta 

uppmärksamheten till förändring och utveckling istället för till metod och innehåll. Det är 

viktigt att man kan se helheten och sammanhangen i de olika relationerna. Det innebär att 

systemteorin är oerhört viktig i skolan och framför allt i akuta sammanhang. 
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Andersson (1999) tar upp att systemteorin är ett mänskligt handlande som uppstår i relationen 

mellan individerna där det inte kan ges en förklaring utifrån den enskilda personens 

egenskaper. Det innebär att problem som uppstår inte kan skyllas på den enskilda utan att all 

personal som finns kring barnet/eleven är inblandade. För att komma vidare i arbetet krävs ett 

samarbete mellan samtliga inblandade.  Ett systemteoretiskt tänkande kan innebära att 

problem kan bli lösta genom en förändring. Bateson (2005) skriver att lösningar kan finnas 

till problemen och att det är av betydelse att kunna se det i ett större sammanhang och inte 

enbart lägga vikt vid en del i problematiken. Här ingår också utformandet av åtgärder där 

mycket ska möjliggöras där fokus ska läggas hur arbetet ska gå vidare.  

6. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av metod för denna undersökning. Under rubriken 

genomförande tar vi upp hur insamlingen av vårt material har gått till. Inom urval och 

avgränsning presenterar vi det dokumentationsmaterial som undersökningen utgår ifrån. Efter 

detta redogör vi vilka etiska övervägande vi har haft och vilken metodkritik vi har kommit 

fram till.  

I studien valde vi att undersöka Skolinspektionens granskningar när det gäller förskolans och 

gymnasieskolans arbete med barn eller elever i behov av särskilt stöd.  Metoden från studien 

är en dokumentanalys som ger en mer utförlig information.  Empirin utgörs av källor som är 

skriftliga och blir ett verktyg för undersökningen av olika dokument som till exempel 

Skolinspektionens granskningar inom skolan. I vår analys utgår vi från ett systemteoretiskt 

perspektiv. Det innebär att vi ser på skolans arbete med särskilt stöd och Skolinspektionens 

granskningar i flera olika system där möjligheter och begränsningar finns med samt hur vi 

tolkar dessa utifrån skolans verksamheter. Thornberg och Fejes (2015) menar att det är 

många olika faktorer att förhålla sig till och som samtidigt ökar vår förståelse, samtidigt tar 

Creswell (2013) upp att dataanalysen börjar med att organisera data inför analysen. Vi läste 

igenom granskningarna flera gånger för att få en bättre översikt av Skolinspektionen 

dokumentation.  

 

För att kunna studera Skolinspektionens granskning med avseende på det särskilda stödet har 

en dokumentstudie använts som metodologisk utgångspunkt där Bryman (2011) framhäver 



 

24 

 

att dokument avser allt material som kan läsas och som är relevant för samhällsvetaren. Dessa 

krav uppfyller Skolinspektions rapporter angående granskning av det särskilda stödet i de 

frivilliga skolverksamheterna vilket ger stöd till det valda tillvägagångsättet. 

6.1 Urval och avgränsning 

Vi har sökt vår information från Skolverkets och Skolinspektionens olika internetsidor.  

SIRIS rapporter står för kvalitet och resultat i skolan och som Skolinspektionen är ansvarig 

för.  Vi genomförde undersökning i SIRIS databas som är uppdaterad mellan maj och juli 

2017.  

 

Vi har ringt till Skolinspektionen (12.06.2017) som har fått hjälpa till med att delge oss deras 

information och resultat från granskningarna angående särskilt stöd. De databaser som vi har 

använt oss av är Libris och Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Litteratursökningen i form 

av internationell forskningen har skett genom databas och ERIC (Educational Resources 

Information Center). Detta är en internationell databas som har hand om böcker, 

tidskriftsartiklar samt rapporter inom pedagogik.  

 

Efter att vi har samlat in information från litteraturstudier och webbsidor började vi med att 

granska dokumenten och resultaten som utgör denna studie. Området som vi har fokuserat på 

är särskilt stöd inom förskolan och gymnasieskolan. Vi är medvetna om det som Bryman 

(2011) nämner att det finns fyra faktorer som forskaren ska följa i användandet av skrivet 

material i sin valda undersökning. Det är autenticitet som tar upp om dokumentet är äkta, 

trovärdighet om dokumentet är utan fel och ändringar, representativitet om dokumentet är 

representativt för sitt ämne och meningsfullhet vilket tar upp om dokumentet är tydligt.  Vi 

har läst Skolinspektionens granskningar från 30 olika kommuner från förskolan och 

gymnasieskolan. Vi har arbetat med 15 granskningar enskilt var och en med fokus på våra 

egna yrkesområden utifrån de frågeställningar som vi har bestämt för vår studie. Vi har 

utifrån våra 90 granskningar tillsammans analyserat innehållet från våra verksamheter och 

gjort jämförelser mellan de olika granskade kommunerna.  

 

Utifrån gemensamma diskussioner har vi tillsammans valt ut fyra förskolor och fyra 

gymnasieskolor som vi tyckte hade riklig dokumentation men som också väckte fortsatt 

intresse inför undersökningen. Hedenquist och Håkansson (2003) menar att det är viktigt att 
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ta reda på i förväg vad man ska leta efter vid användandet av en dokumentanalys. Vi valde att 

utgå ifrån våra frågeställningar.  

  

6.2 Genomförande 

 

Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsansats har vår tanke varit att få fram information 

genom att göra en dokumentstudie som metod. Detta är ett redskap för att kunna ta del av 

offentlig upplysning. Denna metod är bra att använda då vi vill jämföra och undersöka ett 

visst område. Det som vi vill belysa är hur Skolinspektionen utför granskningen av särskilt 

stöd inom förskolan och gymnasieskolan och vilka brister och framgångsområde som finns 

inom detta, samt inom de två frivilliga skolformer som vi undersöker.  

Bryman (2011) hävdar att det mest fundamentala för kvalitativ textanalys, är när vi redogör 

dokumentstudien, som tema och mönster centralt i studien av materialinsamling. I samband 

med detta påstår Eriksson Barajas (2016) att samspelet mellan handlingar och tolkningar, där 

handlingar i vår studie är rapporten från Skolinspektionen, uppfattas och tolkas av forskaren. 

Det vill säga att inom vår undersökning är Skolinspektions rapporter och vår analys 

förbundna till forskarens förståelse.  

 

Dokumentstudien ska redogöra och få en klarhet av dokumentets innehåll samt ge en 

förklaring för den information som ges. Dokumentstudien har sitt ursprung i Hermeneutisk 

metod som vanligtvis används för att tolka texter. Eriksson Barajas (2016) uttrycker att just 

tolkningen av data görs med fokus på att få en förståelse för djupare meningar, där forskarens 

eget perspektiv och egna världsbild används för att tolka data, vilket det är viktig för läsaren 

att känna till. Inom vår studie har det varit nödvändigt att tolka och analysera rapporter i 

förhållande till granskningsområden som Skolinspektionen avser i respektive skolform, detta 

för att undvika att våra egna värderingar och perspektiv skulle inverka på resultaten av 

analysen. Rennstam och Wästerfors (2016) skriver att det är viktigt att sortera material utifrån 

ett analytiskt perspektiv, där det finns förtrogenhet. Det av vikt att materialet läses flera 

gånger för att kunna hitta mönster i det som är relevant att lyfta fram. 
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6.3 Etiska överväganden 

Vi strävar efter att utföra ett förståeligt arbete som Olsson och Sörensen (2008) tar upp att det 

handlar om krav för begriplighet som gäller i all information som vi ger. De etiska 

överväganden som gjorts i vårt arbete gäller en av Skolinspektionens medarbetare som svarat 

på några frågor i vår undersökning. Den personen informerades om undersökningen och att 

deltagandet var frivilligt samt personens svar avidentifierades.   

Det är oerhört viktigt att följa de forskningsetiska grundreglerna. Dahmström (2011) skriver 

att det finns fyra grundläggande individskyddskrav på forskning. Den första är 

informationskravet där vi som forskare informerar deltagare om undersökningssyftet och alla 

inslag i vår undersökning. Den andra är samtyckeskravet, som handlar om att alla berörda ska 

lämna sitt samtycke till medverkan.  

Dessa krav är mindre aktuella i vår studie eftersom att insamling av data inte handlar om 

personer utan det är analys av dokumentsgranskning. Den tredje principen är 

konfidentialitetskrav som står för att personuppgifter från individer som deltar i 

undersökningen ska hanteras med största konfidentialitet. Vi är medvetna om att inga namn 

varken från kommun eller institution i vår forskning och forskningsresultat ska förvaras på ett 

sätt där obehöriga kan ta del av dem. Den fjärde är nyttjandekravet som handlar om att all 

information från datainsamling endast ska användas i forskningsändamål. I vårt fall, har vår 

studie framför allt berört olika förskolors och gymnasieskolors resultatsgranskningar där inga 

upplysningar kommer att användas i ett annat syfte än undersökningen. Det är viktigt att 

behandla all information utifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

lyfter fram.  

