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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka grundskollärares och specialpedagogers uppfattningar om 

sitt arbete med åtgärdsprogram. Våra frågeställningar var: Vad anser lärare och 

specialpedagoger om sina förutsättningar i arbetet med åtgärdsprogram? Anser lärare och 

specialpedagoger att någonting behöver förändras, i så fall hur? För att ta reda på detta har vi 

använt oss av kvalitativ intervju som metod. Intervjuerna genomfördes med sex 

grundskollärare och fyra specialpedagoger på fem olika skolor i en medelstor kommun i norra 

Sverige. Resultatet visar att lärarna och specialpedagogerna upplever att arbetet med 

dokumentation kring åtgärdsprogram har ökat. Intervjupersonerna anser att dokumentation är 

viktigt men att processen, som den ser ut idag, är för omfattande. De slutsatser vi drar utifrån 

resultaten är att de viktigaste faktorerna som påverkar lärares och specialpedagogers arbete 

med åtgärdsprogram är bristen på tid, i vilken utsträckning man har tillgång till resurser i form 

av personal samt hur organisationen ser ut på både skol och huvudmanna nivå. 

 

Nyckelord 
Särskilt stöd, förutsättningar för lärare och specialpedagoger, dokumentation, 

arbetsbelastning, allmänna råd 
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1. Inledning 
Idag befaras att var femte elev i den svenska skolan är i behov av stöd utöver den ordinarie 

undervisningen på något sätt. I praktiken innebär det att i en normalstor klass på 20-25 elever 

kommer läraren att skriva 4-5 åtgärdsprogram per klass som under terminens gång skall följas 

upp och utvärderas samt omarbetas. Tillsammans med alla andra krav på dokumentation som 

föreligger en lärare tar detta mycket av arbetstiden. Dokumentation upplevs även av många 

som läraryrkets mest komplicerade uppgifter (Asp-Onsjö, 2008). 

Det ämnesområde vi valt att fokusera på är lärares och specialpedagogers uppfattning om sina 

förutsättningar för arbetet med åtgärdsprogram i grundskolan. Under pågående utbildning till 

lärare för grundskolans tidigare år läste vi under höstterminen 2011 kursen Specialpedagogik. 

Kursen uppmärksammade oss på olika aspekter av den specialpedagogiska praktiken och att 

våra kunskaper och förståelser inom detta område har stor betydelse för hur lärare lyckas 

skapa bra förutsättningar för alla elever. En av uppgifterna under kursen var att sätta sig in i 

arbetet kring ett åtgärdsprogram. Vi fick intervjua en specialpedagog samt upprätta ett eget 

åtgärdsprogram utifrån en fiktiv elev. Vår upplevelse, i likhet med Asp-Onsjö (2008), är att 

arbetet med åtgärdsprogram är en verksamhet där osäkerhet kan förekomma och att de 

kunskaper läraren besitter inte kommer till sin rätt då förutsättningarna för att göra 

åtgärdsprogrammet till ett levande dokument inte alltid ges. Med förutsättningar menar vi 

exempelvis materiella resurser, tillgång till specialpedagoger, extern expertis, 

kompetensutveckling/fortbildning, väl fungerande skolorganisation, tid till dokumentation och 

utvärdering av egen undervisning etc. 

Enligt den nya skollagen (SFS 2010:800) skall alla elever ges den ledning och stimulans som 

de behöver i sin personliga utveckling och lärande så att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningens mål styrs av 

skollag, läroplaner och kursplaner. Om en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås i årskurs 3, 6 eller 9 enligt kursplanerna, eller som visar andra svårigheter i sin 

skolsituation som gör att skolan på sikt befarar att eleven inte når kunskapskraven, ska rektorn 

på skolan se till att den elevens behov av särskilt stöd utreds. Visar utredningen att eleven är i 

behov av särskilt stöd ska detta stöd ges samt ett åtgärdsprogram upprättas.  

I och med övergången från en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd skola på 1990-talet har 

lärarnas arbete med dokumentation av elevernas kunskapsutveckling blivit allt viktigare 

(Skolverket, 2003; Isaksson, 2009). Idag är det fordrat att alla elever ska ha en individuell 

skriftlig utvecklingsplan med skriftliga omdömen i alla ämnen som eleven undervisas i. 

Orsaken till dessa krav var att tydligare information om varje elevs studieutveckling i 

förhållande till läroplanen och kursplanernas mål ansågs viktig för att öka måluppfyllelsen 

(Skolverket, 2010a). För elever i behov av särskilt stöd är även åtgärdsprogrammen en viktig 

del i denna dokumentation. Syftet med ett åtgärdsprogram är att se till att elevens behov av 

särskilt stöd tillgodoses. Tanken är att åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för 

pedagogerna när det kommer till att stödja eleven i den pedagogiska verksamheten 

(Skolverket, 2013a). 
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Forskning visar på brister i många skolors arbete med åtgärdsprogram. Det handlar bland 

annat om att åtgärdsprogrammen saknar relevant information, att elever inte får särskilt stöd 

trots att läraren rapporterat att behov finns samt att eleven ofta ses som bärare av problemet 

och att man sällan sätter elevens svårigheter i relation till omgivningen. Forskningen visar 

även att elever som får särskilda stödåtgärder är mer vanligt förekommande i de lägre 

skolåren än i de högre (Skolverket, 2003). Då vi utbildar oss till lärare för grundskolans 

tidigare år kommer vi att möta många av dessa elever. Vi ser därför arbetet att utreda hur 

lärare upplever de förutsättningar de har i arbetet med åtgärdsprogram som en viktig del för 

att kunna förbereda oss på de utmaningar vi kommer att möta i vårt kommande yrke.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vårt arbete är att undersöka grundskollärares och specialpedagogers uppfattningar 

om sitt arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. De forskningsfrågor vi 

har för avsikt att besvara är: 

• Vad anser lärare och specialpedagoger om sina förutsättningar i arbetet med 

åtgärdsprogram? 

• Anser lärare och specialpedagoger att någonting behöver förändras, i så fall hur? 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Under denna rubrik presenteras begrepp som kan vara bra för förståelsen av arbetet. 

Förutsättningar – I denna studie syftar vi med begreppet, förutsättningar för lärare, att lärarna 

ges tillgång till exempelvis resurser, specialpedagogisk kunskap, extern expertis, 

kompetensutveckling/fortbildning, väl fungerande skolorganisation, tid till dokumentation och 

utvärdering av egen undervisning etc. när det kommer till arbetsprocessen för åtgärdsprogram. 

Kunskapskrav – De lägsta krav på kunskaper som eleverna ska uppnå i årskurserna 3, 6 och 9 

i de ämnen som de undervisas i. Dessa krav står i läroplanens (Skolverket, 2011a) kursplaner. 

Relationellt och punktuellt perspektiv – Två övergripande synsätt på elever i skolsvårigheter 

inom den specialpedagogiska forskningen. Vilket perspektiv man har blir avgörande för hur 

man förstår elevens utmaningar. Ur ett relationellt perspektiv ser man elevers svårigheter i 

relation till miljön den befinner sig i, det innebär att fokus ligger på att anpassa miljön till 

eleven. Ur ett punktuellt synsätt ses eleven ensam bärare av sina problem och fokus ligger på 

att bota eller rätta till ”felet” hos eleven. Forskning kring åtgärdsprogram har visat att det ofta 

är det punktuella perspektivet som råder (Skolverket, 2002). 

Elevhälsan – Ett team som ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator samt personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. 

Tanken är att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att 

skapa förutsättningar för arbetssätt baserade på ökad samverkan mellan den särskilda 

elevvården, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser 

(Skolverket, 2013a). 
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Individ-, grupp- och organisationsnivå – De olika nivåer som ska tas i beaktande i utredning 

och skrivna åtgärder när det rör sig om elever i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2013a). Enligt forskning har åtgärdsprogrammen främst fokuserats på 

individnivå (Persson, 2002; Isaksson, 2009). 

Pedagoger – I detta arbete innefattar begreppet pedagoger både klasslärare och 

specialpedagoger. I andra fall preciseras vilken av yrkeskategorierna som avses.  
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2. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt presenteras delar av de styrdokument som skolans verksamhet måste 

förhålla sig till. Här ges en kort historisk tillbakablick i skolans styrdokument och vad de 

säger om elever i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram, vidare beskrivs vad dagens 

styrdokument tar upp. Fortsättningsvis redogörs för vilka elever som bedöms vara i behov av 

särskilt stöd och därför är föremål för åtgärdsprogram. Därefter beskrivs även vad särskilt 

stöd innebär och vad ett åtgärdsprogram är utifrån gällande lagar och litteratur. Vidare 

skildras i korthet hur dagens åtgärdsprogram vuxit fram. För att kunna förstå lärares och 

specialpedagogers arbete med åtgärdsprogram idag beskrivs därefter hur hela 

arbetsprocessen, enligt Skolverkets allmänna råd (2013a), bör gå till med kopplingar till 

litteratur. Utifrån forskning, litteratur och styrdokument redogörs avslutningsvis vilka 

förutsättningar som kan påverka lärares och specialpedagogers arbete med elever i behov av 

särskilt stöd och åtgärdsprogram.  

 

Vi har inte hittat någon forskning som belyser lärares och specialpedagogers syn på 

åtgärdsprogram eller de förutsättningar de ges i arbetet kring det. Förhoppningen är att denna 

studie ska bidra med det. Den valda litteraturen finner vi ändå relevant då den beskriver 

arbetsprocessen kring åtgärdsprogram och belyser den problematik som tidigare forskning 

visat på vid arbetet med åtgärdsprogram.  

2.1 Vad säger styrdokumenten? 
Under 2011 implementerades flera skolreformer i Sverige. Exempelvis kom en ny skollag 

(SFS 2010:800) och nya läro- och kursplaner, Lgr11 (Skolverket 2011a). Reformerna infördes 

i förhoppning om att resultaten i skolan skulle förbättras då såväl nationella som 

internationella undersökningar visat att resultaten för svenska elever försämrats under en lång 

tid (Skolverket, 2010b). Den svenska grundskolan har sedan 1990-talet varit mål- och 

resultatstyrd. Skolverksamhetens riktlinjer och bestämmelser för mål och innehåll styrs av så 

kallade styrdokument. Dessa innefattar skollagen, grundskoleförordningen samt läro- och 

kursplaner. Riksdagen stiftar skollagen som innehåller de grundläggande bestämmelserna för 

den svenska skolan. En förordning beslutas av regeringen och är ett tillägg till de föreskrifter 

som finns i skollagen. Förordningar är rättsregler och ska följas på samma sätt som skollagen. 

Den nya läroplanen, Lgr11, består av skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer samt kursplanerna för ämnena med kunskapskrav för varje ämne.  

2.1.1 Skollagen 

Från och med juli 2011 tillämpas en ny skollag i Sverige, SFS 2010:800. Den föregående, 

SFS 1985:1100, har varit gällande sedan 1985 med vissa kompletteringar under åren. I den 

gamla skollagen beskrivs att elever som behöver särskilt stöd ska få det men utan några vidare 

specifikationer. Att åtgärdsprogram ska upprättas nämns inte trots att begreppet myntades 

flera år tidigare och finns beskrivet i läroplanen redan 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980). I 

dagens skollag beskrivs mer ingående vilka elever som är i behov av särskilt stöd genom att 

det förtydligats att de är de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller visar andra 
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svårigheter i sin skolsituation. I lagen regleras även att stödet i första hand ska ges inom den 

elevgrupp eleven tillhör. 

Vad gäller utformningen av det särskilda stödet står det: 

10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att 

eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 

2010:800, kap.3). 

Vidare finns även krav i skollagen på att rektor ansvarar för att en utredning skyndsamt ska 

ske för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i 

skolsituationen. Elevhälsans medverkan har även förstärkts genom att det numera är krav på 

att en utredning ska ske i samverkan med elevhälsan. Lagen reglerar även att ett 

åtgärdsprogram ska upprättas om det efter utredning framkommer att en elev är i behov av 

särskilt stöd (SFS 2010:800). 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller av personal som rektor delegerat uppgiften till. 

Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller 

i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon 

annan. Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller 

den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte 

ska utarbetas (SFS 2010:800, kap.3). 

Kraven på dokumentation kring arbetsprocessen för utarbetandet av ett åtgärdsprogram har 

ökat i och med den nya skollagen. Den lyfter fram rektors ansvar liksom elevens och 

vårdnadshavarnas rättigheter i deltagandet av arbetet. Sammanfattningsvis kan sägas att 

dagens skollag, i jämförelse med den äldre, på ett tydligare sätt beskriver vilka barn som är i 

behov av stöd, hur det ska utredas och hur stödet ska dokumenteras. 

2.1.2 Läroplaner 

Mellan året 1970-74  genomfördes en statlig skolutredning i Sverige, Skolans inre arbete, eller 

SIA- utredningen. Syftet var att hitta lösningar på problemen för elever i skolsvårigheter och 

förbättra skolmiljön. SIA-utredningen betonade starkt vikten av åtgärdsprogram för elever i 

skolsvårigheter och framhävde att svårigheterna skulle analyseras utifrån ett relationellt 

perspektiv (Asp-Onsjö, 2006). Brister som lyftes fram i SIA-utredningen fick genomslag och 

ledde till att det i läroplanen för grundskolan 1980, det vill säga Lgr80, lades fokus på att man 

i skolan skulle försöka motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. Läroplanen tog upp att 

skolan måste utforma innehåll, arbetssätt och organisation så att den kan anpassas till eleven 

(Skolöverstyrelsen, 1980). Fortsättningsvis infördes även krav på upprättandet av 

åtgärdsprogram för elever i skolsvårigheter. Direktiven var att åtgärderna i programmen 

skulle beröra såväl individ-, grupp- som organisationsnivå (Skolverket, 2003). I Lgr80 är 

ansvarsfördelningen vag. Ansvaret för elever i behov av särskilt stöd beskrivs som "skolans 

ansvar" och inte enskilda individers (Skolöverstyrelsen, 1980). 
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I den efterkommande läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet som togs i bruk 

1994, Lpo94, beskrivs att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd. Läraren skall utgå ifrån varje elevs individuella behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande samt kunna stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som 

har svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Lpo94, s.4) 

 

I Lpo94 lyftes även rektors särskilda ansvar fram. Exempelvis tar den upp att rektor ska se till 

att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas på ett sätt som gör att alla elever får 

det särskilda stöd och hjälp de behöver, att resursfördelning och stödåtgärder anpassas efter 

lärarens värdering av de behov hon anser att eleven har. Rektor ansvarar även för att 

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett professionellt sätt (Utbildningsdepartementet, 1994). I jämförelse med 

Lpo94 har inga förändringar skett fram till dagens läroplan, Lgr11, för vilket ansvar skolan, 

läraren och rektorn har att stödja elever i behov av särskilt stöd. Däremot har 

ansvarsfördelningen från Lgr80 till Lpo94 och dagens läroplan, Lgr11, blivit mycket 

tydligare. Det som i Lgr80 beskrevs som skolans och skolledningens ansvar är från och med 

Lpo94 och Lgr11, uppdelat på: alla som jobbar i skolan, lärarens ansvar och rektors ansvar. 

