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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera utarbetandet av åtgärdsprogram. Studien 

fokuserar på vilka utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram, hur problem och 

åtgärder beskrivs i åtgärdsprogram upprättade under 2009. Resultaten jämförs med tidigare 

liknande forskning och analyseras dels utifrån två dominerande perspektiv skolsvårigheter 

och behovet av särskilt stöd och dels utifrån tre nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Studien är genomförd i en kommun i norra Sverige och omfattar en enkätstudie bland 

kommunens alla specialpedagoger/lärare kompletterat med en intervju av resurspersoner från 

Centrala stödteamet samt dokumentstudier i forma av en riktad innehållsanalys med en 

deduktiv ansats av 24 aktuella åtgärdsprogram.  

Resultaten visar att de utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram och de 

problembeskrivningar som åtgärdsprogrammen innehåller, i hög grad präglas av ett 

kategoriskt (individuellt) perspektiv på problemen och elevens behov av särskilt stöd. Det är 

främst invidnivån som utreds, utredningar på de andra nivåerna förekommer men i lägre grad. 

Problemen förläggs främst på individnivå och eleven ses i hög grad som ensam bärare av 

problemet. Däremot visar resultatet att de åtgärder som föreslås i högre grad placeras inom det 

relationella perspektivet, åtgärder föreslås på individ-, grupp- och organisationsnivå för att 

möta elevens behov av särskilt stöd. 

 

Nyckelord: åtgärdsprogram, elever i behov av särskilt stöd, inkludering, specialpedagogiska 

perspektiv. 
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1. Inledning 

Det ämnesområde jag har valt att fokusera på är utarbetandet av åtgärdsprogram inom 

grundskolan. I mitt kommande arbete som specialpedagog är en av mina arbetsuppgifter att 

medverka vid utarbetandet av åtgärdsprogram. I arbetsbeskrivningen för en specialpedagog är 

en av arbetsuppgifterna att göra pedagogiska utredningar och hjälpa till att utforma 

åtgärdsprogram med syfte att stödja elever.
1
 I examensförordningen för Specialpedagoger 

anges att en specialpedagog ska besitta färdigheten och förmågan att bland annat: 

 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter 

på organisations-, grupp- och individnivå. 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda 

aktörer. 
2
 

 

Ett sätt för mig att tillägna och fördjupa mig i dessa färdigheter och förmågor är att välja detta 

kunskapsområde som ämne för mitt examensarbete.  

 

Skolans olika styrdokument betonar att alla elever ska ges möjligheten att nå de uppställda 

målen och om någon elev riskerar att inte nå dem har skolan en skyldighet att utreda behovet 

av särskilt stöd och att därefter upprätta ett åtgärdsprogram.
3
 Ett åtgärdsprogram ska bidra till 

att de elever som riskerar att inte nå målen ska få sådant stöd att deras möjligheter till 

måluppfyllelse ökar. Mobbning, utanförskap eller andra problem kan också vara en orsak till 

att ett åtgärdsprogram utarbetas.
4
  Idén om åtgärdsprogram väcktes redan på 1970-talet och 

har sedan dess setts som en metod att utreda och därmed få en helhetsbild av vad som 

påverkar elevens förutsättningar att lära och vilka åtgärder och insatser som förordas på 

individ-, grupp- och organisationsnivån, d.v.s. utifrån ett helhetsperspektiv.
5
  

 

Aktuell forskning är samstämmig och visar att utarbetandet av åtgärdsprogrammen behöver 

utvecklas eftersom de ofta ger uttryck för en allt för ensidigt individinriktad förståelse av 

elevers svårigheter, d.v.s. ett synsätt som förlägger orsakerna till problemet hos individen och 

skiljer sig från synen på att elevens problem är något som uppstår i elevens möte med 

omgivande miljö.
6
 

                                                           

1
 Arbetsbeskrivning för specialpedagoger.  

www.arbetsformedlingen.se/yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=362  
2
 SFS 2007:638. Förordning om ändring i högskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s 5 

3
 SFS 1985:1100. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet; SFS 1994:1194. Grundskoleförordningen. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet; Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet; Skolverket (2001). Att arbeta 
med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 
4
 Asp-Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? en fallstudie i en kommun. (Akademisk 

avhandling). Göteborg: Göteborgs Universitet.  
5
 Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd 

6
 Skolverket (2008). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställnig av senare års forskning och utvärdering. 

Stockholm: Skolverket. 
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Utifrån dessa samlade forskningsresultat och behovet av tydligare handledning för skolans 

personal i utarbetandet av åtgärdsprogram har Skolverket under 2008 utarbetat allmänna råd 

för arbete med åtgärdsprogram.
7
  

 

Det saknas forskning om huruvida utarbetandet av åtgärdsprogram och dess innehåll har 

förändrats det senaste året (2009) efter det att Skolverket gav ut sin handledning
8
  till 

skolorna. Innehåller arbetet med åtgärdsprogrammen i högre grad det efterfrågade 

perspektivet - ett tydligare helhetsperspektiv där synen på elevens problem och föreslagna 

åtgärder beskrivs och förstås i mötet med den omgivande miljön? Här är min förhoppning att 

min studie ska kunna tillföra ny kunskap. 

 

 

  

                                                           

7
 SKOLFS 2008:25. Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram. Statens skolverks 

författningssamling. Stockholm: Skolverket 
8
 Skolverket (2008). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna 

råd. Stockholm: Skolverket. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

Det övergripande syftet med detta arbete är att beskriva och analysera utarbetandet av 

åtgärdsprogram i grundskolan upprättade under 2009 i en kommun i norra Sverige.  

 

Forskningsfrågor  

Utifrån den litteratur och forskningsgenomgång som följer och de teoretiska begrepp som 

ligger till grund för detta arbete har följande tre forskningsfrågor utarbetats: 

 

 Vilka former av utredningar gällande elever i behov av särskilt stöd föregår utarbetandet 

av åtgärdsprogram?  

 Hur beskrivs problemen i åtgärdsprogram?  

 Hur beskrivs åtgärderna i åtgärdsprogram?  
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3. Bakgrund   

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av den litteratursökning som inledningsvis skett 

för att sedan följas av en genomgång av de olika dokument som styr skolans verksamhet 

gällande arbetet med upprättandet av åtgärdsprogram och elever i behov av särskilt stöd, ett 

avsnitt om åtgärdsprogram i andra länder samt en historisk överblick på synen på normalitet 

och avvikelser inom skolsystemet. Arbetet med åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och 

påverkar hela skolans arbete, även om det är den enskilda eleven som är i fokus. Skolklimatet, 

relationerna mellan barn, ungdomar och vuxna har betydelse liksom skolan som lärande 

miljö. Sättet att organisera undervisningen och de arbetsformer som väljs utgår från en 

förståelse av hur skolan och skolans undervisning påverkar elevernas förutsättningar och 

behov av stöd.
9
  

 

3.1. Sökning av aktuell litteratur  

Vid all sökning av aktuell litteratur har sökfiltret peer-reviewed använts.
10

 På de svenska 

sökorden har sökningar gjorts på Internet via söktjänsten Google Scholar. På de engelska 

sökorden har sökningar gjorts via referensdatabasen ERIC.
11

 Sökningar i ERIC har gjorts på 

träffar under tidsperioden 2004-2010 (Bilaga A). 

 

Sökord: åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar, inkludering, specialundervisning/ 

 individualized education programs, educational assessment, inclusion, special education. 

 

Mycket av den litteratur som hittades via sökträffar på framför allt ERIC hade högt läsvärde 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Litteraturen kan grupperas i artiklar och avhandlingar 

gällande:  

 bedömning och anpassning av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 

 olika funktionshinder och dess konsekvenser för undervisningen och individen, 

exempelvis tal- och hörsel  

 samhällspolitiska och jämställdhetsaspekter av inkludering  

 juridiska aspekter av upprättandet av åtgärdsprogram och rätten till överklagan 

 övergången till vuxenlivet för elever med åtgärdsprogram  

 lärares olika inställning till elevers lärproblem och konsekvenserna som följer 

 

Litteraturen angående åtgärdsprogram behandlade i låg grad själva upprättande av 

åtgärdsprogrammen och utgick mer från programmens tillämpning och användning i 

                                                           

9
 Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd, kap.10.3  

10
 Filtret står för en kvalitetsstämpel för fackgranskade artiklar enligt Backman, J (2008). Rapporter och 

uppsatser. Lund. Studentlitteratur. 
11

 ERIC (Education Resources Information Center) ett informationssystem som innehåller utbildnings- och 
undervisningsrelaterade artiklar, den största referensdatabasen inom pedagogik, enligt Backman, J (2008). 
Rapporter och uppsatser.  
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praktiken. Mycket av litteraturen gallrades efter en översiktlig inläsning bort eftersom de inte 

direkt relaterade till denna studies begränsade syfte och aktuella frågeställningar. 

 

Som underlag för att hitta aktuell litteratur till detta arbete har även referenslistor i olika 

aktuella forskningsöversikter, rapporter och avhandlingar använts. 

  

3.2. Skolans olika styrdokument 

I följande avsnitt ges först en kort historisk tillbakablick och sedan följer en redogörelse för 

vad skolans olika styrdokument anger för upprättandet av åtgärdsprogram och för elever i 

behov av särskilt stöd.  

 

SIA-utredningen och Lgr 80 

Åtgärdsprogram nämns för första gången 1974 i SIA-utredningen
12

  och beskrivs där som ett 

väl genomarbetet redskap till hjälp för skolan att komma bort från de planer som enbart 

fokuserade på individens träning och färdigheter. SIA-utredningen påpekar att åtgärds-

program ska syfta till att utveckla relationer mellan individerna i hela samspelsprocessen och 

påverka de förutsättningar man arbetar under. 

Den påverkan som eleven utsätts för i och utanför skolan har sin grund i samspelet mellan eleven, 

kamraterna och de vuxna i omgivningen. Ofta är det därför mer fruktbart att analysera uppkomna 

svårigheter utifrån samspelsaspekten.
13 

 

Den tidigare läroplanen, Lgr 80
14

, skriver att skolan ska söka motverka att elever får 

svårigheter i skolarbetet och därför måste utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin 

organisation så att den smidigt kan anpassas till individen. När åtgärdsprogram upprättas ska 

åtgärderna beröra både individ, grupp och organisation och föregås av diskussioner i arbets-

laget eller i elevvårdskonferenser. 

 

Lpo 94  

I den nu gällande läroplanen, Lpo 94
15

, sägs att utbildningen ska vara likvärdig och den ska 

anpassas till elevens egna förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning behöver inte 

innebära att undervisningen eller skolans resurser skall fördelas på samma sätt i olika skolor. 

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

utbildningen. Därför kan utbildningen aldrig utformas lika för alla.
16

 

 

De riktlinjer som finns uppställda i Lpo 94 säger att alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Lärarens uppgift är att utgå ifrån varje elevs 

behov, erfarenhet, tänkande och förutsättningar och varje lärare är skyldig att handleda och ge 

särskilt stöd till del elever som har svårigheter i skolan. För att dessa elever ska ha möjlighet 

                                                           

12
 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av utredningen om skolan inre arbete – SIA. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
13

 ibid., 352 
14

 Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Stockholm: Liber  
15

 Skolverket (2006). Lpo94.  
16

 ibid., 4 
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att nå målen krävs samarbete och att arbetet organiseras på ett sådant sätt att eleven kan 

utvecklas utifrån sina förutsättningar.
17

  

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

det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
18

 

 

I Lpo 94 betonas också rektorns särskilda ansvar för resursfördelningen och för att 

undervisningen utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
19

 

 

Skollagen och grundskoleförordningen 

I skollagens så kallade portalparagraf står: 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.
20

 

 

Bengt Persson redogör för hur denna paragraf har förändrats över tid. 
21

 När lagen kom 1985 

var lydelsen ”… elever med särskilda behov” men detta ändrades år 2000 till ”… elever i 

behov av särskilt stöd”. Persson menar att detta illustrerar hur man från lagstiftarens sida ser 

på skolsvårigheter. 

Istället för att förlägga problematiken till enbart eleven vill man se elevens möjligheter till utveckling så att 

det pedagogiska arbetet kan anpassas till vars och ens förutsättningar. Det är således skolans ansvar att 

möta elevens svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att 

svårigheterna reduceras.
22

 

 

Skollagen ger ingen definition av vilka de elever är som skolan bör ge särskilt stöd. 

Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.
23

 

Lagstiftaren gör alltså ingen åtskillnad mellan olika slag av svårigheter, däremot är kravet på 

skolan ovillkorligt i de fall en elev har svårigheter. 

 

Grundskoleförordningen anger följande direktiv gällande av vilka skäl åtgärdsprogram ska 

utarbetas: 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om 

utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av 

programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp 

och utvärderas.
24 

Utarbetandet av åtgärdsprogram ska föregås av en utredning av stödbehovet. I åtgärdspro-

grammet som därefter utarbetas ska det framgå vilka behoven och åtgärderna är. 

 

 

 

Grundskoleförordningen anger också av vilka skäl stöd ska sättas in: 

                                                           

17
 iSkolverket (2006). Lpo94.  

18
 ibid. 7 

19
 ibid.  

20
 SFS 1985:1100. Skollagen, 1kap, 2§ 

21
 Persson, B (2007): Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

22
 ibid., 20 

23
 SFS 1985:1100. Skollagen, 4 kap, 1§ 

24
 SFS 1994:1194. Grundskoleförordningen, 5 kap, 1§.  
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En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha 

uppnåtts i slutet av det tredje, det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver 

särskilt stöd.
25 

Det handlar i första hand om elevens bedömda möjligheter att nå upp till skolans kunskaps-

mål. Förordningen öppnar även för att ge stöd i andra sammanhang. När en elev behöver 

särskilt stöd skall skolan erbjuda detta. Grundskoleförordningen anger även att stödet i första 

hand ska ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör.
26

 

 

3.3. Skolverkets handledningar för arbetet med åtgärdsprogram 

I samband med att det från och med 1 januari 2001 infördes krav att upprätta åtgärdsprogram i 

alla skolformer utom förskoleklass och vuxenutbildningen gav Skolverket ut skriften ”Att 

arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram”.
27

 Skriften syftade till att ge skolorna 

hjälp och handledning i arbetet med särskilt stöd med utgångspunkt från åtgärdsprogram och 

betonar vikten av att i arbetet ha ett helhetsperspektiv på elevens optimala förutsättningar för 

utveckling och lärande. 