6.4 Metodkritik    

Dokumentanalysen är den metod som vi har utgått ifrån. Vi har använt oss av 90 olika 

kommuner vilket innebär, att vi har uppmärksammat bristerna i särskilt stöd som är vanligt 

förekommande i våra 290 kommuner. Nackdelen med granskningarna av dokumenten är att 

de kan misstolkas eller ge en felaktig bild av skolorna då all information inte har varit 

offentlig. 
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Merriam (1994) skriver att informationen i dokumenten kan användas på samma sätt som 

från en intervju eller observation. Svensson & Ahrne (2016) franhåller att det viktigaste i 

metoden som används i forskningen är att skaffa sig kunskaper och förståelse av insamlad 

empiri för att öka studiens trovärdighet. Utifrån detta Skolverkets granskningar bygger på 

tolkningar av inspektörerna som kan ha ett annat perspektiv på verksamhetens arbete utifrån 

personalens synsätt.  

 

Berg (2003) menar att en dokumentanalys kan vara användbar till analys av enskilda 

dokument men även som jämförande av analyserna. Hedenquist och Håkansson (2003) 

nämner fördelar med dokumentanalysen såsom att dokumenten är uppkomna nära 

verkligheten och att de är lättillgängliga. I motsats till detta har vi upplevt att det är svårt att 

hitta informationen som vi har sökt efter och att det finns många olika ställen att leta på. 

Därför har vi kontaktat Skolinspektionen som har lotsat oss vidare i deras skrivna 

dokumentationsmaterial.   

Stukat (2005) skriver att en dokumentanalys i utbildningssyfte kan bestå av arbetsplaner, 

läroplaner eller annat material som är inom skolan. Hedenquist och Håkansson (2003) 

nämner att andra dokument även kan bestå av kvalitetsredovisningar.  

         

Reliabilitet tar upp hur bra mätinstrumentet är på att mäta som till exempel vår 

dokumentanalys. Det är viktigt att tänka på detta i undersökningen då det kan finnas brister. I 

den kvalitativa forskningen tar de upp rimliga men även trovärdiga tolkningar. Man försöker 

övertyga genom samtal om tillförlitlighet, kunna medvetandegöra sig samt motivera sitt 

tänkande över gjorda val men även använda grunderna som resultatet utgår ifrån (Stukat, 

2005). Vi upplever att vissa delar i granskningarna kan tolkas och ses utifrån ett helt annat 

perspektiv än vad som är gjort. Det kan finnas risk för att vår erfarenhet i våra respektive 

skolverksamheter, när det gäller arbete med särskilt stöd, kan färga vårt resultat, d.v.s. att vi 

redan är medvetna om vilka brister som finns i de nämnda skolformerna. Även Bergström 

och Boreus (2005) menar att tolkningsfaktorn är en reliabilitetsfråga för många textanalyser. 

Textläsningen måste vara väl genomförd för det syfte som man utgår ifrån och detta är något 

att tänka på under hela arbetsgången. Stukat (2005) skriver att validiteten är svår men även 

mångtydig och har stor betydelse för undersökningens värde. Under arbetsgången måste man 

fråga sig om det man undersöker är det som man vill undersöka. Detta har varit en process 

genom hela vårt forskningsarbete.  
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7. Resultat 

I resultatkapitlet beskrivs åtta enskilda ärenden inom förskolan och gymnasiet som är 

intressanta att lyfta fram utifrån vårt syfte i studien. Vi valde dessa verksamheter på grund av 

Skolinspektionens noggranna dokumentation och utförliga analys av det särskilda stödet. Vi 

kommer att redovisa studiens resultat utifrån frågeställningarna under syftet. 

7.1 Skolinspektionens granskningar i förskolan  

1. Förskolan A 

Bakgrunds uppgifter om förskolan A.  

Här finns 21 barn inskrivna och det är i åldrarna 1 till 5. Här arbetar sex personer och två av 

dem är legitimerade förskollärare. Förskolechefen är ansvarig men får även arbeta som 

förskollärare i verksamheten. 

 

Resultat från granskningen i förskolan A. 

Skolinspektionen konstatera att förskolan har brister i det grundläggande arbetet för barn i 

behov av särskilt stöd. Utifrån granskningen bedöms att personalen inte har en gemensam 

förståelse när det gäller förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Detta är viktigt 

för att kunna uppmärksamma de barnen som behöver stöd i sin vidare utveckling. I 

granskningen framkommer att det inte finns fungerande rutiner i verksamheten när det gäller 

att uppmärksamma och kartlägga barnens situation i skolans miljö som är viktig för att vidare 

åtgärder ska kunna sättas in. I denna förskola skriver Skolinspektionen att stödinsatserna 

varken dokumenteras eller följs upp. Genom detta kan verksamheten inte säkerställa att 

stödinsatserna genomförs och åtgärdas på ett korrekt sätt. Det framgår även att personalen 

saknar kompetensutveckling och externt stöd som en specialpedagog kan ge och vidare 

utveckla.  

 

Utvecklingsområden efter Skolinspektions bedömning  

Granskning av Skolinspektionen delas in i följande områden: 

• Förskolechefen behöver och ska se till att det finns stödstruktur för arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Här behövs en gemensam medvetenhet kring förskolans 

uppdrag samt reflekterande arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av stöd. 
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• Verksamheten behöver och saknar rutiner så att barns behov kan kartläggas och 

dokumenteras. Detta ska leda till att olika stödinsatser kan utformas och säkerställas i 

den pedagogiska verksamheten. 

• Tillgång till spetskompetenser i stödfunktionerna i form av handledning och 

konsultation inom det medicinska, psykologiska och specialpedagogiska området 

finns inte att tillgå i denna verksamhet i nuläget.  

 

Skolinspektionens granskning avslutas med att förskolan A har sex månader på sig för att 

åtgärda de brister som Skolinspektionen har angivit.  

 

Åtgärder för förskolan A. 

• Förskolechefen har tillsatt en extern specialpedagog som arbetar utifrån det kollegiala 

lärande med fokus för att uppmärksamma, åtgärda och följa upp det särskilda stödet. 

• Specialpedagogen ska stödja personal i kartläggningen av barnens lärandemiljö 

utifrån fysisk, social och pedagogisk aspekt. 

• Ledningen i förskolan uppmärksammar vilka behov som finns i verksamheten från 

andra professionskompetenser och som kan tas tillvara vid behov. Det vill säga att vid 

behov av konsultation och handledning kan experterna som till exempel logoped 

stödja både individuellt och i grupp.    

 

 

2. Förskolan B 

Bakgrunds uppgifter om förskolan B. 

På förskolan finns det tjugo inskrivna barn som är från ett till fem år. I verksamhet arbetar 

fyra personer och två av dem är legitimerade förskollärare. Förskolechefen som är ansvaring 

för denna förskola har även ansvar för en annan förskola som har sju avdelningar.   

 

Resultat från granskningen i förskolan B. 

Samtlig personal i verksamheten är medveten om förskolans uppdrag och de styrdokument 

som ligger till grund för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  Personalen arbetar utifrån 

att alla barn är unika och har olika förutsättningar och behov. De strävar efter att skapa en 

god miljö för lärande och utveckling som ska ge förutsättningar för att uppmärksamma barn 

som behöver extra stöd i sin utveckling.   



 

30 

 

Verksamheten har skapat rutiner för att personalen tillsammans med vårdnadshavaren ska 

kunna utveckla ett arbete om det finns något barn som befinner sig i behov av stöd.  

Förskolechefen är kontinuerligt ute i verksamheten för att skapa diskussion om barns 

utveckling och lärande. Hen ser till att det ständigt pågår en diskussion, på arbetsplatsen, som 

fokuserar på arbetet med särskilt stöd. Huvudmannen har skapat barnkonferenser vilka har 

som mål att uppnå ökad kunskap inom områdena motorik, trygghet/trivsel, språk, 

kommunikation och socialt sampel.  

 

Förskolan har utvecklat sitt arbete med särskilt stöd utifrån en ”elevhälsotrappa” vilken har 

riktlinjer och handlingsplaner att arbeta efter för barn som är i behöv av stöd. Arbetslaget har 

tid för planering, reflektion och arbetsplatsträffar där de kan lyfta fram frågor som bland 

annat handlar om arbete med barn i behöv av särskilt stöd. Arbetslagen utför sitt pedagogiska 

arbete utifrån observation och kartläggning för att skapa medvetenhet om barnens sociala 

samspel samt tillgänglighet i miljön. Verksamheten utformar olika stödåtgärder för barn i 

behov av särskilt stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. På individnivå handlar det 

om att stödja det enskilda barnet utifrån dess förutsättningar och behov. På gruppnivå 

samarbetar arbetslagen för att utveckla ett likvärdigt förhållningsätt för att möta alla barn och 

vårdnadshavare på ett positivt och respektfullt sätt samt att göra dem delaktiga i barnens 

förskole liv.  

 

På organisationsnivå visar förskolechefen att verksamheten får stödinsatser i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd genom fortbildning, resurser som verksamhet behöver det vill säga 

läromedel, materialen samt personal för att stötta verksamheten. Med hjälp av observation 

och arbetslagets pedagogiska reflektion och utvärdering förändrar man verksamhetens miljö 

utifrån barnens behov och intresse. Detta gör att personalen blir medveten om det enskilda 

barnets utveckling för att då kunna utmana barnen till lärande. Arbetslagen har rutiner för att 

utvärdera verksamheten regelbundet där även förskolechefen är delaktig. De har 

stödstrukturer i arbetet med barn i behov av särskilt stöd såsom barnkonferenser, enskilda och 

gemensamma reflektioner, utvärdering av stödinsatser, specialpedagogisk handledning samt 

relevanta kompetensutvecklingsinsatser. Men arbetslagen påpekar att de saknar handledning 

ur ett förebyggande perspektiv vilket de uppger skulle hjälpa verksamhetens 

utvecklingsarbete. 
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Utvecklingsområden efter Skolinspektions bedömning  

Nedan redovisas Skolinspektionens granskning utifrån följande område: 

• Förskolans arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.  Utifrån 

Skolinspektionsgranskningen ser förskolechefen att barnens situation i förskolan 

kartläggs för att vidare tillsammans med arbetslagen utveckla verksamheten utifrån 

barnens behov. 