Där alla har specificerat vilka ansvarsområden som just deras roll har för elever i behov av 

särskilt stöd. Det som tidigare beskrevs som hela skolledningens ansvar är idag också 

fokuserat till en person, rektor (Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2011a). 

Nuvarande läroplan, Lgr11, beskriver däremot inte alls lika ingående, som Lgr80, skolans 

arbete för att stödja elever i svårigheter, endast att så skall ske. Begreppet åtgärdsprogram 

nämns inte alls. 

 2.2 Elever i behov av särskilt stöd 
Som skollagen fastslår skall en utredning ske om det befaras att en elev inte kommer att 

uppnå kunskapskraven i årskurs 3, 6 eller 9, eller att eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation som gör att skolan på sikt befarar att kunskapskraven inte nås. Enligt 

Skolverkets allmänna råd (2013a) kan det handla om att eleven vantrivs i skolan, har 

svårigheter att fungera i gruppen, koncentrationssvårigheter, psykosociala besvär, tal- och 

språksvårigheter eller hög frånvaro.  Oavsett om det framkommer svårigheter inom ramen för 

undervisningen, genom resultat på prov eller diagnoser, genom uppgifter från lärare, övrig 

skolpersonal, eleven själv eller dess vårdnadshavare skall detta anmälas till rektor som 

beslutar om utredning. Utredningen, som vanligtvis genomförs av klasslärare eller 

specialpedagog (Persson, 2002), ska kartlägga elevens hela skolsituation, det vill säga att den 

som utreder ser till villkoren för elevens skolsituation på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Utifrån kartläggningen ska det gå att bedöma om eleven faktiskt är i behov 

av särskilt stöd och i sådana fall även kunna bedöma vilket stöd eleven är i behov av 

(Skolverket, 2013a). För de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd för att nå 

kunskapskraven skall det utöver den individuella utvecklingsplanen, som alla elever har, 
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upprättas ett åtgärdsprogram som stöd för lärandet. En del elever kommer av den orsaken att 

ha både en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. 

Öhlmér (2011) skriver att elever i behov av särskilt stöd som begrepp nästan har blivit en 

sorts etikett på en ganska väl avgränsad grupp barn och att det för skolan har blivit en 

självklarhet vilka barn det gäller. Hon menar att vi borde tänka om och skriver att alla elever 

behöver sitt särskilda stöd. De elever som utvecklas fort och har kommit långt i sin inlärning 

behöver också särskilt stöd. Istället för att tala om vilka elever som är i behov av stöd och 

vilka som inte är det menar hon att det istället borde talas om vad det egentligen handlar om, 

nämligen individualisering. 

2.3 Vad är särskilt stöd? 
I skollagen beskrivs, som tidigare nämnts, att elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd 

ska ges det stödet (SFS 2010:800). Vad är då särskilt stöd? Det finns ingen definition av 

begreppet särskilt stöd i lagtexten mer än att stöd skall ges på det sätt och i den omfattning 

som behövs för att ge eleven förutsättningar att nå kunskapskraven (SFS 2010:800). 

Utifrån skollagen kan sägas att det som gör att ett stöd är särskilt är att eleven utan det riskerar 

att inte nå kunskapskraven. Eftersom skolan ska anpassas till varje individs särskilda behov 

kan det vara svårt att avgöra var gränsen går mellan individanpassad undervisning och särskilt 

stöd. Vad som menas med särskilt stöd blir därför en professionell bedömning som de som 

arbetar i skolan måste göra från fall till fall (Skolverket, 2013a). Skolverket ger dock i sina 

allmänna råd (2013a) några exempel på åtgärder som kan genomföras för en elev i behov av 

särskilt stöd. Det kan vara sätt att strukturera undervisningsstoffet, använda anpassade 

läromedel, sätta in motivationsskapade åtgärder eller att använda pedagogiska hjälpmedel till 

exempel digitala verktyg.  

2.4 Vad är ett åtgärdsprogram? 
Ett åtgärdsprogram är ett skriftligt dokument som utarbetas ifall det finns information som 

visar att en elev anses behöva någon form av särskilda stödåtgärder. Asp-Onsjö (2006) skriver 

att avsikten med åtgärdsprogram är att möjligheten till måluppfyllelse ska öka för de elever 

som annars riskerar att inte nå målen. Fortsättningsvis skriver hon att arbetet med 

åtgärdsprogrammen syftar till att skolans möjligheter att ta emot alla elever i den reguljära 

undervisningen ska stärkas. 

Enligt Skolverket (2013a) ska det i åtgärdsprogrammet dokumenteras vilka svårigheter samt 

vilket behov av stöd eleven har. Detta skrivs utifrån den information som den tidigare 

utredningen och kartläggningen har visat. Med utgångspunkt i de behov av stöd eleven har 

formuleras sedan kortsiktiga och långsiktiga mål som fokuserar på målen i läroplanen och 

kunskapskraven i kursplanerna. Dessa mål skall vara möjliga att följa upp och utvärdera och 

måste därför vara konkreta. De långsiktiga målen, att kunskapskraven ska nås, kan kännas 

onåbara för eleven (Persson, 2002). Därför är det viktigt för självkänslan och självförtroendet 

att arbeta mot mål på kortare sikt, då eleven kan känna att målen är möjliga att nå. De åtgärder 

som skolan ska sätta in skrivs sedan in i programmet. Vidare skrivs även vem som ansvarar 

för vilka åtgärder och när dessa ska följas upp och utvärderas (Skolverket, 2013a). 
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2.5 Åtgärdsprogrammets framväxt 
I SIA-utredningen användes begreppet åtgärdsprogram för första gången. Syftet med SIA-

utredningen var just att granska skolornas inre arbete (SOU 1974:53). Grundidén med det nya 

begreppet var att skolan skulle frångå de tidigare planer som upprättades för barn i behov av 

särskilt stöd. De tidigare planerna, s.k. undervisnings- och träningsprogram, fokuserade endast 

på elevens träning av färdigheter. I dessa planer var synsättet på eleven punktuellt och 

insatserna var framförallt fokuserade på att eleven skulle "botas" för att kunna följa den 

reguljära undervisningen (Skolverket, 2001). I utredningen menade man att synsättet på elever 

i svårigheter istället skulle vara relationellt och att det var skolans verksamhet och inte eleven 

som skulle stå i fokus för åtgärder och vidareutveckling av undervisningen (SOU 1974:53). 

Perspektivförskjutningen betydde att stödet till eleven skulle ta sin utgångspunkt i ett 

helhetsperspektiv. Vilket innebar att undervisningsstoff, arbetsformer, arbetssätt, relationer i 

gruppen samt relationen till de vuxna skulle ses över och utvecklas. Vidare skulle skolans 

organisation, värderingar, attityder och synsätt på elevers lärande och kunskapsutveckling 

samt personalens behov av kompetensutveckling sättas i fokus. Utredningen betonade även att 

eleven och dess vårdnadshavare skulle engageras och ges en central roll i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2001). 

2.6 Arbetsprocessen för åtgärdsprogram 

2.6.1 Vad är de allmänna råden? 

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (2008) utarbetades efter att tidigare 

aktuell forskning (Skolverket, 2011b) visat att behoven av en tydligare handledning vid 

upprättande av åtgärdsprogram behövde utvecklas. Sedan dess har det hänt mycket inom 

skolvärlden. Idag har lärarna nya läroplaner, kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav att 

följa. Utbildningen regleras även av en ny skollag och nya skolförordningar. Bestämmelserna 

i dessa styrande dokument har i vissa avseenden förändrats jämfört med de gamla vad rör 

arbetet med åtgärdsprogram. Kraven på dokumentation i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd har blivit allt mer framträdande. Därför ansåg Skolverket att det fanns behov av 

nya allmänna råd för arbetet med att stödja personal, skolor och huvudmän. I april 2013 kom 

de nya råden från Skolverket ut. Dessa allmänna råd ersätter de som upprättades 2008 och 

utgår från de nya bestämmelserna i skollag och läroplaner. Syftet med de allmänna råden är 

att de ska vara ett stöd för anställda inom skolan samt kommunen i arbetet att följa de 

bestämmelser som styr skolan. De innehåller rekommendationer för hur bestämmelserna kan 

tillämpas. Råden ska följas såvida en skola inte kan påvisa att den uppfyller bestämmelserna 

på annat sätt. Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för att utbildningen 

utförs enligt styrdokument och författningar. Därför har de ett ansvar att se till att rektorer och 

lärare ges förutsättningar att följa de allmänna råden (Skolverket, 2013a).  

2.6.2 Arbetsgången 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2013a) är arbetet med åtgärdsprogram en process i flera 

steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva stöd utöver ordinarie 

undervisning, utreda vilka behoven är, utarbeta ett åtgärdsprogram ifall utredningen visar att 

det behövs, genomföra åtgärderna samt följa upp och utvärdera åtgärderna.  
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2.6.2.1 Uppmärksamma 

Enligt Skolverket (2013a) är det viktigt att tidigt uppmärksamma signaler om att elever inte 

utvecklas mot målen i läroplanen, mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås enligt 

kursplanerna eller om andra typer av skolsvårigheter existerar. Annars riskerar svårigheterna 

att växa sig större. Detta stärks av Öhlmèr (2011) med detta citat: Ju tidigare och 

noggrannare vi uppmärksammar och dokumenterar även de små problemen, desto färre stora 

svårigheter får vi att brottas med under grundskolans sista år. (Öhlmér, 2011, s.14) 

Skolan har även ett ansvar att så snart som möjligt meddela eleven och elevens 

vårdnadshavare om att svårigheter finns som gör att skolan vill utreda om eleven behöver 

extra stöd utöver den ordinarie undervisningen. Rektorns roll, enligt allmänna råden (2013), är 

att se till att rutiner finns för vad som gäller när lärare eller någon annan uppmärksammar 

svårigheter hos en elev och att dessa är förankrade hos personalen. Persson (2002) visar att 

det i regel är klasslärare och specialpedagoger som är de första att uppmärksamma och ta 

initiativ till att en utredning skall ske.  Han menar att detta inte är oväntat då det är i 

klassrummet som elevens skolsvårigheter främst visar sig. Studien visar även att det förefaller 

troligt att elevers olika problem är svårare att upptäcka om elevgrupperna är stora. Vidare 

anser han att det sannolikt är mer problematiskt att på skolor med få eller inga 

specialpedagoger identifiera svårigheter hos eleverna.  

2.6.2.2 Utreda 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2013a) ska utredningen syfta till att ge skolan en överblick 

över elevens totala skolsituation. Den ska fungera som underlag för att förstå varför eleven 

har svårigheter och vilka elevens behov av stöd är. I de allmänna råden från 2013 har rektors 

ansvar i jämförelse med allmänna råden 2008 förtydligats. Rektor ansvarar för att fungerande 

rutiner finns för hur utredningen, och de andra delarna i processen, ska gå till och för att all 

personal som genomför utredningar känner till dem. Det är även rektors ansvar att utredning 

sker men uppgiften att utreda delegeras ofta till lärare och specialpedagog (Persson, 2002). 

Utredningen ska ske i samråd med elevhälsan vars huvudsakliga uppgift är att bidra till 

skapandet av miljöer som underlättar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Behovet av 

samarbete med elevhälsan varierar dock från fall till fall. Samarbete med den medicinska 

delen av elevhälsan är t.ex. inte alltid nödvändig. Personal med specialpedagogisk kompetens 

har däremot, med sin särskilda kompetens, oftast en central roll i arbetet med utredningen 

(Skolverket, 2013a). 

De allmänna råden från Skolverket (2013a) tar upp att utredningarna kan variera i omfattning. 

En del av dem kan göras relativt enkla. De ger exemplet att om en elev riskerar att inte nå 

kunskapskraven i ett enstaka ämne och om anledningarna till detta är uppenbara behöver 

utredningen inte vara speciellt omfattande. I andra fall kan en elevs svårigheter vara mer 

omfattande och beröra flera ämnen. Vid sådana tillfällen kan en grundligare utredning krävas 

där hela elevens skolsituation behöver kartläggas och analyseras. Vid grundligare utredningar 

krävs oftast att större delar av elevhälsan kopplas in (Skolverket, 2013a; Asp-Onsjö, 2006). 

Ibland behöver skolans pedagogiska utredning även kompletteras med extern 

utredningskompetens. De olika externa utredningarna, t.ex. psykologiska, sociala och 
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medicinska, kan då fungera som underlag för bedömningar av elevens behov av särskilt stöd. 

Psykologisk expertis är enligt undersökningar relativt vanligt förekommande vid utredningen. 

Likaså medicinska och sociala utredningar, om än i mindre omfattning (Skolverket, 2003). 

Allmänna råden (Skolverket, 2013a) beskriver att utredningen kan göras i två delar: 

kartläggning och bedömning.  Utredningen inleds med en kartläggning av elevens svårigheter 

och skolsituation på individ- grupp- och skolnivå. Enligt råden är det viktigt att 

kartläggningen har pedagogiskt fokus med tyngdpunkt på hur skolan kan utforma och anpassa 

sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för den enskilda eleven. Utredningen bör, 

med utgångspunkt från elevens svårigheter, handla om skolmiljön kring eleven samt 

undervisningens innehåll och metoder. Vad som menas med skolnivå förtydligas med 

exemplet att det kan handla om hur skolan fördelar resurser och organiserar sin verksamhet. 

Vidare skriver de att det på gruppnivå kan handla om att kartlägga vilka pedagogiska metoder 

som används, hur elevgruppen fungerar samt hur lärmiljön är organiserad (Skolverket, 

2013a). Vid kartläggning på organisations/skolnivå och gruppnivå skriver Ljungblad (2003) 

att det är på dessa nivåer man bör börja studera svårigheterna då det är där det ofta går att se 

komplexiteten kring barnets upplevda svårigheter. Om man istället börjar på individnivå finns 

risken att barnet kan bli ”bärare av svårigheten”, det Skolverket (2002) benämner som ett 

punktuellt perspektiv. Ljungblad (2003) menar även att när skolan väl kartlagt och gjort 

förändringar på organisationsnivå/skolnivå varar de en längre tid. Det innebär att om det tre 

veckor senare skall upprättas ett nytt åtgärdsprogram för en annan elev så behövs inte hela 

kartläggningen av denna nivå göras om utan kanske endast vissa delar. Det är dock alltid 

skolorna själva som avgör hur länge kartläggningen på organisationsnivå kan användas innan 

det görs en helt ny. 

