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Sammanfattning: 

Hur hanteras arbetat med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan? Lagen som reglerar 
arbetet och insatser i skolan verksamheter ändrades 2014 (Skollagen 2014:10). Där 
tydliggjordes hur elevers behov av anpassning och stöd ska kartläggas och dokumenteras. 
Bland annat Skolinspektionen (2016) har i sina uppföljningar visat på brister i att 
individanpassa åtgärder sedan lagändringen trädde i kraft 2014. Syftet med denna studie var 
att belysa hur elevers stödbehov kartläggs, beskrivs och dokumenteras på fem mindre skolor. 
Genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger och dokumentanalys av tio åtgärdsprogram 
samt tre dokumentmallar för extra anpassningar försökte ovanstående syfte besvaras. 
Resultatet av undersökningen visade att respondenterna framhöll betydelsen av tidiga insatser, 
att individanpassa åtgärder och anpassa miljön. Den visade också att skolorna arbetade olika 
med dokumentationen av åtgärder och anpassningar. Slutsatser som kunde dras utifrån studien 
var att arbetet med dokumentation av åtgärdsprogram och extra anpassningar ännu inte 
implementerats i de undersökta verksamheterna. Lagändringen 2014 har ännu inte påverkat 
hanteringen av uppdraget. Samtliga respondenter framhöll att individens behov är viktigt och 
att skolmiljön bör anpassas till elevens förutsättningar och det oavsett om eleven har någon 
diagnos eller ej. Betydelsen av planerade insatser på grupp- och skolnivå har respondenterna 
sett som ett komplement till individanpassningar. Rutiner för arbetet med kartläggning och 
utredning behöver upprättas då detta saknades på några skolor vilket försvårat arbetet och 
samverkan mellan olika professioner behöver stärkas och utvecklas för att optimera arbetet 
med anpassning och stödinsatser. Tidiga insatser framhölls som viktigt för att undvika att 
elever ska misslyckas i skolan och det kan bidra till att eliminera risken att fler elever fastnar i 
att identifieras som elever i behov av särskilt stöd. 

 

Nyckelord: Åtgärdsprogram, extra anpassningar, specialpedagogik, IUP, diagnos, tidiga 
insatser, lagändring 2014. 
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Förord 

För tre år sedan fick vi förfrågan från vår rektor om vi ville utbilda oss till specialpedagoger 

med stöd från kommunen, inte kunde vi motstå det erbjudandet. Det var ärofyllt att få bli 

tillfrågad och vi skickade in ansökan. På Mälardalens Högskola blev vi antagna och vår resa 

började. En fantastisk resa som nu lider mot sitt slut. Under en av kurserna som hette Sociala 

samspelsprocesser med Tina Hellblom-Thibblin som studieansvarig, väcktes vårt intresse för 

hur elevernas stödbehov skrivs fram och formuleras i den dokumentation som skolan ska ha 

ansvar för i till exempel åtgärdsplaner. Vi skrev en inlämningsuppgift i den kursen som lade 

grunden till denna uppsats. En del textavsnitt i den här uppsatsens avsnitt bakgrund är 

hämtade från det arbetet det vill säga inlämningsuppgiften i kursen "sociala 

samspelsprocesser". Det har varit otroligt roligt att kunna bygga vidare på den tanke som tog 

fäste inom oss redan under andra läsåret på vår Specialpedagogutbildning. 

Vårt innerliga tack till vår fina lilla studiegrupp (och Inger). Utan er hade resan blivit allt 

mycket tråkigare och gråare. Vi måste bevara vår lilla Facebookgrupp!  

Men också tack till Mälardalens Högskola för en fantastisk utbildning. Seriös, välplanerad, 

organiserad med överlag intressanta föreläsningar och föreläsare.  Särskilt tack till vår 

handledare Gun-Marie Wetso för tålamod, uthållighet, goda råd, fina tips, ärlighet och 

rättframhet.   

Arjeplog 2017 

Ingela och Eva 

 

" Om du ska lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste du först och främst 

finna henne där hon är och börja just där..." 

Søren Kierkegaard 

  



v 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 3 

Stödinsatser i våra grannländer ............................................................................................... 4 

Irländska studier om stödinsatser samt en engelsk undersökning .......................................... 6 

Svenska studier som belyser syn på specialpedagogik ........................................................... 7 

Systemteori – teoretisk utgångspunkt. .................................................................................. 10 

Motiv till val av forskningsområde ...................................................................................... 11 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 11 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

En kvalitativ studie ............................................................................................................... 12 

Urval och genomförande ...................................................................................................... 13 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 14 

Tillförlitlighet ....................................................................................................................... 15 

Dataanalys ............................................................................................................................ 15 

Resultat ..................................................................................................................................... 17 

Professionen .......................................................................................................................... 19 

Processen – från en anmälan till beslut ................................................................................ 19 

Efter lagändringen 2014 ....................................................................................................... 22 

Tidiga insatser och förebyggande arbete .............................................................................. 24 

Resultat av dokumentanalys och samtal över arbetet med åtgärdsprogram ......................... 25 

Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 28 

Diskussion ................................................................................................................................ 29 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 29 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 30 

Professionen .......................................................................................................................... 30 

Processen – från anmälan till beslut. .................................................................................... 31 

Ändrade förutsättningar sedan lagändringen 2014 ............................................................... 34 

Tidiga insatser ....................................................................................................................... 35 

Diagnoser – och på vilka grunder åtgärder sätts in. ............................................................. 36 

Avslutande reflektion ........................................................................................................... 38 

Referenslista ............................................................................................................................. 39 

Bilagor ...................................................................................................................................... 43 

  



vi 
 

 



1 
 

Inledning 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som inrymmer flera olika 

perspektiv. Dessutom utformas den specialpedagogiska verksamheten på olika sätt beroende 

på den kunskaps- och människosyn som råder i samhället. Specialpedagogik handlar därför 

om komplexa ställningstaganden angående normalitet och avvikelse, inkludering, delaktighet, 

segregering, lärande, makt, ansvar och vilka konsekvenser olika synsätt och perspektiv får för 

eleverna (Jakobsson & Nilsson, 2011). Detta har intresserat oss under hela vår tid i 

specialpedagogutbildning och varit i fokus för resonemang i kurserna inom programmet. En 

annan infallsvinkel som vi fann intressant var att de neuropsykiatriska diagnoserna, som till 

exempel AD/HD, fått allt större betydelse för att förklara elevers problem i skolan vilket har 

medfört en ökad individualisering och medikalisering av elevers skolproblem (Evaldsson & 

Velasquez, 2012). 

I den nya skollagen (2014:10) betonas att lärare och annan pedagogisk personal bör 

uppmärksamma tecken på att elever kan vara i behov av extra anpassningar. De ska också 

identifiera behoven samt skyndsamt påbörja arbetet med anpassningarna i olika lärmiljöer. 

Om en elevs extra anpassningar inte bedöms vara tillräckliga ska en utredning om särskilt 

stöd påbörjas. En kartläggning bör göras av elevens skolsituation på individ-, grupp- och 

skolnivå. Sverige förändrade Skollagen angående extra anpassningar och särskilt stöd 2014. 

Där framgår att elever som har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven till följd av en 

funktionsnedsättning ska ges stöd som syftar till att motverka konsekvenserna av 

funktionsnedsättningen så långt som möjligt (3 kap 5§, nytt 140701). I Skolans styrdokument 

(Skollagen 2014:10) framgår att stöd ska ges till alla elever som behöver det oavsett diagnos 

eller ej.  

 I Salamancadeklarationen om undervisning av elever med behov av särskilt stöd som Sverige 

antog 1994 framgår att "alla människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen 

måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 

fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur" (Svenska Unescorådets 

skriftserie, 2006, s. 17). 

I en rapport med kvalitetsgranskningar från Skolinspektionen (2014:09) framgår att de 

aktuella skolorna brister i sitt arbete. Det handlar om kartläggning och analys av individuella 

behov och förutsättningar för lärandet. I samma rapport framgår att kartläggningarna som 

Skolinspektionen tagit del av ofta belyser den enskilde elevens svårigheter och styrkor men 
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att kartläggningarna på grupp- och organisationsnivå saknas. Detta trots att tyngdpunkten i 

analysen av kartläggningen enligt uppdraget ska ligga på att fokusera på hur skolan utformar 

och anpassar lärmiljöer och undervisningens innehåll samt metoder som skapar 

förutsättningar för den enskilde eleven (SOU 2016:59). 

Av Skolinspektionens rapport (2016) och granskning om arbetet med extra anpassningar 

framgår att arbetet med etablera arbetssätt med extra anpassningar fortfarande är i ett 

uppbyggnadsskede och inte funnit formerna för hur arbetet kan hanteras på bästa sätt. Många 

skolor har inte identifierat vilka behov eleverna har.   

Kartläggs individens behov eller ges stöd i form av generella basanpassningar? Hur skrivs 

stödbehovet fram? Utvärderas anpassningarna eller åtgärderna i syfte att förbättra elevens 

möjligheter att nå kunskapsmålen? Vi ser ett behov av att lyfta denna problematik. Alla elever 

är olika och behöver olika stöd. Men även om man har liknande problem eller diagnos betyder 

det inte att elevernas behov ser likadant ut. Efter att ha tagit del av forskning om elever i 

sociala samspelssvårigheter med till exempel AD/HD diagnos (Hjörne & Säljö, 2013; 

Hägnesten, 2007; Jakobsson, 2002) väcktes vårt intresse angående den individuella 

kartläggningen. AD/HD är en symtomdiagnos där samma diagnos kan ge vitt skilda symtom 

för individerna vilket gör att kartläggningen blir ännu viktigare. Individens 

funktionsnedsättning kan bli ett hinder beroende på den omgivande miljön. Eleven kan 

fungera utmärkt i en skolmiljö men inte i en annan (Hjörne & Säljö, 2013). 

Vi tror också att det råder lite förvirring ute i skolorna efter den nya reformen 2014. Vad är 

extra anpassningar? Vad är särskilt stöd? Vad innebär ledning och stimulans? Vi känner igen 

oss själva i problematiken att tolka uppdraget och även våra kollegor ger uttryck för liknade 

uppfattningar. Då det inte finns så mycket tidigare forskning om ämnet ville vi se om det var 

möjligt att genom denna studie bidra till att lyfta fram och kanske initiera diskussioner om hur 

elevernas behov skrivs fram i olika formuleringar i åtgärdsprogram av 

specialpedagogstudenter, lärarstudenter, lärare, specialpedagoger och annan skolpersonal. 

Vi behövde rusta oss, bli klokare på hur det här viktiga arbetet skall kunna hanteras konkret. 

Det kommer att vara en del av vår uppgift i vår nya profession som specialpedagoger att bidra 

till att detta arbete hanteras utifrån elevers behov, styrdokumentens intentioner och skolors 

förutsättningar. En tuff utmaning som vi vill förbereda oss för genom att studera det närmare.   
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Bakgrund 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår att det är skolans uppgift att ge alla elever ledning och 

stimulans så att de får rätt förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Vidare framgår att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och även ska ge 

rätt förutsättningar för elever som lätt når målen att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. 

De elever som på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att nå de kunskapskrav 

som finns, ska få stöd som ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever kan, 

utöver ledning och stimulans, behöva extra anpassningar och/eller särskilt stöd.   

I Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (2014) förklaras att extra anpassningar är av mindre karaktär och bedöms som 

möjligt att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd handlar om 

insatser av mer ingripande karaktär. Det är insatsernas omfattning och varaktighethet som 

påverkar om det är ett särskilt stöd eller en extra anpassning.  Om insatserna inte bedöms 

möjliga för lärare och skolpersonal att genomföra inom ramen för den ordinarie 

undervisningen är det särskilt stöd. När vi i fortsättningen av detta arbete skriver om 

stödinsatser menar vi, om inget annat framgår, extra anpassningar eller särskilt stöd. I den 

individuella utvecklingsplanen – IUP– ges omdömen om en elevs kunskapsutveckling i 

förhållande till kunskapsmålen. Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska det 

dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. När vi skriver om arbete med 

åtgärdsprogram menar vi hela processen med att utreda elevens behov av särskilt stöd, 

upprätta åtgärdsprogram, samt följa upp och utvärdera programmet (ibid). 

Enligt Skolverket (2016) hade 5,6 % av eleverna ett åtgärdsprogram under läsåret 2015/2016. 

Enligt studien har det skett en tydlig minskning av upprättande av åtgärdsprogram för elever 

sedan lagändringen 2014. Andelen elever med åtgärdsprogram var som högst i årskurs 9. 

Skolverket (2016) uppger att 1,4 % av eleverna i grundskolan får stöd i en liten 

undervisningsgrupp. Det är vanligare att pojkar än flickor får stöd i en sådan grupp och den 

åtgärden blir vanligare ju högre upp i årskurserna som eleverna kommer. Anpassad 

studiegång är en av de åtgärder som elever med åtgärdsprogram har. Under läsåret 2015/2016 

hade 45 % av flickorna och 50 % av pojkarna i årskurs 9 med åtgärdsprogram anpassad 

studiegång (Skolverket, 2016). 

I Sverige har ett betänkande (SOU 2016:59) lagts angående att skapa en åtgärdsgaranti för 

insatser att stärka elevers färdigheter för läsning, skrivning och matematik. Utredningen 
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föreslår att åtgärdsgarantin ska genomföras den 1 juli 2018. Syftet med åtgärdsgarantin är att 

elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven tidigt ska upptäckas och få rätt stöd i just 

de grundläggande färdigheterna.  

De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är: 
 att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och 

genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3 
 att elever i behov av särskilt stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- 

och matematikutveckling 
 att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens 

deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna (SOU 2016:59, s. 12). 

