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Innehåll & upplägg

9.15-10.15

Specialpedagogik med 
processkompetens –

vad innebär det?

10.30 -11.30

Utredning och 
särskilt stöd -
som process







SOU 1999:63

”...specialpedagogikens mest angelägna uppgifter är 
att bidra till att all personal i skola och förskola kan 
möta den naturliga variationen av elevers olikheter”. 



Individnivå Gruppnivå Skolnivå

Åtgärdande

Förebyggande

Främjande

Nuläge Önskat läge

Processinriktat arbete



Förebyggande

Främjande 

Åtgärdande

Individ-
nivå

Grupp-
nivå

Skol-
nivå



Process-
kompetens

Förstå 
förändring

Tona in

Kommun-
icera

Rama in

Medskapa Se helhet 

Kontext-
ualisera

Utmana

Befästa



Förstå förändring
• Förståelse av första eller 

andra ordningen
• Förändring av 

förståelse
• Förändring som lärande
• Förståelse som leder till 

nya handlingar



Beskriva &
redogöra

Analysera & 
förstå

Planera
hur

TrattenVerktyg



”Om jag vill lyckas med att föra en människa 
mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där...”

Sören Kirkegaard

Tona in

• Att starta i nuläget
• Mötas i verkligheten
• Möta varje person där 

hen befinner sig
• Identifiera och 

synliggöra



Spänningsfält

Önskat lägeNuläge



Se helhet

• Både- och tänk

• Kortsiktigt och långsiktigt

• Belysa specifika 
situationer i ett 
sammanhang

• Att se delar och helhet, 
samtidigt



DEAL

Namn Extra anpassningar
(EA)

Anpassningar i lärmiljön (AL)

Josef

Utvärdering

Zahra

Utvärdering

Ali

Utvärdering

Sofia

Utvärdering



Kommunicera

• Skapa relation genom 
samtal

• Inta någon annans 
perspektiv

• Ge bekräftelse och 
förmedla lyhördhet

• Använda språket som 
verktyg



Samtalstrappan

Lärande 

Erfarenhets-
utbyte

Diskussion

Vardagsprat

Yta

Djup

(Åsén Nordström)



Dela med er av hur ni arbetar 
med följande i era respektive 

verksamheter: 

Att förstå förändring
Tona in

Kommunicera
Se helhet

Prata om vad ni skulle  
vilja utveckla?



Utredning och särskilt stöd 
som process



Process-
kompetens

Förstå 
förändring

Tona in

Kommun-
icera

Rama in

Medskapa Se helhet 

Kontext-
ualisera

Utmana

Befästa



Utreda behov av särskilt stöd

Pedagogisk utredning

Kartläggning

Pedagogisk bedömning

Utreda åtgärdsprogram

Kartlägga elevers svårigheter

Handlingsplan 



Processinriktat utredningsarbetet Produktinriktat utredningsarbete

Dynamiskt

Ska mynna ut i ett lärande om behov för att främja elevers lärande 
och utveckling

Fokuserar på styrkor och möjligheter

Kontextuella och behovsfokuserade frågor

Salutogent och relationellt perspektiv

Leder till förändring i det vardagsnära arbetet

Fråga - fråga

Bygger på medskapande och tvärprofessionellt tillsammansarbete.

Statiskt

Används allt för ofta för att sortera eller diagnostisera elever

Fokuserar på brister och svårigheter

Funktionella och problemfokuserade frågor

Patogent och individinriktat perspektiv

Leder sällan till förändring i det vardagsnära arbetet/svårigheter att 
översätta utlåtande till något konkret i det vardagsnära.

Fråga - svar

Bygger ofta på expertutlåtande

Produkt vs process



• Innehåller flera delar
• Har ett relationellt 

perspektiv
• Utgår från en gemensam 

frågeställning

Kartläggning

Formulera insatser

Analys & pedagogisk 
bedömning

• Startar i kartläggningen
• Tvärprofessionellt arbete
• Synliggör hinder och 

möjligheter
• Synliggör & ringar in elevens 

behov
• Anpassningar i 

lärmiljön
• Extra anpassningar
• Särskilt stöd

Beskriva &
redogöra

Analysera & 
förstå

Planera
hur



• Inramning

• Samsyn & gemensam 

frågeställning

• Inledande kartläggning

• Samordna det fortsatta 

kartläggningsarbetet

Kartläggningsmöte



Analysmöte

Att synliggöra 
riskfaktorer

Upptäcka 
samband

Se mönster

Att synliggöra 
friskfaktorer

Formulera behov



Pedagogisk bedömning



Planeringsdokument USS



Förebyggande

Främjande 

Åtgärdande

Individ-
nivå

Grupp-
nivå

Skol-
nivå



Vetenskapligt 
arbetssätt

Utgå från 
vardagens 

frågor, 
dilemman 

och problem. 

Engagera 
flera lärare & 
kollegor från 
samma skola.

Pågå 
systematiskt.

(Hargreaves, 2019)



Old ways won´t 
open new doors

Tack!

www.unacum.se