I Skolverkets allmänna råd (2013a) är exemplen för kartläggning på individnivå till antalet 

många fler än på grupp- och skolnivå. Här nämns observationer av eleven i olika situationer, 

de anpassningar man tidigare gjort och hur dessa har fungerat. Även uppgifter från eleven och 

dess vårdnadshavare, den individuella utvecklingsplanen, resultat från prov, 

frånvarorapporter, underlag från elevhälsan, underlag från extern utredningskompetens samt 

underlag från tidigare åtgärdsprogram. Tidigare forskning har visat att skolorna haft 

svårigheter att genomföra den pedagogiska utredningen på ett tillfredsställande sätt.  Flera 

forskare (Ahlberg, 2001; Persson, 2002; Isaksson, 2009; och Skolverket, 2003) visar att de 

flesta kartläggningarna lägger störst fokus på individnivå och att det punktuella perspektivet 

(Skolverket, 2002) på skolsvårigheter är framträdande. I Skolverkets rapport ”Kartläggning av 

åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan” (2003) tydliggörs att det i de pedagogiska 

kartläggningarna väldigt sällan är lärarens undervisning som blir föremål för granskning. En 

av anledningarna till detta tros höra samman med att det ofta är läraren själv som genomför 

observationerna för att skaffa information till kartläggningen. Oftast handlar det om att 

observera och intervjua eleven och att studera interaktionen mellan eleverna i klassrummet 

(Skolverket, 2003). Om lärarens undervisning ska granskas kräver det även att ytterligare en 

person måste befinna sig i klassrummet. Med tanke på den resursknapphet skolan måste 

förhålla sig till är det inte särskilt märkligt att detta inte sker hävdar Persson (2002). I likhet 

med det Skolverket (2003) tar upp visar Isaksson (2009) i sin avhandling att det i 
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kartläggningen av elevens skolsituation alltför ofta fokuseras på individnivå. Han skriver att 

viss kartläggning förekommer på gruppnivå men inte i lika stor utsträckning som 

individnivån. Organisations/skolnivå tas sällan i beaktande överhuvudtaget. I avhandlingen 

skriver han att ett punktuellt perspektiv på elevers skolsvårigheter fortsatt är vanligt 

förekommande i skolan. Liknande resultat påvisar Ahlberg (2001). Hon skriver att det råder 

stor osäkerhet kring rutinerna vid upprättandet och uppföljning samt hur åtgärdsprogrammen 

skall utformas. Även hennes resultat visar att förståelsen för elevens svårigheter oftast 

fokuseras på individens tillkortakommanden och att åtgärderna till största del är inriktade på 

ensidig färdighetsträning. 

När kartläggningen är klar ska, enligt allmänna råden (Skolverket, 2013a), alla som deltagit i 

den göra en gemensam bedömning och analys av den information som framkommit för att 

skapa en helhetsbild av elevens situation. De ska tillsammans komma fram till om eleven är i 

behov av särskilt stöd och i så fall vilka behov av särskilt stöd och anpassningar som eleven 

har. Visar utredningen att eleven inte är i behov av särskilt stöd utan att elevens behov kan 

tillgodoses genom anpassningar i det dagliga pedagogiska arbetet ska, enligt skollagen (2010), 

ett åtgärdsprogram inte utarbetas. Visar utredningen däremot att eleven är i behov av särskilt 

stöd för att nå kunskapskraven ska ett åtgärdsprogram upprättas (SFS 2010:800). Om de 

statliga bestämmelserna kring elever i behov av stöd följdes, skulle antalet elever som får 

särskilt stöd vara lika stor som antalet som bedöms vara i behov av stöd (Persson, 2002). I sin 

studie från 2002 visar Bengt Persson att detta inte sker. Studiens resultat visar att 21 % av 

eleverna i undersökningen bedöms vara i behov av särskilt stöd utöver den vanliga 

undervisningen medan endast 17 % faktiskt får det stödet. Resultaten visar även att 13 % av 

eleverna i studien har ett åtgärdsprogram. Detta innebär att ungefär var femte elev anses ha så 

pass stora skolsvårigheter att de behöver extra stöd men att alla inte får det. Samt att 

åtgärdsprogram saknas för var fjärde elev som får särskilt stöd (Persson, 2002). 

Skolan måste dokumentera de utredningar som utförs skriftligt eftersom det för elevens 

vårdnadshavare ska vara möjligt att överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram samt för beslut 

om att inte upprätta ett åtgärdsprogram (SFS 2010:800). Vid överklagan måste man kunna gå 

tillbaka till utredningen för att se vad som framkommit och hur skolan har bedömt situationen. 

Det bör framgå av utredningen när den är gjord, vilken befattning personen som gjort den har 

och om eleven, vårdnadshavaren eller extern kompetens varit involverad (Skolverket, 2013a). 

Enligt Skolverket (2013a) är samarbete med eleven själv och vårdnadshavaren viktig för att så 

goda förutsättningar som möjligt ska skapas för eleven. Skolans personal måste vara lyhörd 

och ta hänsyn till de unika kunskaper som eleven och vårdnadshavaren har om situationen. 

Motsätter sig vårdnadshavarna en utredning är det rektor som ansvarar för att föra en dialog 

med dem och skapa tillit till skolans professionella bedömning. Om vårdnadshavaren trots 

ansträngningar från skolan sätter sig emot att en utredning görs kan detta ändå ske om skolan 

anser att det är för barnets bästa. Vid kompletterande utredningar, exempelvis psykologiska 

och medicinska, måste däremot alltid vårdnadshavaren ge sitt medgivande. 
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2.6.2.3 Utarbeta 

Skolverkets allmänna råd (2013a) menar att skolans uppdrag är att utarbeta 

åtgärdsprogrammen så att de blir ett fungerande redskap i det praktiska arbetet med att stödja 

elever i behov av särskilt stöd. De delar upp arbetet med att utarbeta ett åtgärdsprogram i 

följande tre delar; behov, mål och åtgärder. I åtgärdsprogrammet anges till en början de 

svårigheter samt behov av särskilt stöd som eleven har. De kan hämtas från utredningen och 

ligger till grund för att utarbeta mål och åtgärder. På samma sätt som i utredningen är det här 

viktigt att undvika värdeladdade formuleringar om personliga egenskaper eftersom de kan 

skada elevens självbild (Skolverket, 2013a). I en forskningsrapport (Skolverket, 2011b) 

redogörs att elever ofta beskrivs i negativa ordalag som exempelvis aggressiv, långsam, 

orolig, störande, envis och att detta kan ge eleven en negativ självbild som sitter kvar länge. 

Detta påpekar även Ljungblad (2003). Hon menar att det oftast är när lärarna ska beskriva 

elevens svaga sidor som de har svårt att uttrycka sig värderingsfritt. Uppgiften är att beskriva 

och inte bedöma eleven som person i åtgärdsprogrammet.  

Under rubriken mål dokumenteras de mål som åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska inriktas 

mot. Skolverket (2013a) anser att det är viktigt att målen utgår från de behov eleven har samt 

att de är tydliga med sikte på kunskapskraven och kunskapsmålen. Det ska finnas mål på både 

lång och kort sikt och de ska vara utvärderingsbara. Konkreta och utvärderingsbara mål gör 

det enklare att bedöma vilka åtgärder som fungerar. Fortsättningsvis framhålls vikten av att 

åtgärderna likt målen är konkreta och utvärderingsbara. De ska också tydligt framgå hur de är 

kopplade till elevens behov och de mål som satts upp i åtgärdsprogrammet.  

Öhlmér (2011) framhåller att även åtgärderna, likt utredningen, skall skrivas utifrån individ-, 

grupp och organisations/skolnivå. Skolan får inte nöja sig med att skriva åtgärder enbart på 

individnivå, då det kanske inte alls är individen som är problemet. Hon menar att skolproblem 

inte får förvandlas till elevproblem. I de allmänna råden (Skolverket, 2013a) förtydligas dock 

inte att åtgärderna bör skrivas på dessa tre nivåer utan endast att utredningen ska innefatta alla 

nivåer. Skolverket (2003) och Isaksson(2009) visar, trots det Öhlmér (2011) skriver, att större 

delen av åtgärderna som sätts in är på individnivå. Däremot menar Isaksson (2009) att fler 

åtgärder idag sätts in på grupp- och organisationsnivå än vad som gjorts tidigare. En annan 

brist som framkommit är att samma åtgärder oftast sätts in oavsett vilka svårigheter eleven 

hade. Åtgärderna är dessutom sällan utvärderingsbara (Asp-Onsjö, 2006). Att skriva konkreta 

åtgärder för vad som skall göras på så sätt att det går att utvärdera är en av de svåraste 

uppgifterna enligt Öhlmér (2011). 

Åtgärdsprogrammet ska enligt Skolverkets allmänna råd (2013a) utarbetas tillsammans med 

eleven och dess vårdnadshavare. Även om styrdokumenten föreskriver detta så genomförs det 

enligt Asp-Onsjö (2006) i begränsad omfattning i praktiken. Hennes undersökning visar att 

upprättandet av åtgärdsprogrammen ofta sker före mötet med vårdnadshavaren. När de sedan 

träffas innebär mötet snarare att, istället för att det sker i samråd, försöka övertyga föräldrarna 

om hur elevens problematik bör förstås. Skolverket (2003) menar att det rimligtvis är 

vårdnadshavarna som känner barnet bäst och därför kan och ska bidra med information som 

kan vara betydelsefull för hur man utformar stödet. I fall vårdnadshavarens och elevens 

delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogrammet uteblir, riskerar programmet att enbart 
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representera skolpersonalens syn på elevens skolsvårigheter samt hur man bör hantera dem 

(Isaksson, 2009). Isaksson (2009) menar dock att denna risk även kan förekomma när 

föräldrarna är med i upprättandet då de kan vara svårt att hävda tolkningsföreträde gentemot 

skolpersonalens expertkunskaper.  

För att garantera att åtgärderna i programmet sätts in ska ansvarfördelningen vara tydlig. 

Därför bör det enligt de allmänna råden (Skolverket, 2013a) framgå vilken person som 

ansvarar för de olika åtgärderna och vilken befattning den personen har. Som tidigare 

beskrivits förespråkar de samarbete mellan skolan och hemmet i arbetet med åtgärdsprogram. 

De påpekar däremot att ansvaret för åtgärderna i första hand ska ligga på skolan och inte på 

vårdnadshavarna. Enligt Ljungblad (2003) ger ett gott samarbete och en god kommunikation 

mellan skola och hem trygghet till eleven. Hon menar dock att eftersom åtgärderna ska var 

utvärderingsbara från skolans sida så ska inga åtgärder som eventuellt sätts in i hemmet finnas 

med i åtgärdsprogrammet. Vidare hävdar hon att sådant kan diskuteras muntligt om 

vårdnadshavarna har idéer om vad de kan bidra med i hemmet men det ska inte finnas med i 

det skriftliga dokumentet.  

I de allmänna råden (Skolverket, 2013a) framhävs vikten av att åtgärdsprogrammet är 

dokumenterat skriftligt eftersom vårdnadshavare idag ska ha möjlighet att överklaga ett 

åtgärdsprogram. I dokumentet ska det framgå vem programmet gäller, vilket lagrum beslutet 

grundar sig på, datum, vem beslutfattaren är och vilket datum vårdnadshavaren fått ta del av 

åtgärdsprogrammet. Det sistnämna eftersom åtgärdsprogrammet endast kan överklagas inom 

tre veckor från att vårdnadshavaren har fått ta del av det. 

2.6.2.4 Genomföra 

Enligt Skolverket (2013a) har rektor ansvar för att alla som på något vis är involverade i 

åtgärderna för att stödja en elev har tillgång till åtgärdsprogrammet. Arbetet med åtgärderna 

ska inledas så fort som möjligt efter att programmet blivit klart. Här poängteras även vikten 

av att engagera eleven och tydliggöra att målen i åtgärdsprogrammet är ett led i utvecklingen 

mot kunskapskraven. Elevens delaktighet anses viktig för motivationen och viljan att lära. 

Vidare beskriver de allmänna råden vikten av att uppmärksamma och uppmuntra elevens 

starka sidor i åtgärderna och ge stöd i de situationer som i utredningen visat sig vara 

problematiska. Att elevens starka sidor lyfts fram och att det är viktigt att studera vilka 

erfarenheter det enskilda barnet har med sig till skolan så att undervisningen kan bygga på 

dessa påvisar både Öhlmér (2011) och Ljungblad (2003). Öhlmér (2011) skriver att om man 

alltid skall lyfta fram det som eleven kan även om det är långt ifrån målet. Det är trots allt 

styrkorna som måste vara grunden att bygga på när det kommer till åtgärderna. Det är viktigt 

att sätta styrkorna på pränt tillsammans med eleven för att visa att skolan har uppmärksammat 

dem. 

2.6.2.5 Följa upp och utvärdera 

Likt de andra momenten i arbetet kring ett åtgärdsprogram ansvarar även rektor för att det 

finns fungerande rutiner kring uppföljning och utvärdering. Asp-Onsjö (2006) hävdar i sin av 

avhandling att rektors intresse och engagemang genom hela processen i arbetet med 

åtgärdsprogram får stor betydelse i praktiken. Visat intresse uttrycker dels en inställning att 
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åtgärdsprogram ses som något viktigt och dessutom medverkar det till en form av kontroll av 

processen (Asp-Onsjö, 2006). Persson (2002) menar dock att rektor ofta är mer nöjd med 

skolans stödåtgärder än vad både lärare och specialpedagoger är. Han skriver även att ju 

närmare elever i behov av särskilt stöd man arbetar desto starkare är upplevelsen att 

resurserna inte räcker till. En del av förklaringen till detta menar författaren kan ligga i 

respektive professions intresse att bevaka sitt eget område. Som rektor vill man visa att den 

resursfördelning man gjort är riktig och tillräcklig medan man som specialpedagog eller 

lärare, utifrån sin kompetens, vill visa att behoven egentligen är större än det resurserna 

täcker. 

Med uppföljning menas enligt Skolverkets allmänna råd (2013a) att de ansvariga pedagogerna 

följer upp åtgärderna. De som arbetar med åtgärdsprogrammen ska fortlöpande se till att den 

ansvarige för varje åtgärd har genomfört den, att resultatet utvärderas och att nya mål sätts 

upp. Utvärdering är en mer systematisk analys som görs på en inplanerad tidpunkt en viss tid 

efter att genomförandet startat. Den ska göras tillsammans med eleven och vårdnadshavaren 

och då diskuteras om målen har uppnåtts och hur åtgärderna fungerat. Behövs mer tid för att 

eleven ska nå de uppsatta målen sätts ett nytt datum upp för nästa utvärdering. Det är dock 

viktigt att utvärderingen då har visat att åtgärderna ger resultat. Undersökningar har visat att 

samma åtgärdsprogram kan användas under en lång tid trots att åtgärderna inte visat sig ge 

några resultat (Skolverket, 2011b). Om utvärderingen visar att mål och stödåtgärder behöver 

förändras utarbetas ett helt nytt åtgärdsprogram.  