Skolinspektionen (2014, 2016) har funnit i sina kvalitetsgranskningar att de anpassningar som 

sätts in för elever i behov av särskilt stöd inte utgår från en kartläggning av elevens behov 

utan anpassningarna i klassrummet ofta är generella och allmängiltiga. Det blir en slags 

”basanpassning” som inte möter elevernas individuella behov. Skolinspektionen kom även 

fram till att undervisande lärare behöver få veta vad eleverna är i behov av i sitt lärande, de 

behöver få information om vad som är viktigt för varje individ och inte generellt. De såg att 

alla lärare kanske inte har den kunskap som krävs för att anpassa undervisningen till alla 

elevers behov. Därför använder de generella och allmängiltiga lösningar. Skolinspektionen 

skriver ”Lärarens kompetens och engagemang är en av de skolrelaterade faktorer som i högsta 

grad påverkar elevernas möjlighet att lyckas i skolan” (2014, s. 26). Skolinspektionen såg att 

”det finns en stor frustation hos många lärare över att de inte hinner med att möta alla elevers 

individuella behov” (Skolinspektionen, 2014, s. 21).  

Stödinsatser i våra grannländer 

Olika länder har olika strategier för att upptäcka och möta behov av stöd i skolan. En inblick i 

hur det ser ut i våra grannländer, Finland och Norge, är därför relevant för detta arbete. 

Kivirauma och Ruoho (2007) har i en artikel redogjort för hur Finland bemöter behov av stöd 

i skolan. Finland som har högst andel elever med specialpedagogiska insatser av 

medlemsländerna som ingår i PISA undersökningarna sätter in stödinsatser tidigt för de yngre 

eleverna. Det ska ses mot att de också ligger i topp i PISA resultaten. Författarna menar att 

fokus på de tidiga insatserna, som har funnits sedan de gjorde om skolsystemet under 60-talet, 

är en av anledningarna till de goda resultaten. De tidiga insatserna ger eleverna grunden till 

goda språkliga förmågor för att kunna lära. Ju tidigare problemen i språkutvecklingen 

upptäcks och åtgärdas desto bättre anger de att inlärningskapacitet kan byggas upp för 

eleverna under hela deras skolgång. Det är den intention som de arbetar efter. Kivirauma och 
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Ruoho (2007) skriver att i Finländska skolan används 90% av alla tillgängliga 

specialpedagogiska resurser i årskurs 1 för ”language problem treatment” (s. 295).  

Takala, Pirttimaa, och Tormanen (2009) skriver att det mesta av det stöd som elever i behov 

av särskilt stöd får i Finland ges av speciallärare och ofta i mindre undervisningsgrupper. 

Detta sker under kortare tid och eftersom det inte krävs någon dokumentation ges eleven 

heller inte status som att vara en ”elev i behov av särskilt stöd”. Väldigt många elever i 

Finland ges stöd, under 2007 fick över 50 % av eleverna i grundskolans tidigare år delvis stöd 

och det kunde då handla om insatser under en kortare period (ibid).  

Hausstätter och Takala (2011) gör en jämförelse mellan norska och finska skolor vad gäller 

specialundervisning. Författarna skriver att 22 % av alla elever i skolåldern i Finland får ta del 

av specialpedagogiska insatser och det krävs varken IUP eller klassificering av att vara en 

elev i behov av särskilt stöd. Eleven kan få stöd under en period under några lektioner i 

veckan och åtgärderna sätts in omedelbart när svårigheterna upptäcks. Även dessa forskare 

lyfter vikten av tidiga insatser och att åtgärderna sätts främst in i första och andra klass. Det 

finns ingen lag i Finland som säger att tidiga insatser ska ske men de har sett det som det 

bästa sättet och är en stor del av den finländska skolkulturen. I Norge mäts antalet elever som 

får specialpedagogiska insatser utifrån antalet elever med IEP (Individual Education Plan). 

Antalet elever i Norge med IEP är betydligt färre än elever som får specialpedagogiskt stöd i 

Finland. Den norska skolkulturen skiljer sig från den finska på det sätt att tidiga insatser och 

specialpedagogiska åtgärder inte ses som den bästa praktiken (Ibid). Här använder man en 

mer avvaktande hållning. 

Takala och Ahl (2014) skriver om skillnader och likheter mellan svenska och finska 

specialpedagogiska insatser. I Sverige har vi två olika professioner, specialpedagog och 

speciallärare. I Finland finns endast speciallärare men den rollen är egentligen en blandning 

av de båda yrkesrollerna som finns i Sverige. Ahlefeld Nisser (2014) ser i sin forskning att det 

råder en förvirring mellan de olika rollerna specialpedagog och speciallärare. Hon menar att 

specialpedagoger får uppdrag som ”traditionella speciallärare”. Författaren menar vidare att 

det är viktigt ”att regelbundet diskutera och problematisera de specialpedagogiska 

yrkesrollerna, deras uppdrag och anställningsformer.” (s. 22). Takala och Ahl (2014)  

redovisar en skillnad mellan länderna. I Finland är det fler som tar del av dessa insatser. 

Författarna menar att resultaten i studien visar att Sverige är mer inkluderande på det sättet att 

vi har färre elever i särskild undervisning. I Sverige har det inte funnits beslut för vilka 



6 
 

kartläggningar eller standardiserade tester som ska göras vilket bidragit till att skolor har 

arbetat olika. Författarna menar att all form av specialpedagogiska insatser bör utgå från två 

perspektiv, att man ska se till individen men även till hela skolan som miljö ”it is worth 

bearing in mind that you miss the forest if you only see the trees, and if you only see the 

forest, you do not pay enough attention to the trees” (Takala & Ahl, 2014, s. 76). 

Irländska studier om stödinsatser samt en engelsk undersökning 

Det är också relevant att titta utanför norden för att få en lite bredare bild av synen på särskilt 

stöd. På Irland strävar de efter att ha en inkluderande skola där alla elever ska rymmas 

(McMurray & Thompson, 2016). Det blir ett viktigt, men svårt, uppdrag för lärarna att 

anpassa sin undervisning så att alla elevers behov tillgodoses och flera forskare (Day & 

Prunty, 2015; Hosford & Sullivan, 2016; Mulholland & O'Connor, 2016) menar att en positiv, 

samarbetsvänlig praktik blir viktig för att få en inkluderande verksamhet. Det är inte 

obligatoriskt att uppföra Individual Education Plan (IEP) för elever i behov av särskilt stöd på 

Irland men det har ändå blivit tradition (Rose, Shevlin, Winter Raw och Zhao, 2012). De har 

sett att ”IEP can be a valuable vehicle for insuring that a focus upon individual needs is 

maintained and addressed” (Rose et al., 2012, s. 115). Men då det inte är obligatoriskt och 

lagstadgat så finns det inte någon exakt beskrivning för hur processen och upprättandet av 

elevernas IEP ska se ut. Rose et al. (2012) anser att detta förfarande ska ses över så att alla 

skolor arbetar på liknande sätt. Prunty (2011) ser också ett behov av en mer enhetlig modell 

för hur arbetet ska kunna hanteras, både i Irland men även internationellt. 

Goepel (2009) skriver om vikten av att eleverna ska vara delaktiga i sina IEP vilket även 

Prunty (2011) nämner. Goepel (2009) har gjort en undersökning på en skola i England där 

hon fann att det var problematiskt att få en gemensam förståelse för vilket behov som fanns 

och behövde åtgärdas. Hon efterfrågar en ökad samsyn på behov och i resonemang om 

insatser från alla parter. Läraren har oftast den högsta ”rösten” vilket kan tolkas lite som en 

maktordning. Men en viktig faktor för att eleverna ska lyckas är att de känner att de varit 

delaktiga i sina IEP vilket framgår utifrån Goepels studie. Goepel skriver ”`Having a say´ is 

about the child being empowered and engaging much more fully than in the giving of 

allegiance to well-intentioned but predetermined targets” (s.131). Eleverna ska bli igenkända 

och accepterade för dem de är. 
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Svenska studier som belyser syn på specialpedagogik 

I ett temanummer av Utbildning och demokrati 2012 skrev Evaldsson och Velasquez (2012) 

samt Hjörne (2012) varsina artiklar. Evaldsson och Velasquez skriver att neuropsykiatriska 

diagnoser har de senaste decennierna fått allt större betydelse för att förklara olika 

skolproblem för eleverna. Diagnoser används som förklaringar till elevernas skolproblem 

vilket även legitimerar när de inte klarar vissa kunskapskrav. Lärarnas användning av 

diagnoser innebär ”att de distanserar sig från det lokala sammanhang i vilket elevernas 

ordningsproblem uppstår” (s. 29). Evaldsson och Velasquez argumenterar för ”behovet av att 

uppmärksamma skolproblemens sociala natur och diagnoser som viktiga kommunikativa 

resurser för att åtgärda uppkomna problem i särskilda undervisningsgrupper” (s. 30). Hjörne 

(2012) skriver i en artikel att skolsvårigheter idag ofta förklaras med hjälp av diagnoser. Hon 

refererar till sin tidigare studie där hon sett att i EHT-möten är AD/HD en giltig förklaring 

och accepteras av övriga deltagare som ett naturligt sätt att se på elevernas svårigheter 

(Hjörne & Säljö, 2013). Det fokuseras på barnet och dess inre egenskaper och i väldigt lite 

utsträckning uppmärksammas de kontextuella faktorer som lett till eventuella svårigheter. 

Alla ser på eleven utifrån diagnosen som fungerar som ett filter. Även eleven ser på sig själv 

på detta sätt. ”Att bli klassificerad på det ena eller det andra sättet är avgörande för en 

människas livsbana.” (s. 104). 

Hägnesten (2007) skriver att diagnoser har ökat i skolans värld och hon menar att ”Diagnosen 

är en beskrivning av ett fåtal av en individs alla förmågor och därmed ett samlingsbegrepp för 

några symtom. Samma diagnos kan ställas på olika individer med olika personligheter och 

förmågor” (s. 20). En människa kan få olika diagnoser beroende på vart i livet hon befinner 

sig. Risken finns att vi glömmer att det är symtom som i en diagnos klassificeras och inte 

människan. Hon skriver vidare att en diagnos kan förstås på flera sätt och är beroende av både 

kontext och aktörer. ”Individer med en specifik diagnos är var och en unika och sinsemellan 

olika. De kan och får inte ses som om och omtalas som en ”AD/HD” eller en ”Asperger”. En 

diagnos är endast en beskrivning” (s. 150). Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att 

diagnosen bara utgör en av många aspekter hos individen som är betydelsefulla för 

skolsituationen. Alla människor är olika, vare sig de har samma diagnos eller inte. Diagnosen 

kan endast ange riktningen för en fördjupad pedagogisk kartläggning.  

En diagnos sammanfattar alltså inte en individ utan är en sammanfattande och 
konstruerad beskrivning på generell nivå. Diagnoskriterier är generella 
beteendebeskrivningar och de är ofullständiga som arbetsinstrument i pedagogiska 
sammanhang, då de inte beskriver en människa i interaktion eller samspel med sin 
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omgivning. Därför måste diagnosen kompletteras med en pedagogisk utredning, där 
stödbehoven utreds. Stöd ska alltså ges ”villkorslöst” utifrån de individuella behoven och 
inte kopplas till några speciella diagnoser eller andra beskrivningar. (Jakobsson & 
Nilsson, 2011, s. 67). 

Giota och Emanuelsson (2011) kom i en rapport fram till att medicinsk diagnostisering anses 

ha relativt stor betydelse för tilldelning av särskilt stöd. Nedskärningar i skolans budget som 

skulle kunna innebära mindre resursanslag bidrar till en hårdare prioritering. Jakobsson 

(2002) skriver att på grund av begränsade resurser till skolan har medicinska diagnoser ofta 

använts som argument för att få tillgång till resurser. Hon menar att om en medicinsk diagnos 

ska vara vägledande i den pedagogiska verksamheten så borde det gå att dra slutsatser om 

vilka svårigheter som kan förväntas uppstå och hur de i så fall kan motverkas. Dessutom 

borde liknande förhållanden uppträda i samtliga skolsituationer för elever med samma 

diagnos. I hennes undersökning fann hon inga enhetliga mönster för elever med samma 

diagnos i skolsituationerna. Hon menar att skolans arbete tyvärr ofta planeras utifrån en 

individnivå, elevens brister, och inte på förhållanden i den omgivande miljön. Det behövs ett 

byte av fokus från att enbart individualisera problem ”till att se skolsvårigheter såväl ur ett 

pedagogiskt perspektiv som ett samhälleligt perspektiv” (s. 2). Hon skriver att om skolan ska 

kunna möta alla elever, utifrån deras behov av stöd, så borde orsaker sökas i hela skolans 

verksamhet och åtgärder genomföras på alla nivåer. Giota och Emanuelsson (2011) 

konstaterade att ”åtgärdsprogrammen syftar starkt på elevens individuella problematik 

samtidigt görs försök att förstå elevens svårigheter på organisationsnivå” (s. 56). Hägnesten 

(2007) såg i en studie att eleverna är själva väldigt medvetna om sina svårigheter och att de 

talar utifrån att det är hos dem problemen ligger, alltså individperspektivet. 

Det finns en tendens i forskningen att individualisera problem i elevers skolsituation, dvs. 
framhålla att det är eleverna själva som är de enda bärarna av problemen. Ansvaret för det 
egna lärandet och därmed skuldbördan till studiemisslyckandena läggs med andra ord på 
den enskilda individen. (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 5). 

Hägnesten (2007) såg i sin studie att skolans undervisningsmål oftast ställs mot sociala mål. 