Det handlar både om den enskilde elevens förutsättningar, om lärarens kunskaper och kompetens att möta 

just den elevens behov, om skolan som institution kan skapa de arbetsformer och kultur som fungerar liksom 

om de förutsättningar och begränsningar som de nationella och lokala styrinstrumenten skapar.
28

 

 

Skolverket skriver vidare i handledningsmaterialet att den pedagogiska utredningen
29

 på 

individ-, grupp- och organisation, med påföljande analys som föregår upprättandet av 

åtgärdsprogram, är förutsättningen för att kunna formulera mål, tydliggöra behov av och 

genomomföra åtgärder som rör individens totala skolsituation. I vissa situationer behöver den 

pedagogiska utredningen kompletteras med en medicinsk, psykologiskt eller social 

utredning.
30

  

 

2008 gav Skolverket ut en skrift i serien Allmänna råd och kommentarer
31

 med titeln ”För 

arbete med åtgärdsprogram” och i förordet anges att det finns flera skäl till att Skolverket gav 

ut dessa råd: 

Ett skäl är att det har visat sig att skolor har svårigheter med att genomföra de utredningar som ska ligga 

till grund för åtgärdsprogram. Ett annat skäl är att åtgärdsprogrammen i allt för hög utsträckning utgår 

från att eleven ensam är bärare av de problem som skolan önskar åtgärda genom programmet.
32

 

 

Skolverket skriver att åtgärdsprogram ska utarbetas så snart en utredning visar att en elev är i 

behov av särskilt stöd och att alla elever som av någon anledning är i behov av särskilt stöd 

ska ha ett åtgärdsprogram.
 33

 Åtgärdsprogrammet syftar till att säkerställa att en elevs behov 

                                                           

25
 SFS 1994:1194. Grundskoleförordningen, 5 kap, 4§.  

26
 ibid., 5 kap, 5§.  

27
 Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd  

28
 ibid., s7 

29
 Begreppet pedagogisk kartläggning används också. 

30
 Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd  

31
 Skolverkets skriftserie, Allmänna råd, är rekommendationer till stöd för hur skolans olika lagar, förordningar 

och föreskrifter kan tillämpas. 
32

 Skolverket (2008). Allmänna råd och kommentarer, s 3 
33

 ibid.   
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av särskilt stöd tillgodoses och ska vara redskapet för personalen när det gäller planering och 

utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. 

 

Skolverkets handledande skrift, Allmänna råd och kommentarer, konkretiserar arbetsgången 

och delas upp i fem avsnitt.
34

 Här följer en kort beskrivning av de fem olika avsnitten:  

 

1. Främja en god lärandemiljö: Det är viktigt att skolan utgår från synsättet att skolmiljön 

eleven ingår i har betydelse för elevens behov av särskilt stöd samt att skolan skapar en 

miljö där eleven inkluderas så lång som möjligt och att undervisningen anpassas till 

elevens förutsättningar och behov. 

2. Uppmärksamma behov av särskilt stöd: Alla elever behöver stöd för sin utveckling, några 

behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid. Det är viktigt att 

skolan tidigt uppmärksammar tecken på och information om eleven riskera att inte nå 

målen för utbildningen eller behöver särkilt stöd av annan orsak. 

3. Utreda behov av särskilt stöd: Om det framkommer att en elev kan vara i behov av särkilt 

stöd ansvarar rektorn för att behovet utreds. Det är viktigt att skolan skyndsamt utreder 

behov av särskilt stöd och i sin utredning tar hänsyn till omständigheter på skol-, grupp- 

respektive individnivå när man beskriver elevens svårigheter samt att skolan anlitar extern 

kompetens om skolan själv inte förfogar över den nödvändiga utredningskompetensen. 

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd är det viktigt att skolan 

klarlägger vilket särskilt stöd som behövs. 

4. Utarbeta åtgärdsprogram: Ett åtgärdsprogram ska alltid grunda sig på en utredning av 

elevens behov av särskilt stöd. Det är viktigt att åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver 

elevens behov och innehåller en beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta samt en 

tydlig ansvarsfördelning. 

5. Följa upp och utvärdera: Det är viktigt att skolan regelbundet följer upp att åtgärder i 

programmet genomförs och att skolan beslutar om ytterligare utredningar om det visar sig 

att stödåtgärderna är verkningslösa eller om nya uppgifter om elevens behov och 

förutsättningar framkommer. 

 

3.4. Åtgärdsprogram internationellt 

Ingela Andreasson och Bengt Persson ger i sin studie några exempel på hur andra länder 

arbetar med åtgärdsprogram.
35

 I Norge finns, liksom i Sverige, en lagstadgad rätt för elever i 

behov av särskilt stöd en så kallad individuell opplæringsplan. Åtgärdsprogrammet ses som 

ett kontrakt mellan skolan och hemmet. En skillnad mellan Sverige och Norge är att i Norge 

är läraren rapporteringsskyldig till kommunen, eleven eller föräldrarna och av rapporten ska 

det framgå vilka stödåtgärder eleven fått och hur stödet bidragit till elevens utveckling. I USA 

etablerades Individual Educational Programs (IEP) som ett kontrakt mellan skolan och 

hemmet. IEP är knuten till en federal lag där ramarna för delstaternas specialpedagogiska 

verksamhet är fastlagd och ett av syftena är att sätta press på skolan att fördela resurser så att 

                                                           

34
 Skolverket (2008). Allmänna råd och kommentarer 

35
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elever får den hjälp de har laglig rätt till. I Storbritannien används begreppet Individual 

Educational Plans och de planerna är det den enskilde elevens svårigheter och behov av stöd 

som fokuseras och i liten utsträckning belyses t ex behov av förändringar i den omgivande 

lärmiljön. Det finns inget krav i Storbritannien att eleven eller föräldrarna ska vara 

involverade i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. UNESCO har tagit fram ett 

servicematerial
36

 till sina medlemsländer i syfte att materialet ska bidra till utvecklandet av 

inkluderande pedagogiska miljöer. Det rekommenderas att skolorna använder sig av 

formaliserade och bindande planer för undervisningen av de elever som har de största 

svårigheterna samt att det särskilt betonas att åtgärdsprogrammens innehåll ska reflektera 

situationen i klassrummet och skolan lika väl som den enskilde individens aktuella 

problematik.
 37

  

 

3.5. Historisk överblick på synen på normalitet och avvikelser inom skolsystemet 

Eva Hjörne och Roger Säljö skriver i en artikel
38

 att ända sedan den allmänna folkskolan 

infördes i Sverige på mitten av 1800-talet så är skolhistorien kantad av olika sätt att benämna 

och kategorisera variationen mellan eleverna. Den i samhället rådande synen på vad som 

ansetts som normalt respektive avvikande har präglat synen på avvikelser inom skolan och 

därigenom gett upphov till vad som skall leda till olika stödåtgärder (tabell 1). Genom 

historien har åtgärderna ofta lett till någon form av avskiljning eller segregering som 

konsekvens för eleven som ansetts vara för avvikande. Fokus har ibland varit på strukturella 

och omgivande förklaringar på skolmisslyckande och ibland på förklaringar gällande 

individuella faktorer. 

 

En sammanfattande historisk överblick av skolans sätt att kategorisera skolproblem ges av 

författarna i ”Att platsa i en skola för alla”
39

  vilket illustreras i tabell 1: 

 

  

                                                           

36
 UNESCO (2003). Open File on Inclusive Education. Support Materials for managers and Administrators. Paris: 

UNESCO. 
37

 Skolverket (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd 
38

 Hjörne, E & Säljö, R (2004). The pupil welfare team as a discourse community: Accounting for school 
problems. Linguistics and Education, 15, 321-338 
39

 Hjörne, E & Säljö, R (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den 
svenska skolan. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s 55 
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Tabell 1. Historisk överblick över skolans sätt att kategorisera skolproblem. 

 

Moralisk/religiös 

syn (1800-talet) 

Psykologisk/medicinsk 

syn (tidigt 1900-tal) 

Pedagogisk/medicinsk 

syn (1930-talet) 

Social/psykologisk 

syn (1960-talet) 

Biomedicinsk 

syn (1990-talet 

och framåt) 

Utan erforderlig 

fattningsförmåga 

Bildbar sinnesslö 

Obildbar sinnesslö 

Psykopat 

Omogen 

Livlig, Lättrörlig 

Blyg, Ängslig 

Psykiskt 

utvecklingsstörd 

Fåne 

Idiot 

Idiot  

Halvidiot 

Nervös  

Svåruppfostrad 

Hämmad, Utanför 

Aggressiv 

Begåvnings-

handikapp 

Sinnesslö Trög Hysteriker Neurotisk ADHD/damp 

Lat  

Nagelbitare 

Dum 

Imbecill  

Neurotisk  

Skolkare 

Förhärdad 

Dagdrömmare 

Aspergers 

Tourettes 

Fattig Undermålig Svagbegåvad Snattare Dyskalkyli 

Tattarungar Låg IQ Ordblind Fabulerande Dyslexi 

Slö Svagbegåvad Störd Skolkande  

Långsam  Psykiskt efterbliven Skolomogen  

Oböjlig,  Vänsterhänt Skolvägrare  

Vanartig  

Stygg 

  Dåliga 

hemförhållanden 

 

Utomäktenskapliga 

barn 

  Läs- och 

skrivsvårigheter 

 

   CP  
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4. Grundläggande begrepp och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel följer en genomgång av de begrepp och teoretiska utgångspunkter som denna 

studie relaterar till och bygger på. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av begreppet 

inkludering, därefter följer en redogörelse för de dominerande perspektiven på skolsvårigheter 

och behovet av särskilt stöd. Kapitlet avslutas med en beskrivning av olika instrument för att 

identifiera elever i behov av särskilt stöd. 

 

4.1. Begreppet inkludering 

Begreppet inkludering
40

 har vuxit fram för att markera en ny syn på hur skolan bör bemöta 

elever i behov av särskilt stöd. Begreppet har fått ett stort internationellt genomslag genom 

Salamanca-deklarationen, som utgör en avsiktsförklaring från ett stort antal länder (däribland 

Sverige) vad gäller hur undervisning för ”elever i behov av särskilt stöd” ska organiseras.
41

 

UNESCO skriver att begreppet inkluderande undervisning har sin grund i övertygelsen att 

utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och att alla studerande har rätt till en 

utbildning oavsett deras individuella förutsättningar. 

Inclusive education is about helping mainstream schools to overcome the barriers so that they can meet the 

learning needs of all children.
42

 

 

Claes Nilholm skriver att man ville ersätta tidigare begrepp som t.ex. integrering och ”en 

skola för alla” som kommit att urvattnats och betyda att det är eleven som ska anpassas till en 

skolsituation som inte är anpassad för dem. I stället lanserades begreppet inkludering, där 

skolan i sin utformning ska utgå från elevers olika förutsättningar. Med begreppet inkludering 

menas idén att elever i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer.
 43

 

UNESCO ger följade historiska perspektiv på exkluderande respektive inkluderande 

undervisning inom skolan:  

Inclusive education initiatives often have a particular focus on those groups, which, in the past, have been 

excluded from educational opportunities. These groups include children living in poverty, those from ethnic 

and linguistic minorities, girls (in some societies), children from remote areas and those with disabilities or 

other special educational needs. The latter are often the most marginalized both within education and in 

society in general. 
 

Traditionally, disabled children and those with other special educational needs have experienced exclusion, 

discrimination and segregation from mainstream education and their peers. Some are placed in separate 

classes or schools; many have been denied access to education of any sort.
44

 

 

Det är mot bakgrund av att skolan historiskt sett i sin hantering av barns olikheter har skapat 

en rad särlösningar t.ex. olika former av specialklasser, avstängningar, specialkurser, 

specialskolor, kliniker, särskolor osv. som talet om inkludering bör ses. Nilholm anger vidare 

                                                           

40
 från engelskans ”inclusion”,  

41
 Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen. Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006.  

42
 UNESCO (2003). Open File on Inclusive Education, s 2 

43
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att inkluderingsbegreppet har påverkat synen på de specialpedagogiska insatserna och 

inkluderingstanken kan ses som ett uttryck för en kritik av traditionell specialpedagogik.
45

 

UNESCO ger följande definition av det särskilda stödet som skolan är skyldig att ge för att 

varje elev ska ges möjligheten att bli en framgångsrik elev: 

‘Support’ includes everything that enables learners to learn.
46

 

 

Lisa Asp-Onsjö visar i sin avhandling på flera aspekter av begreppet inkludering, nämligen 

rumslig, social och didaktisk inkludering. Rumslig inkludering syftar på i vilken utsträckning 

eleven delar lokal med eleverna i den ordinarie klassen. Social inkludering avser i vilken 

utsträckning eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med personal och elever. Didaktisk 

inkludering avser i vilken mån de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att främja 

elevens lärande.
47

  

 

4.2. Två dominerande perspektiv på skolsvårigheter och behovet av särskilt stöd 

Olika forskare benämner dessa två perspektiv olika och jag väljer i denna studie att relatera 

och använda mig av de begrepp och definitioner på perspektiven som Bengt Persson 

använder.
48

 Det finns två dominerande perspektiv att se på skolsvårigheter och behovet av 

särskilt stöd. De två perspektiven utgör två helt olika sätt att se på och hantera skolsvårig-

heter, behovet av särskilt stöd och formerna för de specialpedagogiska insatserna. I det ena 

synsättet, det kategoriska perspektivet, ses svårigheterna ligga hos den enskilde eleven medan 

i det andra, det relationella perspektivet, ses elevens svårigheter som något som uppstår i 

elevens möte med omgivningen. 
49

  

 

I detta avsnitt följer en kort sammanfattning av dessa två perspektiv samt en jämförande tabell 

utifrån sättet att hantera ”särskilda behov” relaterat till dessa två perspektiv. Beroende på 

vilket perspektiv som dominerar blir sättet att förstå elevers svårigheter och hantera 

problematiken olika, de två perspektiven utesluter inte alltid varandra utan åtgärderna kan 

vara en kombination av dem båda.  