2.6.2.6 Avsluta 

Det varierar hur länge en elev är i behov av särskilt stöd. Vissa elever behöver endast ett 

åtgärdsprogram under en kortare tid medan andra elever kommer att vara i behov av ett 

program under hela sin skoltid. Om skolans personal efter samråd med eleven själv och 

vårdnadshavaren bedömer att en elev inte är i behov av stöd längre avslutas 

åtgärdsprogrammet. Även ett beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram ska vara dokumenterat 

eftersom det kan överklagas. Samma regler för formalia gäller för det som för beslut om 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2013a). 

2.7 Pedagogers förutsättningar i arbetsprocessen 

I denna avslutande del av litteraturgenomgången presenteras faktorer som kan påverka 

pedagogers förutsättningar i arbetet med årgärdsprogram.  

2.7.1 Stat och huvudman 

Då det är staten som genom skollag och styrdokument reglerar lärares arbetsuppgifter 

påverkar de förutsättningarna för lärarna att arbeta på ett sätt som skapar kvalitet och 

likvärdighet. Samtidigt har skolans huvudmän och rektorer en viktig roll när det kommer till 

att skapa förutsättningar för lärares arbete. Inom ramen för de förutsättningar som stat, 

huvudman och rektor ger, har samtidigt lärarna själva ett ansvar att använda sin tid på ett sätt 

som gör att eleverna får möjlighet att nå kunskapskraven (Skolverket, 2013b). 

2.7.2 Skolans organisation 

Att skolans organisation fungerar bra är viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett 

bra sätt. Därför är det viktigt att samarbetet mellan skolledning och personal är väl fungerande 
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(Ahlberg, 2001).  Enligt skollagen har rektor det yttersta ansvaret att se till att rutiner finns för 

hela processen kring ett åtgärdsprogram och att de är förankrade hos personalen. Många av 

rektors uppgifter kan delegeras till en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet för 

att utföra uppgiften. Det är dock alltid rektor som har ansvar för att deras enhet är organiserad 

utifrån gällande lagar och förordningar (SFS 2010:800). Öhlmér (2011) lyfter fram att det 

vore bra om varje enskild skola hade en välförankrad handlingsplan som används i praktiken. 

Den ska ge en grundläggande beredskap för arbetet med åtgärdsprogram så att alla som 

medverkar vid processen är medvetna om vilka rutiner som gäller på skolan.  

2.7.3 Allmänna råden 

Rektors ansvar enligt lagen bryts ner och förtydligas i de allmänna råden. Där beskrivs vad 

rektor ska göra för att skolan ska ha ett fungerande system för utredning och upprättande av 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2013a). Syftet med de allmänna råden är att de ska stödja 

huvudman, d.v.s. kommunen, samt de anställda inom skolan i arbetet med åtgärdsprogram. 

Anledningen till att de allmänna råden upprättades var att arbetsprocessen med 

åtgärdsprogram visat sig vara komplex samt att det genom undersökningar framkommit 

brister i arbetet (Skolverket, 2008). Ahlberg (2001) påvisar även hon att osäkerhet bland 

lärarna råder i arbetet med upprättandet av åtgärdsprogram.   

2.7.4 Skolkultur 

En grundläggande förutsättning för att en skola ska kunna utarbeta välfungerande 

åtgärdsprogram är att det finns ett fungerande system för kvalitetsarbete där skolkulturen och 

personalens värderingar granskas och diskuteras kontinuerligt. Därför är skolans syn viktig att 

analysera utifrån hur man ser på barns upplevda svårigheter. För att detta ska kunna ske måste 

personalen på skolan ges återkommande tillfällen att diskutera och problematisera hur man 

ser på barn i svårigheter. På varje skola råder en viss skolkultur som man ibland uttrycker 

"sitter i väggarna". Denna kultur måste lyftas fram och belysas då vissa traditioner kanske 

måste förändras för att man ska kunna möta alla elever (Ljungblad, 2003).  

2.7.5 Arbetslaget 

Ljungblad (2003) menar att det är en omöjlig uppgift att stå själv som lärare i mötet med alla 

elevers behov. För att underlätta lärares arbete säger Asp-Onsjö (2008) att processen vid 

åtgärdsprogram borde ses som ett lagarbete och göras i samverkan med elevhälsan, kollegorna 

i arbetslaget och i vissa fall annan extern kompetens. Ahlberg (2001) menar att samarbete 

med arbetslaget kan skapa förutsättningar för att förtydliga problematiken och synliggöra 

pedagogiska strategier samt samspelsaspekter. "Styrkan finns i arbetslaget och där kan man 

dra nytta av varandras kompetenser. Man kan inte vara bra på allt som lärare - men 

tillsammans i arbetslaget får man en bred kompetens." (Ljungblad, 2003, s.70) 

2.7.6 Specialpedagogisk kompetens 

Vidare ses även specialpedagogisk kompetens som en viktig förutsättning för pedagogers 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att lärare redan i sin 

grundutbildning får utveckla specialpedagogisk kunskap för att möta elever i svårigheter. Det 

innebär emellertid inte att lärare ska kunna allt om alla slags svårigheter utan att lärare ska 

skapa en förståelse för att olika typer av svårigheter ryms inom den naturliga variationen av 
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olikheter. Det blir då naturligt att läraren, när dennes kompetenser inte räcker till, söker stöd 

från specialpedagoger och speciallärare (Persson, 2011). Sedan 90-talet har 

specialpedagogens roll utvecklats från att tidigare fungera som en expert dit elever i 

svårigheter skickades för att "problemet" skulle lösas (Persson, 2011) till att idag ha utvidgats 

till att ha en konsultativ roll inom skolans arbetslag. Idag har även specialpedagogens roll fått 

en mycket tydligare koppling till skolans organisatoriska ledning för att kunna utveckla hela 

skolans specialpedagogiska verksamhet (Isaksson, 2009). Därför är det viktigt att det finns 

specialpedagogisk kompetens på skolorna samtidigt som den organiseras på ett effektivt sätt 

med utrymme för flexibilitet. Det är kommunens ansvar att personalen får den 

specialpedagogiska kompetensutveckling som behövs och att tillgång till specialpedagoger 

finns (Ljungblad, 2003). Med senare års skolreformer som ställer nya krav på lärarna blir 

kontinuerlig kompetensutveckling för lärarna betydande enligt Skolverket (2013b). I 

rapporten ”Lyssna på lärarna – så kan alla nå målen” från Lärarförbundet (2013) efterfrågar 

lärarna effektivare stöd i form av specialpedagogiska metoder. Lärarförbundet menar att ifall 

det tillsattes fler specialpedagoger och speciallärare kunde detta leda till både resurstillskott 

och kompetenstillskott. Ett starkare specialpedagogiskt synsätt och specialpedagogiska 

arbetsmetoder gör det enklare för lärare att hantera alla elevers individuella behov. 

Specialpedagogerna/ speciallärarna skulle även kunna avlasta lärarnas arbete med elever, 

utredningar och åtgärdsprogram (Lärarförbundet, 2013). 

2.7.7 Elevhälsan och extern kompetens 

Elevhälsans roll har förtydligats i skollagen genom att dessa alltid ska kopplas in i processen 

kring ett åtgärdsprogram om det inte är uppenbart obehövligt (SFS 2010:800). Enligt 

Ljungblad (2003) kan elevhälsan med sina speciella kompetenser stödja och hjälpa läraren att 

skapa förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd. De kan bidra med en bredare bild av 

situationen som för läraren kan underlätta i mötet med eleven. Eftersom elevhälsan möter en 

stor variation av behov samverkar de med flera andra aktörer med externa kompetenser, 

samtidigt kan elevhälsan med sina särskilda kunskaper avgöra när dessa ska kopplas in. 

Exempel på externa kompetenser kan vara: barn och ungdomspsykiatrin, logopedmottagning, 

socialtjänsten och specialpedagogiska skolmyndigheten. 

2.7.8 Tid 

Efter att det mål- och resultatbaserade systemet infördes i skolan har kraven på dokumentation 

av elevers utveckling på lokal nivå i förhållande till kunskapskraven ökat (Isaksson, 2009). 

Rapporter har visat att lärare är ålagda att utföra allt fler arbetsuppgifter utöver de traditionella 

undervisningsuppgifterna (Skolverket, 2013b).  I rapporten från Skolverket (2013b) uppger 

lärarna att de lägger för mycket tid på administration och dokumentation. Vilket leder till att 

tid måste tas från planering, genomförande och reflektion av den egna undervisningen. I 

Lärarförbundets rapport (2013) skrivs att politikerna måste förenkla vägen från att någon 

upptäcker behov av stöd till att det särskilda stödet faktiskt ges. Lärarförbundet (2013) menar 

att skollagens tydliga avsikt om att elever ska få stöd inte enbart blir en rätt på papperet utan 

att det måste förverkligas. De säger även att lärarens administrativa uppgifter borde minskas 

så att fokus istället kan läggas på elevernas lärande och till extra stöd för de som behöver det. 

Lärare anser däremot inte att dokumentation är något negativt utan att det tydliggör arbetet 

och fungerar som stöd för att följa elevens utveckling. De menar även att åtgärdsprogrammen 
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utgör ett led i skolans kvalitetsarbete och att verksamheten i stort kan gynnas genom att 

skolan i samverkan med elev och vårdnadshavare tillsammans hjälps åt att minska elevens 

svårigheter och gör skolarbetet mer meningsfullt. Det minimerar även risken att elever "faller 

mellan stolarna" (Skolverket, 2003). 

2.7.9 Resurser 

I rapporten från Lärarförbundet (2013) fick lärarna frågan vad som var viktigast för att 

förbättra stödet för elever i behov av särskilt stöd. Intervjupersonerna fick ge högst två valfria 

alternativ. Resultatet visade att mer än 75 % svarade att skolan behövde mer resurser. Att få 

effektivare stöd i form av bättre specialpedagogiska metoder och att skolans organisation för 

särskilt stöd förbättrades var andra vanliga önskningar från lärarnas sida. En undersökning av 

Myndigheten för skolutveckling (2005) visas liknande resultat. I rapporten skrivs att skolans 

personal framhåller ekonomiska resurser som en viktig faktor för att en del elever i behov av 

särskilt stöd inte får detta. Andra skäl som lärarna anger är brister i organisationen, brister i 

personalens kompetens, att elever inte är villiga att ta emot särskilt stöd och att eleven har så 

hög frånvaro att skolan inte kan nå eleven med sina stödinsatser (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). 

 

I de allmänna råden (Skolverket, 2013b) kan läsas att det är huvudmannen, d.v.s. kommunen, 

som har det övergripande ansvaret för utbildningen. Huvudmannen bör regelbundet se över 

om rektorerna för skolenheterna har tillräckligt med resurser så att de kan leva upp till 

skollagens bestämmelser för särskilt stöd. Huvudmannen ska även undersöka om det särskilda 

stödet som ges fungerar, ifall det inte gör det ska detta åtgärdas. Rektor ansvarar för att ge 

personalen på skolan förutsättningar för arbetet med särskilt stöd. Det innebär att rektorn ska 

se till att det finns tillräckliga resurser och fördela dem över verksamheten, i vissa fall kan 

även omfördelning av resurserna vara nödvändiga. Emellertid räcker inte alltid 

omfördelningar på skolorna till när de samlade behoven blir för stora. Då kan rektorn behöva 

begära mer resurser av huvudmannen som i sin tur kan behöva skjuta till extra för att skolan 

ska kunna leva upp till lagens bestämmelser om särskilt stöd. Lärarförbundet (2013) menar att 

det sällan sker. De menar att mer resurser måste satsas på skolan än vad det gör idag. De ger 

exemplet att skolor inte kan anställa en extra speciallärare/specialpedagog även om skolan har 

fler elever i behov av hjälp än vad en speciallärare/specialpedagog klarar av.  Skolverket 

(2009) påpekar dessutom att kommunernas fördelning av resurser till de skolor som har mest 

behov är bristfällig. Rapporten visar att kommunerna ofta fördelar tilläggsresurser för särskilt 

stöd men att dessa resurser delas jämnt inom kommunen. Detta innebär att de skolor som har 

stora behov av särskilt stöd inte tilldelas mer resurser än de skolor som har mindre behov. Mot 

bakgrund av att särskilt stöd enligt skollag och läroplan är kopplat till elevers svårigheter att 

uppnå målen ses resultaten som förvånande (Skolverket, 2009). 
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3. Metod 
Avsnittet redogör för urval av intervjupersoner, metodiska aspekter för datainsamling, 

tillvägagångssätt, bearbetning av empirin samt redovisning av etiska aspekter.  

3.1 Urval 
Studien är genomförd under vårterminen 2013 med pedagoger som arbetar i grundskolans 

årskurser 1-6 i en medelstor kommun i norra Sverige. Syftet med arbetet var att undersöka 

lärares och specialpedagogers uppfattningar om sitt arbete med åtgärdsprogram. Av den 

orsaken har endast pedagoger med erfarenhet av åtgärdsprogram efterfrågats. Studiens 

tidsomfattning var begränsad till åtta veckor. I inledningen av studien upplevdes svårigheter 

att få tag på lärare och specialpedagoger som kunde ställa upp på intervju, detta redogörs för 

under rubriken metoddiskussion. På grund av ovan nämnda aspekter har inga andra 

urvalskriterier än erfarenhet av åtgärdsprogram hafts i åtanke.  

Totalt kontaktades 75 pedagoger på sju olika skolor. Av de kontaktade gav 21 personer svar 

varav 11 var nekande och 10 jakande. Av de som tackat ja till intervju arbetade sex som 

klasslärare och fyra som specialpedagoger, två av dem var bekanta av oss sedan tidigare. Av 

de som tackade nej gavs förklaringen till svaret i flera av fallen att arbetsbelastningen var 

alldeles för hög, andra svarade att de inte var involverade i arbetet med åtgärdsprogram. De 

tio som intervjuades arbetade på fem skolor med fem olika rektorer. Skolorna var lokaliserade 

i fem olika skolområden. Hur ansvarsfördelningen såg ut och vilka resurser som fanns att 

tillgå varierade mellan de olika skolområdena. 

