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Abstract 
 

It has been shown in various research contexts that action programs do not always work as 

they should, even though there are clear guidelines on how the action programs should be 

designed and used. The aim of this study is to illustrate which processes that occur before an 

action program as well as how these processes lead to action that will give the student the 

support he or she needs. Through qualitative interviews with eight teachers, I have tried to 

answer the questions that I created. I have tried to answer my research questions that I have 

made based on the purpose. The questions are; What type of inquiry will be done if a student 

risk to not reach the knowledge goals? How will the inquiry support the action program? In 

what way does the action program support pupils in special needs? The result of my survey 

show that the survey being done for an action program is very individual-focused and that the 

mapping rarely shows on the teachers role or school environment to students who fall into 

special needs. It also shows that teachers find it difficult to identify the students who have 

general learning difficulties. It also emerged that there are teachers who do not believe that 

the action program helps students in need of special support, that educators believe that it 

depends on many different factors if the action program becomes to support the students or 

not. One factor are including the teachers themselves. Conclusions to be drawn from the 

survey is such that it is the pedagogue attitude toward the action program that governs 

whether it helps the student in need of special assistance or not. A further conclusion is that 

the action programs structure are similar to the formative assessment within the assessment 

theory, assessment for learning. 
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Sammanfattning 

 
Det har i olika forskningssammanhang framkommit att åtgärdsprogrammen inte alltid 

fungerar som de ska, trots att det finns tydliga direktiv om hur åtgärdsprogrammen ska 

utformas och användas. Syftet med detta examensarbete var att belysa vilka processer som 

sker innan ett åtgärdsprogram upprättas samt på vilket sätt dessa processer leder till det 

åtgärdsprogram som ska ge eleven det stöd som han eller hon behöver. Genom kvalitativa 

intervjuer med åtta pedagoger har jag försökt besvara de frågeställningar som jag utifrån detta 

syfte utformat. De frågeställningar jag utgått ifrån var: Vilken typ av utredning, kartläggning 

sker om en elev riskerar att inte uppnå kunskapsmålen? Påverkas utformandet av 

åtgärdsprogrammet utifrån den utredning, kartläggning som gjorts? På vilket sätt stödjer 

åtgärdsprogrammet eleven som är i behov av särskilt stöd? Resultatet av min undersökning 

visade att den kartläggning som görs inför ett åtgärdsprogram är väldigt individfokuserad och 

att kartläggningen sällan visar på lärarens roll eller skolmiljöns betydelse för eleven som 

hamnar i behov av särskilt stöd. Det visar även att pedagogerna upplever svårigheter att 

kartlägga de elever som har generella inlärningssvårigheter. Det visade även att det finns 

pedagoger som inte anser att åtgärdsprogrammet hjälper elever i behov av särskilt stöd, att 

pedagogerna anser att det beror på många olika faktorer om åtgärdsprogrammet blir till något 

stöd för eleverna som är i behov av stöd eller inte, däribland pedagogerna själva. Slutsatser 

som kan dras av undersökningen är till exempel att det är pedagogens inställning till 

åtgärdsprogrammet som styr om det hjälper eleven som är i behov av särskilt stöd eller inte. 

En ytterligare slutsats var att åtgärdsprogrammens uppbyggnad liknar den formativa 

bedömningen inom assessment teorin, bedömning för lärande. 

 

Nyckelord: Kartläggning, pedagoger, åtgärdsprogram, elever i behov av särskilt stöd, 

formativ bedömning 
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1Inledning 

 
I den nya skollagen betonas det att ett åtgärdsprogram ska föregås av en kartläggning och att 

denna kartläggning ska visa på elevens skolsituation utifrån individ-, grupp - och 

organisationsnivå (SKOLFS 2013:8). Om det på något sätt framkommer misstankar om att en 

elev inte kommer att nå de lägsta kunskapskraven ska detta anmälas till rektorn på skolan. Så 

fort det har kommit till rektorns kännedom, så har rektorn ansvaret att elevens behov av 

särskilt stöd utreds skyndsamt och vid behov upprätta ett åtgärdsprogram. Om det visar sig att 

en elev är i behov av särskilt stöd ska eleven få det stöd som han eller hon behöver. Oavsett 

vilken bakgrund eller vilka förutsättningar eleven har, så har skolan ett ansvar och en 

skyldighet att ge varje elev de förutsättningar som hon eller han behöver för att utvecklas på 

bästa sätt, både kunskapsmässigt och socialt (SFS 2010:800, 3 kap 3§).  

 

I Svenska Unescorådet (2008) betonas det att det handlar om att förändra utbildningssystemet 

och lärandemiljöerna så att hänsyn tas till elevers olikheter och att ge det extra stöd till dessa 

elever inom det reguljära skolsystemet. Grundtanken är att utgå från att: 

 
 Orsaken till elevers svårigheter i skolan i första hand ska sökas i  

 Deras möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö och  

 inte hos eleverna själva! (Svenska Unescorådets skriftserie 2008: 1, s 7) 

 

För alla elever finns det en rad faktorer som kommer att bli avgörande för hur deras skolgång 

kommer att se ut. Dessa faktorer beror till huvudsak på skolans möjligheter att möta elevens 

behov utifrån anpassningar av skolmiljö, hur skolan är organiserad, samt vilket arbetssätt 

skolan har (Skolverket, 2013). För elever som är i behov av särskilt stöd blir dessa faktorer 

ännu mera avgörande om eleven ska lyckas i skolan. Skollagen (2010:800) säger att skolan är 

skyldig att göra en allsidig utredning av elevers behov när svårigheter uppstår. Utredningen 

ska göras på ett sådant sätt att elevens skolsituation granskas utifrån grupp – och 

organisationsnivå och slutligen på individnivå (Skolverket, 2013). I utredningen ska även 

undervisningen, dess innehåll och metoder synliggöras (Skolverket, 2001). Enligt Skolverket 

har det visat sig att i många av åtgärdsprogrammen som upprättas saknas det en pedagogisk 

kartläggning av elevens behov på organisations-, grupp - och individnivå. Det vill säga att det 

saknas en analys av elevens svårigheter i relation till den miljö eleven befinner sig i 

(Skolverket, 2009). 

 

Utifrån en utredning, som utbildningsminister Jan Björklund har initierat, så har det visat sig 

att resultatet för elever som är i behov av särskilt stöd inte har förbättrats med hjälp av ett 

åtgärdsprogram. Utredningen visade även på att lärare och skolledare anser att  

åtgärdsprogram inte är till någon nytta för elever som är i behov av särskilt stöd  

( Regeringskansliet, 2013; Skolvärlden, 2013). Björklund har utifrån denna utredning 

föreslagit att åtgärdsprogrammen bör avskaffas. Detta argument som Björklund ger för att 

avskaffa åtgärdsprogrammen måste tas på allvar. Är det så att det finns pedagoger som inte 

finner att åtgärdsprogrammen är viktiga för eleverna så måste det utredas. Vad är det i 

åtgärdsprogrammen som pedagogerna inte uppfattar som stödjande för eleven som är i behov 

av särskilt stöd? Eller är det så att det är den enskilde pedagogen som inte ser nyttan med 

åtgärdsprogrammen? 

 

Åtgärdsprogrammen är till för att säkerställa elevens rätt till att nå lägst de kunskapsmål som 

krävs (Skolverket, 2011). För att kunna göra bedömningen om att en elev är i behov av 
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särskilt stöd för att uppnå kunskapsmålen, bedöms eleven i förhållande till andra och till de 

uppställda betygskriterierna som finns i varje kursplan. Det finns mycket forskning både 

internationellt och nationellt om åtgärdsprogrammets uppgift, men inte så mycket om 

pedagogernas upplevelser av om hur åtgärdsprogrammen fungerar. Jag har därför i denna 

studie valt att lägga fokus både på pedagogers syn på åtgärdsprogrammet samt vilka processer 

som sker för att kartlägga om en elev är i behov av särskilt stöd. Det är viktigt både för de 

elever som är i behov av särskilt stöd, och för min framtida yrkesroll som specialpedagog, att 

vara medveten om de hinder och möjligheter ett åtgärdsprogram ger. Då åtgärdsprogrammen 

ska upprättas utifrån en kartläggning är det även viktigt att vara medveten om på vilket sätt 

dessa kartläggningar påverkar åtgärdsprogrammet.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa vilka processer som sker innan ett 

åtgärdsprogram upprättas samt på vilket sätt denna process leder till det åtgärdsprogram som 

ska ge eleven det stöd som han eller hon behöver. Utifrån detta syfte har jag formulerat dessa 

frågeställningar: 

 

 Vilken typ av utredning, kartläggning sker om en elev riskerar att inte uppnå 
kunskapsmålen? 

 Hur påverkas utformandet av åtgärdsprogrammet utifrån den utredning, kartläggning 
som gjorts? 

 Hur används åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd? 
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2 Bakgrund 
 

Följande avsnitt börjar med att ge en inblick i internationella styrdokument samt internationell 

forskning om dokumentation för elever i behov av särskilt stöd (2.1 & 2.2 ), sedan ges en 

beskrivning av de nationella styrdokumenten (2.3) följt av åtgärdsprogrammens betydelse i 

det systematiska kvalitetsarbetet (2.4). Vidare ges det en bild av hur skolan fungerar utifrån 

ett läroplansperspektiv (2.5) detta leder till ett avsnitt som handlar om bedömning för lärande 

(2.6). Slutligen kommer ett avsnitt om vad en pedagogisk kartläggning är (2.7) och avslutas 

om åtgärdsprogram(2.8).  

 

För att få reda på aktuell forskning i detta ämne har sökningen gjorts med funktionen peer-

reviewed detta innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. På de svenska sökorden har 

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

Umeå Universitetsbiblioteks databas ERIC används. För att få underlag till aktuell litteratur 

till detta arbete har även referenslistor i olika aktuella forskningsöversikter, rapporter och 

avhandlingar använts. För att kunna beskriva mera ingående den pedagogiska kartläggningens 

betydelse har även viss studentlitteratur som vänder sig till lärarutbildning, verksamma lärare 

och skolledare används. 
 

2.1 Internationella styrdokument 

 
Sverige har ställt sig bakom ett antal olika internationella beslut, deklarationer och lagar som 

ger ramen för de nationella styrdokumenten. Två exempel på sådana beslut är FN:s 

barnkonvention och Salamancadeklarationen. I Salamancadeklarationen manifesteras 

principen att barn med behov av särskilt stöd bör undervisas inom det ordinarie 

undervisningsväsendet i den närmaste ordinarie skolan i en ordinarie klass. Skolan ska 

tillgodose elevernas behov och ge utrymme för olika inlärningsmetoder för att undervisningen 

ska verka på bästa sätt (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

 

I FN:s barnkonvention går det i artikel 23 läsa om att ett barn med fysiskt eller psykiskt 

handikapp bör ha rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 

värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. I 

standardregel nr 6 pratar man om lika utbildning för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder och att varje land bör se till att sådan utbildning är en integrerad del av den 

ordinarie utbildningen. Det nämns också att specialundervisning får förekomma, men endast 

undantagsvis. Specialundervisningen bör ha lika hög standard och lika höga ambitioner som 

den ordinarie undervisningen och också vara nära knuten till den (Unicef, 2013). 