 

Det kategoriska perspektivet har rötterna inom en medicinsk/psykologisk förståelsegrund och 

ser svårigheterna som individbundna. Svårigheterna reduceras till effekten av begåvning, 

funktionshinder eller hemförhållanden. Diagnoser och avvikelser från vad som anses 

”normalt” får bestämma svårigheterna. Eleven ses som bärare av svårigheterna och bristerna 

och blir därmed ett objekt för skolans insatser av olika slag.  

 

Det relationella perspektivet har rötterna inom en social förståelsegrund och ser svårigheterna 

som problem som uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön. 

Sociala och pedagogiska faktorers betydelse för skolproblemen betonas och samspelet mellan 
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 UNESCO (2003). Open File on Inclusive Education, s 8 
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pedagogiken och verksamhetens utformning är det fundamentala. Fokus är inte bara på 

individen utan på hur skolan förmår utforma och anpassa sin verksamhet så att den enskilde 

ska kunna uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål.
50

 Beroende på vilken 

perspektivet på svårigheterna som råder blir skolans sätt att hantera och relatera till ”särskilda 

behov” olika vilket tabell 2 åskådliggör.
51

 

 

Tabell 2. Olika sätt att hantera och relatera till skolproblem utifrån två dominerande perspektiv. 

 Det kategoriska (individuella) 

perspektivet Det relationella (sociala) perspektivet 

Orsaker till ”särskilda 

behov” 

Elever med svårigheter. Svårigheterna 

är antingen medfödda eller på annat 

sätt individbundna. 

Elever i svårigheter. Svårigheterna 

uppstår i mötet med den omgivande 

miljön. 

Synen på problemen 

 

Betonar skada, sjukdom, avvikelse Betonar samspelet; individ -omgivning 

Grund för identifiering av 

”särskilda behov” 

Klarar ej kunskapsmål. Bristande 

färdigheter: läsa, skriva, räkna. 

Individuella anpassnings- och 

relationsproblem 

Individuella brister problematiseras och 

kontextualiseras; tolkas i stället som 

sociala konstruktioner 

Metod för identifiering Screening, test, diagnos. Framträdande 

expertmedverkan 

Förhandling mellan aktörerna i 

skolmiljön.    

Kollektiv kompetens i arbetslaget 

Prioriterade stödåtgärder Individuellt anpassade stödåtgärder, 

färdighetsträning 

Anpassning av undervisningsformer, 

gruppstorlek, scheman, skoldagens 

utformning 

Uppfattning av special-

pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till 

elevers uppvisade svårigheter 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och stoff 

Fokus för åtgärderna Eleven Elev, lärare och lärandemiljön 

 

 

Skolans grundläggande dilemma 

Dyson och Millward beskriver att det grundläggande dilemmat för skolan är att erbjuda alla 

elever en liknande utbildning samtidigt som man ska möta skillnaderna mellan eleverna och 

kravet att anpassa undervisningen till dessa olikheter. Aktörer inom skolan: 

are expected to find ways of, on the one hand, delivering a common education to all and on the other 

responding to the different characteristics and needs of each individual. To a certain extent the dilemmas 

which arise are technical in nature – how to find ways of teaching particular skills or areas of knowledge to 

students with different attainments and aptitudes; how to organize the grouping of students so that they all 

learn to their maximum potential; how to deploy resources in ways that are equitable, that promote 

learning, but that are responsive to individual differences and needs. … These dilemmas take many forms, 

but they all arise from the fundamental contradiction of an education system which is at one and the same 

time based on what students have – or are expected to have – in common and on the differences between 

each individual.
52
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 Isaksson, J, Lindqvist, R och Bergström, E ”Mellan normalitet och avvikelse – om skolans insatser för barn och 
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Författarna menar att en rad dilemman uppstår, när man inom ett konkret utbildningssystem 

ska undervisa elever med olika förutsättningar och intressen utifrån målen att ge alla elever en 

liknande utbildning. I den nu gällande läroplanen
53

 framträder det av Dyson och Millward 

beskrivna dilemmat där undervisningen ska vara likvärdig och anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samtidigt som målen som ska uppnås är samma för alla elever. 

 

Som redovisats tidigare i detta arbete förespråkar skolans olika styrdokument att 

skolproblem av olika slag kartläggs, utreds, problematiseras och att åtgärder föreslås på 

både individ-, grupp- och organisationsnivå.  

 

4.4. Instrument för att identifiera elever i behov av särskilt stöd 

För att identifiera om behovet av särskilt stöd föreligger används vanligtvis två olika former 

av instrument, standardiserade formulär och mallar samt pedagogisk kartläggning.
54

 Persson 

ger instrumenten följande definitioner vilka gäller även för denna studie.  

 

Med standardiserade formulär och mallar avses, för ändamålet, framtagna tester där en 

normering eller standardisering av resultaten finns att tillgå och genom att jämföra enskilda 

elevers resultat med normen eller standarden så ges en bild av elevens färdighets- eller 

kunskapsnivå.  

 

Pedagogisk kartläggning beskrivs som utforskande pedagogiska processer som är avsedda att 

leda fram till en redogörelse för både den pedagogiska miljön, eleven och samspelet där 

emellan. Den pedagogiska kartläggningen ska se till problematiken på såväl individnivå som 

grupp- och organisationsnivå och handlar inte enbart om att utgå från olika slags test av 

individens färdigheter och kunskaper. 
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5. Forskningsgenomgång 

I detta examensarbete är det främst tre olika forskningsarbeten, utförda i den svenska 

grundskolan år 1-9, som denna studie utgår ifrån och relaterar till. Dessa arbeten utgörs av 

Bengt Perssons enkätstudie gällande åtgärdsprogram i grundskolan
55

, en fallstudie gällande 

analyser av åtgärdsprogram genomförd av Bengt Persson och Ingela Andreasson
56

 samt 

Joakim Isaksson, Rafael Lindqvist och Erik Bergströms studie av åtgärdsprogram
57

.   

 

Bestämmelserna om utarbetandet av åtgärdsprogram förutsätter, enligt tidigare redogörelse i 

detta arbete, en allsidig utredning som innefattar en förståelse av elevens problem insatta i sitt 

sammanhang av undervisningen och dess innehåll och metoder, grupp och organisation. De 

genomförda analyserna av åtgärdsprogram och arbetet med att utarbeta dessa, visar att 

omdömena uteslutande tycks fokusera på individen och individens karaktär och beteende. 

Risken är att detta ensidiga synsätt innebär att viktiga faktorer i elevens omgivning, 

undervisning och klassen som kan förklara och fördjupa förståelsen för elevens problematik 

förblir dolda och undgår förändring.
58

  

 

Alla tre forskningsarbetena utgår från att beskriva synen på elever i behov av särskilt stöd och 

de olika sätt skolan väljer att hantera individers olika skolproblem på, utifrån två olika domi-

nerande perspektiv. Dels ett där synen är att problemen är individuella och karakteristiska för 

individen (kategoriskt perspektiv) att det är individen som är bärare av problemet och dels det 

andra perspektivet som utgår från synen på att skolproblem uppstår i relationen (relationellt 

perspektiv) med den omgivande miljön och att skolan ses som bärare av problemet.
59

  

 

Forskningsgenomgången presenteras utifrån denna studies tre forskningsfrågor. 

 

5.1. Former av utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram  

Grundskoleförordningen anger att innan åtgärdsprogram upprättas ska behovet av särskilt stöd 

utredas.
60

 Persson har studerat vilka former av utredningar som förekommer i syfte att 

fastställa elevers svårigheter och behovet av stöd och resultatet visar att det är mycket vanligt 

att någon form av systematiserad utredning görs. Standardiserade tester och nationella 

ämnesprov används som utgångspunkt för åtgärder särskilt för elever i de lägre skolåren.  

 

Det vanligaste sättet, enligt Persson, är att genomföra en pedagogisk kartläggning vilket 

innebär att inte bara elevens svårigheter studeras utan hela den miljö där eleven befinner sig, 
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att problematiken studeras på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Det mest 

förekommandesättet att kartlägga situationen är att intervjua eller observera eleven och 

dennes interaktion i gruppen men betydligt ovanligare är det att lärarens undervisning 

studeras. Det är också vanligt att utredningar genomförda av psykologisk expertis 

kompletterar den pedagogiska utredningen.
61

 

 

5.2. Problembeskrivningen i åtgärdsprogram 

Två av de relaterade forskningsarbetena har studerat hur skolproblem beskrivs i 

åtgärdsprogram, om problemen i huvudsak beskrivs som individuella brister eller brister i 

skolans organisation d.v.s. den omgivande miljön.
62

 Resultaten av dessa båda studier visar att 

enligt åtgärdsprogrammen är läs- och skrivsvårigheter det dominerande problemet, därefter 

kommer svårigheter att nå kunskapsmålen och på tredje plats kommer socioemotionella 

problem, vilka i många fall handlar om svårigheter att kunna ta kontakt med andra människor 

och att fungera tillsammans med klasskamraterna samt svårigheter att anpassa sig till skolans 

regler. Svårigheter att nå kunskapsmålen och koncentrationssvårigheter var de vanligaste för 

elever i de äldre årskurserna, medan läs- och skrivsvårigheter var den största kategorin bland 

de yngre årskurserna.  

 

Problemen kan i huvudsak delas in i två kategorier: de som inte når kunskapsmålen, har 

färdighetsbrister relaterade till läsning, räkning etc. och de som inte uppför sig på ett 

acceptabelt sätt, dvs. inte fungerar eller accepteras socialt sett i skolan. Analyserna av 

åtgärdsprogrammen gav bilden av att elevernas problem främst beskrivs som individuella 

brister och begränsningar hos eleven och i väsentligt lägre grad såg man skolans 

undervisningsformer – den omgivande miljön – som del i problematiken. 

 

5.3. Beskrivningen av åtgärderna i åtgärdsprogram 

Både Isaksson
63

 och Persson & Andreasson
64

 har studerat vilka åtgärder som föreslås från 

skolans sida för att komma till rätta med de problem som beskrivs i åtgärdsprogrammen och 

på vilka nivåer dessa åtgärder föreslås. I Persson & Andreassons undersökning har 83 åtgärds-

program analyserats och resultatet visar att samtliga program föreslår åtgärder på individnivå, 

nio av åtgärdsprogrammen föreslår åtgärder även på gruppnivå, däremot innehåller inget av 

de studerade programmen åtgärder på organisationsnivå.
65

  Isaksson har i sin studie av 51 

åtgärdsprogram mer ingående analyserat vilka former av åtgärder som föreslås och huruvida 

de åtgärderna riktar sig mot individen eller den omgivande miljön.  

Resultatet visar att den vanligaste åtgärden som föreslås i de analyserade programmen består 

av särskild färdighetsträning, dvs. extra undervisning i något ämne som eleven har problem 
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med och dessa åtgärder är allra vanligast i de yngre årskurserna och enligt forskarna ses detta 

som ett uttryck för ett mer individuellt (kategoriskt) perspektiv på elevers problem och de 

föreslagna åtgärderna. I de äldre årskurserna är det däremot vanligare att skolan och lärarna 

försöker anpassa sina arbetsformer och arbetssätt efter elevernas svårigheter och enligt 

forskarna kan detta ses som ett uttryck för ett mer relationellt perspektiv på elevers problem 

och de föreslagna åtgärderna. I två tredjedelar av de studerade åtgärdsprogrammen är de 

föreslagna åtgärderna inriktade på den enskilde eleven, medan en tredjedel av 

åtgärdsprogrammen betonar förändringar eller insatser som i huvudsak relaterar till 

skolmiljön, d.v.s. det finns en potential att utforma åtgärder som syftar till att förändra 

skolmiljön.
66

 

 

Även om skolans olika styrdokument ger en tydlig inriktning för utarbetandet av 

åtgärdsprogram gällande synsättet att se på skolproblem och åtgärder utifrån individ-, grupp- 

och organisationsnivå, d.v.s. en helhetssyn på hela det sociala sammanhang eleven ingår i, så 

är forskningen enig i sina resultat. Resultaten visar att detta synsätt inte är förankrat i 

skolornas arbete med utarbetandet av åtgärdsprogram.
67

 Som en direkt följd av detta har 

Skolverket utarbetat och gett ut en handledning 2008 till hjälp för skolorna att använda i 

arbetet med att upprätta åtgärdsprogram.
68

 

Studiens forskningsfrågor 

Vilket angetts tidigare utgör studiens forskningsfrågor av följande tre frågeställningar: 

 

 Vilka former av utredningar gällande elever i behov av särskilt stöd föregår utarbetandet 

av åtgärdsprogram? 

 Hur beskrivs problemen i åtgärdsprogrammen? 

 Hur beskrivs åtgärderna i åtgärdsprogrammen? 
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6. Metod 

Detta kapitel redogör för de olika metodiska aspekterna gällande datainsamlingsmetoder, 

urval av informanter, genomförande och databearbetningsmetoder samt en redovisning av de 

etiska aspekterna. För att söka svar på de tre forskningsfrågorna har tre olika studier 

genomförts, en enkätstudie med en kompletterande gruppintervju samt dokumentstudier. 

Studien är genomförd inom grundskolan i en medelstor kommun i norra Sverige. För att söka 

svar på den första forskningsfrågan har en enkät och en gruppintervju använts. För att söka 

svar på de övriga två forskningsfrågorna användes dokumentstudier av åtgärdsprogram 

insamlade i den aktuella kommunen.  