3.2 Forskningsetiska krav 
De etiska övervägandena som skett följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 

utifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Detta genom att samtliga intervjupersoner informerades om studiens syfte både i 

informationsbrevet och vid själva intervjun för de som lämnat samtycke att delta. De fick 

även veta att deras deltagande i studien var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun 

när som helst utan påföljder. Samtliga intervjupersoner upplystes om att deras deltagande inte 

skulle kunna identifieras av utomstående. Empirin från intervjuerna förvaras inte tillsammans 

med namnen på intervjupersonerna och uppgifterna om vilken skola de arbetar på. I citaten 

som hämtats från intervjuerna uppges inte vilken intervju citatet kommer ifrån, allt för att 

minska risken för att enskilda pedagoger ska kunna identifieras. Samtliga intervjupersoner 

informerades om att studien är en del i en utbildning och att vi endast kommer att använda 

insamlat material i denna studie. 

3.3 Kvalitativ intervju som metod 
För att söka svar på de två forskningsfrågorna har kvalitativ intervju använts. Det som legat 

till grund för valet av metod i denna studie har varit att metoden ska fungera som verktyg för 

att undersöka tio lärares/specialpedagogers erfarenheter av åtgärdsprogram. Vi ville ta reda på 

pedagogernas uppfattningar om sina förutsättningar i hela processen kring arbetet med 

åtgärdsprogram samt om det var något som de skulle vilja förändra. 
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Den valda intervjuformen är en halvstrukturerad kvalitativ intervju. En intervjuguide (se 

bilaga 1) med öppna frågor användes och den som ställde frågorna utgick från intervjuguiden 

vid samtliga intervjuer. Frågorna i intervjuguiden ställdes i numerisk ordning vid varje 

intervju. Däremot skiftade följdfrågorna vid intervjuerna beroende på intervjupersonens svar. 

De första frågorna behandlar yrkeslivsbakgrund för att sedan komma in på pedagogens 

erfarenheter i arbetet med åtgärdsprogram. Kvale och Brinkmann (2009) förordar intervju 

som metod vid studier av människors uppfattningar och erfarenheter. Enligt Johansson och 

Svedner (2006) är syftet med den kvalitativa intervjun att få intervjupersonen att ge så 

uttömmande svar som möjligt. En halvstrukturerad kvalitativ intervju ska fungera som ett 

samtal med skillnaden att det är ämnet som intervjuaren bestämt som ska avhandlas 

(Johansson & Svedner, 2006). Intervjun utgår från vissa bestämda frågor medan intervjuarens 

lyssnande och intervjupersonens svar styr samtalet vidare och bestämmer utvecklingen för 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att det 

krävs att intervjuaren har kunskap om ämnet för att kunna ställa relevanta följdfrågor och 

följa upp intervjupersonens svar. 

3.4 Procedur 
Så gott som allt arbete i studien har genomförts med båda författarna närvarande. Enda 

undantagen var vid inläsningen av litteratur samt att transkriberingarna av intervjuerna 

delades upp mellan författarna. 

Av de 75 tillfrågade har samtliga fått ett informationsbrev (se bilaga 2) om studien mejlat till 

sig. I informationsbrevet presenterar vi oss själva samt studiens syfte och forskningsfrågor. 

Tid och plats för intervjuerna bestämdes vid sju av fallen via mejl, två via telefon och en 

bokades in när vi mötte intervjupersonen då vi genomförde en annan intervju på skolan. 

Samtliga intervjuer var individuella och genomfördes enligt intervjupersonernas önskan på 

deras arbetsplatser i en lokal där vi kunde sitta ostörda. Då vissa efterfrågat att få 

intervjufrågorna i förväg mejlades de ut till samtliga för att alla skulle ges samma 

förutsättningar inför intervjun. Längden på intervjun varierade mellan 28- 60 minuter. Båda 

författarna till studien var närvarande vid samtliga intervjuer som alla spelades in på 

mobiltelefon. Inspelningen gjorde att den som ställde frågorna kunde koncentrera sig på 

intervjupersonens svar, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är viktigt för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor. Samma person genomförde alla intervjuer medan den andre 

antecknade på dator. Detta för att underlätta transkriberingen samt att undvika förlust av 

empiri ifall inspelningarna skulle misslyckas. Vid intervjutillfällena informerades åter 

pedagogerna om syftet med studien samt att de kunde få ta del av rapporten när den var 

färdig. De forskningsetiska kraven förtydligades även innan själva intervjun startade. 

Intervjuerna var, som tidigare nämnts, halvstrukturerade och Johansson och Svedners (2006) 

bok har använts som stöd i formuleringen av intervjufrågor för att undvika vanliga misstag. 

Frågorna var öppna och formulerades så att intervjupersonen kunde beskriva, ge exempel och 

berätta vad de ansåg om vissa företeelser utifrån sina erfarenheter. Ja och nej frågor undveks i 

enlighet med Svedner och Johansson (2006). Vidare framhåller de att ett stort problem, även 

för utbildade intervjuare, är att intervjuaren utan att märka det uttrycker sina förväntningar 
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och värderingar och på så vis påverkar intervjupersonens svar. Under intervjuerna har detta 

hafts i åtanke. 

3.5 Databearbetningsmetoder 
Hela intervjuerna transkriberades i syfte att inte missa information. Analysen av empirin 

gjordes utifrån Johansson och Svedner (2006) genom att läsa igenom materialet ett flertal 

gånger för att upptäcka återkommande teman utifrån intervjupersonernas uppfattningar som 

kunde kopplas till våra forskningsfrågor. Därefter klippte vi ut och grupperade uttalandena 

tema för tema för varje intervjuperson. Sedan valdes de vanligast förekommande 

uppfattningarna ut bland våra teman för att besvara forskningsfrågorna. Resultaten redovisas 

genom att flytande text balanseras med citat från intervjupersonerna för att läsaren själv ska 

ha möjlighet att bedöma vår tolknings trovärdighet (Patel & Davidson, 2003).  

3.6 Tillförlitlighet 
På grund av att studien har en tidsbegränsning på åtta veckor användes endast kvalitativ 

intervju som metod. Om tidsperioden för studien varit längre hade det varit berikande att 

styrka resultaten med fler intervjuer och en enkätstudie. Eventuella granskningar av 

åtgärdsprogram från de intervjuades skolor kunde även förstärkt eller dementerat vissa av 

svaren från intervjuerna. Att använda sig av fler än en metod i examensarbetet ger ett fylligare 

och allsidigare material (Johansson & Svedner, 2006). 

Patel och Davidson (2003) menar att noggrannhet vid transkriberingen är viktig för att 

undvika tolkningar av intervjupersonens svar. I studien transkriberades hela intervjuerna för 

att undvika detta. Eftersom författarna inte hade någon direkt erfarenhet av att genomföra 

vetenskapliga studier var detta en svårighet som uppstod. T.ex. kan gester, mimik, betoningar, 

ironier och kroppsspråk som är av betydelse för tolkningen av svaret ha försvunnit vid 

transkriberingen.  

Brist på erfarenhet gjorde det också svårt att formulera relevanta intervjufrågor utifrån 

forskningsfrågorna (Patel & Davidsson, 2003). Exempelvis visade sig en av intervjufrågorna 

(se bilaga 1, fråga 7) vara otydlig då flera intervjupersoner undrade vad vi menade med denna. 

Hade frågan formulerats på så vi att intervjupersonerna förstått vad som menades hade 

påverkan på intervjupersonens svar genom förtydliganden och exemplifiering undvikits.  

I resultatavsnittet varvas kommenterande text med citat från intervjuerna för att läsaren själv 

ska kunna bedöma tolkningarnas trovärdighet (Patel & Davidson, 2003; Johansson & 

Svedner, 2006). Av samma anledning har vi tydligt beskrivit tillvägagångssättet för att samla 

in empirin. Det ger läsaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om de val som gjorts.  

I citaten benämns endast yrkeskategorin för intervjupersonen då vi vill undvika identifiering.  

Författarna vill förtydliga att citaten är tagna från olika intervjuer och att alla intervjupersoner 

kommer till tals. Syftet har inte varit att jämföra skillnader mellan skolområdena och därför 

ansågs inte närmare presentation av intervjupersonerna vara nödvändig.   

Resultaten för studien går inte att generalisera i och med att olika skolor har olika sätt att 

organisera verksamheten samt att skolor har varierande tillgång till resurser.  
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3.7 Metoddiskussion 
Svårigheter att få tag på intervjupersoner uppstod i inledningen av studien. Arbetet med att få 

tag på tio intervjupersoner, som var kravet från institutionen, pågick ända in till fjärde veckan 

i studien. För att tillmötesgå kraven från institutionen kontaktades pedagoger som var kända 

av oss sedan tidigare. Någon skillnad upplevdes inte mellan svaren från de intervjupersoner 

som var kända jämfört med de övriga. Däremot kan nämnas att Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att reliabiliteten för studien sjunker då man genomför intervjuer med redan kända 

intervjupersoner. Detta för att det då kan vara svårare att förhålla sig objektivt till 

intervjupersonernas svar.  

Om studien skulle genomföras igen skulle intervjupersoner ha kontaktats i ett tidigare skede 

med tanke på hur svårt och tidskrävande detta blev. Samtidigt var studiens syfte och 

forskningsfrågor inte färdigställda förrän andra veckan vilket var anledningen till att 

intervjupersoner inte kontaktades tidigare. För att lättare få tag på intervjupersoner kunde det 

geografiska omfånget för studien ha ökats om telefonintervjuer genomförts. Då detta inte 

hafts i åtanke begränsades sökområdet för intervjupersonerna till områden vi själva kunde 

besöka.  Intressant vore även att intervjua rektorer om hur de ser på sin roll när det handlar om 

att ge lärarna och specialpedagogerna förutsättningar i arbetet med åtgärdsprogram. 

Kritik som kan framföras mot vald litteratur är användandet av Lärarförbundets rapport, 

"Lyssna till lärarna - så kan alla nå målen" (2013). Rapportens objektivitet kan ifrågasättas då 

Lärarförbundet, som är lärarnas fackförbund, företräder lärarna. Då annan forskning som 

bygger på lärarnas upplevelser av arbetet med åtgärdsprogram inte hittats valdes denna i brist 

på annan litteratur som uttryckte vad lärarna ansåg. Annan källkritik som kan presenteras är 

att den tidigare forskning som tagits del av nästan enbart visar på brister i arbetet med 

åtgärdsprogram men inte på orsakerna till varför dessa uppstår. Detta var även en anledning 

till det valda ämnesområdet för uppsatsen. Läsaren bör också ha i åtanke att det i och med den 

nya skolreformen har skett stora förändringar inom skolan. Situationen för arbetet med 

åtgärdsprogram kan därför ha förändrats sedan delar av den använda litteraturen publicerades. 
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4. Resultat 
Intervjuerna genomfördes med sex klasslärare som hade sex till tjugo års erfarenhet. Fem av 

dem är ett till sju lärare med antingen inriktning på Svenska och SO eller Matematik och NO. 

Den sjätte har gått 2001 års lärarutbildning mot grundskolans tidigare år. De fyra 

specialpedagogerna som intervjuats har mellan nio till tjugo års erfarenhet. I grunden var två 

av dem mellanstadielärare och de andra två lågstadielärare. Erfarenheterna kring 

åtgärdsprogram varierade mellan intervjupersonerna. Klasslärarna ansvarar för eleverna i sin 

egen klass och att de ska nå målen medan specialpedagogernas spann för elever i behov av 

stöd sträcker sig över flera klasser. 

I resultaten har ingen genomgående uppdelning gjorts mellan de två yrkeskategoriernas svar. I 

begreppet intervjupersoner menas både klasslärare och specialpedagoger. I andra fall 

preciseras vilken av yrkesgrupperna som avses genom att benämna dem som klasslärare/lärare 

eller specialpedagog. Ibland benämns specialpedagogen som speciallärare av både 

klasslärarna och specialpedagogerna själva. Detta trots att de under frågan om 

yrkeslivsbakgrund svarade att de utbildat sig till specialpedagoger. Speciallärare och 

specialpedagoger är i grunden två olika yrkesgrupper med liknande arbetsuppgifter. Vår 

tolkning är att intervjupersonerna inte gör skillnad på dessa och därför växlar mellan 

begreppen. 

4.1 Vad anser lärare och specialpedagoger om sina förutsättningar i arbetet 

med åtgärdsprogram? 
De mest framträdande resultaten i intervjuerna som rörde lärares och specialpedagogers 

förutsättningar handlade om rutiner och ansvarsfördelning, arbetet med dokumentation, 

kommunens mallar, tid, samarbete och Skolverkets allmänna råd. 

De fem skolor där våra intervjupersoner arbetar har varierande rutiner och ansvarfördelning. 

På tre av skolorna var det uttalat att specialpedagogen ensam ansvarade för 

åtgärdsprogrammen dock i samråd med klasslärare. På de resterande skolorna skiftade 

ansvarfördelningen mer utifrån individuella önskemål från lärarna. Vissa lärare ville själva 

vara huvudansvariga i utarbetandet av åtgärdsprogram medan andra snarare såg att 

specialpedagogen hade huvudansvaret. Nedanstående citat ger exempel på hur 

ansvarsfördelningen på en skola såg ut: 

Tidigare gjorde jag åtgärdsprogrammen själv. Nu ser det lite annorlunda ut, i och 

med att det blivit så mycket dokumentation kring det, det vill säga anmälan, 

utredning, svar från rektor, uppförandet av åtgärdsprogram och så vidare. Nu är 

det väldigt olika från lärare till lärare, ibland gör läraren det själv och sen träffas 

vi och funderar tillsammans, ibland gör jag den större delen 

själv.(Specialpedagog) 

Utifrån intervjuerna framkommer två motstridiga argument för vem som ska ha det största 

ansvaret i arbetet. En lärare menar att klassläraren bör vara den som tar störst ansvar då denne 

känner eleven bäst. I kontrast till detta menar en annan lärare att deras arbetsbelastning är för 
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hög och därför borde huvudansvaret ligga på specialpedagogen. Nedan följer två exempel från 

de motsatta uppfattningar om ansvarsfördelningen som lyfts fram: 

Jag har bäst koll eftersom jag är med barnet. Jag tror inte specialpedagogen kan 

ta över hela rollen att skriva åtgärdsprogram som jag läste i någon tidning för att 

de ser bara barnet tillfälligt, de kommer bara in en liten stund och kan inte få hela 

bilden. (Lärare) 

Att speciallärare på alla skolor borde ha huvudansvar. I och med att vi har en 

speciallärare på varje årskurs så blir det ganska naturligt också. På andra skolor 

är kanske samma speciallärare på olika årskurser och då kan jag förstå att det är 

svårt, det blir så otroligt många åtgärdsprogram. Men på låg- och mellanstadiet 

bör huvudansvaret inte ligga på klasslärarna, det tycker jag är viktigt! (Lärare) 

Dock skedde arbetet på samtliga skolor i samråd mellan klasslärare och specialpedagog, några 

av klasslärarna nämner även möjligheten att rådfråga specialpedagogen som ett viktigt stöd. 