• Tillgodose behov av särskilt stöd så lång som möjligt i den ordinarie verksamheten. 

Inom detta bedömningsområde har arbetslagen genomfört stödinsatser och har 

stödstrukturer i den vardagliga verksamheten. Förskolechefen stödjer arbetslagen för 

att de ska vara kapabla att utföra stödinsatser i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. 

• Stödfunktioner och stödstrukturer för att bistå arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Verksamheten har positiva stödstrukturer såsom kompetensutveckling samt 

förutsättningar för verksamhetens pedagogiska arbete och verksamhetens 

organisation. Stödfunktioner fungerar i verksamheten genom att personalen får 

möjlighet till regelbunden handledning.  Detta är inom det specialpedagogiska, 

medicinska och psykologiska området. Skolinspektionens granskning bedömer att 

denna förskolas verksamhet har förutsättningar för att tillgodose de barn som är i 

behov av särskilt stöd. 

 

Skolinspektions granskning inte visat annat än att samtliga områden fungerar väl överens 

med förskolans styrdokument som ligger till grund för verksamheten.  

Åtgärder för förskolan B. 

Det finns inga åtgärder eftersom att Skolinspektionen bedömer att verksamheten fungerar väl. 

Därmed avslutas kvalitetsgranskningen.  

 

1. Förskolan C 

Bakgrunds uppgifter om förskolan C  

Förskolan har nittiotvå barn fördelades i fem avdelningar. Samtliga avdelningarna är 

åldershomogena grupper. Det finns sju legitimerade förskollärare av de sexton personer som 

tjänstgör i verksamheten. 
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Resultat från granskningen i förskolan C. 

Förskolechefen har skapat en pedagogisk utvecklingsgrupp för att försäkra det pedagogiska 

kvalitetsarbetet. Detta innebär att arbetslagen diskuterar läroplanens uppdrag och 

anpassningar av verksamheten utifrån barnens förmågor och behov. Men arbetslagen har 

uppgett att de inte har diskuterat läroplanens uppdrag angående barn i behov av särskilt stöd. 

Förskolechefen beskriver att personalen uppmärksammar barn som befinner sig i behov av 

särskilt stöd genom kartläggning av barnens olika lärmiljöer. Verksamheten diskuterar de 

enskilda barnens behov som ibland kan vara tillfälliga för att kunna göra anpassningar i 

verksamheten.  

 

Om de första anpassningarna inte är tillräckliga för att stödja barnen diskuterar personalen 

situationen i den pedagogiska utvecklingsgruppen. Förskollärarna och förskolechef 

bestämmer på vilken sätt ska verksamheten tillgodose barns behov eller insatser från andras 

kompetenser som kommer från den centrala resurs team. Personalen identifierar barnens 

behov av stöd genom observationer och kartläggning som ingår i en mall som kallas 

handlingsplan för verksamhetsförändring. Resultatet från kartläggningen dokumenteras i en 

handlingsplan och i kartläggningen kopplas specialpedagog och förskolechef in vilka bistår 

personalen vid formuleringarna.  

 

För att tillgodose arbetet med barns behov av särskilt stöd använder personalen 

kartläggningens resultat för att besluta om stödinsatser i en proscess där även vårdnadshavare 

är delaktiga. Stödåtgärderna dokumenteras så att personalen kan ha kontinuerlig uppföljning 

och utvärdering i samarbete med vårdnadshavare. Detta sker inom den ordinarie 

verksamheten. Efter utvärderingen tas ett beslut om huruvida ytterligare stödinsatser krävs 

och om förskolechefen behöver ansöka om extra resurser utöver stödet från resursteamet.  

Skolinspektionen observerar att förskolemiljön är tillgänglig efter barnens behov och 

förutsättningar och att den dessutom kan förändras vid behov. Under granskningen har man 

sett hur stödfunktioner och stödstrukturer fungerar i verksamheten där såväl personalen och 

förskolechefen menar att det finns behov av kompetensutveckling. Resursteamet från 

kommunen planerar att starta ett nätverk för frågor kopplade till arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd, representanter från denna förskola kommer att ingå i nätverket. 
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 Arbetslagen reflekterar att vid handledningen skulle de behöva har konkreta tips där verktyg 

och metoder prövas tillsammans med specialpedagoger. Förskolechefen berättar att 

verksamheten saknar systematik för uppföljning och utvärdering av stödfunktioner. Vidare 

framkommer att verksamheten har positiva förutsättningar till reflektion och planering i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd utifrån förskolechefens perspektiv. Men arbetslagen 

uppger att reflektionstiden inte alltid har använts för enbart arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd.  

 

Utvecklingsområden efter Skolinspektionens bedömning  

 

• Förskolans arbetssätt för att kunna uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. 

Skolinspektionen bedömer att verksamheten har rutiner för att uppmärksamma 

barnens situation i förskolemiljön. Det finns strukturerade rutiner för att genomföra en 

handlingsplan med stödinsatser utifrån kartläggning. Allt detta i samverkan med 

resursteamet och vårdnadshavare. 

 

• Tillgodose barns behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie 

verksamheten. Skolinspektionen bedömer vidare att individuellt riktade insatser 

genomförs så långt som möjligt i den ordinarie verksamheten och tillsammans med 

andra barn.  

 

• Stödfunktioner och stödstrukturer behöver utvecklas för arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Trots att personalen har fått en viss kompetensutveckling bedömer 

Skolinspektionen att varken förskolechefen eller verksamheten har ett systematiskt 

arbetssätt för att följa upp och utvärdera om tillgången till stödfunktionerna är 

ändamålsenliga och tillräckliga.  
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Åtgärder för förskolan C. 

• Förskolechefen tillsammans med ledningsgruppen har tillsatt regelbundna möten för 

att på ett systematiskt arbetssätt kunna följa upp arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd.   

• Specialpedagogisk ledning till förskolepersonal för att tillgodose behov av särskilt 

stöd hos barnen i den ordinarie verksamheten.  

 

 

1. Förskolan D 

Bakgrunds uppgifter om förskolan D 

Förskolan har sammanlagt 32 barn som är inskrivna och indelade i fyra olika åldershomogena 

grupper.   Tre av grupperna har 7 barn och den fjärde har 11 barn. På förskolan tjänstgör 

sammanlagt sju personer där fyra är legitimerade förskollärare. Förskolechefen leder 

verksamheten för ytterligare två andra förskolor i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Resultat från granskningen i förskolan D. 

Förskolans personal berättar ändringar som de har gjort de sista år i verksamheten angående 

indelning av barn i smågrupper som leder till att möta varje barn i ett litet sammanhang. De 

berättar att i verksamheten diskuteras olika ämnen som får dem att utveckla en gemensam 

bild av verksamhetens arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Förskolechef leder kontinuerligt samtal kring barngruppen och är uppmärksam på hur barnen 

agerar i verksamhetens olika situationer. I dessa möten beslutar ansvariga om att barnen 

behöver stöd för sin utveckling eller för att anpassa verksamheten efter barnens behov. 

Personalen menar att de ändringar de har gjort kring gruppsammansättning har påverkat att 

de tidigt undanröjer de hinder som kan finnas i verksamheten så att barnen inte blir i behov 

av särskilt stöd samt att de barn som har varit i behov av stöd inte anses vara det längre.  

 

Verksamheten har ett barnhälsoteam som kontaktas om personalen konstaterar att de behöver 

mer stöd för att förstå barnets situation. Personalen behöver även vårdnadshavarnas 

godkännande. Barnhälsoteamet består av specialpedagog, psykolog och logoped. 

Barnhälsoteamet stödjer personalen med kompetensen som bäst motsvarar behovet som 

efterfrågas av ansvariga i verksamheten.  
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Barnhälsoteamet handleder personalen vid observation och kartläggning och utifrån det kan 

”specialisten” utveckla en handlingsplan tillsammans med arbetslagen. Barnhälsoteamet har 

utvecklat en kartläggningsmall och handlingsplansmall som kan användas vid behov. I 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd där kartläggning ska hjälpa att hitta strategier för att 

barnen ska lyckas. Personalen berättar att utgångspunkten för vad som står i handlingsplanen 

är vad som fungerar, barnens styrkor, hur barnen stimuleras, stöds och vilka insatser 

personalen ska göras. Personalen delger handlingsplanen till förskolechefen som i sin tur 

beslutar om insatser såsom resursförstärkning eller förändring i gruppsammansättningar samt 

om detta handlar om kompetensutveckling för personalen. Insatserna som det beslutas om i 

handlingsplanen genomförs i barngruppen.  

 

Skolinspektionen observerade, vid granskningen, att verksamhetens arbete för att tillgodose 

barns behov av särskilt stöd fokuserar på ett positivt förhållningssätt som är stödjande och 

uppmuntrande för det enskilda barnet. Inspektörerna noterade att personalen stödjer, vägleder 

och uppmuntrar barnen i olika situationer. Barnhälsoteam har rutiner för att tillsammans med 

personal följa upp var sjätte vecka. Minst en gång per termin gör uppföljning och utvärdering 

av handlingsplanen och insatserna från handlingsplanen tillsammans med vårdnadshavare. 