 

2.2 Internationell forskning om dokumentation för elever i behov av särskilt stöd 

I Sverige kallas det dokument som skrivs för elever i särskilt behov av stöd för 

åtgärdsprogram, detta dokument skrivs endast för de elever som är i behov av särskilt stöd för 

att uppnå kunskapsmålen. Men vi har även i Sverige någonting som kallas för IUP, 

individuell utvecklingsplan, dessa individuella utvecklingsplaner ska alla elever ha oavsett om 

det är en elev i behov av särskilt stöd eller inte. Enligt Regeringskansliet (2013) har ett nytt 

riksdagsbeslut kommit, som började gälla 2013-11-19 när det gäller de Individuella 
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utvecklingsplanerna. IUP ska avskaffas för elever i årskurserna 6-9 och endast upprättas för 

alla elever i årskurserna 1-5 (Regeringskansliet, 2013-11-19).                                                     

Utifrån den aktuella internationella forskning som redovisas nedan så klargörs det att för 

elever som är i behov av särskilt stöd upprättas det, vad många länder kallar för, Individual 

Education Plan eller för Individual Education Programs, IEP. Denna IEP är motsvarigheten 

till Sveriges åtgärdsprogram och Norges individuella opplaeringsplan, den är inte detsamma 

som Sveriges IUP. 

Enligt Watkins (2007) anser alla Europas länder att en skola för alla är viktig detta för att 

försäkra att elever i behov av särskilt stöd ges likvärdiga möjligheter. De flesta länder 

använder sig av ett dokument som de kallar för individual education plan. Denna IEP är i 

vissa länder direkt kopplad till lagstiftningen som ett krav för elever som är i behov av särskilt 

stöd. I IEP`n presenteras information om hur den ordinarie läroplanen är anpassad, vilka 

ytterligare resurser som är nödvändiga, vilka mål som ställs och hur utvärdering ska ske. 

Anpassningarna kan ske på olika sätt och i vissa fall kan det till och med bli aktuellt att för 

vissa specifika grupper av elever utesluta ämnen eller delar ur den ordinarie läroplanen. 

Beskrivningar från olika länderna visar att dessa IEP spelar en viktig roll för det inkluderade 

specialpedagogiska stödet. För närvarande använder många europeiska länder sådana 

individuella dokument för att specificera elevers behovs, vilka mål som ska ställas och vilka 

medel som ska användas. I dokumenten preciseras också vilka anpassningar av den ordinarie 

läroplanen som ska göras och hur den berörda elevens utveckling ska utvärderas (Watkins, 

2007). 

 

I en studie utförd av Rose, Shevlin,Winter,O`Raw, och Zhao (2012) framkommer det att, trots 

att det inte finns en lagstiftning i Irland, så är det många skolor som väljer att använda sig av 

IEP som stöd för planering, uppföljning och utvärdering av elevens prestation och framsteg. 

Dessa IEP används av lärarna för att göra anpassningar i lektionsplaneringarna och läroplanen 

så att de elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna ges samma möjligheter till lärande 

som sina kamrater. Det som framkommer, i studien, är en oro i att de metoder som används 

för att utveckla och förvara elevers IEP är bristfälliga när det gäller den rättsliga delen (Rose, 

mfl, 2012). 

 

I många länder är inte, enligt en studie utförd av Dempsey (2012), Individual Educational 

Programs/Plans en lagstadgad rättighet för elever som är i behov av särskilt stöd, men det 

finns skolor i olika länder som ändå valt att arbeta med IEP. Två av dessa länder är bland 

annan England och Australien. I dessa länder har de skolor som valt att använda sig av IEP en 

förhoppning om att dokumentet ska förmedla de strategier och åtgärder som är nödvändiga för 

att göra det möjligt för elever i behov av särskilt stöd att höja sina prestationer. IEP har även 

som syfte att lyfta fram att lärandet bör anpassas till de behov, intressen och de mål som varje 

elev strävar efter samt att de hinder som finns för elevens lärande bör åtgärdas. En IEP skapas 

när läraren tror att en elev inte kommer att uppnå målen i utbildningen eller att eleven behöver 

extra stöd för att kunna klara sig. Dempsey lyfter fram vissa begränsningar som framkommit i 

hans studie, bland annat att det inte finns någon entydig forskning som bekräftar att elever i 

behov av särskilt stöd som har individuella utbildningsplaner blir hjälpta av dessa. Han anser 

även att det inte bara borde vara en diagnos, som behövs, för att en elev ska få det stöd hon 

eller han behöver, utan det borde även vara som så att stödbehovet borde kunna åberopas av 

föräldrar och lärare. Även i USA finns det, enligt Dempsey, ett dokument där elevens behov 

av särskilt stöd ska beskrivas och syftet med detta dokument, är att stödja eleverna i att få de 

resurser som eleven har rätt till enligt en federal lag. I denna IEP ska det finnas en bedömning 
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av elevens utbildningsresultat, en beskrivning av mätbara mål för eleven, en beskrivning av 

den specialundervisning och andra insatser, en förklaring i vilken utsträckning eleven kanske 

inte kan delta i den vanliga undervisningen och i andra skolaktiviteter, samt en beskrivning av 

ändringar som krävs av studenten för att möjliggöra dem att delta (Dempsey, 2012). 
 

Frankl (2005) har i sin studie funnit att elevens IEP redovisas i ett sammanfattande dokument 

som hamnar bland all annan dokumentation som har svämmat över i skolor under de senaste 

åren. Elevernas IEP ska innehålla en redogörelse för elevens särskilda utbildningsbehov, en 

kartläggning som underlag för behovet av särskilt stöd, en uppsättning mål som kommer från 

denna kartläggning, en redogörelse för hur dessa mål ska kunna uppfyllas och slutligen vilka 

mål som ska uppnås inom en viss tid. IEP`n ska också innehålla uppföljning och utvärdering 

och slutligen vilka betyg eleven strävar efter. I studien klargörs även att IEP är avsedda att ge 

en struktur för systematisk planering, och en utvärdering av utbildningen för barn med behov 

av särskilt stöd (Frankl, 2005).  

 

2.3 Nationella styrdokument  

 
Misstankarna om att en elev är i behov av särskilt stöd kan komma från elev, förälder, lärare 

eller annan skolpersonal. Så fort det har kommit till rektorns kännedom så har rektorn 

ansvaret att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt och vid behov upprätta ett 

åtgärdsprogram. Det särskilda stödet får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle 

ha deltagit i eller som komplement till denna. Stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör. Skolans uppgift är att undervisningen ska kompensera elevernas olika 

förutsättningar. Om stödet inte ges inom den elevgrupp som eleven tillhör ska särskilda skäl 

föreligga en placering i en annan undervisningsgrupp (SFS 2010:800). I riktlinjerna för Lgr 

11 (Skolverket, 2011) står det att skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd: 

 
läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar,  

erfarenheter  och  tänkande. Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till  

de elever som har svårigheter (Skolverket 2011, Lgr 11 s.11).  
 

Det går även att läsa i den nya läroplanen, Lgr 11, att skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som har svårigheter av olika slag att nå målen och att eleven har rättighet att få  
 

utvecklas, känna växandets glädje och få känna sig nöjd med framsteg  

och ett övervinnande av svårigheter (Skolverket 2011, Lgr 11 s 7). 

 

2.4  Skolans systematiska kvalitetsarbete 

 

Skollagens krav på att skolor ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete är att de 

nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Målen för utbildningen finns bland annat i 

skollagen, läroplanerna, ämnes och kursplaner. Det handlar om att alla elever ska erbjudas en 
likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av kön, bostadsort, social eller ekonomisk 

bakgrund. Med likvärdig utbildning menas inte att den ska vara likformig, eller att alla elever 

ska få lika mycket resurser, utan att elever har olika behov och förutsättningar vilket gör att 

vägen till målen kan se olika ut, men skolan har ansvar för alla elever. Kvalitetsarbetet är ett 

arbete som finns inom skolan för att ge förutsättningar för att upprätthålla och utveckla 
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utbildningens kvalitet. När en skola arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, kan det 

hända att det visar sig att den egna skolan brister i rutinerna för att utreda elevers behov av 

särskilt stöd, och att det arbetssättet som bedrivs på skolan när det gäller att utarbeta 

åtgärdsprogram inte fungerar tillfredsställande. Om det skulle vara så på en skola så måste 

skolan lyfta fram detta och arbeta med det som inte fungerar. Rutinerna för att följa upp och 

utvärdera åtgärdsprogram är en del av det systematiska kvalitetsarbete som rektor ansvarar 

för. Dessa rutiner innebär att kontinuerligt identifiera, vilka förutsättningar som är nödvändiga 

för att eleverna ska kunna utvecklas mot utbildningens mål samt att utveckla 

arbetsprocesserna på skolan kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd (Skolverket, 

2013). 

 

2.5 Pedagogisk kartläggning  

 

Ett åtgärdsprogram ska föregås av en kartläggning där elevens svårigheter och styrkor har 

kartlagts. Utifrån denna kartläggning ska det sedan upprättas ett åtgärdsprogram där det ska 

finnas långsiktliga och kortsiktiga mål (Skolverket, 2013). 

 

Från Skolverket ges det råd om att en pedagogisk kartläggning ska vara ett redskap för att 

samla information om och göra en analys av en elevs skolsituation på ett strukturerat och 

tydligt sätt. Denna kartläggning ska visa på hur elevens svårigheter yttrar sig i skolan, vad 

som orsakar svårigheterna och vilka åtgärder skolan ska göra. Utredningen ska inte enbart ha 

fokus på brister utan även ta reda på vad som fungerar för eleven. Syftet med en genomförd 

pedagogisk kartläggning ska vara att skapa en så komplett bild av elevens skolsituation som 

bara är möjligt (Skolverket, 2001; Skolverket, 2013) 

 

Runström Nilsson (2013) lyfter fram hur den pedagogiska kartläggningens sätt att 

systematiskt analysera och dokumentera en elevs hela skolsituation i förlängningen gör det 

lättare att upprätta åtgärdsprogram, samt att följa upp och utvärdera de insatser som 

genomförs. Runström Nilsson pekar, utifrån egen erfarenhet som specialpedagog, på några 

brister inom kartläggningsarbetet. Dessa brister handlar bland annat om att i arbetet med det 

elevvårdande arbetet så saknas det ofta diskussioner om mål och utvärderingar av tidigare 

insatser när det gäller att hjälpa elever i svårigheter, det har även visat att problemet oftast 

individualiseras. Det är även sällsynt att pedagoger kontinuerligt resonerar kring pedagogiska 

konsekvenser av arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  En ytterligare analys som oftast 

saknas är vilken roll läraren har när det uppstår svårigheter för elever, andra viktiga områden 

som sällan eller aldrig diskuteras är undervisningens upplägg, lärarens bemötande av eleven 

och de krav som ställs i undervisningen (Runström Nilsson, 2013). 