Vanligt förekommande var att klassläraren genomförde den pedagogiska kartläggningen och 

att specialpedagogen skrev själva dokumentet för åtgärdsprogrammet i samråd med 

klassläraren.   

Ansvarfördelningen på skolorna var enligt intervjupersonerna tydlig även om det inte alltid 

fanns nedskrivna rutiner. Rektors roll på fyra av fem skolor var att besluta om utredning och 

att skriva under alla dokument i processen kring åtgärdsprogram. På en skola hade däremot 

rektor delegerat uppgiften att besluta om utredning och upprättande av åtgärdsprogram till 

specialpedagogen. På två av skolorna framkommer rektors nära samarbete med pedagogerna 

kring eleverna som är i behov av särskilt stöd genom att de träffas kontinuerligt. 

Av våra intervjupersoner uttrycker sex av tio att arbetet med dokumentation har ökat under de 

senaste åren. Samtidigt har kraven på arbetsgången samt formalia i dokumenten blivit 

viktigare eftersom vissa skolor fått påbackning från Skolinspektionen på just detta. Om den 

ökade dokumentationen säger en av de tillfrågade: 

Vi har blivit lite amerikaniserade kanske. Det är rädslan att liksom, på något sätt 

åka dit för något man inte har gjort så att det ska dokumenteras in i det sista. 

(Specialpedagog) 

Samtidigt uttrycker en lärare även att de nya kraven på dokumentation har gjort det svårt att 

följa skollagens krav att vårdnadshavare ska ha möjlighet till medverkan när 

åtgärdsprogrammet upprättas. Intervjupersonen beskriver samverkan med vårdnadshavare på 

följande vis: 

Det som skiljer idag också jämfört med tidigare är också att förut var vi väldigt 

måna om att när vi satte oss med föräldrar och elever, att göra det med ett tomt 

åtgärdsprogram även om vi förberett oss och visste hur vi tänkte kring det. Det 

går inte idag, det är så mycket skrivarbete så jag måste liksom förbereda det här 

åtgärdsprogrammet. Innan vi träffar föräldrar så har vi dels gjort den där 

utredningen och sen har jag och klassläraren förberett det här 
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åtgärdsprogrammet för det är så pass mycket skrivjobb så det går inte, alltså, det 

går inte att göra vid sittande möte. (Specialpedagog) 

De flesta intervjupersonerna uppger att de känner sig säkra på vad deras uppgift är i arbetet 

kring åtgärdsprogram. 

Vi lärare, rent allmänt, tror jag har ganska bra koll på vad vi ska göra.  (Lärare) 

I motsättning till detta uttrycker en av intervjupersonerna att det med alla nya förändringar 

som sker i skolan kan födas en osäkerhet då tid inte finns till att diskutera och reflektera inom 

kåren. Hon beskriver svårigheter när det handlar om att veta när ett åtgärdsprogram skall 

utarbetas eller om vanliga åtgärder skall sättas in. Merparten av intervjupersonerna uttryckte, 

trots att arbetet med dokumentation ökat, att åtgärdsprogram är ett viktigt verktyg i arbetet för 

att stödja elever så att ingen "faller mellan stolarna" (Lärare). 

Jag tycker att det är bra med dokumentation, och det är bra att liksom skriva ner 

det vi gör. (Specialpedagog) 

Däremot ifrågasatte sex av de intervjuade hur mycket tid som ska läggas på pappersarbete 

kontra tid med eleverna. 

Bra att få ner det på papper, men det är ett tidsödande jobb. Jag skulle vilja lägga 

tiden på barnet istället. (Lärare) 

I den undersökta kommunen har egna mallar för de olika delarna i arbetsprocessen med 

åtgärdsprogram tagits fram. Mallarna utgår ifrån de riktlinjer som finns i skollag och 

förordningar och tanken är de ska underlätta arbetsgången och säkerställa likvärdighet i 

arbetsprocessen inom kommunen.  De ska även säkerställa att skolorna inom kommunen ska 

nå upp till kraven som ställs från högre politisk nivå. Dessa mallar ska användas av samtliga 

skolor i hela kommunen.  Det är fem mallar som skall fyllas i: anmälan, utredning inför beslut 

om åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram, åtgärdsprogram och utvärdering av 

åtgärdsprogram (Mallar kommun X, 2013)  

Kommunens mallar anses av hälften av de tillfrågade vara ett bra stöd på det sätt att 

rubrikerna tydliggör vad som ska finnas med i varje del av processen. 

Nä, alltså jag tycker att de är väldigt tydliga. De är bara att följa stegen, det finns 

liksom inga frågetecken utan det är bara att beta av. (Lärare) 

Likväl framkom att flera intervjupersoner ansåg att processen med mallarna innebar för 

mycket pappersskickande. På grund av att alla dokumenten ska skrivas under av rektor och att 

vårdnadshavarna ska göras delaktiga i hela processen. En av klasslärarna uttrycker 

problematiken på följande sätt: 

… Men det är det jag menar, då om man ser om ett barn behöver särskilt stöd så 

jobbar man ju på att det ska gå så fort som möjligt för barnets bästa, inte för att 

det ska fastna i den här ”papperskvarnen”. (Lärare) 
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Alla tillfrågade belyste tiden som den viktigaste faktorn för förutsättningarna i sitt arbete. 

Flera intervjupersoner nämner att tiden inte alltid räcker till och att mer tid inte finns att tillgå 

även om arbetsbelastningen ökar. Både klasslärare och specialpedagoger uttalade att 

klasslärarna har så mycket arbete utöver åtgärdsprogrammen. Exempel som gavs var bl.a. 

utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, planering av undervisning, skolmöten, 

föräldrakontakt, nationella prov och rättning m.m. Nedan följer några exempel på hur några 

av intervjupersonerna beskrev tidsbristen:  

Tiden är ju den största bristfaktorn! (Lärare) 

Som klasslärare är det väldigt mycket, att man har så stort fält att spänna över. 

Man har så många elever, lite tid, när ska jag hinna sätta mig med det här?... 

Klasslärare har inte riktigt tid, det känner jag igen från när jag själv jobbade som 

det. (Specialpedagog) 

Men tiden får jag allt ta av den arbetstid jag har, jag kan ju inte säga att: - Jag 

hinner inte! (Lärare) 

Samtidigt uttrycker några intervjupersoner att även specialpedagogernas arbetsbelastning är 

hög.  

Att jag har så svårt att hinna med just nu, det är egentligen det som genomsyrar 

alla nivåer. Ja, det är tiden.(Specialpedagog) 

Det är lite knepigt egentligen för att specialpedagogens tid är ju konstant oavsett 

hur många barn som behöver hjälp. Det blir ju inte mer tid för specialpedagogen 

bara för det. Typ en extra specialpedagog, vilket skulle behövas egentligen men 

det blir det ju inte.(Lärare) 

Utifrån intervjuerna lyfts även samarbetet med arbetslaget, elevhälsan och i vissa fall även 

rektor fram som väl fungerande. Några intervjupersoner nämner att de i arbetslaget har ett 

öppet klimat där de har bra samarbete, kan diskutera och få stöd och hjälps åt för att fördela 

resurserna som finns på ett bra sätt. Däremot nämns i flera fall att tillfällena att träffas och 

diskutera i arbetslager är få då brist på tid försvårar det. En klasslärare beskriver samarbetet 

med arbetslaget på följande vis: 

Fördelen med arbetslaget är att vi är så få så vi kan prata med varandra om varje 

specifikt barn. Oftast känner man dem ganska väl. Kan få hjälp med vad jag 

specifikt kan göra. Bara det att man har förståelse av folk. Hjälp genom att man 

ställer upp för varandra. Jag gör det här så kan du fokusera på det. Det är super, 

super skönt! (Lärare) 

Av de intervjupersoner som under intervjun nämner elevhälsan hävdar samtliga att stödet från 

dem är en bra tillgång när lärarens egen kompetens inte räcker till. Dock kopplas detta till 

tidsaspekten då flera uttrycker att den hjälp man har bett om ibland drar ut på tiden.  
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Jag tycker att samarbetet med elevhälsan fungerar bra förutom att det tar tid. 

(Specialpedagog) 

När vi frågade om Skolverkets allmänna råd framkom en skillnad mellan klasslärarna och 

specialpedagogerna i hur och om råden används. Av resultaten framkommer att det främst är 

specialpedagogen som sätter sig in i råden. Av dessa framförde tre av fyra att råden 

diskuterades igenom med andra specialpedagoger om det som ansågs viktigt för deras arbete. 

Detta fördes sedan vidare till klasslärarna. Hur de allmänna råden används i praktiken 

beskrivs av en specialpedagog nedan:  

De har vi suttit och pratat om vi speciallärare på våra träffar. Diskuterat vad vi 

tycker. Pratat om vad får vi skriva, vilka formaliteter. Man får ju inte skriva att 

hon är snäll eller duktig eller glad. (Specialpedagog) 

Av klasslärarna var det endast två som hade läst igenom råden medan de andra fyra hade inte 

satt sig in i dem alls. En anledning till att de inte hade läst dessa uppgavs vara att det 

tidsmässigt inte var prioriterat. En fördel med de allmänna råden som framkom var att de 

kunde ge en viss likvärdighet över landet. Däremot ansågs råden av flera intervjupersoner 

vara för allmänna och upplevdes inte som något direkt stöd i arbetet. Om stödet från de 

allmänna råden säger en specialpedagog följande: 

Jag blir inte hjälpt direkt när jag ska utforma dokumentet eller hur jag ska 

formulera mig. Mest bara vad som gäller för regler och lagar. Kanske ska säga 

att det mest är rektor som har stöd av dem.(Specialpedagog) 

Om att råden upplevs som just allmänna säger en klasslärare: 

Ibland skulle man tycka att deras riktlinjer ska vara mer liksom pekande tydliga 

och mindre allmänna. Men det gäller ju alla råd överlag de är väldigt 

generella.(Lärare) 

En av specialpedagogerna uttryckte sig liknande som föregående klasslärare men menar också 

följande: 

Men sen kanske det är lite lärarsjuka också, man vill ha det väldigt tydligt, vad är 

det som gäller? Det kanske är lite både och, vi kanske bör fundera lite mer men 

när vardagen ser ut som den gör känns det som att…. Lärare är plikttrogna och 

vill ha tydlighet eftersom tid för att fördjupa sig inte är så stor. (Specialpedagog) 

4.2 Vad anser lärare och specialpedagoger skulle behöva förbättras? 
De vanligast förekommande förslagen på förbättringar i arbetet med åtgärdsprogram som 

uttrycktes i intervjuerna rörde sig om kommunens mallar, resurser i form av personal, 

kompetensutveckling, arbetstid och huvudmannens ansvar.   

Den undersökta kommunens mallar ansågs av nio intervjupersoner behöva förändras. Även 

om många tyckte det var bra att det fanns mallar att utgå ifrån uttrycktes missnöje då flera 

ansåg att vissa delar kändes överflödiga, onödiga upprepningar och att de var tidskrävande. 
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Några ifrågasatte även om dokumenten måste vara så byråkratiska. Citaten nedan visar på 

några av de missnöjen som framkom: 

Det som är lite jobbigt är att det är en sådan diger papperslunta och det känns 

lite som man gör om samma sak fyra gånger. (Lärare) 

Jag tycker de är rätt bra, tycker jag. Sen tycker jag att anmälan och beslut känns 

överflödiga... Min roll är ju liksom att ständigt ha kontakt med kollegorna om 

elevernas utveckling vilket vi ju har så det blir väldigt konstigt att jag ska sitta 

och skriva en anmälan fast vi har pratat om att här behöver vi göra de här 

insatserna, det blir så otroligt byråkratiskt! (Specialpedagog) 

Vidare angav några att exempel på formuleringar även skulle underlätta skrivandet och spara 

tid. Detta togs upp i samband med att de nämnde de påbackningar de fått från 

Skolinspektionen på formalia i åtgärdsprogrammen. En av intervjupersonerna jämför med 

omdömesbanken för de skriftliga omdömena där exempel på formuleringar ges.  

Som nämnts tidigare kom arbetstiden på tal i olika sammanhang under samtliga intervjuer. Då 

dokumentationen vid åtgärdsprogram lyfts fram som tidskrävande samt att "allt annat ska 

rulla på samtidigt" (Lärare) önskar fyra av sex klasslärare avsatt tid för arbetet med 

åtgärdsprogram. En intervjuperson ger exempel för hur tid skulle kunna ges i följande citat: 

Det ska vara lättare från rektors håll att säga: -” Strunta i konferensen och gör 

det där nu för det är viktigare just nu”. (Lärare) 

En skillnad är att detta inte framkommer i intervjuerna med specialpedagogerna. Att sitta 

korta stunder här och där nämner några klasslärare som inte önskvärt då det för varje gång tar 

tid att sätta sig in i åtgärdsprogrammet och "komma in i tänket". (Lärare) 

Flera av pedagogerna uttrycker att då höga krav ställs på formalia vill de formulera sig på ett 

korrekt sätt eftersom dokumenten kommer granskas av både vårdnadshavare, rektor och i 

vissa fall Skolinspektionen. Även detta framförs som tidskrävande.  Kravet på formalia 

beskrivs av en intervjuperson på följande sätt: 

I och med att det är ett offentligt dokument väger man orden på 

guldvåg.(Specialpedagog) 

Av de intervjupersoner som tar upp resurser nämner ingen av intervjupersonerna de 

materiella. De flesta nämner däremot att de skulle önska mer resurser i form av fler 

specialpedagoger eller andra vuxna i klassrummet.  

Det behövs mer resurser på något sätt, endera mer spec. resurser, men det kan 

också vara att en annan lärare kommer in så man blir fler vuxna i klassrummet. 

Det behöver inte vara speciallärare men det behövs mer resurser! (Lärare) 

Samtidigt uttrycks av vissa att de har de resurser de har och att dessa får fördelas på bästa sätt. 

Några nämner även en frustration då de påvisat behovet av mer resurser men får klara sig med 

omfördelningar av de som redan finns tillgängliga. Under intervjuerna framkommer det inte 
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att det är rektor som brister vid resursfördelning däremot nämns att rektor i brist på resurser 

bör föra frågan vidare till huvudmannen och att huvudmannen bör lyfta det ännu ett steg för 

att visa att behoven finns.  

... som rektor får de ju ibland som en pengapåse men ibland så kanske det måste 

lyftas vidare till politikerna att om nu de politiska målen som är uppsatta, att alla 

elever ska nå målen så måste det tillföras medel för att det ska bli sant. Alla 

försöker gneta på, på sin nivå men det kanske måste lyftas högre ibland. (Lärare) 

I samband med resurser nämns även av några viljan om mer kompetensutveckling. I motsats 

till detta uttrycker andra att de är nöjda med den kompetens de har. Några av de klasslärare 

som kände sig tillfreds menade att de fått den kompetens de behöver för att arbeta med 

åtgärdsprogram av specialpedagogen. De som vill ha mer kompetensutveckling lyfter fram 

ekonomiska hinder samt tidsbrist som anledning till att de inte har möjlighet till det. Viljan till 

mer kompetensutveckling beskrivs bland annat på följande sätt: 

Ja, jag tycker....Vi borde ha en regelrätt kompetensutveckling. Åtminstone en 

gång per läsår för specialpedagoger, hur arbetet fortlöper och om det är något 

som behöver förändras. Detta kan sedan föras ut till personal på skolan. 