 

6.1. Datainsamlingsmetoder 

Enkät 

För att söka svar på den första forskningsfrågan användes i huvudsak en enkät. Dimenäs 

skriver att enkäten är ett lämplig redskap när man är intresserad av att undersöka hur vanligt 

förekommande något är.
 69

 I detta fall handlar det om vilka former av utredningar som föregår 

utarbetandet av åtgärdsprogram. Ejlertsson menar att när enkäten med sina standardiserade 

frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla informanter blir resultaten 

därigenom lättare att tolka.
70

  Den enkät som användes var en webbenkät
71

  på åtta frågor med 

fasta svarsalternativ och en avslutande öppen fråga med möjlighet att lämna kompletterande 

kommentarer (Bilaga B).   

 

Johansson & Svedner förordar att i utformningen av en enkät använda sig av enkätfrågor från 

tidigare liknande studier och fördelarna med detta är dels att dessa frågor redan är utprovade 

vilket stärker studiens validitet och reliabilitet, samt att generaliserbarheten ökar genom att 

man kan relatera de resultat man själv får till de resultat som kom fram i den förra 

undersökningen.
72

  Den studie som enkätfrågorna i huvudsak är hämtade ifrån är en studie av 

Bengt Persson gällande åtgärdsprogram i grundskolan.
73

  För att ytterligare stärka validiteten 

fick min handledare möjlighet att granska enkätfrågorna och följebrevet innan enkäten 

skickades iväg, vilket gav värdefulla synpunkter som jag använde mig av.  

Intervju 

Som en del i att söka svar på den första frågan har även en intervju använts. Kvale förordar 

intervjun som lämplig undersökningsmetod vid studier av andra människors erfarenheter och 

uppfattningar.
74

  Den valda intervjuformen är en halvstrukturerad intervju, vilken omfattar 
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olika teman och förslag till relevanta frågor med möjlighet att under intervjun göra 

förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd samt möjlighet att följa upp svaren 

och berättelserna från de intervjuade. Intervjufrågorna fokuserades i huvudsak på 

informanternas deltagande i skolornas pedagogiska utredningar, vilka föregår utarbetandet av 

åtgärdsprogram. En intervjuguide upprättades och användes som underlag vid intervjun 

(Bilaga C).   

Dokumentstudier 

För att söka svar på de övriga två forskningsfrågorna genomfördes dokumentstudier där 

åtgärdsprogram upprättade under 2009 analyserades. För att tolka och analysera 

åtgärdsprogrammen valdes metoden kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats
75

, 

vilket innebär att fokus ligger på att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll uttryckta i 

olika kategorier och därigenom kunna beskriva variationer.
76

  Hseih & Shannon delar in 

kvalitativa innehållsanalyser i tre olika perspektiv beroende på vad man vill studera i texterna 

och vilket syfte är.
77

  Dessa tre perspektiv är konventionell, riktad samt summerande 

innehållsanalys och jag har valt att i denna studie använda mig av riktad innehållsanalys. Den 

riktade innehållsanalysen präglas av en strukturerad process där den inledande 

kategoriseringen av resultatet görs utifrån för studien relevanta teorier och tidigare forskning 

för att sedan bearbetas och analyseras. Isaksson m.fl. studier av åtgärdsprogram
78

  användes 

som utgångspunkt för den deduktiva ansatsen i den riktade innehållsanalysen.  

 

6.2. Urval  

Enkät 

Detta arbete utgör en del i min utbildning till specialpedagog och syftar till att jag ska inhämta 

kunskaper om hur åtgärdsprogram utarbetas. Eftersom denna färdighet är ett av en 

specialpedagogs kompetensområden så avgjorde detta urvalet av informanter gällande 

mottagare av enkäterna.  Urvalet bestämdes till alla som arbetar som 

specialpedagoger/speciallärare på de 37 grundskolorna i den aktuella kommunen. 

Namnuppgifter på dessa informanter fick jag dels från kommunens personalkontor, skolornas 

hemsidor samt via kontakt med skolornas rektorer. Namnuppgifter på 57 informanter 

inhämtades från 32 av skolorna, bortfallet på fem skolor beror i huvudsak på att dessa skolor 

saknar egen specialpedagog/speciallärare eller att små skolor delar på den specialpedagogiska 

resursen, d.v.s. samma person arbetar på flera skolor.  

 

Webbenkäten skickades via e-post till de 57 informanterna, påminnelse skickades ut efter två 

veckor till de som ännu inte svarat. Totalt 44 av 57 informanter svarade på enkäten vilket ger 

en svarsfrekvens på 77 %. Med tanke på att den aktuella skolkommunens utvecklings-
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avdelning nyligen genomfört en studie där det ingick en enkätundersökning med i huvudsak 

samma målgrupp så anser jag att svarsfrekvensen är hög och bortfallet inte anmärkningsvärt 

stort. 

Intervju 

Skolverkets Allmänna råd anger vikten av att skolorna anlitar extern kompetens om skolan 

själv inte förfogar över den nödvändiga utredningskompetensen när behovet av särkilt stöd 

ska utredas.
79

 De personer som valdes ut för intervju utgjordes av två specialpedagoger 

anställda vid kommunens Centrala Stödteam
80

, dessa personer utgör den externa 

specialpedagogiska kompetens som skolorna anlitar när det gäller behovet av kompletterande 

pedagogiska utredningar och skolorna själva inte förfogar över den nödvändiga kompetensen. 

De tilltänkta informanterna ställde båda upp för en intervju och något bortfall uppstod inte. 

Dokumentstudier 

De för denna metod aktuella frågeställningarna studerar hur problem och åtgärder beskrivs i 

åtgärdsprogram utifrån olika teorier och tidigare forskning. För att kunna genomföra denna 

studie inhämtandets 24 åtgärdsprogram upprättade det senaste året. Urvalet begränsades till 

ett av den aktuella kommunens nio upptagningsområden gällande grundskolor. Skolområdet 

består av totalt ca 1000 elever. Av dessa elever är ca 700 fördelade på fyra skolor med elever 

från förskoleklass till skolår 6 och ca 300 på en skola med elever från skolår 7 – 9. 

 

6.3. Genomförande  

Enkät 

Webbenkäten skickades ut till de 57 informanterna via e-post. E-postmeddelandet utgjordes 

av ett följebrev (Bilaga D) där jag presenterade mig själv, syftet med enkäten förklarades samt 

varför personen i fråga blivit utvald. I följebrevet redogjordes det även för att deltagandet var 

frivilligt och att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. Alla informanter fick i följebrevet 

den personlig behörighetskod som behövdes för att svara på enkäten och därigenom kunna 

avgöra vilka som svarat resp. inte svarat på enkäten för att sedan kunna skicka ut en 

påminnelse. I följebrevet framgick det även var informanterna skulle vända sig ifall problem 

uppstod eller om de hade frågor gällande studien.  Följebrevet innehöll även länken till den 

plats på internet där enkäten fanns. Enkäten gick att fylla i under fem veckor och efter cirka 

två veckor skickades påminnelse ut via e-post till de informanter som ännu inte fyllt i sin 

enkät. Påminnelsen ökade svarsfrekvensen markant. 

Intervju 

De tilltänkta informanterna kontaktades via e-post där jag berättade vem jag var och syftet 

med min studie. De tillfrågades om de hade möjlighet att ingå i min studie. Informanterna 

svarade positivt och tid och plats bestämdes. Båda informanterna intervjuades tillsammans, vi 

träffades i en av informanternas arbetsrum och intervjun spelades in. Eftersom intervjun 
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skedde med båda informanterna vid samma tillfälle var förutsättningarna de samma för båda 

informanterna vilket stärker reliabiliteten i studien. 

Dokumentstudier 

Eftersom det är rektorerna som har huvudansvaret för att åtgärdsprogram upprättas kontaktade 

jag dem för att få tillgång till de aktuella dokumenten. Rektorerna kontaktades via telefon där 

jag presenterade mig själv och syftet med min studie. Telefonsamtalen kompletterades med 

ett e-postmeddelande med mer detaljerade uppgifter och kontaktuppgifter. Från varje skola 

(totalt fyra skolor) med elever upp till årskurs 6 begärdes kopior på fyra åtgärdsprogram 

gällande elever i skolår 1-3 och fyra åtgärdsprogram gällande elever i skolår 4-6, d.v.s. totalt 

32 stycken. Från skolan med elever i skolår 7-9 begärdes kopior på tio åtgärdsprogram. Från 

en av skolorna fick jag inte tillgång till några aktuella åtgärdsprogram, trots att flera 

påminnelsebrev skickades till ansvarig rektor. Totalt fick jag slutligen tillgång till 24 

åtgärdsprogram, fördelade enligt följande: sex program gällande elever i skolår 1-3, nio 

program gällande elever i skolår 4-6 samt nio program gällande elever i skolår 7-9. 

 

6.4. Databearbetningsmetoder 

Enkät 

Resultaten från enkäterna sammanställdes i form av kvantitativ data i tabellform och 

resultaten analyseras och tolkades därefter utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och 

begrepp samt utifrån tidigare forskning (Bilaga E). Enkätstudiens höga svarsfrekvens där  

77 % av den aktuella kommunens specialpedagoger/lärare medverkat med sina åsikter om 

vilka utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram, ger resultatet en hög validitet 

och generaliserbarhet. 

Intervju 

De delar av intervjun som jag bedömde vara relevanta för min studie gjorde jag utskrift på. 

Jag valde att göra det Kvale kallar en meningskoncentration av intervjun, d.v.s. långa 

uttalanden pressades samman till kortare koncista uttalanden, för att därefter analyseras och 

tolkas och utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp samt utifrån tidigare 

forskning.
81

 

Dokumentstudier 

För att bearbeta, analysera och tolka resultaten från dokumentstudierna av 

åtgärdsprogrammen använda jag en analysmetod inspirerad av riktad innehållsanalys.
82

 Innan 

jag började med analysarbetet läste jag igenom de 24 insamlade åtgärdsprogrammen för att på 

så sätt få en helhetsbild av programmen och få en känsla av hur de var strukturerade och 

uppbyggda. Därefter kategoriserades de utifrån kategorier angivna i liknande forskning efter 

dominerande problembeskrivning och åtgärdsförslag i respektive åtgärdsprogram. Isaksson 

m.fl. studie av åtgärdsprogram användes för att ange dessa kategorier och var till god hjälp för 
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att senare utveckla ett kodningsschema för att vidare analysera åtgärdsprogrammen.
83

 

Analysförfarandet ges en utförligare beskrivning i samband med redovisningen av denna 

studies resultat (se Kapitel 7.4) 

 

Resultaten från kategoriseringen och kodningsschemat analyseras och tolkades därefter 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp samt tidigare forskning. (Bilaga F)  

För att stärka validiteten och reliabiliteten i resultaten från innehållsanalysen tolkades 

åtgärdsprogrammen vid olika dagar och vid flera tillfällen och resultaten jämfördes i syfte 

att få en samstämmighet i tolkningarna. Lundman m.fl. anger att tolkningar kan vara valida 

även om de tolkas olika, texten får sin mening genom läsaren och har inte en given 

tolkning.
84

  I arbetet med innehållsanalysen fokuserades även på vilka nivåer problem-

beskrivningarna och åtgärdsförslagen i åtgärdsprogrammen ligger på.  

 

De tre olika nivåerna på problembeskrivningarna ges i analysarbetet följande tolkningar 

utifrån tidigare forskning
85

 och skolverkets direktiv
86

:  

 på individnivå placeras problem som direkt relaterar till individuella brister, problem och 

tillkortakommanden förlagda hos eleven 

 på gruppnivå placeras problem som i beskrivningen mer relaterar till skolmiljöns 

utformning, där miljön ses som en bidragande orsak till att eleven inte fungerar väl i 

skolan  

 på organisationsnivå placeras problem som förläggs till skolan som organisation, brister i 

personalens kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd 

På samma sätt ges nivåerna på åtgärdsförslagen följande tolkningar i analysarbetet:  

 på individnivå placeras åtgärder vilka är direkt riktade till eleven  

 på gruppnivå placeras åtgärder mer inriktade på gruppens sammansättning, bemötandet 

av eleven och anpassning av arbetssätt för att möta elevens behov 

 på organisationsnivå placeras åtgärder riktade mer till skolan som organisation, 

förändringar av verksamhetskulturen, arbetslagets behov av stöd och kompetens 

Det begränsade antalet åtgärdsprogram gör det svårt att dra allt för allmängiltiga och 

generaliserande slutsatser från innehållsanalyserna, men resultatet ger en bild av ett 

skolområdes sätt att hantera olika skolproblem och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

Resultatet kan verifieras mot tidigare liknande studiers reslutat. 

6.5. Etiska aspekter 

De etiska övervägandena som skett följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
87

 :  

                                                           

83
 Isaksson, J, m.fl. (2007). School problems 

84
 Lundman, B m.fl. (2008). Kvalitativ innehållsanalys 

85
 Isaksson, J, m.fl. (2007). School problems; Isaksson, J, m.fl.(2007). Mellan normalitet och avvikelse  

86
 Skolverket (2008) Allmänna råd och kommentarer 

87
 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk -samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 



 

27 

  

 

Informationskravet: samtliga informanter informerades om studiens syfte.  

 

Samtyckeskravet: samtliga informanter informerades om att deras deltagande i studien var 

frivilligt och har själva fått ge samtycke till medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet: samtliga informanter informerades om att deras medverkan inte ska 

kunna identifieras av utomstående. De personliga behörighetskoder som krävdes för att kunna 

svara på enkäten sparades inte tillsammans med enkätsvaren och informanterna informerades 

om att det därmed inte går att avgöra vilken kod som hör ihop med vilket enkätsvar. De 

insamlade åtgärdsprogrammen är offentlig handling men de avpersonifierades av 

uppgiftslämnarna för att det inte ska gå att identifiera vilka elever det gäller. I de citat från 

åtgärdsprogrammen som förekommer anges det inte vilket åtgärdsprogram citatet är hämtat 

från, allt för att minska risken att enskilda elever kan identifieras.  Insamlat och inspelat 

material förstörs efter att examensarbetet är godkänt. 