 

Lindqvist och Nilholm (2013) menar, utifrån den studie de gjort, att då alla barn i Sverige har 

skolplikt blir förutsättningarna och möjligheterna för skolan att tidigt upptäcka de elever som 

har stödbehov i sin inlärning eller om eleverna inte mår bra. Stödbehoven kan vara och är 

olika, för olika elever och de varierar över tid. För att dessa behov ska kunna identifieras 

behöver skolan kompetens och redskap. Det är viktigt att skolan identifierar problem och 
sätter in tidiga och adekvata åtgärder och oavsett när skolan upptäcker svårigheter ska 

åtgärder vidtas (Lindqvist & Nilholm, 2013). 

 

Giota och Emanuelsson (2011) fann i deras studier att den vanligaste orsaken till att en elev 

har svårigheter i skolan är, enligt rektorer och lärare, att eleven har individuella egenskaper 

och funktionsnedsättning som skapar elevens problem. Elevens svårigheter är inte beroende 



7 
 

på brister inom skolan eller i undervisningen, utan problemet anses vara den enskilda elevens. 

De fann i sin studie även att de elever som är i behov av särskilt stöd får inte det stöd de 

behöver, och när de får stöd så ges stödet på individnivå och inte på organisation och 

gruppnivå. I åtgärdsprogrammen föreslås färdighetsträning och anpassad undervisning (Giota 

& Emanuelsson, 2011). 

 

2.5.1 Kartläggning på organisationsnivå 

 

Varje skola präglas av en kulturell kod där värderingar, attityder och uppfattningar om 

skolans uppdrag är viktiga aspekter vid kartläggning av skolan på organisationsnivå. Här är 

det viktigt att ställa sig frågor om vilka värderingar som finns om genus, etnicitet och klass. 

För att kunna få svar på skolans och arbetslagets värderingar och attityder måste man 

undersöka vilka olika uppfattningar inom arbetslaget det finns när det gäller resultatet av en 

elevens kartläggning, hur använder arbetslaget de resurser som står till förfogande och 

slutligen hur svarar skolans organisation mot elevens behov. Vilket synsätt har arbetslaget när 

det gäller orsaker till att en elev hamnar i svårigheter (Skolverket, 2013; SPSM 2013). När det 

gäller skolorganisationen är det av intresse att kolla över hur prioritering i resurstilldelning 

och kompetensutveckling ser ut, är skolan en flexibel organisation där resurser förändras med 

behoven eller inte. Slutligen bör man titta på hur samverkan sker och finns det tillgång till 

specialkompetens (Skolverket, 2013). 

 

2.5.2 Kartläggning på gruppnivå 

 

När en kartläggning görs på gruppnivå är det för att se om elevens svårigheter kan bero på den 

miljö eleven befinner sig i, och om det är det som gör att eleven hamnar i svårigheter. För att 

kunna skapa sig en bild av denna miljö runt eleven så måste man undersöka gruppens 

sammansättning, vilket klimat det är i gruppen, vilket bemötande eleven får av lärare och 

kamrater. Andra faktorer som kan påverka på gruppnivå är om det skett många lärarbyten, hur 

raster och fria aktiviteter är ordnade. Slutligen är det viktigt att se över hur den pedagogiska 

lösningen och anpassningen ser ut för eleven (Skolverket, 2013; SPSM, 2013). 

 

2.5.3 Kartläggning på individnivå  

 

Kartläggning på individnivå ska ge en bild av i vilka situationer där elevens lärande fungerar, 

och vad utmärker situationer där elevens lärande inte fungerar lika bra. Denna kartläggning 

sker via samtal med elev, lärare, föräldrar och övrig personal för att få en bild av elevens 

skolsituation.  Fokus ska ligga på elevens förutsättningar, behov, erfarenheter och kunskaper, 

social och emotionell utveckling, såsom samspel med andra och självkänsla, intressen, 

beteenden i olika situationer, elevens starka sidor, elevens inlärningsstrategier och eventuell  

diagnos hos eleven (Skolverket, 2013; SPSM, 2013).  

 

2.6 Åtgärdsprogram 

 

Redan 1974 började begreppet åtgärdsprogram att användas utifrån en utredningen om 

skolans inre arbete som förkortades, SIA. Som följd av SIA's åsikter så infördes det i Lgr 80 
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ett krav om att åtgärdsprogram skulle upprättas. Det poängterades att åtgärdsprogrammen 

skulle omfatta beskrivningar av både individuella insatser som en allmän 

organisationsutveckling. Åtgärderna skulle inte enbart riktas mot den undervisning som 

eleven blev föremål för, utan åtgärderna skulle rikta sig mot hela elevens skolsituation. Detta 

innebar att bristerna i lärarnas och rektorns arbete skulle kunna identifieras för att kunna 

påkalla åtgärder. Det betonades även att de förändringar som skulle genomföras skulle ske på 

ett sådant sätt att elevens självuppfattning och självtillit skulle stärkas. Sedan januari 2001 

finns nu krav på att åtgärdsprogram skall upprättas för elever, som är i behov av särskilt stöd, 

i alla skolformer. Syftet med åtgärdsprogrammet ska vara att elevens utbildning blir så 

optimal som möjligt genom en god planering (Runström Nilsson, 2013; Skolverket, 2003 ).  

 

Utifrån en kartläggning ska det sedan upprättas ett åtgärdsprogram där det ska finnas 

långsiktliga och kortsiktiga mål. Målen ska vara kopplade till de kunskapsmål som finns i 

varje ämnes kursplanstexter. Målen ska vara tydliga för eleven och det ska framgå på vilket 

sätt eleven ska kunna uppnå dessa mål. I åtgärdsprogrammet ska det även stå när uppföljning 

och utvärdering ska ske (Skolverket, 2013). Åtgärdsprogram ska användas som ett sorts 

redskap för lärare och rektorer i arbetet med att stödja eleven i behov av särskilt stöd, så att 

eleven får de förutsättningar som behövs för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanen och kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. I den pedagogiska praktiken 

fungerar åtgärdsprogrammet som ett stöd eller som underlag, vid planeringen och 

genomförandet av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Åtgärdsprogrammet fungerar 

även som en skriftlig bekräftelse på det särskilda behovet och vilka stödåtgärder som ska ges 

till eleven (Skolverket, 2009; Skolverket, 2013). 

 

Det har visat sig att det inte är det som står skrivet i åtgärdsprogrammet som är det viktigaste 

för eleven, utan att det är den process som sker innan upprättandet av åtgärdsprogrammet, det 

vill säga förändringsarbetet. Processerna påverkas av på vilket sätt skolan hanterar de 

grundläggande värdena. Andra faktorer som påverkar är skolans klimat, relationerna mellan 

elever och vuxna och slutligen hur skolans lärmiljö ser ut. Det är alltså beroende på vilka 

arbetsformer som lärarna på skolan väljer och på vilket sätt undervisningen organiseras som 

påverkar elever som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008;2011). Asp-Onsjö (2006) 

fann i sin avhandling att ett åtgärdsprogram som utarbetas för en elev är inte i sig någon 

garanti för att arbetet i arbetslaget anpassas efter elevens förutsättningar, men det har visat sig 

att den dialog som förs mellan alla inblandade bidrar till en positiv utveckling av arbetslagets 

arbetssätt (Asp- Onsjö, 2006). 

 

De åtgärdsprogram som analyserats av Skolverket har visat att fokus har legat på elevens 

individuella svårigheter, det är alltså eleven som bedöms, utvärderas och åtgärdas och elevens 

svårigheter sätts sällan i samband med skolan (Skolverket, 2003). Det står oftast i 

åtgärdsprogrammen om vad som eleven inte kan och att eleven ska träna på det. Det är 

sällsynt att det står beskrivet vad eleven kan. Det som beskrivs positivt i ett åtgärdsprogram är 

oftast egenskaper (positiv, glad mm) istället för kompetens eller förmågor som exempelvis 

kan använda sig av de fyra räknesätten, skriva en text med tydlig handling och så vidare 

(Skolverket, 2009). Undersökningar under 2000-talets första del har visat att skolor ofta hittar 

orsaker till elevers svårigheter hos eleven själv och insatserna/åtgärderna är att eleven ska 

träna det eleven inte kan. Troligtvis beror detta på att det kan finnas vissa svårigheter att 

föreslå åtgärder, som kräver förändringar i lärares arbete eller i skolans organisation 

(Skolverket, 2008; 2011). 
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Åtgärdsprogrammen är, juridiskt sett, en allmän handling i och med att alla handlingar som 

upprättas i en kommun är offentliga. Men det går ändå att sekretessbelägga, enligt 

sekretesslagen, uppgifter som rör enskilda elevers personliga förhållanden. Desto mer 

integritetskänslig en uppgift är desto strängare är sekretessen (Skolverket, 2013). 

 

På grund av denna sekretess så väljer många pedagoger att dokumentera så lite som möjligt, 

för att inte riskera att kränka en elevs integritet eller göra något som strider mot sekretess 

lagstiftningen. Tyvärr leder detta till att dokumentationen ofta är bristfällig (Asp- Onsjö, 

2006). 

 

Då åtgärdsprogrammen är en offentlig handling så upplevs det av de flesta lärare som ett 

hinder, så istället för att använda sig av åtgärdsprogrammet som det pedagogiska 

arbetsredskap som det är menat att vara, så upplever lärarna svårigheter att använda sig av det. 

En pedagogisk kartläggning och analys är en förutsättning för att kunna formulera mål, 

tydliggöra behov av och genomföra de insatser som krävs för eleven (Skolverket, 2001). 

I den pedagogiska kartläggningen kan det förekomma känslig information och då kan delar av 

eller hela kartläggningen sekretessbeläggas och informationen finns inte med i 

åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2013). 

 

 2.7 Bedömning för lärande, assessment for learning 

 
Den svenska progressivismen har sin grund från USA i slutet av 1800-talet, där Edward Lee 

Thorndike och Dewey representerade två olika perspektiv för hur det amerikanska 

skolsystemet skulle utformas. Thorndyke ville utveckla skolan genom objektiva metoder det 

vill säga genom prov och statistik. Dewey ansåg att utbildningen kunde utvecklas som ett 

socialt samspel i en lärande situation. Den främsta svenska företrädaren för den så kallade 

progressivismen är Ellen Key. Progressivismen var en del av det moderna samhället som 

formulerade mål för ett effektivt, jämlikt och rättvist samhälle, genom en aktiv 

utbildningspolitik. Kunskapsbedömningar av olika slag har för progressivismen, på olika sätt 

vid olika tidpunkter, varit ett medel för att åstadkomma dessa förändringar. 
Den internationella forskningen som handlar om bedömning för lärande, assessment for 

learning, har en lång historia som sträcker sig sedan 1960-talet (Lundahl, 2011). 

 
Sverige använder information om elevens prestation i skolan som en del av styrningen av 

skolan. Kunskapsbedömningar av elever används som ett politiskt styrmedel. Eleverna som 

bedöms påverkas av hur bedömningarna utformas, och därför styr bedömningarna som görs 

inom skolan av lärarna undervisnings - och inlärningsprocesserna. Inom assessment rörelsen 

delas bedömningar och utvärderingar in i två typer; den summativa bedömningen som 

sammanfattar elevens kunskapsnivå i förhållande till exempelvis, betygskriterier samt den 

formativa bedömningen som syftar till att utveckla elevens kunskaper men även lärarens 

undervisning. Dessa två bedömningar kan mycket väl komplettera varandra. Den bedömning 

som sker inom skolan dokumenteras på det ena eller andra sättet (Lundahl, 2011). 