Det vill säga att läraren ska vara en engagerad medmänniska och ha förmågan att hjälpa 

eleverna med deras sociala färdigheter. En följd av detta är att kraven på eleverna sänks, 

vilket även Evaldsson och Velasquez (2012) såg i en studie. 

Hjörne (2006) skriver i sin artikel om den lilla undervisningsgruppen och hur den syftar till att 

normalisera elevernas beteenden så att de kan återvända till den vanliga klassen. Det finns 

ingen självklar koppling mellan elevernas eventuella diagnoser och den undervisning som 

bedrivs. Hjörne menar att man i skolan organiserar stödet för elever med diagnosen AD/HD 
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utifrån det medicinska perspektivet och utifrån elevens pedagogiska behov.  Hon skriver 

vidare att elever med AD/HD ska lära sig om sin funktionsnedsättning så att de utifrån denna 

kunskap kan bevaka sitt eget beteende och modifiera detta utifrån sina kunskaper för att få 

komma tillbaka till det normala klassrummet igen. Eleverna måste bli väl tränade i att 

bemästra sina handikapp för att få ingå i den normala klassen ”they are learning how to be 

handicapped in a normal setting.” (s. 195). 

Tjernberg och Mattson (2014) menar att det är viktigt att läraren hela tiden analyserar sitt 

arbetssätt och arbetar på ett sätt som gör att alla elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan. 

Författarna menar att det inte hjälper att ge en grupp av elever mer av samma saker utan 

behovet ska kvantitativt individualiseras. De menar också att det är av stor vikt att identifiera 

eventuella svårigheter hos eleverna för att tidigt kunna hjälpa dem. ”The teachers agreed on 

the importance of early identification and preventative work…” (s. 254). 

Åtgärdsprogram 

Asp-Onsjö (2008) skriver i sin bok om hur arbetet med åtgärdsprogram kan se ut. I hennes 

förord påpekar hon ”Här är det viktigaste att i första hand utveckla pedagogiken i 

klassrummet, enligt mitt sätt att se. Generellt sett goda lärandemiljöer är den mest 

betydelsefulla åtgärden för alla elever men speciellt för de elever som är i behov av särskilt 

stöd.” (s. 7). I slutet av sin bok ger Asp-Onsjö råd till skolor och arbetslag där hon återigen 

påpekar att det mest betydelsefulla är att ge eleverna ”goda förutsättningar för lärande” (s. 

147). Författaren menar att många av eleverna med särskilda behov endast har dessa ”behov” 

i vissa situationer medan de i andra situationer klarar sig bra. Asp-Onsjö menar också att det 

är viktigt att betrakta åtgärdsprogram som ”ett pedagogiskt utvecklingsinstrument”. 

Författaren skriver att det är viktigt att skilja mellan utredning och åtgärdsprogram då det i 

själva åtgärdsprogram ska beskrivas vilka åtgärder som skolan och dess personal ska vidta för 

att anpassa undervisningen efter den specifika elevens behov och förutsättningar. Asp-Onsjö 

tar även upp vikten av samarbetet med föräldrar och eleven för att skapa en bättre 

skolsituation för eleven vilket även Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) nämner i sin 

artikel. 

Andreasson och Asplund Carlsson (2013) uttrycker i sin artikel om att i den pedagogiska 

utredningen av en elevs behov måste göras på alla nivåer; individ-, grupp- och skolnivå. De 

skriver vidare att åtgärdsprogram ska ses som en pedagogisk ”teknik” som styr hur 

undervisningen ska utformas och att det därför är ett viktigt arbete vilket även Andreasson, 
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Asp-Onsjö och Isaksson (2013) skriver. Däremot ser Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson en 

risk med åtgärdsprogram nämligen att de endast används i administrativt syfte och att 

skolorna inte gärna vill kritisera sig själva gör att de därför lägger ”problemen” hos 

individerna.  Flera forskare (Andreasson & Asplund Carlsson, 2013; Andreasson, Asp-Onsjö 

& Isaksson, 2013) skriver om att elevernas svårigheter i åtgärdsprogram ofta beskrivs som 

individuella tillkortakommanden och brister, i jämförelse med den ”normala” eleven. 

Andreasson och Asplund Carlsson noterade att en vanlig åtgärd i åtgärdsprogram för eleverna 

var att ha ett vuxenstöd som skulle vara med dem en större del av dagen. 

Systemteori – teoretisk utgångspunkt. 

Då vi har tagit del av lärares upplevelser av hur elevers stödbehov och åtgärder skrivs fram i 

IUP och åtgärdsprogram har vi inspirerats av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(se bilaga 1). Vi tänkte oss att den verksamhet som pedagoger och elever vistas i, alltså 

skolan, påverkar och påverkas i ett samspel inom nivåer och mellan nivåer.  

Bronfenbrenner är en systemteoretiker som ofta används i den specialpedagogiska 

forskningen (Ahlberg, 2013). På 1970-talet skapade Bronfenbrenner en utvecklingsekologisk 

miljömodell där termer som mikro-, meso- exo- och makrosystem används för att bilda ett 

nätverk runt barnet (Ahlberg, 2013; Jakobsson & Nilsson, 2011). Dessa system är 

sammanhängande vilket innebär att om ett system påverkas så påverkas även alla andra och 

på så sätt även hela systemet. Man kan tänka på systemen som en rysk docka där barnet är 

längst in och där det ena systemet ryms inuti den andra. Jakobsson och Nilsson (2011) menar 

att tiden, kronossystemet, också är en viktig påverkansfaktor för barnet. Författarna skriver 

”Allt hänger samman i en helhet och påverkan sker åt olika håll både inom och mellan de 

skilda nivåerna” (s. 31). 

Det handlar om en komplexitet och samverkan mellan olika yrkesprofessioner såsom 

specialpedagog, kurator, psykolog, rektor och lärare. Men även samverkan med elever och 

föräldrar. Olika professioner behöver samverka för specialpedagogiska insatser och de olika 

professionerna arbetar på olika sätt. Hur behov och insatser tolkas är komplext. 

Bronfenbrenners modell anser vi passar för granskning av de specialpedagogiska insatser som 

ska rymmas inom skolsystemet. 
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Motiv till val av forskningsområde 

Det finns inte så mycket forskning som belyser effekter av de senaste reformerna om hur 

långt arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har kommit i verksamheterna. Det 

bidrog till vårt val av fokusområde för denna studie. En anledning till bristen på forskning 

som belyser detta område är att det ännu inte har hunnit publiceras så många avhandlingar om 

hur dessa reformer tagits emot av fältet då det är så pass nya uppdrag. Vi är motiverade att se 

närmare på hantering av uppdraget och kommer att ha nytta av vår undersökning i rollen som 

specialpedagog.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie var att undersöka hur innehållet i åtgärdsprogram eller IUP skrivs fram, 

och formuleras i samtal om arbetet med åtgärdsprogram. 

Mer specifikt: 

Hur ser processen ut i arbetet med åtgärdsprogram för elever i grundskolans tidigare år? 

Hur ser pedagoger på några skolor på professionen med att dokumentera elevers stödbehov? 

Vilken betydelse har tidiga insatser och på vilka grunder sätts åtgärder in? 
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Metod 

När vi började vår forskning förstod vi att det var viktigt att det finns en röd tråd genom hela 

arbetet. Vi började med att formulera en forskningsfråga, syfte och frågeställningar för att 

sedan fortsätta med att välja datainsamlingsmetoder respektive analysmetod som passade ihop 

med och kunde besvara vår forskningsfråga. Datainsamlingsmetoderna och analysmetoden 

måste dessutom passa ihop med varandra (Thornberg & Fejes, 2015). Vi hade som mål att 

intervjua 10 respondenter på fem skolor i fem kommuner. Då vi bor på samma ort så har vi 

samarbetat genom hela processen. Vi delade upp arbetet med att kontakta skolor och 

respondenter samt genomföra intervjuer och transkribera. Dock har vi varit med på varandras 

intervjuer. Efter transkriberingarna så har vi tillsammans analyserat vårt empiriska material 

för att sedan söka mönster i tolkning av data. Vi har delat upp arbetet med att skriva olika 

avsnitt och övrigt arbete med texten men allt har lett till timmar av diskussioner. 

En kvalitativ studie 

I vår studie har vi valt en induktiv ansats då vi inte hade en färdig hypotes som vi ville 

undersöka utan vi ville börja med att samla in data utifrån några öppna frågeställningar. Vi 

ville skapa förståelse, för hur processen med att skriva fram och formulera innehållet i 

åtgärdsprogram och IUP kan se ut. Vår forskningsfråga och induktiva ansats innebar att vi 

valde att använda en kvalitativ metod. Studier med kvalitativ ansats utgår från att verkligheten 

kan uppfattas olika utifrån hur individen tolkar och skapar sin omvärld. Det finns därför ingen 

objektiv och absolut sanning (Backman, 2008). 

Den kvalitativa forskningsansatsen gav oss möjligheter att beskriva och förstå hur innehållet i 

åtgärdsprogram och IUP utarbetas och skrivs fram och att möta och intervjua respondenter i 

sin vardagliga miljö för att därigenom försöka förstå hur de ser på processen att skriva fram 

åtgärder. Vi ville komma nära våra respondenter. För oss kom det att innefatta 

semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys av åtgärdsprogram och IUP.  En fördel med 

en kvalitativ forskningsansats var att vi kunde anpassa oss efter situationen utifrån hur studien 

utvecklade sig då det är en flexibel ansats. 

Dokumentanalysen i denna studie ville vi basera på insamlade åtgärdsprogram eller IUP. 

Själva underlaget är ett dokument framtaget, det vill säga har producerats, av enskilda 

personer som befinner sig inom utbildningssektorn. Skolverket har en mall med riktlinjer och 

förutbestämda rubriker att förhålla sig till vid upprättande av åtgärdsprogram (se bilaga 2). 



13 
 

När man tar del av sådana typer av texter kan man få kunskap om hur delar av vardagslivet ter 

sig i skolan, hur olika situationer/processer är styrda av nationella styrdokument och riktlinjer 

(Widén, 2015). För att fördjupa förståelsen av hur processen att skriva fram, formulera 

stödbehov och åtgärder gick till, intervjuade vi de som upprättat dokumenten. Det skedde 

genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Två metoder kunde ge en tydligare bild av 

arbetet med att upprätta åtgärdsprogram.      

En kvalitativ forskningsintervju handlar om att försöka förstå valda ämnen från 

vardagsvärlden men ur den intervjuades perspektiv. En semi-strukturerad intervju är inte ett 

öppet vardagligt samtal men ska inte heller följa ett slutet, på förväg fastställt, frågeformulär. 

Intervjuerna utförs via en intervjuguide som fokuserar på vissa teman som skall belysas under 

samtalet och i detta fall även förslag på frågor (se bilaga 3). En semi-strukturerad intervju 

försöker täcka fakta- och menings-aspekten, vilket innebär att intervjuaren bör lyssna på vad 

som explicit sägs men även på det som sägs mellan raderna.  Det handlar också om att försöka 

få respondenten att så exakt som möjligt beskriva vad hen upplever och känner och hur hen 

handlar i vardagen (Kvale & Brinkmann, 2014). Det här beaktandet passade för vår studie och 

det vi ville komma åt.  

Urval och genomförande 

I studien används ett bekvämlighetsurval (Thornberg & Fejes, 2015). Fem mindre skolor, från 

fem kommuner, i vårt närområde har ingått i studien. Skolorna hade likartade förutsättningar 

för att bedriva verksamheten, de var alla mindre skolor med likartat antal elever. Vissa av 

informanterna som ingick i vår studie hade vi tidigare kommit i kontakt med genom vår 

skolas nätverks och professionsutbyte. 

Ett urvalskrav för de pedagoger som skulle ingå i studien var att de skulle ha upprättat ett 

åtgärdsprogram/IUP eller i alla fall deltagit på något sätt i den processen. Åtta pedagoger, två 

lärare och sex specialpedagoger, intervjuades och de intervjuade ombads skicka två 

avidentifierade åtgärdsprogram/IUP som de själva medverkat till att upprätta, till oss innan 

själva intervjun skulle genomföras.  

Genomförande 

Vi började med att kontakta rektorerna på respektive skola som vi ville ha med i studien och 

förklarade vårt syfte med studien. Vi ville få tillåtelse att utföra en studie i deras verksamhet. 

Av rektorerna fick vi tillåtelse samt förslag på pedagoger som vi kunde kontakta. Därefter 
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kontaktade vi dessa på respektive skola. Vi presenterade oss, vårt syfte samt mailade ett brev 

med information om studien och etiska principer som gäller i denna form av undersökning (se 

bilaga 4). Efter att de godkänt ett deltagande bestämdes tid för telefonintervjun. Innan 

intervjuerna genomfördes bad vi varje pedagog sända två avidentifierade dokument i form av 

åtgärdsprogram eller IUP som de själva hade varit med att upprätta. Varje dokument 

granskades översiktligt innan intervjun med berörd pedagog genomfördes det för att finna 

inspiration och förförståelse inför mötet med pedagogen och att kunna formulera 

fördjupningsfrågor som rörde deras upprättande av de specifika dokumenten. 

Inför intervjuerna bad vi respondenterna att välja en plats där de kunde sitta ostört samt 

avsätta ca en timme även om intervjuerna inte avsågs vara längre än 40 minuter. Detta för att 

vi inte skulle behöva känna stress och för att skapa ett bra samtalsklimat. Intervjuerna 

spelades in på datorns voicerecorder för att senare kunna lyssnas av och analyseras utifrån 

innehållet på en djupare nivå. Sedan sparades dessa data över på ett USB-minne. 

Etiska överväganden 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer (information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande) när vi har informerat om respondentens rättigheter 

och våra skyldigheter. Respondenterna var informerade om syftet med vår studie vilket vi 

redogjorde för både muntligt och skriftligt i enighet med informationskravet. De informerades 

även om att deras deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan 

när som helst de kände för det (se bilaga 4). 