 

Nyttjandekravet: informanterna informerades om studien är en del i en utbildning och att 

insamlat material endast kommer att användas i denna studie och inte nyttjas i något annat 

sammanhang. 
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten utifrån studiens tre frågeställningar. Resultaten för de 

olika frågeställningarna redovisas frågeställning för frågeställning. Kapitlet avslutas med en 

redovisning av resultatet från innehållsanalysen av åtgärdsprogrammen utifrån ett kodnings-

schema gällande fokus på beskrivningarna av skolproblem och åtgärdsförslag – om det är 

individen, den omgivande miljön eller samspelet där emellan som är central. 

För att ge läsarna möjlighet att bedöma validiteten och reliabiliteten i resultat och slutsatser 

har en noggrann beskrivning av analysarbete eftersträvats, med exemplifierande citat och 

förklaringar.  

7.1. Former av utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram  

För att söka svar på denna frågeställning har i huvudsak en enkät riktad till den aktuella 

kommunens specialpedagoger/speciallärare använts samt en kompletterande intervju med två 

specialpedagoger från kommunens Centrala stödteam. Först redovisas resultaten från enkäten 

och sedan resultaten från intervjun. Bilaga E visar enkätens detaljerade svarsfrekvenser.  

Enkät 

I enkäten ombads informanterna ange i vilken utsträckning standardiserade formulär eller 

mallar används liksom i vilken utsträckning en pedagogisk kartläggning används som 

instrument vid de utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram. Resultatet 

redovisas i diagram 1. 

 

 
Diagram 1. Förekomsten av instrument vid de utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram. 
Procent. (n=44) 
 

Resultatet visar att det, enligt informanternas uppfattningar, är vanligt förkommande att 

skolorna i den aktuella kommunen använder sig av någon form av instrument för att utreda 

behov av särskilt stöd. Det är vanligare att pedagogiska kartläggningar används som 

instrument i utredningsprocessen jämfört med standardiserade formulär och mallar.  

 

En följdfråga i enkäten ställdes till frågan om i vilken utsträckning pedagogiska 

kartläggningar används. Följdfrågans syfte var att söka svar på vad den pedagogiska 
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kartläggningen grundas på för uppgifter om eleven och lärandemiljön. I tabell 3 redovisas de 

olika svarsalternativen och deras svarsfrekvens. I bearbetningen av resultaten har 

svarsfrekvenserna från svarsalternativen mycket vanligt och ganska vanligt slagits ihop, 

likadant har gjorts med svarsalternativen ganska ovanligt och mycket ovanligt. 

 

Tabell 3. Underlag i de pedagogiska kartläggningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram.  
Procent (n=44) 

 mycket/ganska 

vanligt 

varken vanligt  

eller ovanligt 

ganska/mycket 

ovanligt 

inget  

svar 

standardiserat test 64 18 14 4 

icke standardiserat test 34 32 23 11 

nationella ämnesprov 71 9 14 6 

intervju av eleven 55 27 9 9 

observation av eleven 89 7 0 4 

observation av samspel i lärmiljön 87 9 2 2 

observation av lärarnas undervisning 30 30 34 6 

 

Resultatet visar enligt informanternas uppfattning, att de vanligaste sätten att skaffa 

information till den pedagogiska kartläggningen är att observera eleven och samspelet i 

lärmiljön. Även resultaten från de nationella ämnesproven som genomförs i år 3,5 och 9 är 

förhållandevis vanliga underlag i den pedagogiska kartläggningen, lika så standardiserade 

tester. Betydligt mindre vanligt är det att lärarens undervisning är föremål för granskning och 

ingår som en del i den pedagogiska kartläggningen. 

 

I enkäten ställdes frågan om det förekommer kompletterande utredningar som utförs av extern 

personal från den aktuella kommunens Centrala stödteam eller Barn och Ungdomspsykiatrin. 

Resultatet visar att enligt informanterna är detta mycket vanligt förekommande, 96 % svarade 

att så var fallet.  

 

En följdfråga var om vilka former av kompletterande utredningar som skolorna använde sig 

av. I tabell 4 redovisas hur vanligt det är med olika slags av sådana kompletterande 

utredningar enligt informanterna. 

 

Tabell 4. Förekomsten av kompletterande utredningar utförda av extern personal. Procent (n=44) 

 mycket/ganska 
vanligt 

varken vanligt 
eller ovanligt 

ganska/mycket 
ovanligt 

inget 
svar 

medicinska utredningar 11 27 39 23 

psykologiska utredningar 59 20 12   9 

sociala utredningar 23 20 37 20 

 

Resultatet visar enligt informanternas uppfattningar, att det förekommer psykologiska 

utredningar inför utarbetandet av åtgärdsprogram och att fler än hälften av informanterna 

anger att detta är mycket eller ganska vanligt. Även medicinska eller sociala utredningar 

förekommer i samband med att åtgärdsprogram upprättas men i en mindre omfattning enligt 

informanterna.  
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Enkäten gav möjlighet för informanterna att lämna kompletteringar. Flera av informanterna 

uppgav att personal från Centrala stödteamet även utför olika utredningar gällande läs- och 

skrivsvårigheter som ett komplement till skolornas egna utredningar som föregår upprättandet 

av åtgärdsprogram. 

 

Intervju 

I intervjun med de två specialpedagogerna från kommunens Centrala stödteam ställdes frågan 

om vilka former av pedagogiska kartläggningar de brukar genomföra i samband med att 

skolorna sökt deras externa kompetens i det utredningsarbete som syftar till att tydliggöra 

elevens behov av särskilt stöd. Enligt informanternas uppfattning, är det problem vilka yttrar 

sig som individuella koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter och matematik-, läs- 

och skrivsvårigheter som utgör de områden informanterna kartlägger.  

 

En fråga ställdes också om vilka nivåer (individ-, grupp- och organisationsnivån) som ingår i 

deras kartläggningar. Arbetsgången är att informanterna först observerar eleven i 

skolsituationen och samtalar med berörd personal för att sedan göra en individuell 

kartläggning av elevens svårigheter genom användandet av olika test- och diagnosmaterial. 

Resultaten från observationerna och den individuella kartläggningen sammanställs med 

förslag till åtgärder på olika nivåer och redovisas för berörd personal, föräldrar och ibland 

även rektor.  

 

Hur skolan och den enskilda läraren har valt att organisera undervisningen och vilka arbetssätt 

som används är viktiga faktorer att ta med i kartläggningsarbetet och har ofta betydelse för 

elever i svårigheter. En av informanterna uttrycker på följande sätt behovet av att även 

observera den för eleven omgivande miljön för att sedan kunna föreslå åtgärder:  

För att kunna prata om åtgärder måste man ha varit i miljön och sett hur det är nu då och vad behöver man 

ändra på, ligger nivån rätt eller har man nåt´ tips som kan hjälpa barnet under lektionstid. (inspelning 

4.26–4.38 min) 

 

Resultaten från intervjun visar att enligt informanternas uppfattningar studerar de i sina 

kartläggningar individ-, grupp- och organisationsnivån för att sedan föreslå åtgärder på de 

olika nivåerna.  

 

7.2. Problembeskrivningen i åtgärdsprogram 

Resultatet av dokumentstudierna av åtgärdsprogrammen visar i huvudsak två olika sätt att 

beskriva skolproblemen (tabell 5). De dominerande beskrivningarna handlar dels om 

lärandesvårigheter, exempelvis svårigheter att nå kunskapsmålen i de olika ämnena och 

bristande färdigheter hos eleven. Det är problem gällande måluppfyllelsen främst relaterade 

till läs- och skrivförmågan samt problem i matematik som dominerar beskrivningarna. Fokus i 

beskrivningarna varierar mellan de olika åldergrupperna men beskriver likartade problem, 

vanligtvis problem formulerade som brister i elevens förmåga att nå de uppsatta 

kunskapsmålen i ämnena svenska och matematik.  
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Det andra dominerande sättet att beskriva problem är i form av socioemotionella svårigheter 

d.v.s. svårigheter i kommunikation och samarbete med andra, anpassningssvårigheter, sociala 

problem, ilska, oror och ibland uttryckt specifikt som koncentrationssvårigheter. Resultatet 

visar en relativt jämn fördelning av problembeskrivningarna mellan de olika åldersgrupperna. 

 

Tabell 5. Dominerande problembeskrivningar i förhållande till åldersgrupp. Antal. (n=24) 

 skolår 1-3 
(6 å.p.) 

skolår 4-6 
(9 å.p.) 

skolår 7-9 
(9 å.p.) 

totalt 

PROBLEM 

nå kunskapsmålen 2 1 5 8 

socioemotionella svårigheter 2 3 2 7 

koncentrationssvårigheter - - 2 2 

läs- och skrivsvårigheter 1 3 - 4 

matematiksvårigheter 1 2 - 3 

 

I följande citat från åtgärdsprogrammen exemplifieras problembeskrivningar gällande 

förmågan att nå kunskapsmålen eller bristande färdigheter i läsning och räkning: 

X fastnar i ljudningen så läsningen blir hackig. 
 

Vi ser att X har missat grundläggande moment i matematik.  
 

X har svårt att nå målen i de flesta teoretiska ämnena och ligger kunskapsmässigt inte på nivå enligt sin 

ålder.  
 

Problem som beskriver socioemotionella svårigheter exemplifieras i följande citat från 

åtgärdsprogrammen:  

Familjen har levt under otrygga och periodvis hotfulla omständigheter vilket har lett till att X inte har 

deltagit i någon form av undervisning. X har stora brister i att delta i organiserad gruppverksamhet och 

stora svårigheter med kamratrelationer. X har även stora problem med vuxna som vill sätta gränser. X har 

en assistent, den fjärde i ordningen. X har slagit, sparkat, dragit i håret, retat och sagt fula ord till sina 

klasskamrater. Alla är rädda för X. 
 

X har svårt att komma till lektionerna och är ofta trött på grund av att X inte har ätit frukost eller lunch.  
 

X fungerar inte i helklass och kan inte koncentrera sig på arbetet. X kommer och går in och ut ur 

klassrummet och den dator som skulle bli ett hjälpmedel upplever jag som ännu ett störande moment. X bör 

få komma till ”Stugan” för att få lugn och ro och den extra hjälp som X behöver men inte ber om i helklass.  

 

Vidare analyserades vilka nivåer problembeskrivningarna i åtgärdsprogrammen ligger på, 

d.v.s. om problem beskrivs på individ-, grupp- eller organisationsnivå. På individnivå 

placeras problem som direkt relaterar till individuella brister och tillkortakommanden hos 

eleven av exempelvis typen: läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, förmågan att 

nå kunskapsmålen, socioemotionella svårigheter, ”skolk”. På gruppnivå placeras problem 

som i beskrivningen mer relaterar till skolmiljöns utformning, där miljön ses som en 

bidragande orsak till att eleven inte fungerar väl i skolan, exempelvis att gruppstorleken har 

betydelse för huruvida eleven kan koncentrera sig, arbeta och fungera väl i skolan, behov av 

en alternativ uppläggning av skoldagen. På organisationsnivå placeras problem som förläggs 

till skolan som organisation, brister i personalens kompetens att möta elever i behov av 

särskilt stöd. 
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Resultatet visar att samtliga 24 analyserade åtgärdsprogram placerar problem på individ-

nivå, åtta av programmen placerar även problem på gruppnivå, inget av åtgärdsprogrammen 

placerar problem på organisationsnivå. 

 

7.3. Beskrivningen av åtgärderna i åtgärdsprogram 

Resultatet visar på två dominerande slag av åtgärder som föreslås för att komma tillrätta med 

de problem som beskrivs i åtgärdsprogrammen nämligen anpassning av arbetssätt och särskild 

färdighetsträning (tabell 6).  

 

Tabell 6. Dominerande åtgärdsförslag i förhållande till åldersgrupp. Antal. (n=24) 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
skolår 1-3 
(6 å.p.) 

skolår 4-6 
(9 å.p.) 

skolår 7-9 
(9 å.p.) 

totalt 

anpassning av arbetssätt 2 5 6 13 

anpassade läromedel och hjälpmedel - 1 - 1 

placering i liten grupp 1 - - 1 

särskilt färdighetsträning 3 3 3 9 

 

Den vanligast förekommande åtgärden i de analyserade åtgärdsprogrammen är någon form av 

anpassning av arbetssätt, där innehåll och rutiner anpassas till elevens svårigheter och behov, 

ofta uttryckt i att eleven placeras i redan befintlig mindre undervisningsgrupp (i detta arbete 

kallad ”Stugan”) för att därigenom få tillgång till anpassad undervisning och uppgifter samt få 

arbeta i en lugnare miljö tillsammans med specialpedagoger och lärare. Resultatet visar även 

att särskild färdighetsträning är en mycket vanlig åtgärd, d.v.s. där eleven får särskild 

undervisning i något ämne eller moment där eleven har uppvisat problem.  