Förskolechefen uppger att verksamheten reflekterar om insatserna och ändrar strategier om 

de inte ger förväntade effekter efter utvärdering. Angående stödstrukturer och stödfunktioner 

menar förskolechef, barnhälsoteam och personalen att det finns positiva förutsättningar för 

barn i behov av särskilt stöd. Personalen uppger att det, i verksamheten, finns positiva 

förutsättningar till enskilda och gemensamma reflektioner samt tid till samtal med den 

personal som har spetskompetens i aktuella områden. Även externa experter såsom till 

exempel specialpedagoger kan handleda i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. 

 

Utvecklingsområden efter Skolinspektionens bedömning  

• Förskolans arbetssätt för att kunna uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. 

Skolinspektion skriver angående detta bedömningsområde att huvudmannen ser till att 

barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas genom att kartlägga barnens vardagliga 

situation i förskolan. Vidare gör verksamheten noggranna pedagogiska övervägande 

för att anpassa och utforma pedagogiska insatser utifrån barnens behov.  
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• För att tillgodose behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie 

verksamheten bedömer Skolinspektionen att verksamhetens ansvariga personal 

genomför stödinsatser genom att använda förskolans miljö och materialen utifrån 

barngruppens behov. 

• Angående stödstrukturer och stödfunktioner som finns för arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd menar Skolinspektionen att det förstnämnda förvekligas i verksamheten 

genom positiva förutsättningar till kompetensutveckling och positiv organisation för 

kvalitetsarbete.  

• Angående den andra aspekten som är stödfunktioner förklarar de att verksamheten har 

tillgång till konsultation samt handledning inom den medicinska, psykologiska och 

specialpedagogiska område.  

Åtgärder för förskolan D 

• Förskolan behövde inte göra någon åtgärd. Därmed har förskolan blivit bekräftad att 

barnhälsoteam är en positiv förutsättning i arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Sammanfattning av våra resultat av förskolans granskningar.  

 

Utifrån frågeställningen hur granskningarna gick till har vi kunnat konstatera att 

Skolinspektions granskning följde områdena som granskas inom förskolan. Det vill säga 

arbetssättet för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd, tillgodose det särskilda 

stödet så långt som möjligt med stödfunktioner och stödstrukturer. I förskolan hade 

Skolinspektionen intervjuat både förskolechef, förskollärare och barnskötare. Utifrån detta 

har vi kunnat se att barnen från förskolan inte var delaktiga. Vi har uppmärksammat att 

förskolan inte har ett elevhälsoteam. Men vi har sett att en av våra utvalda kommuner har 

använt sig av ett barnhälsoteam som motsvarar ett elevhälsoteam i skolan. Något arbetslag 

tog upp att de inte hade samtalat om läroplanens uppdrag vad gäller barn i behov av särskilt 

stöd. Arbetslaget hade önskat mer tid för reflektioner kring detta arbete. Personalen kunde 

sakna kompetensutveckling i form av en specialpedagog för att kunna vidare utveckla 

verksamheten. I en kommun hade huvudmannen skapat barnkonferenser inom olika områden 

för att öka personalens kompetenser. 
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De åtgärder som föreslogs i granskningarna inom förskolan var att verksamheten skulle ha 

tillgång till specialpedagog samt att ledningen skulle ta in andra kompetenser vid behov som 

kan stödja på individ, grupp och organisationsnivå. Det systematiska arbetssättet har brustit 

när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd angående uppföljningar och 

utvärderingar. Några förskolor fick inte några anmärkningar alls då deras arbete med barn i 

behov av särskilt stöd fungerade på ett utmärkt sätt. Det framkom att ett arbetslag inte hade 

diskuterat läroplanens uppdrag och anpassningar av verksamheten utefter barnens behov. 

Detta gjorde diskussionerna bristfälliga och på så vis uppstår det lätt svårigheter att kunna 

utföra anpassningar i verksamheten. I en förskola räckte personalen inte till i och med att det 

bara var några få pedagoger med förskollärarekompetens och då resten av personalen var 

barnskötare. Med för lite förskollärare blir det svårare för personalen att uppmärksamma barn 

som är i behov av särskilt stöd. 

 

7.2 Skolinspektionens granskningar i gymnasiet 

1. Gymnasieskola E   

Bakgrunds uppgifter om gymnasieskola E. 

Skolan har sju nationella program och tre introduktionsprogram. Den erbjuder en nationell 

idrottsutbildning i fotboll, innebandy och golf.  

 

Resultat från granskningen i gymnasieskola E. 

Denna gymnasieskola behöver förbättra arbetet med det särskilda stödet enligt följande: Att 

det särskilda stödet ska ges i den utsträckning som eleverna har rätt till och behöver. Att 

åtgärdsprogrammet utvärderas och följs upp kontinuerligt.  

Motivering för bedömning av brist.                                                                                                                     

Skollagen tar upp att det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen följer de 

bestämmelserna som finns i skollagen. Rektorn ska fatta beslut i sin organisation och har 

ansvar för att föreskrifterna i skollagen och författningarna följs. Skollagen tar upp att en elev 

som är i behov av särskilt stöd ska få det och att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Detta ska 

även följas upp och utvärderas. 
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Skolan skriver till Skolinspektionen att ett åtgärdsprogram upprättas om eleven har behov av 

särskilda stödinsatser. Men att eleven får ett stort ansvar för de åtgärderna som skrivs i 

åtgärdsprogrammet och som skolan istället skulle ansvarat för. Lärare menar att eleven inte 

alltid tar emot den hjälp som erbjuds som till exempel att gå på stödundervisning. Elever i 

behov av särskilt stöd har inte fått det stöd som de har behövt i samband med sitt 

arbetsplatsförlagda lärande (APL). Elevhälsans resurser har inte heller räckt till i den 

omfattning som har behövts. Åtgärdsprogram som har blivit upprättade har inte följts upp och 

utvärderats kontinuerligt. Rektorn menar att begreppet skyndsamt måste utvecklas och att det 

saknas resurser. Budgeten räcker inte till för särskilda medel för särskilt stöd som rektorn har 

nämnt till huvudmannen trots att det är rektorn som har ansvaret för att eleverna får det 

särskilda stödet. Rektorns ansvar för att det särskilda stödet ges till de elever som har rätt till 

det och att åtgärdsprogrammet följs upp och utvärderas regelbundet.  

 

Åtgärder för Gymnasieskola E. 

Följande åtgärder behöver vidtas enligt Skolinspektionen för att avhjälpa bristerna. 

Den ansvariga personalen på skolan ska se till att elevens behov av särskilt stöd ska utredas 

skyndsamt om de extra anpassningarna som ges inte skulle vara tillräckliga för att eleven ska 

kunna uppnå de lägsta kunskapskraven. Detta motiverar även om anpassningarna inte räcker 

till eller om det finns andra svårigheter i elevens skolsituation. Ansvariga på skolan ska se till 

att de eleverna som får särskilt stöd ska få ett utarbetat åtgärdsprogram samt att det sker i 

samråd med elevhälsan inom utredningen. Det är rektorn som beslutar om åtgärdsprogram. 

 

2. Gymnasieskola F 

Bakgrundsuppgifter om gymnasieskola F.  

Skolan är en fristående gymnasieskola som bedriver utbildning inom både grundskolan och 

gymnasieskolan. Gymnasieskolan har 9 olika program som omfattar både 

högskoleförberedandeprogram och yrkesprogram. 

 

Resultat från granskningen i gymnasieskola F 

Lärare samt rektorn nämner att processen när det gäller arbetet med särskilt stöd inte alltid 

fungerat på skolan. Det kan vara utredningar om särskilt stöd som inte har blivit påbörjade 

trots att de extra anpassningarna inte har varit tillräckliga. Denna problematik kan ha varit i 

mer än ett läsår även om kuratorn haft kvalificerade samtal med eleven om anpassningar.  
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Det innebär att elevens situation inte har blivit åtgärdad och att elevens behov av särskilt stöd 

inte har blivit tillgodosett. Lärarna menar att individerna anpassar undervisningen för 

enskilda elever och gör extra anpassningar för dem. När eleverna har svårigheter använder 

lärarna begreppen anpassningar och nästan aldrig särskilt stöd. 

Elevhälsans personal tar upp att eleverna får de extra anpassningarna men sällan särskilt stöd. 

Ärendegången för särskilt stöd är inte tydlig och mycket beror på att skolan inte har någon 

specialpedagog. Det har varit många rektorsbyten som har gjort att det särskilda stödet inte 

har fungerat utan att de åtgärderna som har blivit genomförda har varit i form av extra 

anpassningar. Elevhälsans personal tar också upp att de inte har haft en tydlig ledning av 

elevhälsans arbete. Bristen på en specialpedagog har medfört att arbetet med övergången 

mellan extra anpassningar och särskilt stöd har varit otillräcklig.  

Elevhälsans personal tar upp att kontakten med lärarna har varit oregelbunden vilket kan bero 

på att de arbetar isolerade på en annan våning. Samtal med lärarna har varit få under läsåret. 

Rektorn menar att arbetet med särskilt stöd inte har fungerat och att det fortfarande inte 

fungerar. Orsaken till detta är att det saknas en specialpedagog och att det har varit 

rektorsbyten som har medfört att elevhälsans arbete inte har fått någon kontinuitet. 