De tillfrågade respondenterna bestämde själva om de ville delta i vår studie, utifrån 

samtyckeskravet. De tillfrågade rektorerna gav förslag på pedagoger men det var sedan upp 

till varje pedagog att bestämma om de ville delta eller inte. 

Allt material som vi samlat in har avidentifierats innan vi fått tillgång till dem. 

Transkriberingarna har avkodats så att ingen utomstående kan identifiera vare sig skola eller 

respondent och i denna studie nämns ingen med namn. Allt insamlat material används endast 

till denna studie och nyttjas endast av oss. Vi sparade de kodade transkriberingarna för att 

kunna återgå till materialet och ljudfilerna raderades allt enligt konfidentialitets- och 

nyttjandkravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Tillförlitlighet 

I vår kvalitativa studie medverkar få respondenter vilket medför att vi inte kan generalisera 

resultatet i vår studie. Då vi även utgick från ett bekvämlighetsurval och valde några mindre 

skolor bidrar detta också till att resultaten inte är generaliserbara (Creswell, 2013; Larsson, 

2005). Det var de här skolornas arbete med åtgärdsprogram vi studerade.  

I en kvalitativ semi-strukturerad intervju är intervjuaren inte på något sätt friställd från 

intervjuns resultat. Genom att intervjuaren interagerar med respondenten och har delvis styrt 

samtalet genom intervjuguiden så blir intervjuaren medskapare till resultatet och inte bara 

tolkare (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi var medvetna om detta så försökte vi påverka så 

lite som möjligt men det är ändå så att det är tolkningar vi gjorde av vad någon annan sagt. 

Vad gäller validiteten så har vi mätt det vi avsåg att mäta men vid det specifika tillfället. Varje 

människa, varje intervjutillfälle, varje tolkningsprocess är i sig unikt och inte möjligt att exakt 

återskapa (Thornberg & Fejes, 2015). Detta är något som vi försökte beakta under 

genomförandet. 

Vad gäller tillförlitligheten i dokumentanalysen så var vår ambition att tolka innehållet i 

dokumenten och på så sätt försöka förstå bakomliggande mönster. Alla teman som vi skapade 

utgick ifrån vårt perspektiv och intresse, vilket vi är medvetna om. I analysen av dokumenten 

blir vi en del av resultatet även om vi försökte göra tolkningarna objektivt (Thornberg & 

Fejes). 

Dataanalys 

I vårt analysarbete utgick vi från en induktiv ansats vilket innebar att försöka finna mening i 

en massiv mängd data. Att organisera materialet och genom överblicken få syn på mönster 

(Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån våra studier, där vi samlade in olika 

pedagogers uppfattningar genom intervjuer och inskickade åtgärdsprogram/IUP, försökte vi 

komma fram till några slutsatser. I vår analys av både intervjuer och dokument utgår vi ifrån 

ett systemteoretiskt perspektiv. Med detta perspektiv ser vi på skolans verksamhet, 

pedagogerna och eleven som medverkande i flera olika system som påverkar möjligheter och 

begränsningar och deras uppfattningar om hur de hanterar arbetet med åtgärdsprogram och 

hur vi kunde klara ut att tolka deras beskrivningar av arbetet med åtgärdsprogram. Många 

olika aspekter att ta hänsyn och som påverkar vår förståelse samtidigt.   
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Intervjuer 

Vår analys av intervjuerna var tematisk. Enligt vår mening så började analysen i själva 

intervjun då vi som intervjuare är medskapare till det samtal som uppstår (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Eftersom intervjuerna transkriberades gick vi igenom intervjuerna 

ordagrant och arbetade oss in i insamlad data. Därefter läste vi igenom utskrifterna flera 

gånger och kodade intressanta avsnitt. Utifrån dessa koder skapade vi olika teman som vi fann 

intressanta. Dessa teman presenteras i denna studies resultatavsnitt. 

Dokumentanalys 

Creswell (2013) menar att dataanalysen i kvalitativ forskning utgår från att organisera data 

inför analysen, sedan reducera data till olika teman genom en kodningsprocess för att till sist 

få ett resultat. Vi läste igenom de inlämnade dokumenten flera gånger för att bli väl bekanta 

med innehållet. Därefter kodade vi materialet för att sedan skapa teman som vi fann 

intressanta. Bryman (2011) skriver ”En kvalitativ inriktad innehållsanalys är sannolikt det 

vanligaste tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ analys av dokument. Det inbegriper 

ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras” (s. 505).  
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Resultat 

I denna resultatredovisning har vi delvis valt att använda citat från intervjuerna som exempel. 

Detta för att möjliggöra för läsaren att själv få ta del av resultatet samt få en djupare förståelse 

för det resultat vi presenterar och delvis redovisa sammandrag av resultat. Vår studie bygger 

på resultat från utsagor från intervjuerna samt innehåll från dokumentanalys av texter i 

åtgärdsprogram och blanketter för extra anpassningar. Analysen av dokumenten, såsom 

åtgärdsprogram och blanketter för extra anpassningar redovisas i ett eget avsnitt. Som ett 

förtydligande vill vi förklara att vi har fått ta hänsyn till att olika skolor och kommuner har 

olika benämningar för elevhälsoteam. I citaten framkommer att en del kommuner benämner 

elevhälsoteamet som ”elev-team och hälsoråd”.  I samtalet med respondenterna används 

begreppet kartläggning och utredning synonymt. Båda begreppen avser den utredning som 

skolorna gör inför ett beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller ej.  

Efter att ha tagit del av riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002) har våra respondenter i 

resultatframställan fått fiktiva namn. Lärarna kodas som Lär1 och Lär2 och 

specialpedagogerna kodas som A1, A2, S1, M1, L1, L2 utifrån vilken skola som de arbetar på 

(se bilaga 5). Vi har valt att ha denna kodning för att underlätta för oss i vårt analysarbete. 

I analysen har vi utgått ifrån rubriker/kategoriseringar som vi funnit intressanta. Vi har också 

inspirerats av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Vi tänker oss att eleven är i 

centrum (mikro-nivå) och hur elevens stödåtgärder skrivs fram påverkas av flera olika 

påverkansfaktorer. Sådana påverkansfaktorer är hur skollagen är skriven, hur skollagen tolkas 

av Skolverket (makro-nivå), vilken kunskapssyn som råder i samhället eller till exempel av 

hur sjukvårdens diagnoser får inflytande i skolans specialpedagogiska profession - på 

makrosystem-nivå. Andra påverkansfaktorer är till exempel den lokala skolans rutiner, på 

exosystem-nivå. Här ingår också hur skolledning tolkar specialpedagog-uppdraget samt 

lärarnas förväntningar av den samma. Samt hur specialpedagogen själv utformar sitt uppdrag. 

På mesosystem-nivå handlar det om relationen mellan hem och skola, barnets skolgång samt 

relationer med klasskompisar och pedagoger. De olika systemen hänger samman och 

påverkas ett system så får det effekter på de övriga systemen också. Analysen inspireras av 

denna teoretiska utgångspunkt eftersom specialpedagogik är tvärvetenskapligt och består av 

en komplex samverkan mellan flera yrkesprofessioner (lärare, kuratorer, psykologer, 

skolsköterska, specialpedagoger, assistenter, fritidspedagoger) och individer (exo-nivå). Hur 

tolkas elevens stödbehov och behov av insatser? Olika professioner tolkar olika utifrån sina 
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perspektiv och elevens vårdnadshavare kan ha en annorlunda tolkning av behovet av stöd. Det 

är ett komplext samspel, där individer påverkar och påverkas i en aldrig stillastående 

verklighet.  

Vi har sorterat materialet enligt, för oss, logisk ordning utifrån dels intervjuguidens upplägg 

men också utifrån hur vi tolkat processens gång med att skriva fram åtgärdsprogram och 

dokumentera stödbehovet. Samt hur denna process påverkas av alltifrån hur lagar ändras, 

vilka förväntningar skolledning och personal har på specialpedagoger samt hur 

specialpedagoger själva formar sitt uppdrag. Vi presenterar först rubriken Professionen där 

våra specialpedagog-respondenter förklarar sin profession. Sedan följer rubriken Processen – 

från anmälan till beslut. Här förklarar respondenterna hur ett ärende startar, sedan hur olika 

rutiner om extra anpassningar tar form på olika skolor utifrån specialpedagogerna syn och 

därefter lärarnas syn. Under underrubriken Utredningar framgår hur dessa sker, vilka 

professioner och individer som involveras. Efter denna resultatpresentation valde vi rubriken 

Efter lagändringen 2014. I denna resultatdel lät vi respondenternas svar, om den förändring 

de sett sedan lagändringen 2014, komma fram. I underrubrikerna om förutsättning för elev, 

lärare samt elevhälsoteam ger respondenterna sin syn på hur denna lagändring påverkat 

förutsättningar, för individ, grupp och organisation. Avslutningsvis i denna resultatdel av 

intervjuerna valde vi en rubrik som leder in läsaren på en sammanfattning av stödinsatser. 

Samtliga respondenter talade återkommande om Tidiga insatser och förebyggande arbete som 

en av de allra viktigaste stödinsatserna.  

I resultatavsnittets avslutande del presenteras resultatet av dokumentanalys av åtgärdsprogram 

och dokumentmall för extra anpassningar. I denna resultatdel presenteras en analys av 

dokument samt samtal med respondenterna angående deras syfte i upprättande av det 

inskickade dokumentet. Dokumentanalysen är tolkad och sammanfattad och de infogade 

citaten presenteras som stöd för respondentens förklaring. Detta resultat presenteras enligt 

denna ordning. Kartläggning/utredning inför upprättande av åtgärdsprogram på 

organisation-, grupp-, och individnivå. Här presenteras hur respondenten arbetat med den 

utredning som ligger till grund för beslut om åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. Sedan 

följer underrubriken Åtgärdsprogram med elevens behov och åtgärder framskrivna. Här 

redovisas olika förfarande hur åtgärdsprogram skrivs. Sedan följer rubriken Hur diagnoser 

används när elevens behov skrivs fram i åtgärdsprogram. Detta avsnitt följs av rubrik 

angående Dokumentmall för extra anpassningar.  
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Professionen 

Vi fick kontakt med sex specialpedagoger och två lärare på fem olika skolor, i fem 

kommuner. Av dessa sex specialpedagoger arbetar endast två som specialpedagog på heltid. 

Arbetsuppgifter bestod av handledning, agera bollplank till pedagoger, att vara 

elevhälsoteamsrepresentant med ansvar för utredningar, screeningar, observationer samt verka 

i en ledningsfunktion. En specialpedagog arbetar som elevhälsoteamschef på 50% och 

specialpedagog på 50%. De övriga tre specialpedagogerna kombinerar arbetet som 

specialpedagog, med ovan nämnda uppgifter, med arbetsuppgifter som speciallärare. Detta 

innefattar att de har undervisning i matematik, engelska, svenska enskilt med någon elev eller 

i mindre grupp.  

… och så sen då att specialpedagoger ska jobba mer mot… alltså runt… ja som 
specialpedagoger och inte jobba direkt med elever […] Det är precis det som jag tycker är 
den stora utmaningen… Med vissa lärare går det hur bra som helst… med att bygga upp 
ett sådant här samarbete… medans vissa tycker ju bara att… ja… ifrågasätter… ”vad gör 
ni egentligen på alla dessa möten” […] helst ... plocka ur eleverna ur klassen och jobba 
med dem… så där… ja om de har problem i matte ska man ta dem från en matte-lektion 
och… ja så de bitarna medans då… rektorerna då kanske har haft en annan tanke om hur 
man ska jobba mer… ja… ses som en rådfrågande handledare… (M1) 

Specialpedagog, då är det inte mot elever. Det enda som jag gör som verkligen är mot 
elever är observationer, kartläggningar, screeningar och sådana saker. Annars är det mot 
lärare och organisation. (S1) 

 

Processen – från en anmälan till beslut  

Samtliga respondenter redogör för att ett ärende startar när antingen lärare, förälder, mentor 

eller annan pedagogisk personal lämnar in en anmälan till rektor angående svårigheter att nå 

kunskapsmål eller svårigheter i skolsituationen. Det kan handla om att man efter screening 

eller prov uppmärksammar att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen. Anledning till att 

inte nå kunskapsmål kan bero på att eleven har koncentrationssvårigheter, 

inlärningssvårigheter eller andra svårigheter som kan påverka elevens skolprestation. Andra 

orsaker till anmälan till rektor som kan ske är om eleven ständigt hamnar i konflikt med 

någon på skolan, antingen vuxen eller andra elever. Hur ärendet sedan fortlöper skiljer sig åt.  
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Specialpedagogerna om extra anpassningar 

Två av fem skolor har utarbetat tydliga rutiner för hur extra anpassningar, gjorda inom 

klassens ram, ska vara dokumenterade och hur de ska redovisas. I de skolor, där man har 

rutiner för extra anpassningar, ska anpassningarna redovisas inom elevhälsan innan beslut om 

pedagogisk-, medicinsk- eller social utredning ska ske.  