 

Dessa två dominerande åtgärdsförslag beskriver ofta snarlika åtgärder. I analysarbetet av 

åtgärdsprogrammen kategoriserades därför förslag på åtgärder, som tydligt beskrev att 

åtgärden avsåg enskild undervisning i ett speciellt ämne eller moment och där  

specialpedagog/speciallärare anges som ansvarig för genomförandet av denna aktivitet som 

tillhörande kategorin ’särskild färdighetsträning’. Följande citat beskriver åtgärder som 

kategoriserats som särskild färdighetsträning:  

Fortsatt läsning och språkträning; ansvar: specialpedagog 
 

Enskild undervisning i matematik, extra genomgångar, träning på dator; ansvar: specialpedagog 
 

Fylla luckor … Arbeta med grundläggande ordkunskap och grammatik. Arbeta i ”Stugan” med möjlighet 

till handledning; ansvar: speciallärare + undervisande  

 

Åtgärdsförslag som mer beskrev åtgärder som syftade till att anpassa arbetssätt och innehåll 

utifrån elevens svårigheter och behov kategoriserades tillhörande kategorin ’anpassning av 

arbetssätt’. Följande citat exemplifierar åtgärdsförslag tillhörande denna kategori: 

Vi uppmuntrar X när X gör rätt och påtalar när X gör fel. Vi stöttar och hjälper X och vid konflikt ska X 

komma till oss vuxna på skolan. X går regelbundet till skolkuratorn. Vi pedagoger skriver dagen med X och 

går igenom den varje morgon så att X alltid ska vara förberedd. Vid dagens slut ger vi respons och går 

tillsammans igenom dagen och ser hur den varit. X tar hem den skriftliga dokumentationen till sina 

föräldrar. Vi har också regelbundna träffar med X föräldrar en gång i veckan. X har SvA med SvA-läraren 

fyra gånger i veckan. 
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Uppmuntran och bekräftelse. Fast struktur. I viss mån anpassade arbetsuppgifter. Läs- och skrivträning 

enskilt och i liten grupp. Matte i liten grupp 
 

Ett anpassat schema där tonviket läggs på SvA och matematik. Undervisning i SvA och matematik av SvA-

lärare och spec.ped. Alla lektioner utom bild, slöjd, idrott och musik i samma lektionssal. 
 

Med hjälp av CST hitta rätt nivå. Alternativa läromedel. Muntliga, individuella instruktioner. Väl 

avgränsade uppgifter. Veta vad som ska göras och hur mycket/hur länge. Ges möjlighet till korta pauser. 

Fortsatt tid hos speciallärare i matematik och engelska. 

 

Åtgärden kategoriserad som ’placering i liten grupp’ (tabell 6) syftar här till att hantera 

socioemotionella problem beskrivet som individuella svårigheter i kommunikationen och 

samarbetet med andra, anpassningssvårigheter och ilska där åtgärden närmast kan beskrivas 

som träning av de sociala färdigheterna och förmågorna. 

 

Resultatet av de analyserade åtgärdsprogrammen visar en relativt jämn fördelning av 

åtgärdsförslagen mellan de olika åldersgrupperna (tabell 6). 

 

Vidare analyserades vilka nivåer de förslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammen ligger på, 

d.v.s. om åtgärder föreslås på individ-, grupp- eller organisationsnivå. På individnivå 

placeras åtgärder direkt riktade till eleven av exempelvis typen: träna empati och vänskap, 

enskild färdighetsträning med specialpedagog/lärare, anpassad individuell undervisning. På 

gruppnivå placeras åtgärder mer inriktade på gruppens sammansättning, bemötandet av 

eleven och anpassning av arbetssätt för att möta elevens behov av exempelvis typen: arbeta i 

en liten grupp för att få lugn och ro, anpassning av schema, möjlighet att redovisa arbeten i 

en mindre grupp. På organisationsnivå placeras åtgärder riktade mer till skolan som 

organisation, förändringar av verksamhetskulturen, arbetslagets behov av stöd och 

kompetens, exempelvis av typen: handledning och kompetensutveckling från Centrala 

stödteamet för personalen i syfte att på lämpligt sätt kunna möta elevens behov av stöd, 

eleven är med och påverkar innehållet i undervisningen utifrån sina egna behov, tillgång till 

mycket vuxenhjälp under lektionerna.  

 

Resultatet visar att samtliga 24 analyserade åtgärdsprogram föreslår åtgärder på individnivå, 

20 av programmen förslår även åtgärder på gruppnivå och fem av åtgärdsprogrammen 

förslår dessutom åtgärder på organisationsnivån. 

 

I analysen av åtgärdsprogrammen studerades även var (rumsligt) de särskilda stödåtgärderna 

erbjöds, d.v.s. om stödet erbjuds inom den befintliga klass som eleven tillhör eller om stödet 

erbjuds i ett sammanhang utanför den befintliga klassen. Resultatet visar att i 18 av de 24 

analyserade åtgärdsprogrammen så förläggs stödåtgärderna utanför den klass som eleven 

tillhör och i endast sex av åtgärdsprogrammen förläggs de föreslagna åtgärderna inom den 

befintliga klass som eleven tillhör. 

 

Det är vanligt förekommande att de åtgärder som föreslås i de analyserade åtgärdspro-

grammen följs av en ansvarsfördelning mellan de olika pedagoger som finns runt eleven.  
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7.4. Vilket perspektiv på elevens svårigheter i skolan är centralt i 

åtgärdsprogrammens problembeskrivningar och åtgärdsförslag? 

För att vidare bearbeta resultaten från innehållsanalysen och kategoriseringen av hur problem 

och åtgärders beskrivs i åtgärdsprogrammen utvecklades ett kodningsschema (Figur 1) utifrån 

de i detta arbete tidigare angivna två dominerande perspektiv på elevers svårigheter i skolan, 

ett kategoriskt perspektiv och ett relationellt perspektiv.
88

 Det kategoriska perspektivet 

innebar att elevens skolsvårigheter och problem främst relaterade till individuella brister och 

tillkortakommanden, medan det relationella perspektivet relaterade skolsvårigheter och 

problem till det sociala sammanhanget i beskrivningen av organisatoriska, fysiska eller 

pedagogiska hinder i skolmiljön. På samma sätt kodades de föreslagna åtgärderna i 

åtgärdsprogrammen, d.v.s. om de i första hand fokuserade på åtgärder relaterade till individen 

eller till förändringar i den omgivande skolmiljön. Kodningsschemat utformades till en  

”4-fältare” där varje ruta utgjordes av en idealtyp för det vidare arbetet med att koda och 

analysera åtgärdsprogrammen. Utifrån hur problem och åtgärder var beskrivna i 

åtgärdsprogrammen kodades de utifrån följande fyra idealtyper:  

 

 individuella problem – individuella åtgärder: de problem som beskrivs är främst relaterade 

till brister hos eleven och de föreslagna åtgärderna rör enbart eleven, det är eleven som ska 

åtgärdas och nästan ingen uppmärksamhet ges åt skolmiljön i organisatorisk, fysisk eller 

pedagogisk bemärkelse. 

 problem relaterade till skolmiljön – individuella åtgärder: skolan och skolmiljön (i 

organisatorisk, fysisk eller pedagogisk bemärkelse) beskrivs som den viktigaste källan till 

elevens svårigheter, men de föreslagna åtgärderna är främst relaterade till eleven. 

 individuella problem – åtgärder relaterade till skolmiljön: elevens svårigheter beskrivs 

främst som individuella brister men de föreslagna åtgärderna fokuserar främst på åtgärder 

inom skolmiljön (i organisatorisk, fysisk eller pedagogisk bemärkelse). 

 problem relaterade till skolmiljön – åtgärder relaterade till skolmiljön: skolmiljön (i 

organisatorisk, fysisk eller pedagogisk bemärkelse) beskrivs som den viktigaste källan till 

elevens svårigheter och de föreslagna åtgärderna är främst relaterade till förändringar inom 

skolmiljön. 
89

  

 

 

 

 PROBLEMBESRKIVNINGAR 
  individuella den omgivande miljön 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

individuella 9 åtgärdsprogram - 

den omgivande miljön 13 åtgärdsprogram 2 åtgärdsprogram 

Figur 1. Kodningsschema utifrån de analyserade åtgärdsprogrammens fokus gällande problembeskrivning och 
åtgärdsförslag. Antal. (n=24) 

 

                                                           

88
 Person, B (2007). Elevers olikheter 

89
 Isaksson, J, m.fl. (2007). School problems  
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Kodningen av de 24 åtgärdsprogrammen utifrån deras problembeskrivningar och åtgärds-

förslag illustreras i figur 1. Majoriteten av åtgärdsprogrammen (22 å.p) fokuserade i sin 

problembeskrivning till individen som problembärare och två av programmen till den 

omgivande miljön som problembärare. De åtgärder som föreslogs i nio av programmen 

inriktades på åtgärder riktade till individen och 15 av programmen fokuserade på åtgärder 

riktade till den omgivande skolmiljön.  

De fyra idealtyperna visar att mer än hälften av de analyserade åtgärdsprogrammen 

kodifierades tillhörande: individuella problem – åtgärder relaterade till skolmiljön. Följande 

citat beskriver åtgärdsprogram som kodifierats som tillhörande denna idealtyp: 

 

problem: X:s samspel med andra. 
 

åtgärd: I lugn och ro få arbeta tillsammans med kompetent resursperson. Berörda grupper arbetar för 

acceptans av olikheter. Uppmärksamma/kommentera varje gång X gör något bra. Reda ut med alla 

berörda vid ev. uppkomna negativa situationer. Analysera nationella proven och delge 

arbetsuppgifter utifrån X står. Vid lämpliga tillfällen ska X ingå i sin klass. Individuellt arbetsschema. 

(allt åtföljt av ansvarsfördelning bland personalen, min. amn.) 

 

I citatet beskrivs problemet som individen som bärare av problemet och åtgärden beskriver 

förslag som i första hand förläggs hos den omgivande skolmiljön. 

Nio av de 24 programmen var inriktade på individen i både problembeskrivning och 

åtgärdsförslag och kodifierades tillhörande: individuella problem – individuella åtgärder 

Följande citat beskriver åtgärdsprogram som kodifierats som tillhörande denna idealtyp: 

 

problem: X behöver utveckla förmågan att jämföra, uppskatta och mäta längder och areor samt förhållandet 

mellan olika enheter. X behöver även utveckla förmågan att använda och förstå algoritmen i 

multiplikation och division. 
 

åtgärd: X får möjlighet att uppskatta, jämföra och mäta längder och areor under mattelektionerna i en 

mindre grupp. I sitt arbete med algoritmen i multiplikation och division får X hjälp av laborativt 

material. Läxorna består av färdighetsträning. 

 

Problemet beskrivs här som relaterat till individuella elevens kunskapsbrister och åtgärderna 

är tydligt fokuserade mot eleven, det är eleven som ska åtgärdas och nästan ingen 

uppmärksamhet ges åt skolmiljön. 

 

Två av de analyserade programmen kodifierades som tillhörande: problem relaterade till 

skolmiljön – åtgärder relaterade till skolmiljön. Följande citat beskriver åtgärdsprogram som 

kodifierats som tillhörande denna idealtyp: 

 

problem: X vill arbeta i ”Stugan” alla ma-lektioner. Då känner X att X lyckas nå målen. X behöver en 

lugnare miljö för att kunna koncentrera sig, hjälp med struktur och individuell handledning. 
 

åtgärd: fortsatt tid hos specialläraren alla ma-lektioner, välja matte på favoritdagen i ”Stugan”, individuell 

handledning, planera delmål varje lektion/vecka, individuell handledning. 

 

I detta citat beskrivs elevens svårigheter och åtgärdsförslagen med fokus mer på den 

omgivande skolmiljön än på individen, hur undervisningen behöver anpassas för att ge eleven 
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en bättre undervisningsmiljö. Det är tydligt beskrivet att eleven har behov av en lugnare 

arbetsmiljö och därför behöver arbeta i en mindre grupp för att uppnå goda resultat.   

Slutligen beskrev inget av de analyserade åtgärdsprogrammen problem och åtgärder i form av 

problem relaterade till skolmiljön – individuella åtgärder: där skolan och skolmiljön beskrivs 

som den viktigaste källan till elevens svårigheter, men de föreslagna åtgärderna främst är 

relaterade till eleven. 
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8. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som dras utifrån studiens olika resultat relaterade till 

studiens bakgrund, tidigare forskning, begrepp och teoretiska utgångspunkter. Slutsatserna 

redovisas i huvudsak utifrån studiens tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med ett 

reflekterande avsnitt och förslag på vidare forskning. 

 

8.1. Former av utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram 

Grundskoleförordningen föreskriver att om det framkommer att en elev kan ha behov av 

särskilda stödåtgärder skall rektor se till att behovet utreds.
90

 Skolverket anger i sina allmänna 

råd att denna utredning skall se till omständigheterna på individ-, grupp- och skolnivå, d.v.s. 

att elevens svårigheter förstås relationellt och analyseras på samtliga nivåer samt att skolan 

anlitar extern kompetens om den inte själv förfogar över den nödvändiga 

utredningskompetensen.
91

  

 

Utifrån studiens reslutat dras slutsatsen att det är mycket vanligt att någon form av instrument 

används i den aktuella kommunen, för att identifiera behovet av särskilda stödåtgärder i de 

utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram. Nationella ämnesprov och 

standardiserade tester av olika slag används som underlag inför upprättandet av 

åtgärdsprogram. De vanligaste underlagen utgörs dock av observationer av eleven och 

observationer av samspelet i lärmiljön. Även om det förekommer så är det däremot ovanligare 

att lärarens undervisning observeras. Det här innebär att inte bara elevens individuella 

svårigheter och tillkortakommanden studeras utan hela den skolmiljö där eleven befinner sig i 

utreds. Relaterat till skolans olika styrdokument och Skolverkets rekommendationer dras 

slutsatsen av resultatet att de utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram, enligt 

informanternas uppfattningar, kartlägger problemen på såväl individ- grupp och 

organisationsnivå.  

 

Vid jämförelser av denna studies resultat och Perssons
92

 tidigare forskning inom samma 

område dras följande slutsatser: förekomsten av standardiserade och icke standardiserade 

tester som underlag i kartläggningarna har minskat däremot utgör nationella ämnesprov nu i 

högre grad än tidigare ett underlag i de pedagogiska kartläggningarna. Största förändringen 

jämfört med Perssons studie noteras i ökningen av förekomsten av att i utredningsarbetet 

använda sig av observationer av samspelet i lärmiljön.  