 

Dylan (2011) åskådliggör den formativa bedömningens kärna genom att utgå ifrån de tre 

processer som är centrala i den formativa bedömningen nämligen: Var skall jag(eleven)/vad 

är målet? Var är jag(eleven) nu? Hur skall jag(eleven) komma till målet? I dessa tre processer 

är både lärare och elever involverade. Se figuren nedan (Dylan, 2011, egen övers.).  
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Figur (1). 

 

 Vart skall eleven? Var är eleven nu? Hur kommer man dit? 

Lärare Klargöra och skapa 

delaktighet i 

intentionerna med 

undervisningen och 

kriterierna för att 

lyckas I sitt lärande 

Skapa effektiva 

diskussioner, 

aktiviteter och 

uppgifter som kan visa 

i vilken utsträckning 

eleverna har 

lärt/förstått 

Ge återkoppling som 

för lärandet framåt 

Elev Förstå intentionerna 

med undervisningen 

och kriterierna för att 

lyckas 

Aktivera elever som 

ägare av sitt eget 

lärande 

Aktivera elever som 

ägare av sitt eget 

lärande 

 

3 Teoretisk ansats 

 
Jag har i denna studie begränsat mig till de elever som är i behov av särskilt stöd för att uppnå 

kunskapsmålen. Med den nya skollagen (2010:800) och läroplanen Lgr11 infördes fler 

nationella prov, fler steg i betygsskalan samt att betyg ska ges från och med årskurs 6. 

Åtgärdsprogrammen som upprättas ska fungerar som en kvalitetssäkring för elever i behov av 

särskilt stöd och ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Utifrån att eleverna kartläggs och 

bedöms inför ett åtgärdsprogram kommer jag utifrån teorin assessment for learning, 

bedömning för lärande, analysera min empiri. 

 

För att analysera de processer som sker i den kartläggning som ska göras inför ett 

åtgärdsprogram så har jag valt att se på min empiri utifrån summativ och formativ bedömning. 

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning handlar inte om vad, vilken typ av 

kunskap, som bedöms. Skillnaden ligger i syftet av bedömningen, den summativa 

bedömningen används för att värdera en elevs presentation i förhållande till kunskapsmålen 

som är uppsatta enligt kursplanerna medan den formativa bedömningen används för att 

utveckla undervisningen och beskriva och ge råd till eleven så att eleven går framåt i sitt 

lärande. 
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4 Metod 

  
I detta avsnitt kommer val av metod (4.1) att motiveras. Efter det kommer urval (4.2), 

provintervju (4.3) datainsamlingsmetod (4.4), databearbetning (4.5), procedur (4.6), följt av 

forskningsetiska överväganden (4.7) att presenteras. Slutligen diskuteras studiens 

tillförlitlighet i uppsatsen (4.8). 

 

4.1 Val av metod 

 

För att få svar på syfte och frågeställningar så föll valet på den kvalitativa metoden som 

innefattar intervjuer. I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas olika 

och att det därför inte finns en absolut och objektiv sanning (Bell, 2006).  Jag fastnade för den 

halvstrukturerade intervjun där samtalet kan röra sig fram och tillbaka kring det ämne 

intervjun behandlar. Fördelarna med kvalitativa metoder är att de är flexibla, de går att 

anpassa efter situationen och hur undersökningen utvecklar sig. Detta medförde att 

pedagogerna fick möjligheten att svara så väl brett som djupt på mina frågor, vilket inte skulle 

ha varit möjligt med en enkät. Jag kunde även ställa följdfrågor och uppföljande frågor vilket 

inte heller hade varit möjligt med en enkätstudie. 

 

4.2 Urval 

 

Kravet för de personer jag skulle intervjua var att de skulle ha kännedom om vad ett 

åtgärdsprogram är, hur och varför åtgärdsprogram upprättas och slutligen skulle de även 

själva antingen upprättat ett åtgärdsprogram för elever eller i alla fall deltagit på något sätt i 

upprättandet av åtgärdsprogram. För att komma i kontakt med pedagoger som uppfyllde mitt 

urvalskriterium valde jag att använde mig av det som kallas för bekvämlighetsurvalet, jag bad 

rektorerna om hjälp att hitta de pedagoger som uppfyllde mitt krav. Jag vände mig till två 

skolor då jag tänkte att det skulle kunna bli lättare att få tillräckligt många respondenter att 

intervjua. Det blev åtta pedagoger som ville delta. På skola A var det fem pedagoger som var 

intresserade att delta, och på skola B var det tre pedagoger. Av de åtta respondenter som 

intervjuats är sex grundskolelärare, två med lärarutbildning 1-7, fyra med lärarutbildning 4-9. 

Två av respondenterna är specialpedagoger.  

 

Respondenternas erfarenheter av åtgärdsprogram och kartläggning var varierande, inte på hur 

länge de arbetat inom skolan utan utifrån vilket upptagningsområde skolan har. På skola A 

arbetar två av respondenterna med lärarutbildning 4-9 och en specialpedagog, och på skola B 

arbetar resterande av respondenterna. Respondenterna och skolorna har fingerade namn för att 

Konfidentialitetskravet ska följas. 
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4.3 Provintervju 

 

Innan jag genomförde mina intervjuer gjorde jag en provintervju. Syftet med att göra en 

provintervju är bland annat för att få se hur respondenten tolkar frågor och om frågorna är 

relevanta till syftet i rapporten, ett annat syfte är att få träna på att ställa frågorna. (Bell, 2006) 

Utifrån min provintervju insåg jag att en av frågorna inte var relevanta att använda utifrån mitt 

syfte och mina forskningsfrågor och därför valde jag att ta bort den frågan. Frågan handlade 

om vilket synsätt pedagogerna hade på eleven vid kartläggningen utifrån de olika perspektiv 

som finns. (Bilaga 2). Då jag tyckte att provintervjun kändes bra att utföra gjorde jag endast 

en sådan intervju innan jag började med de intervjuer som redovisas i mitt arbete. 

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

 

Jag samtalade med pedagogerna om frågor och ämnen som jag åtminstone delvis bestämt i 

förväg. De frågeområden som berördes utgick från de forskningsfrågor jag hade. Utifrån 

dessa frågeställningar gjorde jag en intervjuguide med frågor, med fokus på tillhörande 

forskningsfrågans syfte (bilaga 2). Jag använde mig av denna intervjuguide för att hålla mig 

till syftet med intervjuerna, detta medförde att intervjuerna blev halvstrukturerade. 

 

Frågeställningarna i syftet har besvarats av åtta pedagoger vid två olika skolor, dessa 

intervjuer utgör studiens empiriska material. Det empiriska materialet redovisas i form av 

utvalda citat, där Ip står för intervjuperson och numreringen för respondenten. 

 

4.5 Procedur  

 

Jag valde att personligen uppsöka de två skolområden där jag tänkte göra min studie. På 

skolorna valde jag att söka upp den ansvarige rektorn på respektive skola för att få deras 

tillåtelse att utföra min studie inom deras verksamhet. Båda rektorerna gav mig tillåtelse att 

göra denna studie på deras skola. Jag frågade då även rektorerna, om de kunde hjälpa mig 

med att undersöka vilka pedagoger som skulle kunna vara positiva till att delta i min studie. 

Ytterligare kontakt togs med rektorerna, där jag fick namnen på de pedagoger som var 

positiva till att delta. Efter detta tog jag personlig kontakt med pedagogerna där jag bland 

annat presenterade mig och lämnade ett missivbrev (Bilaga1), samt bestämde tid och plats för 

intervjuerna. Pedagogerna fick själva bestämma vilken tid under dagen som passade. Varje 

intervju tog ungefär 30 minuter, så för att kunna skapa ett bra samtalsklimat och inte behöva 

stressa så bad jag pedagogerna att de skulle avsätta ca 45 minuter. Jag valde att intervjua 

lärarna en och en och intervjuerna skedde i ett av deras samtalsrum. För att inte bli störda 

satte jag upp en lapp där det stod: Stör ej – samtal pågår. Jag valde att intervjua alla pedagoger 

på den ena skola en dag och alla pedagoger på den andra skolan en annan dag. För att i lugn 

och ro kunna lyssna in respondenternas svar, och själv kunna hinna reflektera på deras svar 

och kunna ställa följdfrågor så frågade jag respondenterna om det gick bra att spela in 

intervjuerna, vilket alla ställde sig positiva till. Till denna inspelning använde jag mig av min 

telefon. Innan jag startade intervjuerna talade jag om hur intervjun skulle gå till, att jag skulle 
spela in samtalet och föra anteckningar under samtalet. Jag frågade även om de hade någon 

fundering eller åsikt om missivbrevet, vilket ingen av pedagogerna hade.  
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4. 6 Databearbetning 

 

För att försäkra mig om att intervjuerna skulle redovisas korrekt valde jag att spela in 

intervjuerna med min telefon. Vid varje intervju skrev jag ibland ner vissa stödord och efter 

varje intervju skrev jag dessutom kortfattat ner en sammanfattning av intervjun (Bell, 2006). 

När jag sedan lyssnade på intervjuerna så försökte jag hitta nyckelord som passade till mina 

forskningsfrågor. Jag utgick från rubrikerna, som var forskningsfrågorna, i intervjuguiden. 

  

För att kunna sammanställa resultatet under rätt rubrik markerade jag de frågeställningar jag 

hade under syftet och när jag upptäckte dessa nyckelord så skrev jag ner dessa i den mening, 

kontext de återfanns i, under rätt forskningsfråga. Jag sammanställde sedan alla 

intervjufrågorna med utgångspunkt i de frågeställningar jag ville ha besvarade i detta arbete.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetniska principer när jag informerat 

respondenterna om vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter jag har.  

Dessa kravnivåer är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att respondenterna ska vara informerade om 

studiens syfte, vilket jag gjorde både muntligt och via missivbrevet. Jag talade även om att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. 

Samtyckekravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma om de vill vara med 

eller inte i studien. I denna studie var det först rektor som frågade vilka som kunde tänka sig 

vara med och sedan frågade jag respondenterna om de ville vara med. Så alla respondenter 

hade möjlighet att tacka ja eller nej. Alla insamlade uppgifter har bearbetats med största 

sekretess, det är endast jag som tagit del av intervjumaterialet. Uppgifterna har förstörts och 

inga namn, på skolor eller personer, nämns i min uppsats. Detta utifrån konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.8 Tillförlitlighet 

                                                                         
I och med att jag använde mig av bekvämlighetsurvalet när jag valde ut skolor och 
respondenter medför detta att det kan finnas svårigheter med att generalisera resultaten i min 

studie. I en kvalitativ halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkman, 2013) blir jag som 

intervjuaren medskapare till intervjuns resultat, genom min interaktion med intervjupersonen, 

vilket skulle kunna påverka resultatet. Men i och med att jag var medveten om detta så anser 

jag att sannolikheten för detta är liten. Det är ändå viktigt att påpeka att de tolkningar jag har 

gjort av intervjuerna är min egen subjektiva tolkning av vad som sagts.  