När då… rektor får det här på sitt bord så lyfts det då i elev-teams mötena på varje skola 
där du har då specialpedagog, rektor, elevhälsorepresentant – så diskuterar man där… hur 
ska vi jobba med det här… rektor ska ställa frågan då… har ni jobbat med extra 
anpassningar… har ni utvärderat dem, vilka andra extra anpassningar har ni provat… 
(A2) 

Jaha brukar vi då säga… har ni gjort ytterligare nått då?… nä men då har de ju inte gjort 
det och det men… och så vill de ju i alla fall driva frågan vidare… då är det ju upp till oss 
i elevhälsan att säga att då… är det back to basic… då får ni börja om igen… innan vi 
jobbar vidare. (A2) 

I tre skolor har man inte arbetat in rutiner för hur extra anpassningar ska dokumenteras och 

redovisas. Där redovisas ibland muntligt de extra anpassningar som är gjorda innan beslut om 

pedagogisk-, medicinsk- eller social utredning ska göras. Läraren får redogöra för hur de 

arbetat och för vilka åtgärder som är gjorda inom klassens ram men det finns ingen gemensam 

arbetsordning eller krav på dokumentation. 

… och det där att det skulle bli mer extra anpassningar… och så… för det finns ju inga 
formella krav att extra anpassningar ska se ut på ett visst sätt… så att man rent krasst ska 
kunna hålla det i huvudet… (M1) 

Ja… kan inte säga om vi har nått särskilt papper på direkt rutiner men att de skrivs ju in i 
IUP och då ser man ju sen att det där fungerar bra och det där fungerar inte bra och så… 
(L1) 

Där har vi inte världens solklaraste rutin. Vi gör väldigt olika på våran skola. Vi har lärare 
som… Extra anpassningar ska ju dokumenteras i IUP och utvärderas precis egentligen så 
som det var med åtgärder förut. Och vissa lärare har ett ganska gediget dokument där de 
för var och en  av eleverna har vi gjort de här extra anpassningarna och en del har de nog 
bara i huvudet kanske, eller någon liten anteckning i en IUP. (A1) 

Lärare om extra anpassningar 

De två lärare vi har intervjuat arbetar på helt olika sätt med extra anpassningar. Den ene 

läraren mailar in ett dokument till oss där det tydligt framgår vilka anpassningar som gjorts 

för var och en av eleverna som har behov. Det är tydligt markerat när anpassningen påbörjats 

och utvärderats samt utfall av utvärderingen. Läraren uppger att dokumentationen är viktig 

eftersom den följer eleven och fungerar som ett stöd även om ärendet tas upp i 

elevhälsoteamet, då läraren lätt kan påvisa vilka anpassningar som fungerar och inte för 

eleven 
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… sedan sammanställer vi ett dokument med vilka extra anpassningar… där vi punktar 
ner alla extra anpassningar vi gör… och då menar jag allt… även de här småsakerna som 
att man behöver… att man behöver ut och gå en sväng… att man behöver en extra 
genomgång för att man inte förstår eller… man kan ju ha en språkstörning så att man inte 
förstår instruktioner eller… så att vi försöker spalta upp varje anpassning… sen har vi tät 
återkoppling… första gången är efter en vecka… (Lär1) 

Denne lärare påpekar också vikten av att ta med eleven i processen med att utarbeta extra 

anpassningar som passar dem. 

Vi börjar med ett samtal med eleven därför att fastän det är små barn har de så mycket 
tankar om hur deras dagar ska bli bättre. (Lär1) 

Den andra läraren har inte skickat in något dokument för extra anpassningar, eftersom denne 

saknar rutiner för hur extra anpassningar ska dokumenteras. 

Näää, det är lite olika… Det är olika från elev till elev. Jag kan inte säga att jag har något 
system så där och gör samma med alla utan det är väldigt beroende på. (Lär2)  

Utredning 

De sex specialpedagoger som vi intervjuat säger att då ärendet lyfts i elevhälsoteamet och 

beslut kring att utredning ska ske fördelas ansvaret på någon eller några av elevhälsoteamets 

representanter. Det kan innebära att specialpedagog gör pedagogisk utredning, kurator gör en 

social utredning eller skolsköterska en medicinsk utredning.  En av skolorna redovisar att det 

är klassläraren som gör den pedagogiska utredningen i samråd med specialpedagog. 

… de kan skriva… så kan jag vara till hjälp… sen kan vi ju ha använt screeningen och 
lite annat och sen brukar jag ju också då göra observationer i klassen… för där ser man ju 
jätte mycket… om man har då en elev… så sitter jag ju då och skriver… sen så går vi 
igenom det vi har sett… (L1) 

 På de fyra övriga skolorna är det specialpedagogen som gör den pedagogiska utredningen. 

Av dessa fyra specialpedagoger uppger samtliga att denna utredning oftast inkluderar 

observationer, samtal med klasslärare, samtal med elev och vårdnadshavare. Respondenterna 

kartlägger elevens behov på organisation-, grupp- och individnivå. Samtliga respondenter 

anger att kartläggningens syfte är att kartlägga individens styrkor samt behov av anpassningar 

i elevens lärsituationer. De betonar att det är viktigt att också kartlägga undervisningsgrupp 

samt vilken utformning undervisningen har. Samtliga betonar vikten av att involvera elev och 

förälder.  

När pedagogisk-, social- eller medicinsk utredning gjorts redovisas resultatet på 

elevhälsoteamsmöten och beslut tas av rektor om åtgärdsprogram ska upprättas eller ej.  
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Efter lagändringen 2014 

Samtliga fem skolor redogör för att det har blivit färre åtgärdsprogram sedan lagändringen 

2014 om extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogerna och lärarna menar att 

lagändringen inneburit att de, även utan rutiner och dokumentmall för extra anpassningar, 

ändrat arbetsrutinen på så sätt att lärarna arbetar mer med förändringar inom undervisningens 

ram.  

… man vänder sig till en specialpedagog lite grann när man har kört fast… och det gör att 
det inte alltid behövs upprättas åtgärdsprogram… utan att det funkar med de extra 
anpassningarna… (A2) 

… men jag upplever ändå att antalet åtgärdsprogram har minskat och att fler och fler har 
börjat tänka i… tänka till ett extra varv…”har vi verkligen gjort allt vi kan för den här 
eleven?” … innan det då kommer till ett elevvårdsärende så… jag upplever ändå att det 
går åt rätt håll… (M1) 

Förutsättningar efter förändring för elev 

Vi frågade specialpedagogerna hur de tänkte att förändringen angående extra anpassningar 

och särskilt stöd påverkat förutsättningarna för eleverna. Här fick vi lite olika svar. Samtliga 

specialpedagoger menar att förändringen gynnar eleverna på det sätt att de får anpassningar 

och åtgärder snabbare i och med extra anpassningar. Att man ska identifiera elevens behov 

oavsett om det kallas särskilda åtgärder eller extra anpassningar.  

… för att vi SKA ju hitta eleverna oavsett vad som är… jag tänker… barn som inte är 
diagnostiserade med AD/HD men vi upplever det så… eller en elev med läs- och 
skrivsvårigheter som inte har fått sin utredning… Vi ska ju anpassa och ge det stödet. 
(L1) 

 En av de tillfrågade menar att det är bra för elevens identitet att de inte benämns som elev i 

behov av särskilt stöd: 

Jag kan också tänka att det kanske är bra för en del elevers självkänsla att man inte 
behöver om man bara har lite, lite svårt med någonting behöver man inte vara på 13 
möten. Och få en massa papper där det är… står en massa saker som man inte kan utan 
man löser i klassrummet på ett smidigare sätt. (S1) 

Ett svar från en specialpedagog fann vi extra intressant då hen menande att de åtgärder som 

står i åtgärdsprogrammet är av långvarig och större omfång, såsom att eleven har vuxen-stöd i 

skolsituationen, anpassad studiegång osv. Det viktigaste för elevens förutsättningar är de 

anpassningar som görs i det dagliga arbetet – de som dokumenteras som extra anpassningar.  

I ett åtgärdsprogram står ju ofta kanske mer specifika och större insatser… och de här 
extra anpassningarna är ju något som ska ske dagligen… det är ju det som mitt barn mår 
bra av… (A2) 
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Från en av de tre skolor som inte har fastlagda rutiner för hur arbetat med extra anpassningar 

ska ske och dokumenteras framkommer en oro. Både en specialpedagog och en lärare, från 

den aktuella skolan, uppger var för sig att det finns en fara med att inte ha fastlagda rutiner för 

arbetet med extra anpassningar.  

Men samtidigt innebär ju det att det finns inget helhetsgrepp på skolan på vilka 
anpassningar, särskilda anpassningar, som funkar kring vissa elever. (Lär2) 

Jag ser en liten fara nu när man inte har ganska klara rutiner för hur extra anpassningar 
ska gå till eller hur de ska dokumenteras. Därför att det behöver inte betyda att det blir 
mera gjort om de är dokumenterade, det är inte det jag menar, men jag tror att vi måste in 
i en rutin… (A1) 

Förutsättningar efter förändring för lärare 

Specialpedagogerna på de fem skolor vi har intervjuat ger en, oberoende av varandra, 

liknande beskrivning. De menar att det sedan ändringen tydliggörs och ställs högre krav på att 

elevens miljö och lärarens pedagogik måste utvärderas och eventuellt förändras. En av 

specialpedagogerna menar att dokumentationen av extra anpassningar dels kan fungera som 

en bekräftelse till läraren om att hen gjort anpassningar. Dokumentationen kan också bidra till 

att läraren måste förändra sin pedagogik efter elevernas behov.  

Det kan ju också bli så att det blir tydliggjort att här är en lärare som måste förändra sitt 
eget arbete i klassen. (A2) 

De två lärare vi intervjuat angående förändringen i dokumentation av extra anpassningar och 

särskilt stöd ger var sin bild av en problematik som kan uppstå. Den ena av dessa lärare har en 

väl inarbetad rutin och menar att hens arbetsbörda riskerar att öka i och med extra 

anpassningarna. 

Vart ligger taket???? För en lärare… Hur mycket extra anpassningar ryms inom den här 
klassen tills det är fullt för en lärare att hantera… (Lär1) 

Den andra läraren arbetar på en skola där de inte ännu arbetat in en rutin för hur de extra 

anpassningarna ska dokumenteras, utvärderas och redovisas. Hen menar att eftersom de 

saknar arbetsrutin så blir arbetet betungande eftersom pedagogerna saknar ett forum där man 

lyfter elevernas behov gemensamt: 

… jag upplever att vi har inget forum om där man har möjlighet att tipsa om den här 
eleven har anpassningar, det här funkar i det ämnet och det här funkar i det ämnet. Utan 
det blir rätt så mycket att uppfinna själv, sitta själv, kan jag tycka. (Lär2) 
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Förutsättning för elevhälsoteamsarbetet efter förändringarna 

De tillfrågade specialpedagogerna upplever att de har blivit färre åtgärdsprogram på skolorna 

sedan lagändringen 2014. Två av skolorna har fortfarande ett antal åtgärdsprogram där 

åtgärderna egentligen sker inom undervisningens ram eftersom de inte riktigt kommit till rätta 

med rutiner för hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ska ske. En skola uppger 

att de har färre åtgärdsprogram men fortfarande många anmälningar till rektor om svårigheter 

att nå kunskapsmål eller svårigheter i skolsituationen. 

Alltså enligt vår elevhälsoplan så ska det vara först har man diskuterat i arbetslaget att nu 
har vi det här problemet, hur kan vi göra och så gör man någonting inom klassens ram. 
Och sen kanske inte det funkar och sen så provar man något annat och sen inser man att 
”Nä, fasiken. Vi ror inte iland det här, vi måste få hjälp av elevhälsan.” Men och så borde 
det vara men så är det inte. Utan många, många gånger så har man inte pratat ihop sig alls 
utan mentorn skickar in ett ärende och i slutändan är det resultatet en extra anpassning 
som de hade kunnat fixa själv om de hade resonerat. (S1) 

En annan specialpedagog menar att det förhoppningsvis frigörs mer tid för hälsofrämjande 

och förebyggande arbete i och med att färre pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram ska 

upprättas.  

… då får jag förhoppningsvis mera tid att jobba hälsofrämjande och förebyggande som 
jag faktiskt är, egentligen är min huvudsakliga sysselsättning. Att få jobba… utveckling, 
utvecklande inom EHT men också mot lärare och kollegor å så. (A1) 

Samtliga respondenter, både de sex specialpedagogerna och de två lärarna, återkommer 

till tidiga insatser främst angående barnens grundläggande läs- och skrivinlärning. De 

beskriver handlingsplaner för hur screeningar ska ske och hur elevernas stödinsatser ska 

sättas in direkt i ett förebyggande syfte. Särskilt i samtal om eleverna i grundskolans 

tidiga år används begreppen tidiga insatser och förebyggande arbete nästan synonymt. 

Tidiga insatser och förebyggande arbete 

Av de tillfrågade specialpedagogerna återkommer tre av dem till det förebyggande arbetet 

som främst består av tidiga insatser. Här, berättar specialpedagogerna, har kommunerna en 

tydlig handlingsplan där det framgår vilka screeningar som ska göras, när de ska göras och 

även en bestämd nivå dit eleven bör ha nått inom ett specifikt tidsspann. Om eleven inte når 

dit så finns redan förutbestämt vilka insatser som ska sättas in och hur länge de ska ske samt 

att resultatet ska utvärderas. Till exempel ska en elev i slutet av årskurs ett kunna avkoda ett 

visst antal ord. Om inte eleven når dit ska eleven ha intensiv lästräning i sex veckor på 

höstterminen i årskurs 2.  
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… så att du vet att när du hittar en elev… till exempel som är trög i läsning… då vet du 
vad du ska göra… och inte vänta… utan du ska in med olika insatser då… så där mäter vi 
deras kunskap så att säga… (L2) 

… men kommunens uttalade mål är att hitta barnen så fort som möjligt… för att spara 
hela vägen… det är ju därför vi har intensivsatsning med läsningen för… och om de då 
inte har blivit godkända… för då gör vi test före och efter vi börjar träningen där… eller 
ordavkodningsträningen… och sen om vi ser att de inte har nått det målet. (L2) 

Två andra skolor nämnde screeningar som förebyggande arbete i form av tidiga insatser men 

betonade också att skolan till viss del blir mer och mer kunskapsstyrd.  