 

Utvecklingsområden efter skolinspektionens bedömning.                                   

Skolinspektionen skriver att gymnasieskolan anordnar utbildningar som uppnår 

författningarnas krav till stora delar. Brister finns med att skolan inte utreder elevers behov av 

särskilt stöd skyndsamt och att processen av detta inte alltid fungerar. Detta kan medföra att 

åtgärder inte utförs då det gäller elever i behov av särskilt stöd i den omfattning som behövs. 

Skolinspektionen tar upp i sin utredning att rektorn samt lärare under en längre period inte 

har tagit ansvar för arbetet med utredning och gett särskilt stöd till de eleverna som har varit i 

behov av det. Även att elevhälsan saknar tillgång på specialpedagog, skolläkare och psykolog 

som ska finnas med i elevhälsan. Detta har medfört att elevhälsan bara har arbetat med extra 

anpassningar och inte arbetat vidare med att utreda behovet av särskilt stöd samt vid behov 

upprättat ett åtgärdsprogram. Det har funnits skäl att anta att arbetet med extra anpassningar 

inte har varit tillräckliga. 

Skolinspektionen ger en samlad bild av att det brister i ledarskap, tillgång i elevhälsan och att 

elevhälsans arbete har varit utanför undervisningen och inte skett i kontakt med lärarna. 
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Deras arbete har inte följts upp från rektorn.  Eleverna som har varit i behov av särskilt stöd 

har inte alltid fått det och det har inte heller utretts skyndsamt när de extra anpassningarna 

inte har varit tillräckliga. När det gäller processen med särskilt stöd uppfyller skolan inte 

författningarnas krav. 

Skollagen tar upp att, om en elev inte kan nå de kunskapskrav som minst måste uppnås även 

om extra anpassningar har givits inom den ordinarie undervisningen måste det göras en 

anmälan till rektorn. Även om de extra anpassningarna inte skulle vara tillräckliga. Elevens 

behov av särskilt stöd som rektorn är ansvarig för ska utredas skyndsamt. Har eleven andra 

svårigheter måste behovet av särskilt stöd utredas. Ett samråd med elevhälsan ska göras. Om 

eleven är i behov av särskilt stöd ska individen få det om utredningen visar det. 

 

Åtgärder för Gymnasieskola F. 

Rektorn tar upp att rutinerna ska bli bättre och att personalen samt elevhälsan ska träffas mer 

fysiskt. Skolan har infört möten varje vecka där lärarna och elevhälsan kan träffas.  

Rektorn har utarbetat bättre dokument över hur arbetsgången ska se ut och hur en elev med 

svårigheter kan upptäckas på ett bättre sätt. Alla lärare ska känna till arbetsgången och hur 

skolan ska arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd och hur lärarna ska arbeta med 

detta i olika faser. Om en elev är i behov av särskilt stöd ska rektorn besluta om ett 

åtgärdsprogram ska utarbetas. Vidare ska rektorn se till som ansvarig att åtgärdsprogrammen 

blir utförda, uppföljda och att utvärdering görs. Åtgärdsprogrammen förvaras inlåst på 

skolan. Huvudmannen anger att skolan har arbetat fram ett samarbete med skolläkare och 

skolpsykolog. En specialpedagog ska dessutom börja arbeta på skolan. Detta gör att 

elevhälsoarbetet har blivit mycket bättre och att åtgärderna blir effektivare på individ och 

gruppnivå. Efter att de samtliga åtgärderna har blivit avhjälpta gör Skolinspektionen sin 

avlutning då bristerna har blivit vidtagna. 

 

3. Gymnasieskola G.  

Bakgrunds uppgifter om gymnasieskola G.  

Denna gymnasieskola har enbart introduktionsprogram och har ca 515 elever. Skolan har 

utbildningar i form av yrkesintroduktionsprogram, språkintroduktionsprogram, individuellt 

alternativ samt en preparandutbildning.  
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Resultat från granskningen i gymnasieskola G.                                           

Skolinspektionen skriver att det finns brister när det gäller arbetet med särskilt stöd. Då 

gymnasieskolan endast har introduktionsprogram kan arbetet med särskilt stöd vara 

utmanande. Detta visar sig genom att elevernas ingångsvärden är låga och att eleverna har ett 

stort stödbehov som måste tillgodoses. Vid Skolinspektionens utredning kommer det fram att 

eleverna har en låg måluppfyllelse i kurserna som de läser och att det är många elever som 

inte får godkänt. Trots att extra anpassningar sätts in från skolstarten får flera elever F i betyg.  

För de eleverna som riskerar att få F i betyg även om extra anpassningar har satts in görs det 

ingen utredning om eleven är i behov av särskilt stöd och rektorn får ingen anmälan om det 

utan bara om det är elever som har mer omfattande stödbehov. 

Motivering till bedömning av brist.                                                                    

Skolinspektionen gör en bedömning att skolan inte har goda rutiner för att säkerställa arbetet 

med extra anpassningar samt särskilt stöd på skolan och att det inte följs upp av personalen. 

De eleverna som inte kan klara kunskapskraven trots extra anpassningar görs ingen anmälan 

till rektorn. Elevens utredning om särskilt stöd utreds inte skyndsamt. Skolan har inte 

säkerställt att eleverna i behov av särskilt stöd har fått det stöd som de är i behov av. 

Rutinerna för arbetet med särskilt stöd måste förbättras om eleverna ska kunna få en 

möjlighet att kunna klara kunskapskraven. 

Utvecklingsområden efter Skolinspektionens bedömning  

Sammanfattande bedömning  

 

Åtgärder för Gymnasieskola G. 

Skolinspektionen tar upp att följande åtgärder måste vidtas när det gäller särskilt stöd. 

Att det ska göras en anmälan till rektorn, om eleven inte når de kunskapskrav som minst 

måste uppnås, trots att det har getts extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. 

Rektorn ska se till att detta sker och att rektorn får denna anmälan. Rektorn ska också se till 

att elever i behov av särskilt stöd skyndsamt utreds om de extra anpassningarna inte räcker 

till för eleven. 
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4. Gymnasieskola H  

Bakgrunds uppgifter om gymnasieskola H 

Detta är en kommunal skola som ligger i en större kommun. Här erbjuds utbildningar som 

både är högskoleförberedande och praktiska program. Skolan har utformat en studiemiljö 

som har akustikanpassats för elever med hörselnedsättning. Det går cirka 740 elever på 

skolan. 

 

Resultat från granskningen i gymnasieskola H. 

I Skolinspektionens utredning framkommer det, att skolan brister i arbetet med särskilt stöd. 

Det görs inga utredningar om särskilt stöd till de eleverna som behöver det trots att de extra 

anpassningarna inte räcker för att nå ett godkänt betyg på kurserna. Vid tillsynen kommer det 

fram att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får det stöd som de är i behov av. Det 

innebär att eleverna har svårare för att nå målen.  

 

Skollagen tar upp att en elev i behov av särskilt stöd måste utredas om de extra 

anpassningarna är otillräckliga för att nå kunskapskraven eller om de extra anpassningarna 

inte räcker till. En elev i behov av särskilt stöd ska få det stöd om utredningen visar det. Om 

en elev ska få särskilt stöd måste ett åtgärdsprogram upprättas. Rektorn har ansvar för 

undervisningen och elevhälsans arbete så att det utformas så att eleverna får den hjälp och 

särskilda stöd som de är i behov av. 

 

Rektorn tar upp att stödet till eleverna har varit på gruppnivå och har bestått av frivilliga 

insatser. Det generella stödet omfattar en högre personaltäthet, besök av elevhälsan och 

rektorn samt övrig personal i form av läxhjälp. Rektorn tar upp att eleverna inte går på de 

frivilliga stödinsatserna som läxhjälp och räknestuga. Det har funnits elever som tackat nej 

till särskilt stöd och det kan ha berott på hur skolan har erbjudit stödet. Det har funnits elever 

som har fått enskild undervisning men det har inte blivit några åtgärdsprogram upprättade. 

Enligt några lärare hade eleverna behövt mer stöd på lektionerna för att kunna lyckas. Främst 

för de elever som har reducerade program. 

Enligt en del lärare fylls klassdokumenten om de aktuella extra anpassningarna inte alltid i av 

mentorerna. Informationen som ges i arbetslaget kan vara svårt att få ta del av om man inte är 

med eller skulle vara borta. Lärare meddelar att det inte görs en anmälan till elevhälsan om 

misstänkt behov av särskilt stöd förrän eleven har fått flera F-varningar.  
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Eleverna får stöd av att det är fler lärare i vissa klasser och att eleverna är uppdelade i mindre 

grupper. Elevhälsan tar upp att de behöver vara dubbelt så många för att ge eleverna det 

stödbehov som de behöver. De nämner vidare att eleverna inte får stödet på individnivå som 

de är i behov av, då tid och personal saknas för detta. Elevhälsan får, från lärarna, mest in 

anmälningar om elevernas mående och inte om deras stödbehov. 

Motivering till föreläggande som ingripande är:                                                                    

Enligt 26 kap. 10 § skollagen får Skolinspektionen förelägga en huvudman som står under 

dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer 

av de föreskrifter som gäller för verksamheten (2010:800). 

Skolinspektionen skriver att skolan inte uppfyller de krav och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Skolans kommun får ett föreläggande att utföra sina skyldigheter och att 

åtgärda bristerna. 