 

Utifrån de två dominerande perspektiven på skolsvårigheter och elever i behov av särskilt 

stöd som det redogjorts för tidigare i denna rapport dras slutsatsen att de pedagogiska 

kartläggningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram till stor del hör hemma i det 

kategoriska perspektivet (mer eller mindre standardiserade tester, nationella ämnesprov, 
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intervjuer och observationer av den enskilda eleven) d.v.s. kartläggningar där individen ses 

som bärare av problemet. Jämfört med Perssons
93

 tidigare studie är enligt informanterna 

förekomsten av de pedagogiska kartläggningarna som återfinns inom det relationella 

perspektivet (ex. att observera samspelet i lärmiljön och att observera lärarens undervisning) 

vanligare förekommande i denna studie, d.v.s. utredningar där hela sammanhanget eleven 

ingår i genomförs.  

 

Resultatet visar att det är relativt vanligt att den pedagogiska utredningen kompletteras med 

utredningar genomförda av psykologisk expertis, mindre vanligt är däremot att medicinska 

och sociala utredningar genomförs. Slutsatsen vid jämförelser med Perssons studie
94

  är att 

förekomsten av psykologiska utredningar har ökat och att medicinska utredningar är mindre 

vanligt förekommande i denna studie. Utifrån ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter är 

det värt att notera att sociala utredningar, där elevens situation utanför skolan blir föremål för 

granskning, inte är mer vanligt förekommande. Noteras bör dock att det i denna studie jämfört 

med tidigare nämnd studie är betydligt färre som anser att sociala utredningar är ganska eller 

mycket ovanliga, vilket i förlängningen kan tolkas som en tendens på en förändrad syn på 

vilka underlag som bör ligga till grund för de utredningar som föregår upprättandet av 

åtgärdsprogram för att i största möjligaste mån få en heltäckande beskrivning av hela det 

sammanhang elevens befinner sig i.  

 

8.2. Problembeskrivningen i åtgärdsprogram 

Skolverket skriver i sina Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram: 

Orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand sökas i deras möte med undervisningens innehåll 

och lärandemiljön.
95

  

Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att problemen i de analyserade åtgärdsprogrammen till 

största delen förläggs på individnivå, det är individen som är bärare av problemet, eftersom 

åtgärdsprogrammen är individuella och syftar till att komma tillrätta med den enskilde elevens 

svårigheter så är resultatet inte förvånansvärt. Dessutom visar resultatet att problembeskriv-

ningen oftast fokuserar på individnivån och i lägre grad beskrivs problemet även utifrån 

gruppnivån.  Problembeskrivningar på organisationsnivå förekommer inte i de analyserade 

åtgärdsprogrammen. Slutsatsen är att Skolverkets direktiv att skolan i första hand bör söka 

orsakerna till problemen i elevens möte med undervisningens innehåll och lärandemiljön inte 

präglar problembeskrivningarna i de analyserade åtgärdsprogrammen utan i första hand 

förläggs problemen där på individnivån. 

 

Vid jämförelser av denna studies resultat och tidigare redovisad forskning
96

 dras följande 

slutsatser. De dominerande problemområdena i de analyserade åtgärdsprogrammen är i stort 
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sett oförändrade och utgörs av beskrivningar gällande två slags svårigheter: socioemotionella 

svårigheter samt lärandesvårigheter i vid mening exempelvis svårigheter att uppnå kunskaps-

målen i olika ämnen och där är det framförallt svårigheter i svenska och matematik som 

dominerar.  I skolår 1-3 och 4-6 är problemen oftare beskrivna som just läs- och 

skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter för att i åldergruppen skolår 7-9 mer beskrivas 

som svårigheter att nå kunskapsmålen i dessa ämnen. Förekomsten av problem beskrivna som 

socioemotionella har i denna studie en jämnare fördelning över de olika åldergrupperna 

jämfört med tidigare forskning.  

 

8.3. Beskrivningen av åtgärderna i åtgärdsprogram 

Skolans olika styrdokument anger inte vilka stödåtgärder som ska sättas in för elever i behov 

av särskilt stöd, däremot anger Skollagen
97

 ett villkorslöst krav på att stöd ska sättas in för 

elever som har svårigheter i skolarbetet. UNESCO anger att detta ”stöd” innefattar allt som 

hindrar elever från att lära.
98

 Skolan har ett ansvar att möta elevens svårigheter med 

pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder.
99

  

Studiens resultat visar att åtgärderna som föreslås i de analyserade åtgärdsprogrammen främst 

är av två närbesläktade slag, dels en anpassning av arbetssätt eller att någon form av särskild 

färdighetsträning. Allra vanligast är att åtgärder föreslås på individnivån, i ungefär tre 

fjärdedelar av de analyserade åtgärdsprogrammen föreslås även åtgärder på gruppnivån och 

ungefär en fjärdedel av programmen föreslår även åtgärder på organisationsnivån. Utifrån 

resultatet dras slutsatsen att åtgärder föreslås på alla tre nivåer för att möta elevens behov av 

särskilt stöd. 

 

Vid jämförelser av denna studies resultat och tidigare redovisad forskning
100

  dras följande 

slutsatser, dels att de åtgärder som vanligtvis föreslås är av samma karaktär i denna studie 

som i de tidigare forskningsresultaten och inte har förändrats över tiden. Däremot visar 

resultatet av denna studie att åtgärder som riktar sig mot gruppnivån och framförallt 

organisationsnivån har ökat och detta tolkas som att de analyserade åtgärdsprogrammen visar 

att en större medvetenhet råder i att möta elever i behov av särskilt stöd med åtgärder utifrån 

ett tydligare helhetsperspektiv inom det utvalda skolområdet jämfört med tidigare 

forskningsresultat. 

Grundskoleförordningen anger att stödet i första hand ska ges inom den klass eller grupp som 

eleven tillhör.
101

 Resultatet visar att det är vanligast att stödet ges utanför den klass eller grupp 

som eleven tillhör. Stödet ges då med en placering antingen enskilt eller i en mindre grupp 

utanför klassrummet tillsammans med en vuxen, vanligtvis en eller flera specialpedagoger/ 
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lärare. Denna grupp kan vara mer eller mindre permanent och homogen. Endast i en fjärdedel 

av åtgärdsprogrammen föreslogs att stödet skulle ges inom den klass som eleven tillhör. 

Slutsatsen som dras från detta är att Grundskoleförordningens angivelser inte har förverkligats 

fullt ut i de åtgärdsprogram som analyserats. 

Asp-Onsjö
102

 anger i sin avhandling tre olika aspekter av begreppet inkludering: rumslig, 

social och didaktisk inkludering. Gällande i vilken grad åtgärderna i de analyserade 

åtgärdspro-grammen kan beskrivas som inkluderande utifrån Asp-Onsjös tre olika aspekter av 

inkludering dras följande slutsatser utifrån resultatet.  

Rumslig inkludering där eleven delar lokal med eleverna i den ordinarie klassen förekommer i 

mycket liten grad. Social inkludering där eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med 

personal och elever förekommer i hög grad, inget av de analyserade åtgärdsprogrammen 

föreslår åtgärder som socialt exkluderar individen från ett sammanhang i interaktion med 

andra människor. Didaktisk inkludering där eleven har tillgång till personal som kan bidra till 

kunskapsmässig utveckling på den nivå som krävs och till adekvat skolmaterial för att främja 

elevens lärande förekommer i hög grad i de åtgärder som föreslås. Beroende på vilken av de 

tre aspekterna som fokuseras är graden av inkludering varierande för de elever som de 

analyserade åtgärdsprogrammen avser. Asp-Onsjö skriver att ”det är fullt möjligt att vara 

inkluderad ur samtliga aspekter eller med avseende på någon av dem”.
103

 Åtgärdsförslagen i 

de analyserade åtgärdsprogrammen kan för vissa elever anses vara inkluderade ur två aspekter 

medan exkluderad ur en annan aspekt.  

8.4. Vilket perspektiv på elevens svårigheter i skolan är centralt i 

åtgärdsprogrammens problembeskrivningar och åtgärdsförslag? 

Utifrån de två dominerande perspektiven på skolsvårigheter och elever i behov av särskilt 

stöd som redogjorts för tidigare i denna rapport, relaterat till resultaten från kodningen av 

åtgärdsprogrammen utifrån fyra idealtyper att beskriva problem och åtgärdsförslag, dras 

följande slutsatser.  

I de analyserade åtgärdsprogrammens problembeskrivningar är det kategoriska perspektivet 

mycket dominerande. Problemen beskrivs som individbundna och eleven ses som bärare av 

problemen i 22 av programmen. Endast två av de 24 analyserade programmen ger en 

problembeskrivning som tydligare placeras inom det relationella perspektivet, där problemen 

beskrivs mer utifrån organisatoriska och pedagogiska aspekter.  

De föreslagna åtgärderna visar däremot på en betydligt jämnare fördelning mellan de båda 

perspektiven. 13 av de 24 analyserade åtgärdsprogrammen inriktar sig mer på åtgärder som 

riktar sig mot elevens omgivande miljö och följaktligen placeras inom det relationella 

perspektivet. Nio av åtgärdsprogrammen fokuserar mer på åtgärder som riktas mot individen, 

vilket placerar dem inom det kategoriska perspektivet.  
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Den vanligaste formen att beskriva problem och föreslå åtgärder är ett samspel mellan de två 

perspektiven, en problembeskrivning utifrån det kategoriska perspektivet och åtgärdsförslag 

utifrån det relationella perspektivet. Något mindre vanlig är att beskriva problemen och 

föreslå åtgärder utifrån endast det kategoriska perspektivet, d.v.s. där individen ses som bärare 

av problemet och även är den som ska åtgärdas. 

Jämförs dessa resultat med resultaten beskrivna i Skolverkets sammanställning av senare års 

forskning i ämnet
104

 visar de på att den dominerande synen, på eleven som bärare av 

skolproblemen i de analyserade åtgärdsprogrammen, är oförändrad. Däremot ger denna 

studies resultat en bild av en något förändrad syn på vem eller vad som är i fokus för 

åtgärdsförslagen i de analyserade åtgärdsprogrammen till förmån för ett mer relationellt 

perspektiv på var åtgärder behöver sättas in jämfört med Isakssons
105

 analys av 

åtgärdsprogram där det kategoriska perspektivet framförallt framträder.  

8.5. Avslutande reflektioner 

Detta är en begränsad studie till endast en kommun och vidare till ett av sju skolområden 

vilket gör att reslutat kan ha begränsningar i sin generaliserbarhet. Enkätstudiens höga 

svarsfrekvens där 77 % av den aktuella kommunens specialpedagoger/lärare medverkat med 

sina åsikter om vilka utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram, ger resultatet 

på den första frågeställningen en hög validitet och generaliserbarhet. På de övriga två 

forskningsfrågorna utgör det begränsade antalet åtgärdsprogram det svårt att dra allt för 

allmängiltiga och generaliserande slutsatser från innehållsanalyserna, men resultatet ger en 

bild av ett skolområdes sätt att hantera olika skolproblem och arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd. Resultat och slutsatser kan däremot mycket väl jämföras och verifieras mot 

liknande tidigare studiers reslutat. 

Det övergripande syftet med detta arbete var att beskriva och analysera utarbetandet av 

åtgärdsprogram upprättade under 2009 och att genom detta arbete studera om arbetet med 

åtgärdsprogrammen i högre grad innehåller det efterfrågade perspektivet, där synen på 

elevens problem och föreslagna åtgärder beskrivs och förstås i mötet med den omgivande 

miljön, ett tydligare helhetsperspektiv.  

Den samlade slutsatsen från denna studie är att arbetet med åtgärdsprogram i den aktuella 

kommunen till viss del innehåller det av Skolverket och styrdokumenten efterfrågade 

helhetsperspektivet. De utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram utgår till 

större delen ifrån att det är elevens brister och tillkortakommanden som utreds och i lägre 

grad utreds problemen utifrån ett helhetsperspektiv. Även problem-beskrivningarna i de 

analyserade åtgärdsprogrammen präglas av ett individperspektiv där eleven till största delen 

ensam ses som bärare av problemet. Däremot präglas åtgärdsförslagen av ett tydligare 

helhetsperspektiv där åtgärder även föreslås i mötet med den omgivande miljön.  
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Utifrån redovisade resultat och dragna slutsatser är syftet med detta arbete uppfyllt och 

forskningsfrågorna väl besvarade utifrån studiens grundläggande begrepp och teoretiska 

utgångspunkter samt jämförda med tidigare forskning på området. 

Valet av ämnesområde för mitt examensarbete utgjordes av ett behov att inför mitt kommande 

yrkesområde tillägna mig färdigheter beskrivna i examensförordningen
106

 för 

specialpedagoger gällande bl.a. arbetsprocessen med att upprätta åtgärdsprogram för elever i 

behov av särskilt stöd. Denna studie har gett mig en god inblick i de olika momenten som 

ingår i utarbetandet av åtgärdsprogram, d.v.s. utredningar för att utreda behovet av särkilt 

stöd, beskriva problem och föreslå åtgärder allt utifrån ett helhetsperspektiv på elevens hela 

skolsituation. 

En reflektion utifrån de resultat som framkommit är det eventuella sambandet mellan att i 

problembeskrivningen utgå från elevens förmåga att uppnå de på förhand uppställda 

kunskapsmålen och den ökade förekomsten av att som underlag i de pedagogiska 

kartläggningarna använda sig av de nationella ämnesproven som en indikator för behov av 

särskilt stöd. Detta kan tolkas som en konsekvens av att det under det senaste året kommit nya 

utbildningspolitiska beslut gällande skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling i 

relation till de nationella målen i varje ämne och en kursplan men uppnåendemål även för det 

tredje skolåret. En fokusering på uppnåendemålen (målen som är samma för alla elever 

oavsett elevens förutsättningar) och där skrivningarna i läroplanen
107

 gällande att 

undervisningen ska anpassas till elevens förutsättningar och behov kommer i bakgrunden.  