ALLTING ska ju bedömas… varenda litet moment ska ju bedömas så även för lärare och 
för eleverna har det ju blivit en himla uppsnäppning och för de här som då har… lite 
svårt… så kan de ju få veta redan vid de lägsta åldrarna att… de kanske inte är så bra i 
skolan… på gott och ont… (L2)  

Enligt vår analys ser specialpedagogerna en fara i att bara mäta elevens kunskaper då man bör 

arbeta med grupprocess, bemötande, respekt och acceptans bland eleverna i större 

utsträckning: 

… prata relationer, hur vi kan ta emot grupper på ett bra sätt… på hösten att kanske vika 
de två första veckorna… till att skapa goda relationer i ja… sinsemellan eleverna och 
mellan pedagoger och elever… för att det kanske kan göra en förändring… både 
pedagogiskt och så sedan undvika… ja att man ska få se ut hur som helst… att man ska få 
vara hur som helst… sådana saker… (M1) 

Det framgår att skolan, i ett förebyggande syfte, anställt en socialpedagog som kan vara aktiv 

med eleverna på rasterna, dels finnas till hands som vuxen men även styra upp lekar och 

andra gemensamma aktiviteter i ett förebyggande syfte: 

Sen har det väl jobbats mer på… vad ska jag kalla det… ja på organisationsnivå… vi har 
försökt att flytta fokus från enskilda elever till att lyfta det mer till en annan nivå… (A2) 

En annan skola berättar att de har satsat på speciallärarstöd i de tidigare åren i grundskolan. 

Där arbetar specialläraren både som stöd i klassen, med mindre grupper och ibland enskilt 

med elever. Syftet är tidiga insatser och att eleven ska få betyg i ämnet i årskurs  

Ja, vi har två speciallärare. En på heltid och en på 75 tror jag. Men de är bara till F-6. […] 
Ju tidigare desto bättre och vi har nu i årskurs 6 tre elever som inte har haft godkänt i 
matte tidigare men som har fått stöd och de har godkänt nu. (S1) 

Resultat av dokumentanalys och samtal över arbetet med åtgärdsprogram 

I vår studie önskade vi att de intervjuade pedagogerna skulle skicka två avidentifierade 

åtgärdsprogram eller IUP till oss . Extra Anpassningar ska dokumenteras i IUP, tre av de 

tillfrågade respondenterna hade upprättat en dokumentmall med extra anpassningar som de 

använde som bilaga till elevernas IUP:er. Då vi ville undersöka hur elevers stödbehov 
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beskrivs så blir dokumentmallen det intressanta för oss och inte IUP. I denna studie har vi 

tagit del av tio åtgärdsprogram och tre dokumentmallar för extra anpassningar, se bilaga 5. 

Kartläggning/utredning inför upprättande av de inskickade åtgärdsprogrammen på 
organisation-, grupp- och individnivå. 

Samtliga lärare och specialpedagoger beskriver liknande arbetssätt angående kartläggningen 

inför upprättandet av de åtgärdsprogram vi har erhållit. Där framgår att kartläggningsarbetet 

handlar om klassrumsobservationer, samtal med elev och vårdnadshavare, klasslärare och 

mentor. I två fall framgår att fritidspersonal och rastvakter också tillfrågats. Detta för att 

ytterligare klargöra elevens sociala samspel. Enligt respondenterna kartläggs elevens behov på 

organisation-, grupp- och individnivå 

Som jag sa så observerade jag, pratade med mentor, föräldrar, barnet. Kartlägger. Det 
beror ju på vad det är. Mycket rastvakter, assistenter när det gäller socialt samspel. […] 
när på dagen fungerar det bra, när fungerar det inte bra, vid vilka tillfällen, är det vid 
vissa ämnen eller och så. Så man lägger som ett litet pussel (A1) 

Åtgärdsprogrammen-med elevens behov och åtgärder.  

Vi fick in tio åtgärdsprogram från de fem skolorna. Av dessa tio åtgärdsprogram hade tre 

använt Skolverkets mall för beslut om åtgärdsprogram. I två av dessa åtgärdsprogram hade 

behov och stödåtgärder skrivits fram på organisations-, grupp-, och individnivå. (utifrån 

kartläggningen). I de övriga fanns inget noterat på dessa nivåer. 

I samtliga åtgärdsprogram framgår att aktuell elev behöver vuxenstöd i skolsituationer. Det 

kan handla om hjälp att fokusera, strukturera, planera och/eller vara ett stöd i sociala 

sammanhang.  

I sex av de tio inkomna åtgärdsprogrammen hade skolan valt att ta med mål, både kortsiktiga 

och långsiktiga. Dessa mål är i tre av ovan nämnda åtgärdsprogram kopplade mot läroplanens 

kunskapsmål. I de övriga tre framgår att eleven ska nå alla mål i samtliga ämnen, eleven ska 

bli mer självständig eller att eleven ska hamna i färre konflikter under skol- och fritidstid. Vid 

frågan till en av respondenterna om varför de har lagt in mål i åtgärdsprogrammet svarar hen: 

… för annars kan det ju bli rätt flummigt att det är ett åtgärdsprogram som hakar med 
hela skoltiden som eleven aldrig lyckas uppnå. (M1) 

En annan specialpedagog som skickat in ett åtgärdsprogram där man inte lagt till kortsiktiga 

eller långsiktiga mål uppger att åtgärderna ofta är långvariga: 

Alltså man behöver inte utvärdera lika ofta för att de som man faktiskt gör 
åtgärdsprogram för är sådana här som kommer att behöva hjälp resten av skolgången 
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ungefär. Så man behöver inte… ingen förväntar sig att ett underverk ska ha skett på 6 
veckor. För man ser mer långsiktigt på det. (S1) 

Hur diagnoser används när elevers behov skrivs fram och formuleras i åtgärdsprogram 

I två av de tio åtgärdsprogram vi har fått in, skrivs det fram, är formuleringen att eleven har en 

diagnos. I det första åtgärdsprogrammet skrivs diagnosen fram som utgångpunkten för 

elevens behov utan vidare förklaring.  

Har aspergers syndrom och har den senaste tiden visat stor ängslan/oro att 
överhuvudtaget vistas i skolan. (M1)  

I det andra åtgärdsprogrammet utgör diagnosen bara en information. Därefter beskrivs 

utförligt elevens behov av stöd. Enligt specialpedagogen nämns diagnosen enligt föräldrarnas 

önskan, som ett förtydligande:  

För mig säger diagnosen inte så mycket om hur vi ska arbeta med eleven i skolan men i 
detta fall ville föräldrarna att det skulle framgå som en förklaring… (A1) 

När vi frågar en av specialpedagogerna på vilka grunder stödåtgärder sätts hänvisar hen till 

lagändringen 2014 angående extra anpassningar och särskilt stöd. Hen menar att man inte ska 

behöva en diagnos för att erhålla stöd och i de åtgärdsprogram hen skickat in till oss skrivs 

heller ingen diagnos fram. Hen menar dock att:  

Jag skulle inte säga att man måste ha en diagnos för att få stöd. Vi har elever utan diagnos 
som har assistent på heltid. Men jag skulle… jag skulle säga så här de elever som har 
mest behov de har ju oftast en diagnos. Så att om man skulle kolla igenom 
åtgärdsprogram här, allihopa som finns, då har nog de allra flesta en diagnos. (S1) 

Dokumentmall för extra anpassningar 

Tre av de åtta respondenterna skickade in en dokumentmall för extra anpassningar som 

används på skolorna. Dessa dokumentmallar såg ut på liknande sätt och bestod av ett 

Excel-dokument med uppradade stödåtgärder samt kryssrutor (se bilaga 6). I 

kryssrutorna fanns möjlighet att fylla i datum när anpassning påbörjades och även plats 

för utvärdering av anpassningen. Efter samtal med respondenterna så framkom att 

dokumentets utformning kommit till för att underlätta lärarnas arbetsbelastning. Det 

skulle också fungera som en idébank och ge tips på vilka anpassningar som lärarna kan 

använda i sin undervisning. 

Så vi har gjort ett ganska enkelt där man mer bara… det är radat upp alla extra 
anpassningar vi kan komma på och så kan man bara kryssa. […] Att man liksom får tips 
och ser vad man skulle kunna göra utan jag anser att man utifrån eleven; vad behöver de 
och sen är det där pappret bara okej, få se, vad är det vi gör nu. (S1) 
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Resultatsammanfattning 

De specialpedagoger vi intervjuat arbetar olika utifrån skolledningens syn på 

professionen som specialpedagog och även deras egen uppfattning. Fyra av de 

intervjuade specialpedagogerna arbetar som specialpedagog och speciallärare 

kombinerat.  

Samtliga respondenter på de fem skolorna beskriver ett liknande förfarande för hur 

processen startar angående en anmälan om en elevs svårigheter att nå kunskapsmål eller 

svårigheter i skolsituationen. Två av fem skolor har tydliga rutiner för pedagogerna på 

skolan ska arbeta med extra anpassningar. Hur anpassningarna ska dokumenteras, 

utvärderas och redovisas på elevhälsoteamsmöte som stöd för att anpassningar i elevens 

undervisningsmiljö har gjorts innan ett beslut om utredning inför upprättande om 

åtgärdsprogram ska göras. På tre skolor finns inga rutiner för arbete med extra 

anpassningar. Det medför att det inte heller krävs att pedagogerna redogör för vilka 

anpassningar som är gjorda innan ett beslut om utredning tas. Detta påverkar 

förutsättningen för eleverna, de som har rutiner för extra anpassningar får insatser 

snabbt och på rätt grunder medan de skolor som inte har rutin för anpassningarna så 

hamnar eleven lite mellan stolorna.  

Enligt respondenterna görs utredning av elevens behov på organisations-, grupp- och 

individnivå där respondenterna klart framhåller vikten av att anpassa elevens miljö. I de 

insamlade åtgärdsprogrammen så finns endast detta redovisat i två av de tio 

dokumenten. Utredningen innebär ofta observationer, samtal med elev och 

vårdnadshavare, screeningar, samarbete med klasslärare/mentor med mera.  

I och med lagändringen 2014 har arbetet med åtgärdsprogram förändrats. Våra 

respondenter upplever att det skrivs färre åtgärdsprogram men att det fortfarande lämnas 

in lika många orosanmälningar som de behöver göra en pedagogisk utredning på. 

Respondenterna anser inte att diagnosen är viktig för att eleverna ska få stöd utan 

elevens behov ska tillgodoses vare sig hen har en diagnos eller ej. I åtgärdsprogram så 

skrivs ofta mål fram, kopplade till kunskapsmålen för eleven att uppnå, trots att eleven 

har sociala svårigheter. 
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Diskussion 

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

relaterade till den litteratur som tas upp i denna studies bakgrundsavsnitt. Dessa slutsatser 

relateras även till den teoretiska ansats vi har inspirerats av och som legat till grund för denna 

studie. Diskussionen är uppdelad i delvis samma rubriker och ordning som i resultatdelen men 

en skillnad är att vi börjar med en metoddiskussion samt har en rubrik Diagnoser – och på 

vilka grunder åtgärder sätts in. Vi avslutar med en diskussionssammanfattning där vi även 

ger förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Studier i hur elevers stödbehov skrivs fram kan göras på många olika sätt. Vi har fått begränsa 

oss till att intervjua åtta respondenter och granska dokument som de delgivit oss på anmodan. 

Vi har enbart fokuserat på specialpedagoger och lärares uppfattning av hur stödbehovet 

hanteras och skrivs fram. I ett vidare perspektiv skulle det vara intressant att undersöka hur 

föräldrar och elever ser på samma process. Studien är liten och har ingen generaliserbarhet 

och kan inte på något sätt sägas spegla någon objektiv och absolut sanning. Vi har gjort 

tolkningar av vad våra respondenter uppger som deras sanning, vid just det tillfället i just den 

kontexten.  

Vi ser både svagheter och styrkor i vår studie. En styrka är att vi anser att vi har fått våra 

frågor besvarade och styrkta i intervjuerna och dokumentanalysen. Metodvalet känns relevant 

och urvalet av skolor med liknande elevunderlag likaså. När vi valde skolor med liknande 

förutsättningar var det för att vi skulle kunna jämföra rutiner, tillägna oss kunskaper och dra 

nytta av andra pedagogers erfarenheter, i spegling mot vår egen arbetsplats. Studiens svaghet 

och styrka är att all resultatredovisning är en tolkning av oss samtidigt som vi har fördjupat 

oss inom området och tidigare forskning och bearbetat det insamlare av materialet. Tiden har 

varit kort och arbetet intensivt vilket kan bidra till viss skevhet i tolkning av resultatet. Vi är 

en del av det resultat som presenteras.  För att ge läsaren möjlighet att själv delvis förstå på 

vilka grunder vi dragit våra slutsatser har vi, i ganska stor omfattning, presenterat citat från 

våra respondenters svar och åsikter.  Detta för att höja studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet.  

I inledningen av vår studie sökte vi respondenter i närliggande kommuner till den kommun vi 

arbetar i. Det visade sig svårt att få specialpedagoger att delta på intervjuer, detta på grund av 
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sjukskrivningar och vakanta tjänster.  Vi tror att en anledning till att det var svårt att få 

respondenter var hög arbetsbelastning.  De vi kontaktade skickade vi ut missivbrev till med 

information om genomförande, insamlade av data och etiska aspekter.   