 

I min databearbetning förändrade jag intervjun från en muntlig diskurs till en skriftlig diskurs, 

vilket gör att studien tappar respondenternas kroppsspråk och nyanser i talet, vilket inte kan 

återges skriftligt. Denna diskursförändring skulle kunna leda till att viss information får större 

eller mindre betydelse utifrån mitt sätt att analysera svaret, då min upplevelse av varje intervju 

finns i mitt huvud. Jag har försökt att bortse från detta, och vara så objektiv jag kunde.  

 
Tillförlitligheten i denna studie måste även ses utifrån att varje intervjutillfälle är unik och kan 

påverkas av yttre och inre faktorer såsom tiden på dagen, humör, anpassning av miljö med 
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mera. För att öka tillförlitligheten (Bell, 2006) gavs alla respondenter samma förutsättningar, 

de fick själva välja tid på dagen, vart de skulle sitta, jag satte upp en lapp på dörren där vi satt 

för att inte bli störda. Under intervjun höll jag mig till intervjuguiden men följde ibland upp de 

svar jag fick med ytterligare frågor, dessa uppföljningar skedde enbart när jag inte tyckte att 

respondenterna förstått min fråga, eller att jag inte förstod.  

 

 

 5 Resultat 
 

Detta avsnitt börjar med att ge en förklaring till olika kartläggningar som nämns av 

pedagogerna i resultatet. Efter det kommer en förklaring till varför det finns så många citat i 

resultatet slutligen redovisas resultatet utifrån de intervjuer som gjorts. Resultatet redovisas 

utifrån de tre forskningsfrågorna; Vilken typ av utredning/ kartläggning sker om en elev 

riskerar att inte uppnå kunskapsmålen? (5.1) Hur påverkas utformandet av åtgärdsprogrammet 

utifrån den utredning, kartläggning som gjorts? (5.2) och slutligen på vilket sätt stödjer 

åtgärdsprogrammet elever som är i behov av särskilt stöd? (5.3) 

 

Kartläggningar 

I rapportens resultat del nämns olika utredningsmöjligheter, DLS är ett diagnostiskt material 

för analys av läs- och skrivförmågas, ITPA – kartlägger barnets starka och svaga sidor så att 

inlärningen kan gå via de starka sidorna samtidigt som de svaga tränas upp. Testet används 

bl.a. i utredningar med syfte att hjälpa barn med talsvårigheter, inlärningssvårigheter och 

språksvårigheter och slutligen nämns LOGOS som innehåller tester som kartlägger läsflyt, 

läsförståelse, hörförståelse, begreppsförståelse, avkodningsförmåga, läsrelaterade färdigheter 

och rättskrivningssvårigheter. Detta gör det möjligt att göra en noggrann analys av elevens 

lässvårigheter. När det gäller att kartlägga elever i ämnet matematik så nämner pedagogerna 

ett kartläggningsmaterial, som är speciellt inriktat på att kartlägga matematiska svårigheter 

inom kända kritiska områden inom matematiken, som heter Förstå och använda tal – en 

handbok. Handledare/mentor/klasslärare betyder detsamma, den som är ansvarig för eleven i 

klassen, ämneslärare är den lärare som endast har eleven i ett specifikt ämne. 

 

I min resultatredovisning har jag delvis valt att använda mig av citat från intervjuerna, detta är 

ett sätt att låta läsaren får möjlighet att ta del av resultatet och själv kunna kontrollera 

resultaten, det kan även ge läsaren en djupare förståelse för mitt arbete men framför allt är det 

för att min studie bygger på intervjuer och det är dessa intervjuer som utgör studiens 

empiriska data. 

 

Utifrån de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) ger har mina respondenter fått nya namn. 

Jag kallar pedagogerna för intervjupersoner, Ip. 

På skola A arbetar pedagogerna Ip 1, Ip 2, Ip 3, Ip 4 och Ip 5 

På skola B arbetar Ip 6, Ip 7 och Ip 8. 

 

I resultatet nämner pedagogerna både mentor och handledare, jag vill förtydliga att detta 

endast är olika namn på den som har det övergripande ansvaret för eleven, tidigare kallades 

det även för klasslärare. När de nämner ämneslärare handlar det om den lärare som har eleven 

i ett specifikt ämne, som läraren är behörig i. 
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5.1 Vilken typ av kartläggning sker om en elev riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen 

 

Enligt alla pedagoger så kontaktar de rektorn på skolan så fort de blir fundersamma eller 

oroliga över en elevs skolsituation. Oftast handlar det om att de tror att eleven inte kommer att 

nå kunskapsmålen och att detta kan bero på att eleven har koncentrationssvårigheter, 

inlärningssvårigheter eller andra svårigheter som påverkar elevens skolprestation. Fem 

pedagoger säger att det oftast är när elever presterar dåligt på proven vid ett flertal tillfällen de 

börjar känna sig oroliga eller när eleven ständigt är i bråk. Hälften av pedagogerna säger att 

det ibland är andra lärares eller föräldrarnas oro för deras barn som gör pedagogerna 

medvetna om en elevs svårighet. 

 

Elever med koncentrationssvårigheter och sociala problem brukar synas 

snabbt… det blir många konflikter mellan andra elever och med lärare (Ip1). 

 

           Oftast är det när jag förbereder mig inför ett utvecklingssamtal som jag blir  

          medveten om hur det går för eleven. Jag har då fått omdömen från andra lärare, och 

          de kan ibland uttrycka en oro för eleven, och då får jag en större helhetsbild (Ip3). 

Enligt alla pedagoger så är det utifrån den beskrivning som de lämnar till rektorn som rektorn 

beslutar om en utredning av elevens skolsituation ska startas eller inte. Det är rektor som 

beslutar vem det är som ska göra kartläggningen, och i de flesta fall är det klassläraren som är 

ansvarig över att kartläggningen görs. Pedagogerna säger även att ibland blir det någon i 

elevhälsan som gör kartläggningen, oftast är det då specialpedagogen.  

Jag har varit med om att det varit skolsköterskan som gjort kartläggningen, 

utifrån att elevhälsan tog beslutet att börja undersöka elevens syn (Ip2). 

Det har alltid varit jag som varit ansvarig för att utredningen görs (Ip7). 

Samtliga pedagoger upplever att det oftast inte är svårigheter att kartlägga elever som är i 

behov av särskilt stöd i bara ett ämne. För dessa elever är det alltid den ansvariga pedagogen i 

det ämne som eleven har svårigheter i, som börjar med att screena av eleven med hjälp av 

olika prov och diagnoser. Om den screeningen inte visar på någonting specifikt så vänder sig 

pedagogerna till specialpedagogen för att be om hjälp. Enligt pedagogerna så blir det alltid, 

vid generella inlärningssvårigheter, specialpedagogen som kartlägger eleven. Alla de 

intervjuade pedagogerna nämner att specialpedagogen då, i första hand, brukar använda sig av 

kartläggningsmaterial som DLS, LOGOS , ITPA som är riktade mot specifika 

inlärningssvårigheter. 

I matematik så brukar jag göra vissa tester för att kunna se vart problemet 

ligger, det kan vara diagnoser, gamla nationella prov eller annat 

kartläggningsmaterial (Ip4). 

Efter en LOGOS- kartläggning får vi alltid råd om hur vi kan arbeta med en 

elevs läsning av specialpedagogen (Ip5). 

Pedagogerna upplever att det är när eleven har exempelvis sociala eller beteendeproblem som 

utåtagerande eller koncentrationssvårigheter som det blir svårt att själv göra en kartläggning. I 

dessa situationer säger samtliga pedagoger att det brukar vara specialpedagogen som blir 
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ansvarig över kartläggningen, men i samarbete med ansvarig handledare och övriga lärare 

som har eleven. Alla Pedagoger säger även att specialpedagogen brukar komma och observera 

eleven i olika situationer och ämnen för att kolla hur hela den pedagogiska miljön runt eleven 

ser ut. Fem av pedagogerna säger att specialpedagogen brukar följa med eleven på raster och 

till matsalen. För att kunna kartlägga hur det ser ut för en elev med en större problematik än i 

ett ämne så använder, alla pedagoger, sig av frågeställningar som utgår från hur elevens 

situation ser ut på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Dessa frågeställningar 

handlar om hur undervisningen sker, vilka styrkor och svårigheter eleven har, när det fungerar 

och inte fungerar för eleven, hur stor klassen är, och vilka anpassningar som pedagogerna gör 

för eleven. 

Det kan vara att jag, på en av frågeställningarna, skriver att när det är 

lärarvikarier så brukar eleven bli orolig och utåtagerande (Ip2). 

…att vi ibland är två pedagoger i klassrummet (Ip6). 

Eleven fungerar bra när han får lyssna på musik (Ip8). 

När kartläggningen är gjord så lämnas den till rektor som bestämmer om ett åtgärdsprogram 

ska upprättas eller inte. På skola A så säger pedagogerna att rektor beslutar alltid tillsammans 

med elevhälsan om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Elevhälsan ska alltid delta i 

beslutet och om de inte deltar så måste de kunna ge en motivering till varför de inte deltar. 

Pedagogerna på skola B säger att det är rektor som beslutar om åtgärdsprogram ska göras eller 

inte. Samtliga pedagoger beskriver att deras rektor beslutar alltid att ett åtgärdsprogram ska 

upprättas om det är så att kartläggningen har visat på att eleven har inlärningssvårigheter av 

något slag och det är på grund av det som eleven riskerar att inte uppnå målen. När 

kartläggningen visar på att eleven har beteendeproblem som exempelvis 

koncentrationssvårigheter, svårt att rätta in sig i ledet mm, så skiljer det sig mellan skolorna. 

På skola A upprättas det alltid ett åtgärdsprogram oavsett problematik, är det en elev som är i 

behov av särskilt stöd, oavsett stöd, så upprättas ett åtgärdsprogram. Policyn på skola B är att 

det måste i kartläggningen visa på att eleven riskerar att inte uppnå kunskapsmålen på grund 

av sitt beteende problem för att åtgärdsprogram skapas. 

Det står i skollagen att alla, oavsett problematik, ska ha ett åtgärdsprogram 

om det finns risk att, utan det stöd eleven behöver, eleven inte kommer att 

uppnå det lägsta betyget (Ip4). 

 

5.2 Hur påverkas utformandet av åtgärdsprogrammen utifrån den kartläggning 

som gjorts? 

 

Alla pedagoger säger att när det har tagits ett beslut av rektor, skola B, eller rektor och 

elevhälsan, skola A, om att upprätta ett åtgärdsprogram så lämnas ansvaret över till ansvarig 

handledare eller mentor. Det blir då den pedagogen som ska se till att åtgärdsprogrammet 

görs. Beroende på elevens behov så sker utformandet av åtgärdsprogrammet på olika sätt. Om 

kartläggningen har visat att eleven endast är i behov av särskilt stöd i ett specifikt ämne och 

att åtgärdsprogram ska upprättas för just det ämnet så är det oftast den enskilda ämnesläraren 

som skriver åtgärdsprogrammet utifrån den screening den pedagogen gjort av eleven. Men det 

kan även vara så är det mentorn som pratar med undervisande lärare i just det specifika ämnet 
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om hur den läraren anser att åtgärdsprogrammet ska skrivas och sedan skriver mentorn 

åtgärdsprogrammet.  