(Specialpedagog) 

I likhet med citatet ovan uttrycker en annan specialpedagog att kommunen brister i att ta 

tillvara den kompetens som finns. Intervjupersonen föreslår ett nätverk för specialpedagoger 

som bör initieras av skolkontoret.  

Alla har suttit själv och slitigt sitt hår själv, kring den nya arbetsprocessen för 

åtgärdsprogrammet kanske hade varit bra om vi samlats och diskuterat 

den.(Specialpedagog) 

4.3 Analys 
När det kommer till lärare och specialpedagogers arbete med åtgärdsprogram handlar det 

mycket om vilka förutsättningar de ges. Denna uppsats visar på pedagogernas uppfattningar 

om sina förutsättningar och vilka förändringar som skulle kunna underlätta deras arbete. I 

detta avsnitt kopplas resultat från studien till den litteratur och forskning som använts i 

litteraturgenomgången. Här lyfts på vilket sätt de egna forskningsresultaten stämmer 

respektive avviker från befintlig kunskap. De områden som berörs i analysen är: Rutiner och 

ansvarsfördelning, dokumentation, arbetstid, samarbete, kommunens mallar, Skolverkets 

allmänna råd, resurser i form av personal, huvudmannens ansvar samt kompetensutveckling. 

När det handlar om rutiner och ansvarsfördelning är det enligt Skolverkets allmänna råd 

(2013a) rektor som ska se till att det finns och att de är förankrade hos personalen. I resultaten 

framgår att rutinerna och ansvarsfördelningen på skolorna var tydliga och att 

intervjupersonerna kände sig säkra på sin roll i arbetet med åtgärdsprogram, även om 

rutinerna på skolorna inte alltid var nedskrivna. Detta resultat går emot Ahlberg (2001) som 

skriver att det råder stor osäkerhet kring rutinerna vid upprättande av åtgärdsprogram. Den 

undersökta kommunen har även sina fem mallar som skolorna är ålagda att följa. Enligt flera 



  

29 
 

intervjupersoner tydliggör mallarna hur hela processen kring ett åtgärdsprogram ska gå till 

och därför behöver det inte råda några tvivel om vad som ska göras. En intervjuperson 

uttrycker det som att, "det är bara att följa stegen" (Lärare). 

I likhet med Isakssons (2009) avhandling visar resultaten att pedagogerna upplever att kraven 

på dokumentation har ökat de senaste åren. Exempelvis ses skollagens krav om att 

vårdnadshavaren ska ha möjlighet att delta vid upprättandet av åtgärdsprogram som 

problematisk då skrivandet tar för lång tid och måste förberedas innan mötet med föräldrarna. 

Även Asp-Onsjö (2006) skriver att åtgärdsprogrammen ofta upprättas före mötet med 

vårdnadshavaren. Hon menar att risken med detta är att programmet enbart representerar 

skolpersonalens syn på elevens skolsvårigheter samt hur man bör hantera dem. Däremot 

uttrycker merparten av intervjupersonerna att dokumentationen i sig inte är något negativt, 

utan att det är viktigt för att stödja eleverna och följa deras utveckling. Att lärare tycker att 

dokumentation är ett viktigt arbete stämmer överens med det Skolverket (2003) skriver. Om 

dokumentationen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att lärarna ges goda 

förutsättningar att arbeta med detta i skolan. Utifrån de nationella bestämmelserna har 

huvudmannen, dvs. kommunen, ett ansvar att skapa förutsättningar för lärarna att 

dokumentera (Skolverket, 2013b). Samtidigt som kraven på dokumentation har ökat har även 

lärare blivit ålagda att utföra allt fler administrativa arbetsuppgifter utöver de traditionella 

undervisningsuppgifterna. Detta gör att tid tas från andra uppgifter som exempelvis tid med 

eleverna, planeringstid och reflektion etc. (Skolverket 2013b). Att klasslärarna har mycket 

arbete utöver åtgärdsprogrammen uttrycks i studiens resultat av både lärarna själva och 

specialpedagogerna. I resultaten uttrycks vidare att arbetstiden är konstant oavsett om 

arbetsbelastningen ökar. Även om lärarna själva har ett ansvar att strukturera sin tid är det 

staten som genom skollag och styrdokument påverkar lärarens förutsättningar utifrån de 

arbetsuppgifter som lärarna åläggs. Utifrån statens direktiv har huvudmän och rektorer också 

en viktig roll i att skapa förutsättningar för lärarnas arbete (Skolverket, 2013b). Exempelvis 

kan förutsättningarna påverkas av hur mycket resurser skolorna tilldelas av kommunen och 

hur rektorerna organiserar arbetet på skolorna samt fördelar resurserna. 

Specialpedagogisk kompetens ses som en viktig förutsättning för pedagogers arbete med 

elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2011). På de undersökta skolorna sker arbetet med 

åtgärdsprogram alltid i samråd mellan klasslärare och specialpedagog. Däremot varierade vem 

av klassläraren och specialpedagogen som hade huvudansvaret på skolorna. När det handlade 

om huvudansvaret lyfts i resultaten två motstridiga argument fram. Det ena handlar om att 

specialpedagogen borde ha huvudansvaret p.g.a. att klasslärarens arbetsbelastning var för hög. 

Det andra handlar om att klassläraren var den som skulle vara huvudansvarig då det var denne 

som känner eleven bäst. Några klasslärare uttryckte att stödet från specialpedagogen var 

viktigt vilket även Persson (2011) menar är naturligt då specialpedagogen har djupare 

kunskaper om elever i behov av särskilt stöd. Utifrån resultaten av vår studie ges en positiv 

bild av samarbetet med elevhälsan och att de upplevs som ett stöd i arbetet. Ljungblad (2003) 

hävdar i likhet med våra resultat att elevhälsan med sina speciella kompetenser kan stödja och 

hjälpa läraren. I vår studie kopplas däremot tidsaspekten in i några av fallen då hjälpen de bett 

om kan dra ut på tiden. En annan viktig aspekt som några av intervjupersonerna tar upp rör 
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vikten av ett väl fungerande arbetslag. Ljungblad (2003) menar att man genom bra samarbete 

i arbetslaget kan dra nytta av varandras kompetenser. Dock visar resultaten att det kan vara 

svårt att hitta tid att träffas och diskutera i arbetslaget. 

Tidigare forskning har visat att behoven av en tydlig handledning vid upprättande av 

åtgärdsprogram behövde utarbetas (Skolverket, 2011b). Kommunen där studien är genomförd 

har upprättat egna mallar för arbetet med åtgärdsprogram i syfte att stödja och underlätta för 

pedagogerna samt för att säkerställa att alla skolor inom kommunen når upp till kraven från 

högre politisk nivå (Kommun X mallar, 2013). Av intervjupersonerna ansåg hälften att dessa 

mallar var ett bra stöd då rubrikerna tydliggör vad som skall finnas med. Samtidigt uttryckte 

nio intervjupersoner missnöje över mallarnas omfattning då processen med dem ansågs vara 

för tidskrävande. Vissa ansåg att några delar i processen var överflödiga och att det innebar 

onödiga upprepningar. Svårigheter med hur man bör formulera sig upplevdes även av några. I 

våra resultat framför somliga intervjupersoner önskemål om exempel på formuleringar för att 

underlätta skrivandet och spara tid. 

Som skrevs tidigare har forskning visat att tydlig handledning är nödvändig då brister påvisats 

i arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket, 2011b). Detta var orsaken till att Skolverket gav ut 

de allmänna råden - för arbete med åtgärdsprogram 2008. Efter senaste skolreformen 

omarbetades de allmänna råden och släpptes i ny version i april 2013. Syftet med de allmänna 

råden är att de ska fungera som stöd för anställda inom skola och kommun i arbetet med 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2008). I resultaten framkom en skillnad mellan specialpedagoger 

och lärare i hur och om de allmänna råden används. På skolorna är det främst 

specialpedagogen som sätter sig in i dem. Av klasslärarna var det endast två som läst dem, de 

andra fyra hade inte satt sig in i råden alls. Resultaten visar även att några intervjupersoner 

inte anser sig ha något direkt stöd av de allmänna råden. Vissa påpekar att de på grund av 

tidsbrist inte prioriterar att sätta sig in i dem medan andra hävdar att råden från Skolverket är 

för generella och efterfrågar tydlighet.  

När det handlar om skolans tillgång till resurser är det huvudmannen som ska se över om 

rektorerna har tillräckliga resurser för att kunna leva upp till skollagens bestämmelser för 

särskilt stöd. Samtidigt ska rektor se till att det finns tillräckliga resurser och fördela dem över 

verksamheten. I fall behoven är så stora att omfördelningar inte räcker till kan rektor behöva 

begära mer resurser av huvudmannen. Huvudmannen kan då behöva skjuta till extra medel för 

att skolan ska kunna leva upp till lagens bestämmelser (Skolverket, 2013b). I våra resultat 

framkommer att några av intervjupersonerna upplever en frustration då de påvisat att behov 

av mer resurser finns men att det endast lett till omfördelning av redan befintliga resurser. 

Vilket enligt myndigheten för skolutveckling (2005) kan leda till att elever i behov av särskilt 

stöd får för lite. Några intervjupersoner uppger att det inte är rektor som brister vid 

resursfördelning däremot nämns att rektor i brist på resurser bör föra frågan vidare till 

huvudmannen. Om kommunen inte har tillräckligt med resurser bör huvudmannen i sin tur 

lyfta det ännu ett steg. Enligt våra resultat verkar inte detta ske. Lärarförbundet (2013) menar 

att huvudmannen ofta brister i sin uppgift att tillföra extra pengar till skolan. Samtidigt visar 

Skolverket (2009) att kommunernas fördelning av resurser för särskilt stöd ofta delas jämnt 

inom kommunen.  Detta innebär att skolor med stora behov av särskilt stöd inte tilldelas mer 
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resurser än de skolor som har mindre behov. I likhet med vad lärarna i Lärarförbundets 

rapport (2013) efterfrågar våra intervjupersoner mer resurser i form av fler specialpedagoger. 

Lärarförbundet (2013) menar att fler specialpedagoger kan leda till kompetenstillskott då ett 

starkare specialpedagogiskt synsätt och arbetsmetoder kan hjälpa lärare att hantera alla elevers 

individuella behov. Samtidigt menar Lärarförbundet (2013) att specialpedagogerna skulle 

kunna avlasta lärarnas arbete med elever, utredningar och åtgärdsprogram. På tre av de 

undersökta skolorna var det specialpedagogen som ensam ansvarade för åtgärdsprogrammen 

dock i samråd med klassläraren. Detta kan ses som ett exempel på den avlastning av lärarna 

som Lärarförbundet (2013) efterfrågar.  

I vår studie framkommer delade meningar när det handlar om kompetensen i arbetet med 

åtgärdsprogram. Några vill ha mer kompetensutveckling men lyfter fram ekonomiska hinder 

samt tidsbrist som anledningar till att detta inte sker. En specialpedagog menar även att 

kommunen inte tar tillvara på den kompetens som finns och föreslår att skolkontoret bör 

initiera ett specialpedagogiskt nätverk. Samtidigt uttrycker andra att de är nöjda med den 

kompetens de har och att de fått den kompetens de behöver för att arbeta med åtgärdsprogram 

av specialpedagogen på skolan. Detta kan i sin tur kopplas till vikten av att specialpedagogisk 

kompetens finns tillgänglig på skolorna, vilket även Lärarförbundet (2013) menar. 
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5. Diskussion 

5.1 Slutsatser 

Utifrån våra resultat utläses att lärare och specialpedagoger anser att det, på deras skolor, 

finns tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för arbetet med åtgärdsprogram. De 

menar vidare att kraven på dokumentation samt de uppgifter som läraren åläggs att göra har 

ökat de senaste åren.  Våra slutsatser är att detta påverkar att lärare och specialpedagoger 

upplever att tiden inte räcker till då fler uppgifter åläggs dem trots att arbetstiden är konstant. 

Samtidigt ser vi att kommunens mallar för arbetsprocessen med åtgärdsprogram är allt för 

omfattande. Utifrån resultaten ses samarbetet med specialpedagog, arbetslag och elevhälsa 

som ett väl fungerande och viktigt stöd i arbetet med åtgärdsprogram. Vår slutsats är dock att 

bristen på tid ibland försvårar samarbetet. I arbetet med åtgärdsprogram ger de allmänna 

råden, utifrån vår tolkning, inte det stöd som Skolverket (2013a) menar att de syftar till. För 

att de politiska målen, som är uppsatta, ska nås krävs att skolorna ges förutsättningar att 

genomföra detta. Flera av intervjupersonerna upplever att bristen på resurser försvårar arbetet.  

När det kommer till de förändringar intervjupersonerna anser skulle kunna förbättra 

förutsättningarna i arbetet med åtgärdsprogram föreslås en förenklad process av kommunens 

mallar samt förslag på hur man kan formulera sig i dokumenten. Andra exempel är avsatt tid 

för åtgärdsprogram samt mer resurser i form av specialpedagoger eller andra vuxna i 

klassrummet. För att lösa bristen på resurser föreslås rektor lyfta frågan till huvudmannen som 

i sin tur för den vidare till högre politisk nivå. Problemet måste lyftas högre för att visa att 

behoven finns. Våra slutsatser är att lärares och specialpedagogers arbete med åtgärdsprogram 

påverkas mycket av tid, resurser och den ökade arbetsbelastningen. 

 5.2 Diskussion 
Syftet med studien var att ta reda på lärares och specialpedagogers uppfattningar om sitt 

arbete med åtgärdsprogram. En orsak till att vi valde detta ämnesområde var att vi upplevde 

att den litteratur vi läst som berörde arbetet med åtgärdsprogram endast framställde brister. 

Detta leder till att det indirekt blir de som utför arbetet, dvs. pedagogerna, som blir skyldiga 

till dessa brister. Vi saknade forskning som visade på faktorerna som kan påverka att dessa 

brister uppstår då vi upplevt att lärarna alltid vill göra de bästa för eleverna utifrån de 

förutsättningar som finns i verksamheten.  