Utvecklingsområden efter Skolinspektionens bedömning.  

Sammanfattande bedömning.  

Skolinspektionens bedömning är att elevernas behov av särskilt stöd inte utreds. Det innebär 

att eleverna inte får utifrån sina individuella behov sina stödbehov tillgodosedda. Det stöd 

som genomförs på gruppnivå omfattar fler lärare och det är detta stöd som eleverna mest har 

fått. Skolan har inte utvärderat om detta arbetssätt har haft en god effekt på elevernas stöd 

och inte om elever i behov av särskilt stöd haft effekt på individnivå. 

Skolinspektionens beslut.                                                                                         

Föreläggande.                                                                                                        

Skolinspektionen förelägger med stöd av av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) skolans 

kommun att vidta åtgärder för att rätta till bristerna. Åtgärderna som skolan vidtagit ska till 

ett visst datum redovisas skriftligen till Skolinspektionen. 

Bedömning av brist.                                                                                               

Skolinspektionen konstaterar att kommun inte uppfyller författnings krav avseende att:  Att 

elever i behov av särskilt stöd ska utredas skyndsamt om de extra anpassningarna inte räcker 

till för eleven eller att eleven kan uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det 

innefattar även om de extra anpassningarna inte skulle räcka till (3 kap. 8 § skollagen). 



 

44 

 

Visar utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ges eleven sådant stöd på̊ det sätt och 

i den omfattning som behövs, för att eleven ska ha möjlighet att nå̊ de kunskapskrav som 

minst ska uppnås. (3 kap. 8-9 och 11 § skollagen; Lgy 11, Övergripande mål och riktlinjer, 

2.6 Rektorns ansvar). Utarbeta åtgärdsprogram för de elever som ska ges särskilt stöd (3 

kap. 9 § skollagen)  

 

Åtgärder för Gymnasieskola H. 

Skolinspektionen skriver att dessa åtgärder behöver vidtas eller om bristen kan avhjälpas på 

något annat vis. Elevers behov av särskilt stöd ska utredas och om en elev är i behov av det 

som utredningen visar ska rektorn se till att eleven får det. Åtgärdsprogram ska utarbetas för 

de elever som ska få särskilt stöd. Avslutningsvis har vi sett att skolverksamheterna arbetar 

olika med det särskilda stödet som ges till den enskilda individen. 

 

 

Sammanfattning av våra resultat av gymnasieskolans granskningar.  

 

Skolinspektionens granskning inom gymnasieskolan kunde se annorlunda ut och de 

prioriterade sina områden på olika sätt. En del av våra utvalda kommuner hade fått en riklig 

dokumentation och andra hade bara fått ett kryss eller en grön markering, då det inte fanns 

några brister. Granskningen inom gymnasieskolan fick inte någon mer kommentar för 

utveckling som de kunde få inom förskolan. I gymnasieskolan hade inspektörerna intervjuat 

både rektor, huvudman, lärare, elevhälsoteamet och några elever. Även om gymnasieskolorna 

hade tillgång till ett elevhälsoteam, fattades det ofta kompetent personal, samt att det var en 

del rektorsbyten som gjorde att det särskilda stödet inte gavs i den utsträckning som eleverna 

hade rätt till. Elevhälsoteamets resurser räckte ofta inte till för den omfattning som behövdes.  

På någon gymnasieskola fungerade inte processen när det gällde arbetet med särskilt stöd och 

det kunde vara utredningar som inte blev påbörjade trots att de extra anpassningarna inte 

räckte till. Några lärare använde begreppet extra anpassningar i stället för särskilt stöd och 

lärarna menade att de hela tiden anpassade sin undervisning. Inom gymnasieskolan används 

begreppet skyndsamt som kunde vara ett svårtolkat begrepp och hade behövt utvecklas på ett 

bättre sätt.  
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Elevhälsopersonalen tog upp att eleverna fick de extra anpassningarna men oftast inte särskilt 

stöd. På någon skola saknades en specialpedagog som gjorde att ärendegången inte blev 

tydlig. Elevhälsans personal uppgav att de saknade en tydlig ledning över deras arbete. De 

åtgärder som föreslogs i granskningarna inom gymnasieskolan var bland annat att rutinerna 

måste förbättras när det gäller upprättandet av åtgärdsprogrammen och att det följs upp och 

utvärderas systematiskt. Brister har framkommit genom flera byten av rektorer, att det 

saknades specialpedagoger, att personalen inte visste vad begreppet skyndsamt betydde, 

otillräcklig elevhälsa både får elev och personal, barn/eleven fick inte särskilt stöd i tid samt 

att budgeten inte var i balans och att stödet som gavs var otillräckligt. 
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8. Analys 

I kapitlet analyseras och diskuteras resultatet utifrån syftets frågeställningar. Vi kommer att 

analysera genom att använda oss av dessa tre följande rubriker: utformning av det särskilda 

stödet, det som uppmärksammas i arbete med det särskilda stödet samt åtgärderna efter 

granskningen.  

 

8.1 Utformning av det särskilda stödet 

 

I arbetet med det särskilda stödet upptäckte vi att förskolepersonalen inte hade en gemensam 

förståelse när det gällde synen på arbetet med särskilt stöd. Andersson (1999) tar upp att 

problem som uppstår inte kan skyllas på den enskilda utan att all personal som finns kring 

barnet/eleven är inblandade. Det framkom att det inte fanns fungerande rutiner när personalen 

skulle uppmärksamma och kartlägga barnets situation. Stödinsatserna varken 

dokumenterades eller följdes upp och på så vis kunde inte några åtgärder sättas in. 

Situationen kan samstämmas med beskrivning av Fangen och Selleberg (2013) skolans 

brister i att inte arbeta hälsofrämjande. Kimber (2009) att en systematisk och dokumenterad 

bedömningspraktik skapar möjligheter att delta i reflektioner samt diskussioner som leder till 

ett gemensamt språk.  

 

I de verksamheter som fick motsatt resultat efter granskningen och som hade ett fungerade 

arbete med särskilt stöd arbetar man utifrån barnens/elevens olika förutsättningar och behov 

för att skapa en god miljö för lärande och utveckling enlig Skolinspektion. I granskningen 

uppmärksammas dessutom att några förskolor har utvecklat sitt arbete med det särskilda 

stödet utifrån en elevhälsotrappa som innebär att det finns möjlighet till flera olika faktorer 

och som gynnar arbetet för de barn som är i behov av särskilt stöd. Enlig Lundahl och Öquist 

(2002) är det en fördel för verksamheten att använda sig av olika verktyg i arbetet kring 

barn/elever i behov av stöd. Detta bör ses som arbetsformer för lärande kring barns/elevers 

behov. Kimber (2009) hänvisar till Lebeer (2008) som skriver hur elevhälsopersonalens 

utredningsarbete bör bygga på ett antal principer. Det ska vara behovsfokuserat och uppstå 

mellan individen (barnet/eleven) och sammanhanget (skolan och lärmiljö).  
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Det ska också vara framåtsyftande vilket bidrar med en förståelse av vad barnet/eleven 

behöver i den närmaste framtiden men även i det längre perspektivet. Likt Aspelin och 

Perssons (2011) analys om den proximala utvecklingszonen kan det skapas förståelse för 

individens närmaste utvecklingsområde och potential till lärande.  

 

Det optimistiska i det systemteoretiska perspektivet handlar om att verksamheten bör skapa 

en grundsyn kring barnets/elevens lärande. Detta görs genom att utveckla kunskap om att alla 

individer har en utvecklingszon, ett nästa steg i sin egen utveckling. I linje med detta bör 

skolan använda verktyg, i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, som fokuserar på att inte 

enbart fånga aktuell funktionsnivå hos en individ utan även en begynnande funktionsnivå 

samt att utforska vilket stöd det är som barnet/eleven behöver för att kunna komma vidare i 

sitt lärande och sin utveckling. I motsats till detta lyfter Kroksmark (2013), i sin forskning, 

fram att det finns en utredningskultur i den svenska och europeiska skolverksamheten som 

fokuserar och har utgångspunkt på en brist- och riskorienterad patogen modell som består av 

testning av introindividuella faktorer eller beteendesvårigheter. Denna typ av kultur har 

forskare identifierat i elevhälsoteamens inre arbete. Den sista principen i arbetet med 

barn/elever i behov av stöd är den vardagsnära principen som bidrar till kartläggning eller 

utredning och ger en förståelse för hur vardagsituationer fungerar i nuläget och hur det kan 

utvecklas. Utifrån detta kan vi uppmärksamma att förskolor som arbetade utifrån 

barnhälsoteamets modell har tid för både planering och reflektion via gemensamma forum för 

att utveckla arbetet med det särskilda stödet. Arbetslagen visade sig också att ha goda rutiner 

då verksamheten regelbundet utvärderas tillsammans med förskolechefen. Personalen hade 

tydliga stödrutiner att arbeta efter, vilket gjorde att de utvecklade medvetenhet kring 

vardagliga fungerande situationer.  