Jag tycker att det är svårt, som klasslärare, att skriva ett åtgärdsprogram när 

det inte är jag som är undervisande lärare i ämnet (Ip8). 

Jag tycker att det är bra, när det är jag som gjort screeningen av eleven, att 

jag skriver åtgärdsprogrammet (Ip4). 

Alla pedagoger menar att kartläggningen är en del och åtgärdsprogrammet en annan del i den 

process som sker för att stödja elever i behov av särskilt stöd. En av pedagogerna menar att 

Det kan finnas känslig information, som exempelvis funktionsnedsättningar och 

hemförhållanden, om eleven i kartläggningen som inte påverkar hur åtgärdsprogrammet 

kommer att se ut. Pedagogerna anser alla att det inte står någonting speciellt om vad 

kartläggningen visat i åtgärdsprogrammet förutom vad det är för stöd eleven är i behov av och 

på vilket sätt skolan, pedagogerna ska kunna hjälpa till med det stödet.   

Målet i åtgärdsprogrammet blir att öka avkodningshastigheten genom att 

träna (Ip5). 

Eleven ska få träning hos specialpedagogen med träningsmaterialet               

Bravkod (Ip5). 

Om kartläggningen visar på att en elev har mera generella inlärningssvårigheter och i flera 

ämnen så sitter, enligt pedagogerna på både skola A och skola B, arbetslaget som har eleven 

och specialpedagogen tillsammans och pratar ihop sig om vad som bör stå i 

åtgärdsprogrammet, både när det gäller de kortsiktiga och långsiktiga mål och vem som 

ansvarar över vad. Åtgärdsprogrammet skrivs sedan utifrån de insatser som ska göras på 

organisation – grupp och individnivå.  

På skolnivå skev vi att eleven behöver få stöd i en mindre undervisningsgrupp 

av speciallärare i ämnena matematik och svenska (Ip7). 

På gruppnivå tog vi upp att eleven behöver tydliga instruktioner av oss 

pedagoger samt hjälp att bena upp uppgifter, och att vi skulle försöka att 

skapa en lugn miljö runt eleven (Ip3).                               

Vi skrev en gång på individnivå att eleven behövde minnesstöd och lättläst 

material (Ip7). 

Ett annat exempel på vad som kan komma att stå i ett åtgärdsprogram utifrån kartläggningen 

tar en av pedagogerna upp. Hon säger att om kartläggningen visar på att en elev misstänks för 

att ha lässvårigheter och behöver utredas för detta och den screening som pedagogen gjort inte 

är tillräcklig, då kan det stå i åtgärdsprogrammet, på skolnivå, att en utredning av elevens läs 

– och skrivsvårigheter ska göras av exempelvis specialpedagog eller kommunens resursteam 

där det finns bland annat finns specialutbildade specialpedagoger med inriktning mot läs och 

skrivsvårigheter.  

Om inte jag har tillräckligt med erfarenhet eller utbildning för                                                                     

att utreda elevernas problematik så tar jag hjälp av specialpedagogen på 
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skolan eller någon utomstående, det kan vara logoped, hörselpedagog eller 

andra professioner (Ip1). 

Tre av pedagogerna pratar om elever, där det kan ha gjorts en massa olika utredningar både av 

skola och BUP men som inte visat på att eleven har någon diagnos. Trots detta så har eleven 

svårigheter i skolan. Det kan vara att en elev har vissa svårigheter inom läs och skriv, inte så 

stora att eleven inte kommer att uppnå kunskapsmålen men ändå vissa svårigheter, det stora 

problemet för eleven kan vara, enligt pedagogerna, att eleven har svårigheter inom uthållighet, 

koncentration och i det sociala samspelet med andra, både andra elever och med pedagogerna. 

Dessa elever hamnar då ofta i stora konflikter med både elever och lärare. I 

åtgärdsprogrammet beskrivs då elevens svårigheter kortfattat. Insatsen som beskrivs i 

åtgärdsprogrammet blir då för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd i skolsituationen, 

att eleven ska få stöd av en vuxen med anpassat material i svenska, samtala om olika sociala 

situationer som uppstår. 

Eleven behöver extra stöd i svenska, stöd i det sociala samspelet med hjälp av 

en vuxen. Arbeta med sociala berättelser för att förstå de konflikter som 

uppstår vid olika beteenden (Ip1). 

Uthålligheten, koncentrationsförmågan ökar med stöd av vuxen (Ip2). 

Det som kommer fram av alla pedagoger är att när åtgärdsprogrammen skrivs så utgår 

åtgärdsprogrammet från de tre olika nivåerna som ett åtgärdsprogram ska göra. Det vill säga 

åtgärder på skolnivå/organisationsnivå, gruppnivå och slutligen individnivå. Merparten av 

pedagogerna tycker att det är svårt att veta på vilken nivå de olika åtgärderna ska stå. 

Jag vet inte skillnaden på organisation och gruppnivå (Ip8). 

I ett åtgärdsprogram skrev jag på individnivå att vi pedagoger skulle maila 

hem texter till föräldrarna så att de skulle kunna arbeta med sitt barn hemma. 

För mig känns det som att det lika gärna skulle kunna stå på 

organisationsnivå (Ip7). 

 

5.3 Hur används åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ? 

 
Majoriteten (7 av 8) av pedagogerna menar på att när de gör en kartläggning inom det ämne 

de är ansvariga för och att det enbart är i deras ämne som eleven har svårigheter att uppnå 

målen i, så är det ju de själv som ansvarig ämneslärare som gjort kartläggningen samt både 

den långsiktliga och de kortsiktliga målen i åtgärdsprogrammet. Och tack vare genom att det 

är ansvariga ämneslärare som både har gjort kartläggningen och har undervisningen så vet 

lärarna vad som måste tillrättaläggas för den eleven och de är även medveten om vilka 

färdigheter eleven måste träna på eller få hjälp med. Pedagogerna menar även att de på detta 

sätt kan ta ställning till om det behövs kompensatoriska hjälpmedel och i så fall vilka. 

Pedagogernas åsikt är även att det blir lättare att utvärdera och revidera åtgärdsprogrammet då 

det är deras elev.   

 

Då man arbetar kortsiktligt med tydliga utvärderingsbara mål i 

åtgärdsprogrammen så ser jag som lärarna snabbt om jag arbetar rätt eller 

inte (Ip3). 
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 Om eleven inte når de kortsiktliga målen som är skrivna i 

åtgärdsprogrammet  så gör jag en ny kartläggning för att se vad vi gör för fel 

och försöker då hitta  andra vägar (Ip4). 

 

De flesta (6 av 8) av pedagogerna anser att åtgärdsprogrammen är viktiga för elever som är i 

behov av särskilt stöd och det pedagogerna beskriver är att åtgärdsprogrammen gör de själva 

som lärare mera medveten om hur de ska arbeta och tänka som med de elever som är i behov 

av särskilt stöd. De säger även att det är väldigt lätt hänt att glömma bort vad det är de elever 

som behöver extra stöd behöver för extra stöd, om inte de som lärare läser genom 

kartläggning och åtgärdsprogrammen emellanåt.   

 

 Det är inte det att jag glömmer eleven utan det är att jag lätt glömmer elevens 

svårigheter. … helst tysta och lugna elever (Ip6).  

 

Jag behöver bli påmind om elevens styrkor och svårigheter (Ip7).                            

 

Sex pedagoger anser att för att åtgärdsprogrammet ska stödja eleven så måste 

åtgärdsprogrammet användas som ett levande dokument och det är först när lärarna 

själva använder det i sin planering som eleven blir hjälpt av det. Pedagogerna menar 

även att när de har med åtgärdsprogrammen i sin planering så blir det lättare att 

utvärdera och följa upp åtgärdsprogrammen och den enskilda eleven. 

 

Jag kan snabbt få bekräftelse på om jag arbetar på rätt sätt med eleven eller 

inte (Ip1). 

 

Jag kan lätt revidera och förändra de kortsiktiga målen (Ip3). 

 

De flesta (6 av 8) av pedagogerna uttrycker att när den nya skollagen nu tydligt säger att 

åtgärdsprogram ska upprättas åt alla elever som är i behov av stöd och att eleverna eller 

föräldrar kan överklaga besluten i dessa om de inte är nöjda, så upplever pedagogerna en 

större press på sig att skriva åtgärdsprogram. Två av pedagogerna menar att många gånger 

skriver de åtgärdsprogram bara för att de enligt lag ska göra det.  Alla pedagoger tror att det 

ibland förekommer att det finns lärare som bara upprättar ett åtgärdsprogram av rädsla för att 

skolinspektionen ska komma eller att en elev eller förälder ska göra en anmälan. Majoriteten 

(6 av 8) av pedagogerna anser att det är i dessa situationer som en elev inte har någon nytta av 

åtgärdsprogrammet.  

 

 Jag vill ju inte bli anmäld till skolinspektionen (Ip8). 

 

Jag vill ha ryggen fri om föräldrarna gör en anmälan (Ip5). 

 

Ibland skriver jag ett åtgärdsprogram bara för att jag ska (Ip8). 

 

Alla pedagoger är medvetna om att åtgärdsprogrammen inte alltid utvärderas och följs upp 

som de borde. De nämner alla att de kortsiktiga målen ska följas upp ganska tätt, det varierar 

mellan 6 – 8 veckor mellan pedagogernas åsikt om när de ska ske. De nämner även att det inte 

är ovanligt att det inte sker en uppföljning, i vissa fall kan åtgärdsprogrammen vara ett par år 

gamla innan de revideras. Båda specialpedagogerna menar på att det är rektors skyldighet att 

både se till att de elever som är i behov av särskilt stöd får ett åtgärdsprogram och det är även 

rektors skyldighet att följa upp att åtgärdsprogrammen utvärderas 
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Om inte vi lärare ser ett behov av att följa upp och utvärdera 

åtgärdsprogrammen som det ska göras så har vi inte förstått betydelsen av 

åtgärdsprogrammet (Ip1). 

 

Två av pedagogerna anser inte att åtgärdsprogrammen fyllde sin funktion då det inte var 

någon som utvärderade och reviderade dem. Om inte det görs kontinuerligt blir inte 

åtgärdsprogrammen till nytta för de elever som är i behov av särskilt stöd. Den här pedagogen 

ansåg att det viktigaste för eleven var att det gjordes en riktig kartläggning och att det som var 

viktigt i den kom fram. Hon säger även att hon tror att det måste till någon form av 

dokumentation men kan inte ge något konkret exempel. 

 

Det har inte skrivits några nya åtgärdsprogrammen på min skola   

 och de gamla har inte blivit reviderade (Ip6).  