Då arbetsbelastningen för pedagogerna idag är hög krävs en klar och väl fungerande 

ansvarfördelning på skolorna. Lärarförbundet lyfter fram att fler specialpedagoger i 

verksamheten kan avlasta klasslärarna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. På samma 

sätt ger fler specialpedagoger även en minskad arbetsbelastning för dem själva då de inte 

behöver ansvara för ett lika stort antal klasser. Dessutom kan även fler med kunskap om 

specialpedagogiska arbetsmetoder göra det enklare för lärarna att hantera alla elevers 

individuella behov. Våra resultat visar att specialpedagogen har en viktig roll i arbetet med 

åtgärdsprogram både i arbetet med eleven och som stöd för klasslärarna. Resultaten visar även 

att det finns en önskan om fler specialpedagoger i skolorna, från både klasslärarna och 

specialpedagogerna själva. Däremot är meningarna delade när det gäller vem som ska ha 
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huvudansvaret i arbetet med åtgärdsprogram. Vi har förståelse för de olika argumenten och 

kan se fördelar och nackdelar med båda lösningarna. Å ena sidan är klasslärarens uppdrag att 

stödja alla elever i sin klass medan specialpedagogen fokuserar främst på elever i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogen har även särskilda kunskaper om arbetssätt och metodik för 

att hjälpa just dessa elever. Vi tänker även att specialpedagogen som huvudansvarig är en 

förutsättning för att lärarens undervisning i utredningen ska kunna granskas vilket forskning 

(Skolverket, 2003) visat inte sker. Å andra sidan ser klassläraren eleven i sin skolsituation 

varje dag och har därför en större kännedom om eleven och hur den fungerar i olika 

situationer. Som vi skrivit tidigare sker arbetet med åtgärdsprogram på samtliga av de 

undersökta skolorna i samråd mellan läraren och specialpedagogen. I slutändan anser vi att 

detta är en självklarhet då vi ser att deras samlade kompetens om situationen kan ge eleven 

bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 

Ett stort problem vi ser utifrån resultaten är att pedagogerna efterfrågar mer resurser men att 

detta sällan leder någonstans. Detta är inget nytt för den här studien då brist på resurser varit 

ett vanligt förekommande skolpolitiskt problem under en längre tid. Något vi tycker är 

intressant i denna studie är att det inte är rektor som anses brista i fördelningen av resurserna 

utan att bristerna bedöms ligga hos huvudmannen som inte tillför mer medel där det behövs. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) kapitel tre, 10 § ska det särskilda stödet ges på det sätt och i 

den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås. I nuvarande läroplan, Lgr11, står det även att resurserna och stödåtgärderna ska 

anpassas efter den värdering som läraren gör av elevernas utveckling (Skolverket, 2011a). 

Den tolkning vi gör är att den undersökta kommunen i detta fall inte lever upp till 

styrdokumentens krav. Då kommunerna inte har medel nog för att nå upp till de statligt 

uppsatta målen för skolan måste de i sin tur lyfta detta vidare upp på högre politisk nivå. 

Emellertid tror vi inte att mer resurser alltid är lösningen på problemet. Det är också viktigt att 

skolorna i sin tur använder resurserna som finns på ett effektivt sätt. Vilket även några av våra 

intervjupersoner uttrycker. 

Det råder inga tvivel om att tiden är den största bristfaktorn i lärarnas och 

specialpedagogernas förutsättningar för arbetet med åtgärdsprogram. Detta är något som 

intervjupersonerna vid upprepade tillfällen återkommer till. Det rör sig om brist på tid för 

kompetensutveckling, att sitta ner med specialpedagog eller arbetslag, att sätta sig in i nya 

riktlinjer och att kommunens mallar är tidskrävande både i utarbetandet och i samverkan med 

rektor och vårdnadshavares då krav på deras delaktighet leder till ett ständigt 

pappersskickande som upplevs byråkratiskt. Vidare nämns att samverkan med elevhälsan kan 

ta tid samt att arbetsuppgifter utöver åtgärdsprogrammen som en skriftlig individuell 

utvecklingsplan(så kallade IUP), skriftliga omdömen, föräldrakontakt, utvecklingssamtal, 

planering och utvärdering av undervisning samt arbetsplatsträffar också är tidskrävande. Att 

finna tid till att utreda, upprätta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram kan vara svårt då 

allt annat ska hinnas med samtidigt. Utifrån det vi i litteraturgenomgången tog upp som 

förutsättningar för lärares och specialpedagogers arbete med åtgärdsprogram kan vi se att 

flera av dessa förutsättningar påverkas negativt av tidsbrist. För att förutsättningarna i arbetet 

med åtgärdsprogram ska förbättras ger de tillfrågade i den här studien förslagen att 
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arbetsgången för kommunens mallar måste förenklas, mer resurser i form av personal måste 

tillsättas och eftersom höga krav ställs på formalia i dokumenten önskas även förslag på hur 

man bör formulera sig. Flera klasslärare efterfrågar även avsatt tid för arbetet med 

åtgärdsprogram vilket däremot ingen av specialpedagogerna gör. Detta tror vi kan bero på att 

lärarna har så många andra arbetsuppgifter som specialpedagogerna inte har, exempelvis 

skriva IUP, skriftliga omdömen, ha kontakt med vårdnadshavare och förbereda samt hålla 

utvecklingssamtal.  

I fråga om bristen på tid för pedagogerna vill vi återkomma till vikten av att skolan 

organiseras så att möjligheter ges. Det kan vara att rektor ger tydliga direktiv till personalen 

för hur de ska prioritera, ett väl fungerande kvalitetsarbete där den egna verksamheten 

granskas kritiskt och att brister åtgärdas, att ansvarsfördelningen är tydlig och att arbetet 

organiseras på ett effektivt sätt. Det är därför rektors uppgift att stödja pedagogerna och se till 

att verksamheten struktureras så att lärarna och specialpedagogerna ges möjligheter att utföra 

sitt uppdrag. Samtidigt påverkar staten genom styrdokumenten lärares förutsättningar utifrån 

de arbetsuppgifter de ålägger dem. Både våra resultat och tidigare forskning visar att 

pedagogerna upplever att arbetsbelastningen blivit högre de senaste åren. Trots att 

arbetsbelastningen var hög redan innan har ingen arbetsuppgift försvunnit när nya tillkommit. 

Vi ser att detta inte är hållbart i längden då arbetstiden är konstant. Tillförs nya 

arbetsuppgifter måste andra prioriteras bort eller förenklas för att lärare ska ges möjlighet att 

genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Vi upplever att pedagoger i allmänhet alltid 

strävar efter kvalitet i det de gör men att förutsättningarna att lyckas många gånger är 

bristfälliga. För klasslärarna tycker vi att det är viktigt att kärnan i läraruppdraget, 

undervisningen, inte prioriteras bort. Vi håller med våra intervjupersoner om att 

dokumentation är viktigt men den får inte ske endast för att ha ryggen fri utan innehållet 

måste vara en utgångspunkt för hur man arbetar i praktiken. Ett skrivet åtgärdsprogram ger 

inte eleven något stöd i sig utan det är åtgärderna som genomförs i praktiken som gör skillnad 

för eleven. Sker inte detta på ett bra sätt förlorar åtgärdsprogrammet sitt syfte dvs. att se till att 

elevens behov av stöd tillgodoses. Idag ligger stort fokus i debatten om skolan på just lärares 

arbetsbelastning och regeringen ska lägga fram en proposition till riksdagen om vissa 

förändringar för att minska den administrativa bördan. Det rör sig om att de individuella 

utvecklingsplanerna (IUP) för årskurs sex till nio slopas helt och att IUP i årskurs ett till fem 

lämnas en gång per år istället för två. Även om detta kanske inte kommer lösa alla problem 

ser vi det ändå som ett steg i riktning mot att förbättra lärares arbetssituation. Eftersom det är 

staten som reglerar pedagogernas arbetsuppgifter krävs det även att de utvärderar hur det 

fungerar i praktiken samt tillsätter åtgärder ifall de inte uppnått önskad effekt. Vilket den nya 

propositionen om IUP ger exempel på. Utifrån våra resultat om pedagogernas förslag på 

förbättringar hoppas vi även att staten kommer se över och förenkla arbetsprocessen för 

åtgärdsprogram. Exempelvis står det i lagen att elevens vårdnadshavare ska ha möjlighet att 

delta när ett åtgärdsprogram upprättas. Enligt våra resultat har de ökade kraven på 

dokumentation lett till att det i praktiken är svårt att genomföra skollagens krav. Då allt 

skrivande tar för lång tid måste åtgärdsprogrammet ofta förberedas skriftligt innan mötet med 

vårdnadshavarna. Asp-Onsjö (2006) menar att detta gör att det endast är pedagogernas syn på 

skolsvårigheterna och hur de bör hanteras som framkommer i åtgärdsprogrammet. Vi förstår 
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vikten av att föräldrarna är delaktiga då de kan bidra med information som kan vara 

betydelsefull. Samtidigt anser vi att vårdnadshavarnas rätt att vara med och påverka ska 

finnas. Däremot menar vi att det kanske räcker med att vårdnadshavarna får påverka och 

tycka till när pedagogerna redan har skrivit utkastet till åtgärdsprogrammet och att de då 

tillsammans slutför dokumentet. Vi anser trots allt att det är pedagogerna som besitter störst 

kunskaper om vilket stöd eleven kan tänkas behöva. Pedagogerna är insatta i vilka 

kunskapskrav eleven behöver nå, vilka resurser som finns att tillgå, hur eleven fungerar i 

klassrummet samt att de har kunskaper om arbetsmetoder för att underlätta barns inlärning. 

Det ingår i vårt professionella uppdrag att individanpassa undervisningen, en kunskap vi 

tänker att inte alla vårdnadshavare har. 

Om vi sammanfattningsvis ser till kraven när det handlar om hela arbetsprocessen kring ett 

åtgärdsprogram finner vi en viss diskrepans mellan styrdokumentens intentioner och 

möjligheterna att genomföra dem i praktiken. Även om kraven på arbetet med åtgärdsprogram 

har förtydligats i styrdokumenten hjälper inte detta om de som utför arbetet inte ges 

förutsättningar att genomföra dem. Att brister i arbetet med åtgärdsprogram uppstår ser vi inte 

som förvånansvärt med tanke på resultaten i denna studie. 

5.3 Vidare forskning 
För att kunna få en mer generell uppfattning om lärares och specialpedagogers förutsättningar 

i arbetet med åtgärdsprogram krävs en mer omfattande studie där ett större antal pedagoger i 

flera olika kommuner deltar. Då vi anser att det är viktigt att få en förståelse för varför brister 

uppstår i arbetet med åtgärdsprogram önskar vi vidare forskning inom detta område. För att få 

en bredare bild av hur skolan fungerar inom kommunerna skulle det även vara intressant att 

undersöka rektorers förutsättningar att organisera verksamheten samt hur kommunerna ser på 

sitt ansvar att ge lärare förutsättningar att stödja elever.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till klasslärare och specialpedagoger 
 

Yrkeslivsbakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare/specialpedagog? 

2. Vad har du för utbildning? 

Erfarenheter av åtgärdsprogram 

3. Vad har du för erfarenheter av åtgärdsprogram? 

4. Hur ser du på din roll i utarbetandet av ett åtgärdsprogram? 

5. Hur många åtgärdsprogram uppskattar du att du är med och utformar varje läsår? 

6. Ungefär hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att utforma ett åtgärdsprogram? 

Från att någon anmäler önskan om utredning till rektor till att åtgärdsprogrammet är 

färdigt. 

7. Beskriv vilka faktorer som påverkar dina förutsättningar för arbetet med 

åtgärdsprogram? (Vid utredning, upprättande, genomförande och 

uppföljning/utvärdering) 

Med förutsättningar menar vi exempelvis materiella resurser, tillgång till 

specialpedagoger, extern expertis, kompetensutveckling/fortbildning, väl fungerande 

skolorganisation, tid till dokumentation och utvärdering av egen undervisning etc. 

8. Beskriv hur ansvarfördelningen på er skola ser ut vid de olika delarna? (Vid utredning, 

upprättande, genomförande och uppföljning/utvärdering) 

9. Ge exempel på vad du anser fungerar bra i ditt arbete med åtgärdsprogram på individ-, 

grupp- och organisationsnivå? (Vid utredning, upprättande, genomförande och 

uppföljning/utvärdering) 

10. Ge exempel på vad du anser fungerar mindre bra i ditt arbete med åtgärdsprogram på 

individ-, grupp- och organisationsnivå? (Vid utredning, upprättande, genomförande 

och uppföljning/utvärdering) 

11. Utifrån föregående fråga: Vilka förändringar skulle du vilja göra för att dina 

förutsättningar, som rör arbetet med åtgärdsprogram, skulle förbättras på individ-, 

grupp- och organisationsnivå? 

12. Vad anser du om X kommuns mallar i hela arbetsprocessen från utredning till 

utvärdering av åtgärdsprogram? 
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13. Vad anser du om Skolverkets riktlinjer som ges i de allmänna råden ”Arbete med 

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd”(2013) eller ”För arbete med 

åtgärdsprogram”(2008)? 

14. Är det något viktigt om arbetet med åtgärdsprogram som du skulle vilja lägga till?  
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Bilaga 2 

Informationsbrev till klasslärare och specialpedagoger 

Hej! 

Vi heter Ingela Lagebrand och Josefine Hedlund Forsberg och läser sista terminen på 

lärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi har just inlett arbetet med att skriva vår C-uppsats.  

Syftet med vårt arbete är att undersöka lärares/specialpedagogers arbete med åtgärdsprogram. 

Vår fokus ligger på de förutsättningar lärare/specialpedagoger anser att de ges i detta arbete. 

Metoden vi har tänkt använda är kvalitativ intervju. Därför söker vi nu 

lärare/specialpedagoger som kan tänkas ställa upp på en intervju. 

Vi skulle därför vilja intervjua klass- och ämneslärare/specialpedagoger som har erfarenhet av 

upprättande av åtgärdsprogram. Vi undrar därför om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på 

en intervju. Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt att avvara tid för sådant som inte hör 

till era arbetsuppgifter men vi hoppas ändå att ni kan tänka er att ställa upp på en intervju. Vi 

anpassar oss gärna efter när det passar er.  

Namn på skolor och intervjupersoner avidentifieras (anonymiseras). Allt material behandlas 

konfidentiellt. 

Vi skulle uppskatta om ni kunde ge ert besked så fort som möjligt då tidsfristen för vårt arbete 

är begränsad. 

Tack på förhand! 

Mvh Ingela Lagebrand och Josefine Hedlund Forsberg 

 

Vid frågor mejla eller ring! 

Ingela             Mejl:  ingela.lagebrand@gmail.com   Mobil nr:  0730677231 

Josefine         Mejl: josefine.forsberg@gmail.com    Mobil nr: 0702457647 

Handledare: Charlotta Edström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå 

Universitet  Mejl: charlotta.edstrom@edusci.umu.se 

 

 