 

Skolinspektionen lyfter fram att några verksamheter utförde ett utmärkt arbete när det gäller 

det särskilda stödet. Dock menar arbetslagen att de skulle vilja arbeta förebyggande genom 

specialpedagogisk handledning för att förbättra det egna arbetet med särskilt stödet. I denna 

tanke döljer det sig också ett dilemma som Fangen och Selleberg (2013) kallar för skolan 

som arena för normalitet och avvikelse där specialpedagogik har en välkänd utmaning för att 

lyfta fram var gränsen för vad den normala variationen går. Det särskilda stödet ska gå till 

den ”särskilda” eleven. Utan tvekan är det bra med ett tydligt specialpedagogiskt tänkande för 

hur strukturen ska stödja barnets/elevens behov.  
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Aspelin och Persson (2011) kallar det för relationskompetens och det står för lärarens 

förmåga att förhålla sig till barns/elevers egna sätt att vara. Detta i sin tur leder till att 

personalen i alla skolformerna använder undervisningen i förhållande till barnen/eleverna.  

 

8.2 Det som uppmärksammas i arbete med det särskilda stödet 

När det gäller Skolinspektionens granskningar i förskolan och gymnasieskolan har vi sett att 

inspektörerna har dokumenterat verksamheternas arbete med det särskilda stödet på olika sätt. 

Inom förskolan har dokumentationen varit rikligare och inspektörerna har varit tydliga med 

att beskriva vilka bristerna har varit men även uppmärksammat och beskrivit det som 

fungerat bra. Detta ger en god vägledning för förskolans fortsatta utvecklingsarbete. Inom 

gymnasieskolan har dokumentationen sett annorlunda ut när det gäller det särskilda stödets 

arbete. När gymnasieskolan har arbetat på ett tillfredsställande sätt med det särskilda stödet 

har det enbart blivit dokumenterat med ett kryss i Skolinspektionens granskning. Här finns 

inte någon beskrivning, om vad som fungerat bra och vad skolan skulle kunna arbeta vidare 

med, som skulla kunna vara givande för skolverksamhetens fortsatta arbete. Där det har 

funnits brister med det särskilda stödets arbete har skolan fått en tydlig beskrivning av 

bristerna samt hur man kan åtgärda dessa.     

 

Genom våra granskningar har det framkommit att bristerna ligger främst på organisationsnivå 

både i förskolan och gymnasieskolan. Här finns gemensamma brister såsom rektorsbyten, 

otillräcklig budget, inte tillfredsställande rutiner samt brister på tillgängliga kompetenser för 

det särskilda stödets arbete. På en förskola strävade de efter att skapa en god miljö för både 

lärande och utveckling som skulle ge bättre förutsättningar, samt förhållningssätt för att 

uppmärksamma de barn som behöver extra stöd i sin utveckling. Kroksmark (2013) menar att 

ett bra förhållningssätt ska utveckla verksamheten och där förhållningssättet blir till genom 

ett utvecklande arbetssätt mellan lärarna. Aspelin och Persson (2011) menar att det är i mötet 

som utvecklingen ges. Skolansverksamhet får möta de behov som finns samt de 

förutsättningar som krävs för att utvecklingen och kunskapen hos barnen/eleverna ska kunna 

nå så långt som möjligt. 
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Trots att gymnasieskolan har tillgång till ett EHT-team har det inte alltid getts rätt stöd ute i 

gymnasieskolans verksamhet. Detta beror till stora delar på att det har fattats personal eller att 

rutinerna inte har varit tillfredsställande. Utifrån systemteorin handlar det om att alla delar 

påverkar varandra d.v.s. aktiv och positiv samverkan med föräldrar, lärare, specialpedagog, 

kuratör och rektor. Nilholm (2012) hävdar att systemteorin används som en grund för att 

belysa vilken betydelse den omgivande miljön har för individens påverkan av den potentiella 

utvecklingen. På någon förskola hade de tillgång till spetskompetens motsvarande ett EHT-

team genom en barnhälsotrappa som har kunnat ge personalen handledning. 

 

De frivilliga skolformerna har använt sig av olika begrepp i arbetet med det särskilda stödet. 

Till exempel använder förskolan begreppet” uppmärksamma” och gymnasieskolan begreppet 

”skyndsamt” som visade sig att vara ett svårtolkat begrepp inom gymnasieskolan. Inom 

gymnasieskolan har det framkommit att några skolor inte har arbetat tillfredsställande med 

åtgärdsprogrammen, både med upprättandet och uppföljningarna. På en gymnasieskola har 

det funnits ett lärlingsprogram med mycket APL och när eleverna har varit ute på sina APL-

platser har där funnits elever som hade behövt stöd men som inte har fått det stödet. Med 

denna utgångspunkt har gemensamma brister varit på organisationsnivå i de två frivilliga 

skolverksamheterna. Fangen och Selleberg (2013) lyfter fram meningsfullheten inom 

skolverksamheterna genom att fokusera på fungerande aspekter hos individen.  

 

Vi kan se att det särskilda stödet har brustit när det gäller organisationsnivå. Lundahl och 

Öquist (2002) tar upp att organisationen är ett samspel mellan olika system och hur de 

påverkar varandra när det gäller skolansverksamhet. Öquist (2008) menar att det är viktigt att 

se helheten vilket gör att systemteorin blir betydande för skolan och mest uppenbar vid akuta 

sammanhang. Kimber (2009) skriver att systemteorin är användbar inom skolans verksamhet. 

Delarna består av lärare samt elever som håller ihop systemet och att de ständigt påverkas i 

en ömsesidighet. Den blir i sin tur blir beroende av individen med den organisation som finns 

runt om.  Huvudman och rektor ska utveckla och anställa den kompetens som fattas i 

elevhälsoteamet så att deras arbete kan bli effektivare på individ och gruppnivå. Brister har 

framkommit genom flera byten av rektorer, att det saknades specialpedagoger, att personalen 

inte visste vad begreppet skyndsamt betydde, otillräcklig elevhälsa både får elev och 

personal, barn/eleven fick inte särskilt stöd i tid samt att budgeten inte var i balans och att 

stödet som gavs var otillräckligt 
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8.3 Åtgärderna efter granskning  

Vi har sett, i våra granskningar av förskolan och gymnasiet, att det finns både gemensamma 

och åtskilda åtgärder som borde utföras. I förskolan har de vanligaste åtgärderna varit att 

skapa en gemensam förståelse för arbetet med särskilt stöd. Även att åtgärda fungerande 

rutiner när det gäller att uppmärksamma och kartlägga de barn som är i behov av särskilt stöd 

samt att åtgärda de stödinsatser som inte har genomförts på ett korrekt sätt. De vanligaste 

bristerna i gymnasiet har varit att åtgärdsprogrammet har haft en dålig uppföljning, att stödet 

har fungerat dåligt på elevens APL, att eleven har fått ta ett för stort ansvar när det gäller 

deras stödbehov, att eleven inte kommer på sin stödundervisning samt att ärendegången 

mellan extra anpassningar och särskilt stöd har fungerat på ett otillfredsställande sätt. I någon 

av våra undersökta verksamheter har det saknats tillgång till en specialpedagog vilket har 

gjort att personalen och eleverna inte har fått den specialpedagogiska kompetens som har 

behövts. Vi tror att detta ger konsekvenser, i våra två frivilliga skolformer, i form av att 

rollerna och uppdragen blir otydliga på alla olika nivåer i skolorganisationen.  

 

Nilholm (2012) skriver att specialpedagogens viktigaste uppgift är att ge stöd till lärarna och 

handledningen främst för att öka elevernas måluppfyllelse. Specialpedagogen ska också 

arbeta främjande med skolutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå som även 

Aspelin och Persson (2011) skriver. För att specialpedagogens uppdrag ska göras mer tydligt 

kan vi se att det måste ske en del förändringar inom skolans alla olika nivåer. Vi tror att 

genom att använda sig av detta kan elevernas lärmiljöer utvecklas på ett bättre sätt så att 

skolan är mer rustad att kunna möta alla elever. 

 

På någon förskola tillsattes en specialpedagog för att uppmärksamma, åtgärda och följa upp 

det särskilda stödet. Det systematiska kvalitetsarbetet behövde en uppföljning i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. I vår granskning fanns det förskolor som arbetade utmärkt med 

det särskilda stödet och som inte behövde några åtgärder.  Inom gymnasieskolan har 

åtgärderna främst varit att det särskilda stödet inte har utretts skyndsamt och att de extra 

anpassningarna som har gjorts inte har varit tillräckliga för elever i behov av det särskilda 

stödet.  Åtgärdsprogrammen bör utarbetas i samråd med elevhälsan och det bör vara rektorns 

ansvar att besluta om detta. Rektorn bör även ha ett bättre dokument över arbetsgången så att 

en elev i behov av särskilt stöd lättare kan upptäckas.  
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Aspelin och Persson (2011) skriver att det är i mötet som vi utvecklas. Bateson (2005) skriver 

att lösningar kan finnas till problemen och att det är av betydelse att kunna se det i ett större 

sammanhang. Här måste pedagogen kunna möta barnet/eleven efter behoven och 

förutsättningarna så att deras mål och kunskapskrav kan uppnås.  

 

9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi undersökningens metod och resultat. Vi avslutar med att ge några 

förslag på fortsatt forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 

För att kunna få svar på studiens syfte och på våra frågeställningar om 

Skolinspektionens granskning av förskolans och gymnasieskolans verksamheter har vi som 

metod använt dokumentanalys. Vår undersökning består av skriftliga dokument från 

Skolinspektionens granskningar. Vi har läst Skolinspektionens granskningar av förskolan och 

gymnasieskolan i 90 olika kommuner. Vi har arbetat med 15 granskningar enskilt var och en 

med fokus på våra egna yrkesområden. Vi har utifrån våra 90 granskningar analyserat 

innehållet från våra verksamheter mellan de olika granskade kommunerna. Detta val av 

metod tycker vi passar bra in på vårt syfte och våra frågeställningar och vi upplever att 

tillförlitligheten är hög i vår undersökning. Vi är nöjda över de resultat som vi har funnit även 

om det har varit svårt att utläsa i vissa fall, då det inte alltid har funnits så mycket information 

som vi har önskat.  