Tre av pedagoger säger att det har framkommit att det i vissa arbetslag, på deras skola, blivit 

en miss i skrivandet av åtgärdsprogrammen, det har inte blivit några nya åtgärdsprogram 

skrivna och gamla åtgärdsprogram som borde blivit utvärderade eller reviderande har inte 

blivit det. De tre pedagogerna nämner att de har haft många personalbyten i vissa arbetslag.  

          Det är ingen som orkat bry sig, och vikarierna har inte hunnit (Ip 6) 

Flertalet (7 av 8) av pedagogerna menar att för att åtgärdsprogrammen ska vara det kraftfulla 

dokument som det är tänkt för eleven så är det viktigt att alla lärare är med när det skrivs och 

att de har med sig åtgärdsprogrammet i sin lektionsplanering, de anser även att det är viktigt 

att varje lärare ser sin del i arbetet med åtgärdsprogram. Pedagogerna menar på att om de 

tycker att åtgärdsprogrammet är en viktig del i deras pedagogiska praktik, lektionsplanering, 

så blir åtgärdsprogrammen ett levande dokument som kan hjälpa läraren att anpassa 

undervisningen och den pedagogiska miljön. Om den enskilda läraren inte anser att 

åtgärdsprogrammet är någonting att ha så blir konsekvensen den att läraren förändrar 

ingenting i undervisningen eller miljön.   

Åtgärdsprogrammet ska inte hamna i någon pärm på expeditionen (Ip2). 

Meningen är att vi ska ha med åtgärdsprogrammet i vår undervisning (Ip4).   

Jag tror att det beror på lärarens attityd till åtgärdsprogrammet om   

 eleven har någon nytta av åtgärdsprogrammet eller inte (Ip1).   
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6 Diskussion 
  

I detta avsnitt förs en diskussion om de slutsatser som dras utifrån studiens resultat, relaterade 

till den litteratur som tas upp i studiens bakgrund, samt till den teoretiska ansatsen som legat 

till grund för denna studie. Diskussionen är uppdelad i de övergripande forskningsfrågorna. 

Vilken typ av utredning, kartläggning sker om en elev riskerar att inte uppnå kunskapsmålen? 

(6.1) Hur påverkas utformandet av åtgärdsprogrammet utifrån den utredning, kartläggning 

som gjorts? (6.2) På vilket sätt stödjer åtgärdsprogrammet elever som är i behov av särskilt 

stöd? (6.3) 

 

I slutet av diskussionsdelen kommer jag att sammanfatta mitt resultat (6.4), och efter det 

kommer jag att föra ett resonemang om metodförfarandet (6.5) och vad vidare forskning 

skulle kunna belysa. 

 

6.1 Vilken typ av utredning, kartläggning sker om en elev riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen? 

 

I mitt resultat framkommer det att pedagogerna anser att om en elev uppvisar svårigheter 

inom endast ett ämne så sker kartläggningen i första hand genom att ansvarig lärare i just det 

specifika ämnet utför en screening, en form av bedömning för att se vad eleven kan och inte 

kan inom ämnet. Jag anser att denna beskrivning av screeningen som ges har samma syfte 

som den bedömning som Lundahl (2011) beskriver som den summativa bedömningen, vilken 

som har till uppgift att sammanfatta elevens kunskapsnivå i förhållande till exempelvis 

betygskriterier.  

 

Det framkommer inte av pedagogerna i min studie att det sker någon annan kartläggning 

förutom screening inom ämnet, för just de elever som enbart är i behov av särskilt stöd inom 

ett ämne. Det saknas för dessa elever en kartläggning utifrån hur elevens lärmiljö ser ut. 

Utifrån denna beskrivning så blir det eleven som blir ägare av problemet. Inte någon av 

pedagogerna nämner någonting om att de granskar sin egen roll som lärare i de situationer 

som eleven får svårigheter i deras ämne. Det går att ställa sig frågan om vilka insatser som 

förs vidare till åtgärdsprogrammet där det ska, enligt Skolverket (2013) finnas en kartläggning 

på organisation – grupp och individnivå som beskriver hela elevens skolsituation.  

 

Enligt pedagogerna i denna studie så är det inga svårigheter att kartlägga elever som är i 

behov av särskilt stöd i bara ett ämne utan det är när eleven har en vidare problematik som det 

blir problem. Runström Nilsson (2013), Skolverket (2013) och SPSM (2013) lyfter fram att 

fokus i den kartläggning som sker ska ligga på elevens förutsättningar, behov, erfarenheter 

och kunskaper, elevens sociala och emotionella utveckling, elevens starka sidor, hur ser 

elevens inlärningsstrategier ut, och slutligen även om eleven har en diagnos. Min reflektion 

blir, utifrån pedagogernas åsikt, att det är klart att det blir svårare att kartlägga en elev med en 

större problematik än bara i ett specifikt ämne, för då går det inte enbart att screena av eleven 

utan då måste kartläggningen innehålla hur det fungerar för eleven i klassrummet, hur 

förhållandet är mellan pedagog och elev, är det anpassat material, vad och när fungerar det för 

eleven. Och enligt bland annat Giota och Emanuelsson (2011) samt Lindqvist och Nilholm 

(2013), så är det vanligt att denna kartläggning inte sker då skolorna oftast lägger 

svårigheterna på eleven själv. Enligt Skolverket (2008) beror detta troligtvis på att det kan 
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finnas vissa svårigheter att föreslå åtgärder som kräver förändringar i lärares arbete eller i 

skolans organisation.  

 

I resultatet framkommer det att  ibland är det specialpedagogen som brukar hjälpa till med 

kartläggningen för de elever som har en vidare problematik. Specialpedagogen brukar då 

finnas med i klassrummet för att observera eleven i olika situationer, för att kolla hur den 

pedagogiska miljön runt eleven ser ut. Pedagogerna nämner att det är eleven som ska studeras 

när det, enligt flera studier, borde vara hela den pedagogiska situationen som ska kartläggas. 

Vilket även Skolverket (2008) anser att det har visat sig att faktorer som påverkar elever i 

behov av särskilt stöd är bland annat skolans lärmiljö. 

 

6.2 Hur påverkas utformandet av åtgärdsprogrammet utifrån den kartläggning 

som gjorts? 

 
Pedagogerna i denna studie säger att det inte står någonting speciellt om själva kartläggningen 

i åtgärdsprogrammet, förutom vad det är för stöd eleven är i behov av och på vilket sätt 

skolan, pedagogerna ska kunna hjälpa till med det stödet. Detta är bra för eleven då det enligt 

Asp –Onsjö (2008) kan vara viktigt att låta den pedagogiska kartläggningen vara fristående 

från åtgärdsprogrammet, då kartläggningen kan innehålla känslig information och 

åtgärdsprogrammen är en offentlig handling. 

 

I denna studie ger pedagogerna några exempel på vad kartläggningens resultat leder till för 

åtgärder i åtgärdsprogrammet. Det framkommer i de exempel som ges att de insatser som sker 

utifrån organisation, grupp och individnivå är väldigt mycket kopplat till eleven och vad 

eleven ska göra. Det finns även exempel på insatser som pedagogen ska göra, exempelvis låta 

eleven använda sig av lättläst material, hjälpa till med struktur och finnas med som stöd. 

Skolverket (2013) menar att skolans möjligheter att möta en elevs behov och anpassa miljö, 

organisation och arbetssätt kan bli avgörande för elevens framgångar i skolan. Det finns 

bestämmelser som säger att skolan är skyldig att göra en allsidig utredning av elevers behov 

när svårigheter uppstår. Utredningen ska göras på ett sådant sätt att elevens skolsituation 

granskas utifrån grupp – och organisationsnivå och slutligen på individnivå.  

 

Pedagogerna i denna studie nämner inte om det sker någon kartläggning eller analys som 

handlar om deras roll som lärare när de har en elev som är i behov av särskilt stöd. Enligt 

Runström Nilsson (2013), ska det kartläggas vilken roll läraren har när det uppstår svårigheter 

för elever när det gäller undervisningens upplägg, lärarens bemötande av eleven och de krav 

som ställs i undervisningen samt kopplingen till kartläggningen utifrån metod, pedagogik och 

miljö. Att pedagogerna i denna studie inte nämner denna analys, skulle kunna bero på att det 

inte framkommit i kartläggningen att det är något problem med lärarens eller undervisningens 

innehåll för eleverna. Giota och Emanuelsson (2011) har i sin avhandling sett liknande 

resultat utifrån att de menar att det finns elever som är i behov av särskilt stöd, men som inte 

får det stöd de behöver och när de får stöd så ges stödet på individnivå, och inte på 

organisation och gruppnivå och i åtgärdsprogrammen föreslås färdighetsträning och anpassad 

undervisning.  
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6.3 Hur används åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd?  

 

Jag tycker att det framkommer i resultatet att på det sätt några av pedagogerna använder sig 

av åtgärdsprogrammet i sin pedagogiska planering är på det sätt Frankl (2005) och European 

Agency for Development in Special Needs Education (2003) beskriver vilket syfte den 

internationella modellen för åtgärdsprogram, IEP, har. Enligt dessa så ska elevens IEP bestå 

av en kartläggning som beskriver elevens behov av särskilt stöd, och där det framgår vilka 

mål som ska uppnås inom en viss tid samt på vilket sätt dessa mål ska kunna uppfyllas. IEP`n 

ska även bestå av en uppföljande del, en utvärdering samt vilka betyg eleven ska kämpa mot. 

Denna beskrivning av elevens IEP går mycket väl att applicera till den formativa 

bedömningen, där det enligt Dylan (2010) ska tydligt framgå för eleven och pedagogen vad är 

målet för eleven? var är eleven nu och slutligen hur skall eleven komma till målet?  

utgår de från Dylans (2010), beskrivning om hur den formativa bedömningen ska ske för 

eleverna.  

 

Pedagogerna i denna studie menar att om det visar sig att eleven inte når de kortsiktliga målen 

så måste åtgärdsprogrammet utvärderas och revideras av undervisande pedagoger. Utifrån 

detta arbetssätt så anser jag även att dessa pedagoger använder sig av det systematiska 

kvalitetsarbete, som enligt Skollagen (2010:88) och Skolverket (2013) ska ligga till grunden 

för att de nationella målen ska uppfyllas. 

 

Alla pedagoger i min studie säger sig vara medvetna om att åtgärdsprogrammen inte alltid 

utvärderas och följs upp som de borde. De nämner även att det inte är ovanligt att det inte sker 

en uppföljning, i vissa fall kan, enligt pedagogerna, åtgärdsprogrammen vara ett par år gamla 

innan de revideras. Denna åsikt delas av Skolverket (2008) . Detta uttalande stämmer inte 

direkt med mina respondenters intervjusvar, vid en närmare analys så är det i alla fall tre 

pedagoger som uttrycker att de ständigt utvärderar och reviderar sina åtgärdsprogram. Det 

som framkommer är att alla pedagoger är medvetna om att det finns brister i utvärdering och 

uppföljning av åtgärdsprogrammen. 

 

Det som även framkommer i denna studie är att pedagogerna menar att det är viktigt att 

använda sig av åtgärdsprogrammet som en del i sin pedagogiska planering, som ett underlag 

vid planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten runt eleven, vilket även 

Skolverket (2009) och Skolverket (2013) menar att åtgärdsprogrammet ska användas som ett 

redskap i att stödja elever som är i behov av särskilt stöd så att de får möjlighet att utvecklas 

mot kunskapsmålen.  