En annan aspekt är att vi, på grund av geografiska avstånd, gjorde telefonintervjuer. Detta 

medförde att vi inte kunde ta del av kroppsspråk och visuella uttryck. Vi övervägde att 

använda oss av till exempel kommunikationsprogrammet Skype, då man kan via videolänk se 

varandra, men respondenterna kände sig, enligt vår tolkning, avskräckta av hur tekniken 

skulle påverka vårt samtal.  Även om vi inte kom våra respondenter fysiskt nära så fick vi 

väldigt bra kontakt vilket medförde avslappnade samtal. Vi tror, i efterhand, att en del 

respondenter upplevde det som en faktor som bidrog till öppnare samtal, det blev mer 

avslappnat att få bli intervjuade per telefon. Distansen mellan oss gav ett slags spelrum där vi 

möttes på ”neutral mark”.   

I skollagen framgår att extra anpassningar ska dokumenteras i elevens individuella 

utvecklingsplan – IUP och särskilt stöd i åtgärdsprogram. Av den anledningen bad vi våra 

respondenter att skicka in avidentifierade IUP:er eller åtgärdsprogram. Alla våra 

respondenter, som har rutiner för hur extraanpassningar ska dokumenteras, använder en mall 

för extra anpassningar som ligger som bilaga till elevens IUP (se bilaga 6). Detta medförde att 

tre av respondenterna skickade in en dokumentationsmall för extra anpassningar och inte IUP. 

Detta medförde inget problem utifrån vår studies syfte och våra frågeställningar utan gav oss 

istället en tydligare förståelse och väckte ytterligare nyfikenhet för hur skolorna i vår studie 

skriver fram elevens stödbehov i form av extra anpassningar. 

Resultatdiskussion 

Professionen 

I vårt resultat framkommer att specialpedagogerna arbetar väldigt olika. Tre specialpedagoger 

arbetar med kombinerade specialläraruppdrag. De menar att förväntningar hos pedagogerna är 

att de ska arbeta med elever. De två specialpedagoger som inte kombinerar 

specialpedagogtjänsten med specialläraruppdrag har själva varit med och utformat sina 

tjänster. Takala och Ahl (2014) jämför Sverige med Finland där det bara finns en profession, 

där man arbetar som speciallärare/specialpedagog. Flera av respondenterna menar att 

skolledningens tolkning av uppdraget formar hela specialpedagogens förutsättningar. Vi ser 

att det råder förvirring bland respondenterna angående krav och förväntningar – både från 
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skolledning och pedagoger. Sverige har på senare år infört beslut om att det ska finnas två 

professioner, specialpedagog och speciallärare – med skilda arbetsuppgifter och detta verkar 

inte riktigt ha landat ute i kommunerna vilket överensstämmer med det som Ahlefeld Nisser 

(2014) skrev i sin artikel.  

Processen – från anmälan till beslut. 

Extra anpassningar – intervjuer och dokumentanalys 

Samtliga respondenter, både lärare och specialpedagoger, uppger samma arbetsgång för hur 

ett ärende till elevhälsoteamet startar. Här finns, enligt vår tolkning, en väl etablerad 

arbetsgång där samtliga refererar till Skollagen (SFS 2010:800). I skollagen framgår att 

skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där eleverna ska få stöd i att nå kunskapsmålen. Vi 

fann, trots denna koppling till skolans kompensatoriska skyldighet, att skolorna gjorde olika. 

Det fanns på tre av skolorna ingen rutin för hur extra anpassningar skulle dokumenteras, 

följas upp och redovisas. På dessa skolor signalerade en lärare och en specialpedagog för en 

fara att inte ha tydliga arbetsrutiner angående extra anpassningar. I Skolverkets Allmänna råd 

för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) framgår att extra 

anpassningar är av mindre karaktär och bedöms möjliga att genomföra inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Pedagogerna på de två skolor som hade en utarbetad rutin för 

arbetet med extra anpassningar menade att de extra anpassningarna var det som var viktigast 

eftersom det är det som får eleven att må bra och fungera. Forskare på Irland (Day & Prunty, 

2015; Hosford & Sullivan, 2016; Mulholland & O'Connor, 2016) menar att lärarna har ett 

viktigt uppdrag med att anpassa sina verksamheter så att alla elever blir inkluderade. Här blir 

de extra anpassningarna en viktig del för lärarna i sin undervisning vilket även McMurray & 

Thompson (2016) skriver. 

Vi fann det väldigt intressant att det inte finns en tydligare styrning för hur arbetet med extra 

anpassningar ska ske. Det som framgår av Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) är endast att extra anpassningar ska 

dokumenteras i elevens IUP. Vi har inte funnit någon forskning angående arbetet med extra 

anpassningar men vi anser att det saknas en tydligare styrning från Skolverket som klargör 

hur dessa anpassningar ska dokumenteras och följas upp. Enligt vår studie verkar det som om 

elever på skolorna som saknar arbetsrutin för extra anpassningar riskerar att hamna mellan 

stolarna då det inte sker en övergripande diskussion/arbete om vad som underlättar elevens 

möjligheter att nå målen.  
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I vår analys av insamlade data fann vi olikheter främst i hur arbetet med extra anpassningar 

sker. På två skolor, där det finns utarbetade rutiner för extra anpassningar, ska det tydligt 

framgå vilka anpassningar som gjorts inom ramen för den ordinarie undervisningen. Hur 

dessa anpassningar utvärderats, vilken tidsram anpassningarna skett under, innan ett ärende 

lyfts i elevhälsoteamet på aktuell skola. Denna arbetsordning saknas på de övriga skolorna 

och pedagogerna dokumenterar olika eller inte alls och elevhälsoteamet arbetar inte utifrån att 

det klart ska framgå vilka anpassningar som är gjorda innan ett ärende påbörjas.  

Tre respondenter skickade in dokumentmall för extra anpassningar. Dessa tre dokument såg 

nästan identiska ut. De bestod av ett Excel-dokument där man utifrån rubriker såsom 

hjälpmedel, struktur, miljö och bemötande där förslag på många olika anpassningar skrivs 

fram. Här kan man få förslag på anpassningar samt datummärka när man påbörjat/avslutat 

dessa. Dokumentet ska bifogas den individuella utvecklingsplanen – IUP. Dessa dokument 

skickades in från tre olika skolor och samtliga uppgav att dokumenten tillkommit för att 

underlätta för lärarna i deras dokumentation. Vi fann det intressant att de skolor som har 

rutiner för hur extra anpassningar ska dokumenteras hade gjort ett nästintill identiskt 

dokument, med motiveringen att underlätta lärarnas dokumentationskrav. Enligt vår tolkning 

verkar det finnas en ”tyst överenskommelse” bland de skolor vi intervjuat om hur 

dokumentationen av dessa extra anpassningar ska ske.  

Utredning/kartläggning 

Vi fann, i vår studie, att det oftast är specialpedagogen som gör den pedagogiska utredningen 

inför upprättande av åtgärdsprogram eller ej. Specialpedagogerna som vi tillfrågat uppger att 

kartläggningsarbetet utgår från screeningar, observationer, samtal med klasslärare/mentor, 

samtal med elev och vårdnadshavare. Samtliga betonar samtalet med elev och vårdnadshavare 

som extra viktigt vilket även flera forskare (Asp-Onsjö, 2008; Andreasson, Asp-Onsjö & 

Isaksson, 2013) betonar är en viktig förutsättning för att skapa en bättre skolsituation för 

eleverna. Goepel (2009) skriver om situationen på Irland gällande elevernas IEP (individual 

education plan) och om vikten av att eleverna ska vara delaktiga i sina IEP vilket även Prunty 

(2011) nämner.  

 Specialpedagogerna i vår studie samarbetar med pedagogerna på skolorna när kartläggning 

sker och en av de tillfrågade menar att de lägger större vikt vid utredningar inför 

åtgärdsprogram sedan lagändringen 2014, eftersom insatserna i åtgärdsprogram är av större 

karaktär. Vår reflektion blir, utifrån respondenterna svar, att detta inte stämmer med vad 
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Skolinspektion (2014, 2016) funnit i sina kvalitetsgranskningar. Skolinspektionen menar att 

elevernas åtgärder inte utgår från en utredning utan är generella och en slags basanpassning. 

Vi menar att respondenterna i vår studie tagit fasta på utredningens betydelse och återkommer 

i intervjuerna till att utredningens syfte är att finna åtgärder på organisations-, grupp- och 

individnivå precis som Andreasson och Asplund Carlsson (2013) skrev var viktigt. När vi 

granskar dokumenten så är åtgärderna väldigt individuellt formulerade och inte 

generaliserade. 

Åtgärdsprogram- intervjuer och dokumentanalys.  

De sex specialpedagoger som vi intervjuat uppger alla att det blivit mycket färre 

åtgärdsprogram sedan skollagen ändrades 2014. Det resultatet stämmer enligt Skolverkets 

studie (Skolverket, 2016). Vi fann också att de tillfrågade respondenterna, både lärare och 

specialpedagoger, ansåg att man börjat arbeta pedagogiskt annorlunda med att ”tänka i flera 

varv” (S1), som en respondent uttryckte det. Att de extra anpassningarna i de flesta fall är 

tillräckliga för att skapa möjligheter för de allra flesta eleverna att nå målen. Asp-Osjö (2008) 

skrev att många av eleverna i behov av särskilt stöd endast har detta behov i vissa situationer 

och att det viktigaste är att ”utveckla pedagogiken i klassrummet” (s. 7) alltså de extra 

anpassningarna. Enligt Skollagen (2010:800) ska skolan arbeta för att anpassa miljön för 

eleverna och det uppfattar vi att de gör men dokumentationen av extra anpassningarna som 

grund i den pedagogiska kartläggningen saknas på de skolor där det inte finns rutin för extra 

anpassningar.  

Vi analyserade tio åtgärdsprogram som var inskickade från fem olika skolor. Endast i två 

fanns åtgärder redovisade på organisations-, grupp- och individnivå utifrån kartläggningen 

vilket tyder på att Skolinspektionens studie (2014:09) tidigare har visat på ett resultat som 

också ligger i linje med vad denna studie visat. De såg i sin studie att kartläggningarna på 

grupp- och organisationsnivå saknas vilket vi sett saknas i de insamlade dokumenten. Arbetet 

med åtgärdsprogram verkar inte riktigt ha fått genomslag i verksamheterna ännu trots att 

respondenterna i intervjuerna berättade att de i kartläggningen tittar på alla nivåer. Tre 

dokument använder skolverkets mall men de övriga sju skiljer sig alla åt. På Irland är det inte 

lagstadgat och beslutat att man ska göra en IEP men det finns en sådan tradition. Författarna 

(Goepel, 2009; Prunty, 2011) menar att det saknas rutiner och Rose et.al (2012) menar att 

förfarandet bör ses över så att skolorna arbetar på liknande sätt. Trots att Sverige har en 

lagstiftning så ser vi att åtgärdsprogram skiljer sig åt mellan kommuner och skolor, kan det 
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vara så att vi också saknar rutiner och intentioner för arbetets genomförande inte är 

implementerat.  

Jakobsson (2002) menar att skolans arbete ofta planeras utifrån ett individfokus och att det 

ska göras ett försök att förstå de eventuella svårigheter som eleverna har även på alla nivåer i 

skolan. Flera forskare (Andreasson & Asplund Carlsson, 2013; Andreasson, Asp-Onsjö & 

Isaksson, 2013; Giota och Emanuelsson, 2011) konstaterade även de att det är elevernas 

individuella problematik som åtgärdsprogram syftar på. I de åtgärdsprogram som vi fick in så 

ligger ett stort fokus på individerna och deras behov vilket gör att dokumenten är väldigt 

olika. Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) menade att åtgärdsprogram ofta används i 

administrativt syfte och att skolorna därför inte vill se negativt på sin egen verksamhet. Kan 

det vara en anledning till att skolor brister i sitt arbete med åtgärdsprogram? Asp-Onsjö 

(2008) skrev i sin bok om vikten av att det i åtgärdsprogram ska beskrivas åtgärder som 

skolan ska arbeta med för att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov och 

förutsättningar och detta stämmer med hur vi uppfattade vad våra respondenter svarade i 

intervjuerna men det stämde inte med hur de insamlade åtgärdsprogrammen såg ut. 

Ändrade förutsättningar sedan lagändringen 2014 

Samtliga specialpedagoger svarade att lagändringen om extra anpassningar och särskilt stöd 

var till gagn för eleverna eftersom de snabbare kan få anpassning och hjälp. De menade att 

elevens behov av stöd ska kartläggas och kompenseras för, så snart som möjligt, oavsett om 

de heter extra anpassningar eller särskilt stöd.  Vilket återigen visar att Skollagen (2010:800) 

tydligt ger riktlinjer för hur arbetet ska ske. Och att det verkar vara anammat på de skolor vi 

tillfrågat. En annan av de tillfrågade specialpedagogerna lyfte även att det var bra att för 

elevernas självkänsla och identitet att anpassningar sker utan att man måste få identitet som 

”elev i behov av särskilt stöd”.  Detta stämmer överens med det arbetssätt som används i 

Finska skolor. Enligt författarna Takala, Pirttimaa och Tormanen (2009) samt Hausstätter och 

Takala (2011) får cirka 50 % av alla elever i Finska grundskolans första och andra år stöd i 

någon form. Vi uppfattar att de pedagoger vi tillfrågat i vår studie ser en liknande utveckling 

genom förändringen om extra anpassningar och särskilt stöd, för elever i Sverige. Att snabbt 

få stöd utan att eleven måste sitta på ”13 möten och få massa papper där det står vad hen inte 

kan” (S1). Även Hjörne och Säljö (2013) menar att hur skolan klassificerar elever påverkar 

deras identitet.  
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De lärare vi intervjuat ger var sin bild av hur lagändringen påverkat deras arbete. Den ene 

läraren menar att arbetsbördan förändrats. Att extra anpassningar ska ske inom 

undervisningens ram men ifrågasätter när ”taket är nått”. När räcker inte extra anpassningarna 

till för att eleven? Enligt vår tolkning framgår i hens frustration att även om hen anpassar och 

anpassar undervisningen så finns hela tiden mer att göra vilket är stressande. 