 

Hade vi kunnat besöka de skolor som vi har valt att undersöka hade vi kunnat vidareutveckla 

denna undersökning för att ytterligare öka tillförlitligheten. Då hade vi fått tillfälle att ställa 

fler frågor och på så vis funnit fler förklaringar till varför det inte har fungerat med utförandet 

av det särskilda stödet. Vi har försökt att klargöra forskningsprocessens trovärdighet där vi, 

genom motivering och beskrivning, har tillgodosett de moment som ska uppfylla 

undersökningens krav på trovärdighet (Ahrne & Svensson 2011). Vi har använt oss av 

relevant litteratur, forskning och webbsidor om särskilt stöd i arbetet med analysen av 

resultatet. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete är att belysa det livslånga lärandet utifrån det särskilda stödet i våra två 

frivilliga skolformer. Här är förskolan det första steget in i utbildningssystemet och 

gymnasiet är det sista steget ut. Vår avsikt är att ta reda på hur Skolinspektionens 

granskningar ser ut inom våra två skolverksamheter, hur det dokumenteras, vilka brister som 

finns samt vilka åtgärder som Skolinspektionen vanligtvis kräver. Resultatet från 

Skolinspektionen visar att brister i särskilt stöd är en av de tre vanligaste orsakerna till 

anmälningar som inkommer från föräldrar och elever. Resultatet av vår undersökning visar 

att Skolinspektionen använder sig av olika arbetssätt och metoder vid sina granskningar av 

särskilt stöd i förskolan och gymnasiet. Inom förskolan har vi sett att de använder sig av 

samma frågeställningar som man gör inom gymnasieskolan vad gäller det särskilda stödet.  

Inom förskolan har vi sett att Skolinspektionen skriver en mer utförlig text om när det 

särskilda stödet har brister men även när det fungerar. Inom gymnasieskolan har oftast texten 

varit mindre omfattande och vid en del inspektioner har skolinspektionen enbart använt sig av 

ett kryss-alternativ då det särskilda stödet har fungerat. När vi har valt ut vilka kommuner 

som vi skulle granska har vi använt oss av samma rubriker som förskolan för att vi ska kunna 

få en bättre struktur över våra valda granskade kommuner. Vi har tyckt att förskolan har 

bättre dokumentation än vad gymnasieskolan har angående det särskilda stödet. Vi tycker att 

våra två frivilliga skolformer hade kunnat dokumenteras på samma sätt med gemensamma 

rubriker. I förskolan används begreppet uppmärksamma medan man inom gymnasiet 

använder begreppet skyndsamt. Lundahl och Folke-Fichtelius (2016) menar att reflektioner 

ska leda till ett gemensamt språk där vi kan utveckla samma grundsyn i hela verksamheten. 

Huvudmannen ska se till att skolan har ett samarbete mellan skolläkare och skolpsykolog och 

att specialpedagoger tillsätts på skolan. Elev i behov av särskilt stöd måste få tillgång till det 

stöd som eleven är i behov av ute på sitt arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utifrån en 

granskning från gymnasiet har vi sett att en del lärare har haft svårt att förstå begreppet 

skyndsamt och vad det innebär. Även hur lång tid skolorna har på sig innan de går vidare 

med åtgärderna för det särskilda stödet i åtgärdsprogrammet. Vi har uppmärksammat från 

våra frivilliga skolformer och utifrån våra granskade kommuner att bristerna i arbetet med 

särskilt stöd har berott på att organisationen inte har varit stabil. Det har varit många 

personalbyten, de har inte haft ett fungerade elevhälsoteam inom gymnasiet samt att 

ekonomin har varit otillräcklig. 
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När det gäller elevhälsan har vi frågat oss varför förskolan inte har tillgång till denna viktiga 

kompetens då barnen i förskolan är det första steget in skolsystemet och att det gäller att ge 

stödet på en tidig nivå som grund till det livslånga lärandet. I förskolan används strävansmål 

och inom gymnasiet arbetar man efter kunskapskrav som skiljer sig åt samtidigt som dessa 

två frivilliga skolformer utgår ifrån samma skollag och livslånga lärande. Arbetet med 

särskilt stöd behöver vidareutvecklas och organisationen bör ses över. De frågor som vi har 

funderat över i vårt arbete med särskilt stöd har varit: Varför finns det inte ett elevhälsoteam i 

förskolan? Hur kan det vara så att en del skolor inte har haft tillgång till specialpedagogisk 

kompetens? Har skolan använt sina resurser och budget på ett tillfredsställande sätt? Är alla 

skolarna utrustade för att kunna möta elever med särskilda behov? Vad är det som gör att 

vissa skolor lyckas så bra med arbetet med särskilt stöd? Detta är något som vi skulle vilja 

undersöka vidare tillsammans med fördjupade intervjuer med skolans personal. 

 

Vi blev fundersamma över Skolinspektionens sätt att dokumentera positiva insatser i 

förskolans arbete med det särskilda stödet, då detta inte är Skolinspektionens uppdrag. Det 

ska istället ha fokus på åtgärder samt brister som förskolechef, rektor och huvudman måste 

åtgärda inom en viss tid. Skolinspektionens granskningar är inte alltid rättvisa då det finns en 

skillnad i om skolan t.ex. ligger i ett socioekonomiskt utsatt område samt om det är en skola 

med många ensamkommande flyktingbarn som i sin tur aldrig har gått i skolan eller om 

skolan ligger i ett område där barnen, socialt och ekonomiskt sett, har tryggare 

hemförhållanden.  Detta kan innebära att Skolinspektionens beslut slår extra hårt mot de 

skolor som redan har det tufft.  Här finns det ingen likvärdighet som Ivarsson Westerberg 

(2016) skriver att de skolor som får viten istället skulle kunna få hjälp med extra resurser och 

stödinsatser. Om skolan har allvarliga brister kan den stängas. Men hjälper det verkligen att 

stänga de skolor som finns i problemutsatta områdena? Vart ska dessa elever ta vägen?  

 

Ivarsson Westberg (2016) hävdar att Skolinspektionen kan få kritik då personalen inte tycker 

att deras bedömning är rättvis. Författaren avslutar sin rapport med följande tänkvärda ord 

som även har gett oss något att fortsättningsvis reflektera över. 

 

”… Vi behöver inte fler människor som kommer ut och talar om hur dåligt det är ”.  

(Ivarsson Westberg 2016 s. 99) 
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Jakobsson och Nilsson (2015) menar att den viktigaste förutsättningen för att barn och elever 

som befinner sig i behov av särskilt stöd ska utvecklas och trivas i skolan är att de omges av 

en organiserad, vänlig och positiv miljö. Kutcher (2010) menar att lärare kan göra skillnad 

som är meningsfull för barnen och elevens lärande i skolan.  När det handlar om att 

organisera och planera det pedagogiska arbetet beskriver Swärd och Florin (2016)  hur viktigt 

det är att anpassa ”kursplanen eller målen” till realistiska mål att uppnå. Det fordrar en 

individuell utvecklingsplan där målen som beskrivs, både de kortsiktiga och de långsiktiga, 

ska bli begripliga, hanterbara och meningsfulla.  Vi vill påpeka att ett positivt bemötande från 

omgivningen ger förutsättningar för uppmärksamhet och samspel som i sin tur påverkar 

lärandet och den sociala utvecklingen. Läraren ska ta hänsyn till olika behov i alla lärmiljöer 

och i hela undervisningsprocessen, Barow och Östlund (2012). Ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt för skolverksamheten är att kartlägga för att kunna sätta in rätt stöd, bygga på 

individens styrkor och intressen samt att stödja det arbete som gör att skolan ska vara kapabel 

att möta alla barn. I förskolan har de vanligaste åtgärderna varit att skapa en gemensam 

förståelse för arbetet med särskilt stöd. Även att åtgärda fungerande rutiner när det gäller att 

uppmärksamma och kartlägga de barn som är i behov av särskilt stöd samt att åtgärda de 

stödinsatser som inte har genomförts på ett korrekt sätt. Detta kan antingen förstås genom 

några funderingar av Bruce (2010) kring de krav som riktar ljuset mot att förskolan ska vila 

på vetenskaplig grund samt att det ska finnas kunskap och förståelse för ett möte med alla 

barn, eller så kan det förstås som Lagerkrantz (2015) skriver, att dagens utmaning i samhället 

inte längre är barnens överlevnad utan snarare deras långsiktiga hälsa och utveckling. 

 

10. Vidare forskning 

 

I den här studien har vi kunnat få en inblick i hur några skolor arbetar med det särskilda 

stödet och vilka brister det finns ute i skolverksamheterna utifrån Skolinspektionens 

granskningar. Det hade varit intressant att få göra kompletterande intervjuer på våra utvalda 

skolor för att få en egen uppfattning utifrån det som vi har läst och dokumenterat. Hur har 

skolans arbete med det särskilda stödet förändrats efter Skolinspektionens besök? Detta hade 

varit intressant att få följa upp. 
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