 

Hälften av pedagogerna i denna studie ansåg att åtgärdsprogrammen är viktiga för eleverna, 

och det pedagogerna framhåller är att åtgärdsprogrammen gör dem själva som pedagoger 

mera medveten om hur de ska arbeta, och tänka när det gäller de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Denna medvetenhet, om hur pedagogerna ska arbeta, som åtgärdsprogrammet 

ger beskriver även pedagoger som deltog i Rickard`s mfl (2012) studie. 

 

Pedagogerna i den här studien anser att det är viktigt att alla lärare deltar i upprättandet av 

åtgärdsprogrammet, så att de känner delaktighet i det som skrivs i åtgärdsprogrammet. En av 

pedagogerna anser att det beror på vilken attityd pedagogen har till åtgärdsprogrammet, om 

åtgärdsprogrammet är till nytta för eleven eller inte. Skolverket (2008) fann att det inte är det 

som står i åtgärdsprogrammet som är det viktigaste, utan att det är den process som sker hos 
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pedagogen/pedagogerna innan åtgärdsprogrammet skrivs, det vill säga i kartläggningsdelen. 

Av detta resonemang drar jag slutsatsen att övervägande av pedagogerna i denna studie tycker 

att det är viktigt med åtgärdsprogrammet men att det finns olika faktorer som styr om det blir 

så.  

 

En av pedagogerna nämner att det ibland händer att åtgärdsprogrammen hamnar i en pärm på 

expeditionen. Vilket även Frankl`s (2005) studie visade på. Hon fann att elevers IEP kan, på 

grund av all annan dokumentation som ska göras inom skolan, tappas bort. Min reflektion blir 

då att om det finns en medvetenhet om att detta kan hända, så borde förfarandet av 

åtgärdsprogrammens dokumentation ses över i den skolenhet det händer. Ett alternativ är att 

de arkiveras på ett och samma ställe. Rickard mfl (2012) fann i deras studie att det finns en 

oro för den rättsliga delen när det gäller elevens IEP, detta kan jag förstå om det är som så att 

åtgärdsprogram kan hamna i pärmar eller med annan dokumentation på det sätt Frankl och 

pedagogen i denna studie beskriver. 

 

Det som blir tydligt i denna studie utifrån litteraturen och pedagogernas åsikter är att om 

åtgärdsprogrammen skulle användas i den pedagogiska planeringen som det är tänkt så skulle 

elever som är i behov av särskilt stöd bli hjälpta. Det som även kommer fram i denna studie är 

att, trots den Skollag (2010) som finns, så är det två av pedagogerna som anser att det ibland 

upprättas åtgärdsprogram enbart för att skolan ska slippa bli anmäld till Skolinspektionen. 

 

6.4 Resultatsammanfattning 

 

Avslutningsvis så anser jag, utifrån mitt resultat och den litteratur jag läst att 

åtgärdsprogrammets betydelse för elever som är i behov av särskilt stöd ser olika ut. Jag 

tycker mig kunna påstå utifrån resultatet som framkommit i denna studie, att det är den 

enskilda pedagogens förhållningssätt som är avgörande om huruvida åtgärdsprogrammet är 

till nytta eller inte. Detta resultat anser jag är en rektorsangelägenhet, och borde framkomma i 

det systematiska kvalitetsarbetet som ingår i arbetet inom skolan. När det gäller den 

kartläggningsprocess som sker för att utreda om en elev är i behov av särskilt stöd, tycker jag 

att pedagogerna lägger mycket av orsakerna till elevernas svårigheter på eleverna själva, 

vilket delvis styrks av litteraturen. Jag drar även slutsatsen att pedagogerna uttrycker en 

osäkerhet att kartlägga de elever som har en större problematik än enbart i ett specifikt ämne 

samt att det finns en osäkerhet hos pedagogerna vad som ska skrivas i ett åtgärdsprogram 

utifrån organisations-, grupp- och individnivå. 

 

Det jag själv funnit mest intressant i denna studie är de likheter som jag funnit mellan 

åtgärdsprogrammen och den formativa bedömningen. Utifrån Dylans(2010)  åsikter om den 

formativa bedömningens kärna och Skolverkets(2013) beskrivning av vad ett åtgärdsprogram 

ska innehålla har jag valt att sätta in dessa båda under nedanstående huvudrubriker, för att 

visa på likheterna.  

 
 Var är eleven nu? Vart skall eleven? Hur kommer man dit? 

Formativa bedömning Uppgifter som visar 

vad eleven lärt sig 

Mot de kriterier som 

undervisningen syfter 

till 

Ge återkoppling som 

för elevens lärande 

framåt 

Åtgärdsprogram Vad har kartläggningen 

visat på för styrkor och 

svagheter  

Mot vilka mål ska 

eleven 

Det ska tydligt framgå 

hur eleven ska uppnå 

målen 
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6.5 Diskussion om metodförfarandet 

 

Studier kring åtgärdsprogrammens betydelse och funktion för elever i behov av särskilt stöd  

kan göras hur stora som helst, men på grund av den tid jag har haft till mitt förfogande så har 

jag fått begränsat mig till vissa delar, detta för  att få ett hanterbart underlag. Eftersom denna 

studie handlar om pedagogers erfarenheter av åtgärdsprogrammets betydelse, så har mina 

begränsningar gällt föräldrars och elevers delaktighet i åtgärdsprogrammen och då det är 

pedagogernas upplevelse som belysts så har jag även valt bort att titta på rektors betydelse.  

Jag har medvetet valt att inte lyfta fram på vilka skolor som pedagogerna arbetar på, då detta 

inte är relevant för mitt syfte.  

 

Jag tycker att jag har fått mina frågeställningar besvarade och styrkta i intervjuerna samt i den 

litteratur jag har i bakgrunden.  

Jag har utifrån min studie blivit medveten om att pedagogerna vet hur och vad ett 

åtgärdsprogram är, vilket syfte det har och vilken kartläggning som ska göras inför ett 

åtgärdsprogram. Det har även framkommit i min studie att pedagogerna vet att kartläggningen 

och förslag på åtgärder ska ske på organisations-, grupp – och individnivå. Men att omsätta 

det pedagogerna vet till den pedagogiska praktiken verkar inte fungera för alla pedagoger. 

 

När det gäller min studie är jag medveten om att detta är en liten studie och som inte kan ses 

som generaliserbar. Det som dock framkommer i min studie är att det är cirka en fjärdedel av 

pedagogerna i denna studie som inte använder sig av åtgärdsprogrammet som det är tänkt, 

enligt Skollagen. Detta resultat leder till Björklunds utredning, där han påstår att många 

pedagoger anser att åtgärdsprogrammet inte fyller någon funktion, så kanske min studie,  till 

viss del, kan anses som generaliserbar. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att i den kvalitativa metoden är forskaren själv ett 

viktigt redskap då det gäller insamlandet av data och tolkningen av denna, därför blir denna 

metod mera subjektiv än objektiv. Men i och med att jag är medveten om detta så tror jag inte 

att resultatet påverkas så väldigt mycket av mig som person. I resultatet ges även läsaren att 

själv följa mina slutsatser via mina citat av respondenternas svar och åsikter. Så därför anser 

jag att tillförlitligheten i denna studie är relativt god. 

 

 

Vidare forskning skulle kunna vara att följa upp denna studie med att observera hur 

pedagoger använder sig av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i sin 

pedagogiska planering. Ytterligare en forskningsaspekt är att om det nu är så många som en 

fjärdedel som det har visat i min studie, av pedagogerna som inte använder sig av 

åtgärdsprogrammen som ett levande dokument, utreda vad dessa pedagoger använder för 

verktyg för att stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Är det den formativa 

bedömningen? Skulle den formativa bedömningen kunna ersätta åtgärdsprogrammen? 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 
Jag heter Ann Johansson och läser till specialpedagog på Umeå Universitet. Jag läser nu sista 

terminen och där ingår det att skriva en rapport som har specialpedagogisk relevans. 

 

Jag tänker skriva en uppsats om åtgärdsprogrammens betydelse för elever som är i behov av 

särskilt stöd . Utifrån detta syfte skulle jag vilja intervjua några av er pedagoger för att bilda 

mig en uppfattning om vilka processer som sker innan ett åtgärdsprogram samt, hur ni 

uppfattar åtgärdsprogrammets betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Jag hoppas att du 

kan avvara cirka 30- 45 minuter av din tid för att hjälpa mig med detta. Alla dina åsikter, 

funderingar och erfarenheter om ovanstående är av stort intresse för mig . 

 

Jag kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska principer som kortfattat innebär att jag ska 

informera er om vad studien ska handla om, ert deltagande i studien är frivilligt och ni kan 

avbryta det när som helst samt att jag kommer att avidentifiera alla deltagares namn, skolor, 

kommun. Jag kommer inte att använda materialet till något annat än till den här 

undersökningen och resultat kommer inte att bli offentligt annat än till examinationen. 

 

Ann Johansson 

Telnr : XXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Intervju guide 
 

 

Intervjufrågor utifrån forskningsfrågorna: 

 

1.Vilken typ av utredning, kartläggning sker om en elev riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen? 
 

 Vad gör du om du misstänker att en elev inte kommer att uppnå kunskapsmålen? 

 Hur kartlägger du elever i behov av särskilt stöd? Vilka typer av kartläggningar görs? 

 Vem gör utredningen som ska göras för att se om en elev är i behov av särskilt stöd? 

 Om det leder till ett åtgärdsprogram vem gör det? 

 Vad är det du tittar på när du gör utredning, kartläggning? 

 På vilka nivåer? 
 

 

2. Påverkas utformandet av åtgärdsprogrammet utifrån den utredning, kartläggning som 

gjorts? 
 

 Vad leder kartläggningen till?  

 Typ av åtgärd? 

 Vad i kartläggningen återfinns i åtgärdsprogrammet?  

 På vilka nivåer? 

 (vilket synsätt( medicinskt,  socialt, mm)?) Denna fråga plockades bort efter min 

pilotstudie. 
 

 

3. På vilket sätt stödjer åtgärdsprogrammet eleven att nå kunskapsmålen? 
 

 Hur ser arbetsgången ut vid ett upprättande av åtgärdsprogram? 

 Hur kan du se att åtgärdsprogrammet stödjer eleven i sitt lärande? 

  Att nå kunskapsmålen?  

 Upplever du att åtgärdsprogrammet har någon betydelse för eleven att uppnå 

kunskapsmålen?  

 Finns det någonting annat som du anser är betydelsefullt för att eleven ska uppnå 
kunskapsmålen? 

 Vad tycker du fungerar bra för eleven/ läraren med ett åtgärdsprogram? 

 Behövs åtgärdsprogrammens för att eleven ska få det stöd son hon eller han behöver 

för att uppnå kunskapsmålen? 

 Om inte vad anser du är det viktigaste redskapet?  

 På vilket sätt utvärderas åtgärdsprogrammen? 

 Hur mycket tid ägnar du till kartläggning/ åtgärdsprogram? 