Dilemmat som uppstår blir om skolan ska möta alla elever som unika individer och bedöma 

dem utifrån sina förutsättningar och anpassa undervisningen därefter eller om vissa individer 

ska urskiljas och kompenseras för sina tillkortakommanden och göra något annorlunda. 

Dyson och Millward
108

 beskriver detta motsatsförhållande som ett grundläggande dilemma 

för skolan.  

Vems är problemet – elevens eller skolans? 

8.6 Framtida forskning 

Intressant kunde vara att vidare studera hur åtgärdsprogrammen används och om de i 

praktiken fungerar som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet för att undanröja 

lärproblem. Även hur utvärdering och uppföljning sker av föreslagna åtgärder kan vara av 

intresse att studera, likaså hur eleven uppfattar de föreslagna åtgärderna utifrån ett 

inkluderings/exkluderingsperspektiv.  
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Bilaga A 

 

Antal träffar: 

 

  

 Google Scholar ERIC 

något av nyckelorden förekommer 2080 3979 

alla nyckelorden förekommer 2 0 

åtgärdsprogram/ individualized education programs  108 194 

pedagogiska utredningar/ educational assessment 3 801 

inkludering/ inclusion 238 1440 

specialundervisning/ special education 144 2030 
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Bilaga B 

Enkät angående upprättande av åtgärdsprogram 

Enkäten är öppen från 2009-10-07 till och med 2009-11-13 

Denna enkät utgör en del av underlaget till mitt Examensarbete som jag gör i min vidareutbildning till specialpedagog vid 
Umeå Universitet. Resultatet från denna enkät kommer att användas till att beskriva och analysera vilka former av 
utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram. 
 

Inledning 
Denna enkät innehåller nio frågor och i samband med sista frågan har du möjlighet att lämna kompletteringar eller 
kommentarer. 
Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät! 
/ Maria Sundqvist 

 

Frågor 
1. Vad arbetar du i huvudsak som?  
Välj bara en av följande: 

 Specialpedagog/speciallärare  

 Klasslärare/ämneslärare  

 Annat  
 
 

2. Inom vilka skolår/årskurser har du ditt huvudsakliga arbete?  
Välj bara en av följande: 

 Skolår 1-3  

 Skolår 4-6  

 Skolår 7-9  

 Annat  
 
 

3. Vem tar initiativ till att åtgärdsprogram upprättas?  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
mycket 
vanligt 

ganska 
vanligt 

varken 
vanligt 
eller 
ovanligt 

ganska 
ovanligt 

mycket 
ovanligt 

Rektor 
     

Klasslärare/ämneslärare 
     

Specialpedagog/speciallärare 
     

Skolsköterska 
     

Skolpsykolog 
     

Kurator 
     

Elevassistent 
     

Föräldrar 
     

Elev 
     

Annan 
     

 
 

4. Vilka instrument används i samband med de utredningar som föregår upprättandet 
av åtgärdsprogram?  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  alltid ofta sällan aldrig 

Standardiserade 
formulär och mallar     

Pedagogiska 
kartläggningar     
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5. Vilka underlag används i de pedagogiska kartläggningarna som föregår 
upprättandet av åtgärdsprogram?  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  mycket 
vanligt 

ganska 
vanligt 

varken 
vanligt eller 
ovanligt 

ganska 
ovanligt 

mycket 
ovanligt 

Standardiserat test 
     

Icke standardiserat test 
     

Nationella ämnesprov 
     

Intervju av elev 
     

Observation av elev 
     

Observation av samspel i 
lärmiljön      

Observation av lärarnas 
undervisning      

 
 

6. Förekommer kompletterande utredningar utförda av personal från Centrala 
stödteamet (CST) eller Barn och ungdomspsykiatrin (BuP)?  
Välj bara en av följande: 

 Nej  

 Ja  
Om du svarar nej på denna fråga så gå vidare till fråga 8.  
 
 

7. Om det förekommer kompletterande utredningar av personal från CST eller BUP, 
vilka former av kompletterande utredningar används?  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
mycket 
vanligt 

ganska 
vanligt 

varken 
vanligt 
eller 
ovanligt 

ganska 
ovanligt 

mycket 
ovanligt 

Medicinska utredningar 
     

Psykologiska 
utredningar      

Sociala utredningar 
     

 
8. Är det några andra utredningar som brukar föregå utarbetandet av 
åtgärdsprogram? Om JA, kommentera vilka?  
Välj bara en av följande: 

 Nej  

 Ja  
Kommentera dina val här:  

  

9. Här har du möjlighet att lämna kommentarer eller kompletteringar.  
Skriv ditt svar här: 

  

 
Tack för din medverkan! 
Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna på denna enkät. Dina erfarenheter är av stor vikt för resultatet av denna studie. 
 
Maria Sundqvist  
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Bilaga C 

Intervjuguide till intervjun med specialpedagog och speciallärare 

anställda vid kommunens Centrala stödteam (CST). 
 

 

Syfte: Att beskriva och analysera utarbetandet av åtgärdsprogram i grundskolan upprättade 

under 2009. 

 

Aktuell forskningsfråga: 

Vilka former av utredningar gällande elever i behov av särskilt stöd föregår utarbetandet av 

åtgärdsprogram? 

 

Skolverket 2008. Allmänna råd och kommentarer; För arbete med åtgärdsprogram. 

”Skolan anlitar extern kompetens om skolan själv inte förfogar över den nödvändiga 

utredningskompetensen.” 

 

 Vilka typer av utredningar och kartläggningar brukar ni genomföra i samband med att 

skolan ska skaffa sig ett tillräckligt underlag för att förstå elevens behov och varför 

eleven har svårigheter i skolan, i syfte att sedan upprätta ett åtgärdsprogram? 

 

 Är det genomgående pedagogiska utredningar som ni genomför? 

Ge exempel 

 

 Brukar ni medverka vid själva upprättandet av åtgärdsprogram? 

 Sker det någon uppföljning av era utredningar? 

 

 Vilka nivåer, individ-, grupp- eller organisation, tittar ni på i era utredningar?  

(Friska ögon utifrån) 

  



 

49 

  

Bilaga D 

 
Länk till enkäten: http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=74849&lang=sv 
Din personliga behörighetskod: XXXX 
 
Hej! 
Jag heter Maria Sundqvist och arbetar sedan mer än tjugo år i X kommun och har de senaste 
15 åren haft min tjänsteplacering som klasslärare på X-skolan. Jag är för närvarande 
tjänstledig för att vidareutbilda mig till specialpedagog vid Umeå Universitet.  
 
Denna enkät skickas till dig som specialpedagog eller speciallärare i X kommun. Namnen på 
personerna som får denna enkät har jag antingen fått från X kommuns personalkontor, 
uppgifter på skolornas hemsidor eller via rektorerna. 
 
Enkäten utgör en del av underlaget till mitt examensarbete, i vilket jag gör ett arbete kring 
utarbetandet av åtgärdsprogram upprättade i X kommuns grundskolor under 2009.  
 
Ditt deltagande i denna undersökning är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att du som får enkäten besvarar den. 
 
DINA SVAR KOMMER ATT BEHANDLAS KONFIDENTIELLT! 
De svar på enkäten som sparas innehåller ingen information som kan identifiera den som 
svarat. Även om det krävs en behörighetskod för att kunna besvara enkäten sparas inte 
denna personliga information tillsammans med enkätsvaret. Behörighetskoden används 
endast för att avgöra om du har svarat (eller inte svarat) på enkäten samt för att kunna 
skicka ut påminnelser. Det finns inget sätt att avgöra vilken behörighetskod som hör ihop 
med ett visst svar i den här enkäten. 
 
Om du har några problem att besvara enkäten eller andra frågor gällande detta arbete så 
kontakta mig via e-post: maria.sundqvist(at)edu.xxx.se eller via telefon: 0XX-XX XX XXX 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Maria Sundqvist 
 

Länk till enkäten: http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=74849&lang=sv 

Din personliga behörighetskod: XXXX 

  

http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=74849&lang=sv
mailto:maria.sundqvist@edu.lulea.se
http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=74849&lang=sv
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Bilaga E 

Fråga 3 svarsfrekvensen anges i antal och procent (antal/ %) 

Vem tar initiativ till att åtgärdsprogram upprättas? 

 mycket 

vanligt 

ganska 

vanligt 

varken vanligt 

el. ovanligt 

ganska 

ovanligt 

mycket 

ovanligt 

inget svar 

rektor 4/9,09 % 10/22,73 % 11/25,0 % 8/18,18 % 6/13,64 % 5/11,36 % 

klass/ämneslär 22/50,00 % 13/29,55 % 4/9,09 % 3/6,82 % 0/ 0 % 2/4,55 % 

specped/lär 38/86,36 % 4/9,09 % 1/2,27 % 0/ 0 % 0/ 0 % 1/2,27 % 

skolsköterska 0/ 0 % 0/ 0 % 8/18,18 % 10/22,73 % 19/43,18 % 7/15,91 % 

skolpsykolog 2/4,55 % 0/ 0 % 9/20,45 % 8/ 18,18 % 18/ 40,91 % 7/15,91 % 

kurator 1/2,27 % 1/2,27 % 6/13,64 % 10/22,72 % 19/43,18% 7/15,91% 

elevassistent 0/ 0 % 1/2,27 % 10/22,73 % 6/13,64 % 20/45,45 % 7/15,91 % 

föräldrar 0/ 0 % 0/ 0 % 11/25,0 % 10/22,73 % 16/36,36 % 7/15,91 % 

elev  0/ 0 % 0/ 0 % 3/6,82 % 6/13,64 % 28/63,64 % 7/15,91 % 

annan 1/2,27 % 0/ 0 % 6/13,64 % 4/9,09 % 24/54,55 % 9/20,45 % 

 

 

Fråga 4 svarsfrekvensen anges i antal och procent (antal/ %) 

Vilka instrument används i samband med de utredningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram? 

 alltid ofta sällan aldrig inget svar 

standardiserade formulär & mallar 10/22,73 % 20/45,45 % 10/22,73 % 2/4,55 % 2/4,55 % 

pedagogiska kartläggningar 21/47,73 % 20/45,45 % 2/4,55 % 0/ 0 % 1/2,27 % 

 

 

Fråga 5 svarsfrekvensen anges i antal och procent (antal/ %) 

Vilka underlag används i de pedagogiska kartläggningar som föregår upprättandet av åtgärdsprogram? 

 mycket 

vanligt 

ganska 

vanligt 

varken vanligt 

el. ovanligt 

ganska 

ovanligt 

mycket 

ovanligt 

inget svar 

standardiserade tester 7/15,91 % 21/47,73 % 8/18,18 % 5/11,36 % 1/2,27 % 2/4,55 % 

icke standardiserade 

tester 

2/4,55 % 13/29,55 % 14/31,82 % 6/13,64 % 4/9,09 % 5/11,36 % 

nationella ämnesprov 17/38,64 % 14/31,82 % 4/9,09 % 3/6,82 % 3/6,82 % 3/6,82 % 

intervju av elev 13/29,55 % 11/25,0% 12/27,27 % 2/4,55 % 2/4,55 % 4/9,09 % 

obs elev 24/54,55 % 15/34,09 % 3/6,82 % 0/0,0 % 0/0,0 % 2/4,55 % 

obs samspelet i 

lärmiljön 

19/43,18 % 19/43,18 % 4/9,09 % 1/2,27 % 0/0,0 % 1/2,27 % 

obs lärarens 

undervisning 

5/11,36 % 8/18,18 % 13/29,55 % 9/20,45 % 6/13,64 % 3/6,82 % 

 

Fråga 6 svarsfrekvensen anges i antal och procent (antal/ %) 

Förekommer kompletterande utredningar utförda av personal från Centrala stödteamet (CST) eller Barn och 

ungdomspsykiatrin (BuP)? 

nej 1/2,27 % 

ja 42/95,45 % 

inget svar 1/2,27 % 
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Fråga 7 svarsfrekvensen anges i antal och procent (antal/ %) 

Om det förekommer kompletterande utredningar av personal från CST eller BuP, vilka former av 

kompletterande utredningar används? 

 mycket 

vanligt 

ganska 

vanligt 

varken vanligt 

el. ovanligt 

ganska 

ovanligt 

mycket 

ovanligt 

inget svar 

medicinska utr.  0/0,0 % 5/11,36 % 12/27,27 % 12/27,27 % 5/11,36 % 10/22,73 % 

psykologiska utr. 8/18,18 % 18/40,91 % 9/20,45 % 5/11,36 % 0/0,0 % 4/9,09 % 

sociala utr. 2/4,55 % 8/18,18 % 9/20,45 % 10/22,73 % 6/13,64 % 9/20,45 % 

 

Fråga 8 svarsfrekvensen anges i antal och procent (antal/ %) 

Är det några andra utredningar som brukar föregå utarbetandet av åtgärdsprogram? Om JA, kommentera 

vilka. 

nej 22/50,0 % 

ja 21/47,73 % 

inget svar 1/2,27 % 
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Bilaga F 

 

 

 

 3 nivåerna Var? Persp. på probl & åtgärd 

 problem åtgärd inne/ute individuellt omgiv. miljön 

1 i -  g i - g u i i 

2 i i u i i 

3 i - g i - g i i m 

4 i i u i i 

5 i i - o u i m 

6 i  u i m 

7 i - g i - g - o u i m 

8 i i - g u i m 

9 i - g i - g -o u i m 

10 i i - g u i i 

11 i i u i i 

12 i i - g - o u i i 

13 i i - g i i m 

14 i i - g u i i 

15 i i - g i m m 

16 i i - g i i m 

17 i i - g - o u i m 

18 i i - g i i m 

19 i - g i - g u m m 

20 i - g i - g u i m 

21 i i - g u i i 

22 i - g i - g u i m 

23 i - g i - g u i m 

24 i i - g i i i 

 i = 24, g = 8, o = 0 i = 24, g = 20, o = 5 i = 6, u = 18 i =22, m = 2 i = 9, m = 15 


