
Stödinsatser i skolan





Kompetensutveckling inom 
specialpedagogik 
• Regeringen: Fler lärare än speciallärare och 

specialpedagoger får ökade kunskaper om 

specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och 

arbetssätt för att möta elevers olika behov

• Mål: Stärka den specialpedagogiska kompetensen i 

skolan så att fler elever når målen



Vilken typ av 
kompetensutveckling är det?

• Didaktiskt stödmaterial i form av moduler

• Kollegialt lärande med professionellt stöd i form av 
handledare

• Statsbidrag finns att söka 



Nya bestämmelser i skollagen

Från och med 1 juli 2014 i syfte att:

• förtydliga bestämmelserna om stödinsatser

• förtydliga lärares arbete med att dokumentera 
insatserna

Skollagen, kapitel 3 § 5 a 
Om det 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.



Skolverkets stöd

• Allmänna råd

• Stödmaterial

• Studiepaket

• Konferenser

• Kurser

• Film

• Broschyr





Granskningsfrågor

• Får eleven extra anpassningar i ett tidigt skede?

• Görs en tillräcklig analys av elevens 

förutsättningar och behov för att kunna ge eleven 

relevanta extra anpassningar?

• Ges extra anpassningar utifrån elevens 

förutsättningar och behov så att eleven kan nå 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling?



Genomförande

Situationen för 30 elever i årskurs 4 vid 15 skolenheter, 

särskilt fokus ligger på svenska och matematik

Inspektörer från Skolinspektionen och rådgivare från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (med ansvar 

för kompletterande bedömning av elevernas behov 

och de insatser som ges)



Underlag

• Dokument 

• Intervjuer med elever, vårdnadshavare, 

undervisande lärare och elevhälsan

• Observationer av undervisningen

Beslut och rapport för varje granskad skola



Möter undervisningen elevens behov?

Behov i förhållande till arbetssätt/arbetsformer

Behov i förhållande till organisatoriska 

förutsättningar

Behov av anpassat läromedel/utrustning



Möter undervisningen elevens behov?

Behov av elevhälsans kompetens genom 

specifika elevinsatser i undervisningen

Behov av att läraren uppmuntrar eleven i sitt 

lärande

Behov av variation i genomförandet av elevens 

extra anpassningar 



Resultat

Resultaten gäller de 15 granskade skolorna 

Flertalet skolor har ett eller flera 

utvecklingsområden, men…

Det finns också skolor där vi inte funnit några 

utvecklingsområden 



1 Arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt kring extra 

anpassningar är fortfarande i ett uppbyggnadsskede vid flera 

skolor

2 Många skolor har inte identifierat vilka behov eleven har

3 Eleverna får sällan de extra anpassningar de behöver för att 

ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Vissa former av extra anpassningar har 

sällan kunnat observeras

4 Skolan följer för sällan upp effekten av de extra 

anpassningarna 

Resultat



Framgångsfaktorer

Rektor har en avgörande roll för att avsätta 

resurser, skapa rutiner och se till att arbetet blir 

gjort. 

Det finns ett tydligt samband mellan hur skolan lagt 

upp sitt arbete kring eleverna och vilken kvalitet 

det blir i anpassningarna.

Kedjan är inte starkare än den svagaste länken.



1. Elevens undervisande lärare samverkar för att identifiera elevens 

behov av extra anpassningar.

2. Elevhälsans kompetens tas tillvara.

3. Eleven och elevens vårdnadshavare får information och möjlighet 

att medverka.

4. Skolan använder systematiskt metoder/verktyg för att identifiera 

elevernas kunskapsnivå och kunskapsutveckling, samt svårigheter i 

skolsituationen som kan påverka kunskapsutvecklingen.

5. Läraren påbörjar arbetet med extra anpassningar direkt efter att 

denne identifierat att eleven är i behov av extra anpassningar.

För att lyckas



6. Elevens individuella utvecklingsplan innehåller omdömen om elevens 

kunskapsutveckling samt en sammanfattning om vilka extra 

anpassningar som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven.

7. Skolan använder systematiskt metoder/verktyg för att identifiera 

effekten av extra anpassningar på elevens kunskapsnivå och 

kunskapsutveckling.

8. Lärarna har avsatt tid för att diskutera elevens utveckling mot 

kunskapsmålen och för att följa upp insatta extra anpassningar.

9. Skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i 

uppföljningen.

10. Läraren förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de 

bedömer att det behövs.



Exempel

I en skola träffas lärare, elevhälsa och rektor i regelbundna 

”analysmöten” för att diskutera elevernas kunskapsresultat och 

bland annat följa upp och korrigera extra anpassningar.

Inför mötet ska lärarna skriva ner hur de arbetat, hur det har 

fungerat och vad som varit framgångsrikt.

Rektorn menar att lärarna genom att dokumentera utvecklat en 

mer kritisk hållning till sin undervisning och därmed fått ett mer 

utvecklingsinriktat synsätt 



Exempel

För att kunna bedöma kvaliteten i utbildningen och vad som 

behöver utvecklas krävs strukturerade dialoger med barn 

och elever kring deras styrkor samt de hinder som kan 

uppstå i olika situationer.

Dialogen är en viktig förutsättning för att förstå och hitta 

samband. Den bidrar dessutom till att barnen och 

eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande. 



Andra noteringar

• Svårare för föräldrar som saknar egen erfarenhet av 

den svenska skolan att uppmärksamma behov. 

Samtidigt ofta också mer positiva till insatserna. 

• Att använda den individuella utvecklingsplanen och 

uppdatera den en gång per år är inte nog.

• Det tar tid och kraft om insatsen ska göras med god 

kvalitet.
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