Skolinspektionen (2014) uppger att de ser en frustration hos lärare att dessa inte kan möta alla 

elevers individuella behov. Den andre läraren menar att då de inte har en rutin på skolan för 

arbetet med extra anpassningar blir elevernas bemötande lidande eftersom alla ska sitta och 

anpassa kring sitt ämne. I båda dessa fall tolkar vi in en avsaknad av rutiner kring arbetet om 

extra anpassningar och särskilt stöd och kanske även ett tydligare regelverk. 

Specialpedagogerna i vår studie menar att det har blivit färre åtgärdsprogram men att det 

fortfarande skrivs många åtgärdsprogram där egentligen åtgärderna är extra anpassningar som 

kan ske inom den befintliga undervisningen, enligt vår tolkning. Detta innebär, som vi förstår 

det, att det inleds många pedagogiska utredningar som egentligen skulle vara diskussioner om 

anpassningar som lyfts i arbetslag eller handleds av specialpedagoger. En specialpedagog 

belyste problemet med den infallsvinkeln att elevhälsoteamets arbete påverkas på det sättet att 

det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet får stå tillbaka (A1). Hur ska EHT-arbetet ske? 

I vår studie kom nästa rubrik att bli betydande ur flera aspekter. Vi samtalade i vår studie med 

respondenterna om stödbehov och anpassningar    

Tidiga insatser 

De pedagoger vi ha intervjuat arbetar samtliga främst med barn i grundskolans tidigare år. I 

vår studie frågade vi om hur man kan arbeta förebyggande för att undvika behov av stöd för 

elever vilket även Tjernberg och Mattson (2014) skriver. Samtliga respondenter återkom om 

och om igen till betydelsen av tidiga insatser, särskilt i form av grundläggande läs- och 

skrivinlärning samt baskunskaper i matematik. Enligt det betänkande (SOU:2016:59) som 

lagts fram i Sverige angående att skapa en åtgärdsgaranti för insatser att stärka elevers 

färdigheter för läsning, skrivning och matematik framgår att syftet är att tidigt identifiera 

elever som riskerar att få problem och att de ska få rätt stöd. Detta menar vi skulle kunna 

innebära att de insatser som skolorna i Sverige ska vidta liknas vid hur man arbetar i Finland. 

Finland som har högst andel elever med specialpedagogiska insatser av medlemsländerna i 

PISA-undersökningen. Dessa insatser sätts in tidigt och på de yngre eleverna och anses vara 

en av de anledningarna till att Finland ligger högt i PISA-undersökningen resultat. I 
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Finländska skolan används 90 % av alla tillgängliga specialpedagogiska resurser i årskurs 1. 

(Kivirauma & Ruoho, 2007) Insatserna sätts in direkt och utan att eleven kategoriseras som en 

elev i behov av särskilt stöd. (Takala, Pirttimaa & Tormanen, 2009) I Sverige var andelen 

med åtgärdsprogram som högst i årskurs 9. 

Vi tolkade svaret från våra respondenter som att de tycker att det krävs en större satsning på 

elevers basfärdigheter i svenska och matematik i grundskolans tidigare år. Detta för att 

undvika att elever ska misslyckas genom hela skolgången. Av våra respondenter hade tre 

skolor tydliga handlingsplaner på hur screening av eleverna basfärdigheter skulle göras på 

elever i årskurs 1-3 samt vilka insatser som skulle vidtas när eleven inte nådde ett angivet 

kunskapskrav. På dessa skolor finns, enligt oss, en uttalad satsning på elever i grundskolans 

tidigare år vilket liknar det arbetssätt som används i finska skolor. Två andra skolor såg en 

fara i att återkommande mäta elevers kunskaper och att det blev för stort fokus på enbart 

elevens kunskapsutveckling. Dessa respondenter menar att skolan ska i ett förebyggande 

arbete mer arbeta med grupprocessen, bemötande, respekt och acceptans för individers 

olikheter. Hägnesten (2007) samt Evaldson och Velasques (2012) hänvisar till sina studier 

och menar att skolan undervisningsmål ofta ställs mot sociala mål och att en följd av detta är 

att kunskapskraven på eleverna sänks. Vi tänker att det ena inte måste utesluta det andra. I det 

förbyggande arbetet borde både kunskapsmål och sociala mål inte konkurrera mot varandra. 

Då det i Skollagen (2014:10) framgår att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och bland 

annat ska motverka en funktionsnedsättnings konsekvenser. Dock ser vi i vår studie en 

åtskillnad mellan skolorna där tre av skolorna har ett större fokus på kunskapsmål och två av 

skolorna i större utsträckning betonade de sociala målen.  

Diagnoser – och på vilka grunder åtgärder sätts in.  

I vår litteraturstudie fann vi att flera forskare (Evaldsson & Vasquez, 2012; Giota & 

Emanuelsson, 2011; Hjörne, 2012; Hjörne & Säljö, 2013; Hägnesten, 2007) menar att 

diagnosen har en stor betydelse för att förklara elevers stödbehov och skolproblem. Av de 

dokument som vi granskade så fann vi att diagnosen endast fanns utskriven i två av 

dokumenten. I ett dokument så var diagnosen utgångspunkten för elevens behov utan vidare 

förklaring. I det andra så var diagnosen endast en information eftersom föräldrarna prompt 

ville ha det med i åtgärdsprogram. Vårt resultat skiljer sig därmed ifrån vad den forskning 

som vi funnit visar. I intervjuerna så menar respondenterna att ”Vi ska hitta dem ändå” (L1) 

och en annan menar att diagnosen inte är viktig för hen (A1). Jakobsson och Nilsson (2011) 
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menar att det är viktigast att se till individen och dess behov och inte koppla de till elevens 

eventuella diagnos. Elevernas behov är det som bör styra resurstilldelningen och inte 

eventuella diagnoser vilket är tvärtemot det som Giota och Emanuelsson (2011) skriver i sin 

rapport där de såg att diagnosticering är en viktig faktor. Även Jakobsson (2002) såg i sin 

studie att diagnosen hade en stor betydelse i tilldelning av resurser vilket inte framgår av våra 

respondenter.  

M1 säger att hen är ”allergisk mot diagnoser” men samtidigt så var det i ett av hens 

åtgärdsprogram som diagnosen var utgångspunkten för elevens behov. Just detta dokument 

styrker vad Hägnesten (2007) skriver om att diagnoserna är en förklaring av elevens 

förmågor. Det fanns inga redogörelser för elevens behov utan behovet var beskrivet som 

”Asperger”. Hjörne och Säljö (2013) menar att diagnosen fungerar som ett filter vilket vi kan 

hålla med om i detta fall. Asperger är förklaringen till vad eleven har för behov och då blir det 

i detta fall generella åtgärder som åsyftas för elever med samma syndrom. Jakobsson och 

Nilsson (2011) menar att stöd ska ges utifrån individens behov och inte kopplas till diagnoser. 

Kan ett av problemen i svensk skola vara det faktum att eleverna ”stämplas” för att få stöd? 

Att det blir kvittot för skolor att få resurser till att kunna genomföra åtgärder? 

Hägnesten (2007) samt Evaldsson och Velasquez (2012) menar att kraven sänks på eleverna 

samt att skolans undervisningsmål ofta hamnar i fokus trots att det handlar om sociala mål. I 

samtliga åtgärdsprogram framkommer att de aktuella eleverna behöver vuxenstöd vilket kan 

jämföras med att Andreasson och Asplund Carlsson (2013) i sin studie såg att vuxenstöd var 

vanligt förekommande.  I sex av de tio inkomna dokumenten har skolorna valt att ta med mål. 

Av dessa mål är tre kopplade direkt till läroplanens kunskapsmål och i de andra tre så framgår 

det att eleven ska nå ”alla mål i samtliga ämnen”. Skolverket (2014) skriver ”Konkreta och 

utvärderingsbara åtgärder gör att åtgärdsprogrammet kan fungera som ett praktiskt redskap i 

vardagen” (sid 37). Vår tolkning är att skolorna skriver in mål för att kunna hitta något som är 

mätbart eller utvärderingsbart och att det då fungerar som ett ”praktiskt redskap”. Vi tänker 

oss att i ett åtgärdsprogram så ska även elevens behov skrivas ner samt vilka åtgärder (på alla 

nivåer) som behöver sättas in, precis som Asp-Onsjö (2008) skriver i sin bok. Men de sociala 

målen blir inte lika lätta att utvärdera som kunskapsmålen. Hjörne (2006) menar att elever 

med AD/HD ska ”normaliseras” för att få ingå i den ”normala” klassen men vi tycker att våra 

respondenter mer ger intrycket av att eleverna behöver sina vuxenstöd för att de ska få 

möjlighet att ingå i grupperna på sina förutsättningar. Vuxenstödet är mer som en hjälp för att 

eleven ska kunna vara delaktig, både i leken och i klassrummet. Vi såg inte att eleverna ska 
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vara i någon liten undervisningsgrupp för att ”normaliseras” utan det berodde i så fall på 

vilket behov eleven hade. 

Avslutande reflektion 

Nya frågor har väckts under vårt arbete med denna studie och som det finns anledning att 

följa upp i nya studier: Hur upplever pedagoger arbetet med att dokumentera och följa upp de 

extra anpassningar eleverna får inom ramen för den ordinarie klassrumsundervisningen? Hur 

upplever elever att deras extra anpassningar och särskilda stödåtgärder dokumenteras, följs 

upp och utvärderas? Om beslut fattas att inte upprätta åtgärdsprogram utan att eleven behöver 

extra anpassningar, vad händer då? Får eleven då det stöd som hen behöver? Studien gav oss 

nya insikter om hur uppdraget att hantera åtgärdsprogram samt hur rutiner för att säkerställa 

elevens rätt till extra anpassningar bör utvecklas. Vi känner oss rustade att som 

specialpedagoger ta ansvar för det här arbetet och att möta olika elevers förutsättningar och 

behov i en samverkan med kollegor och andra yrkesprofessioner i skolans verksamhet.  

Som avslutning återvänder vi till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Nya 

styrdokument påverkar synen på professionen både som lärare och specialpedagog. Många 

andra olika professioner som samverkar inom skolan. Samverkan med föräldrar eller andra 

vårdnadshavare, grannar, arbetskollegor och deras syn på individ, samhälle och lärande. Och 

tiden… samtiden… vem är vi, vem är du… vad har vi med oss i våra ryggsäckar, vad präglar 

vår syn på individen, lärandet, varandet och hur påverkar det i sin tur eleven och dennes 

behov. Det får framtiden utvisa… men vi ville bara väl!  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Jakobsson och Nilssons (2011) illustration över Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell: 

 
(s. 30)  
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Bilaga 2 

Eventuellt diarienummer eller motsvarande:       
Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd 
Elevens namn:  Elevens personnummer: 
            
Skolenhet: Skolform, årskurs och klass: 
            
Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:          
Ja        Nej  
 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet:  
Ja       Nej  
 
Beslutet om att utarbeta ett åtgärdsprogram grundar sig på 3 kap. 8–9 §§ skollagen. 
 
Behov av särskilt stöd 
Beskriv vilket behov av särskilt stöd som eleven har i olika lärmiljöer inom verksamheten 
(denna del kan hämtas från den pedagogiska bedömningen i den aktuella utredningen): 
 
      
 
 
Åtgärder 
Beskriv vilka åtgärder som skolenheten bedömer är nödvändiga för att tillgodose elevens 
behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten.  
 
Åtgärd: 
 
                                                               
 
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: 
 
      
 
Datum då åtgärdsprogrammet kommer att utvärderas: 
      
 
Datum då åtgärdsprogrammet har beslutats: Namn och befattning på den som har beslutat 

om åtgärdsprogrammet: 
            
 
Beslutsfattarens underskrift: 
 
Datum då eleven har fått ta del av beslutet: 
      
 
Datum då elevens vårdnadshavare har fått ta del av beslutet: 
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Hur man överklagar 
 
Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare 
samt av elever som fyllt 16 år.  
 
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag 
då ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken 
ändring i beslutet som ni begär. Mer information finns på webbplatsen 
www.overklagandenamnden.se 
 
Resultatet av utvärderingen (fylls i vid 
utvärderingstillfället): 

Namn och befattning på den som ansvarat 
för utvärderingen: 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrund och organisation 

1) Berätta om hur din bakgrund ser ut.  
2) Förklara för oss hur er organisation ser ut?  

Uppdraget 

3) Hur ser det ut när ni får uppdraget? Berätta!  
4) Hur sker dokumentationen och vilka samverkar ni med? Berätta! 
5) Hur upplever du skillnader i dokumentation i jämförelse med tidigare? 
6) Hur påverkar det era förutsättningar för ert arbete och förutsättningarna 

för eleverna?  
7) Är det något som är lätt - svårt i det här arbetet/uppdraget? 
8) Behöver arbetet utvecklas i något avseende? 
 

Åtgärder 

9) Beskriv hur ni arbetat med att skriva fram stödbehovet i dokumenten vi 
har fått ta del av! 

10) Vem tar ansvar för det fortsatta arbetet efter upprättandet av ÅP? 
11) Kan ni se effekter av era insatser - i så fall hur då? 

Avslutningsvis 

12) Hur ser ni på arbetet med att förebygga behov av stöd? Berätta! 
13) Finns det något förebyggande arbete som pågår på er skola?  
14) Vill du berätta något mer för oss? Finns det något som du tycker att vi 

inte har frågat om?  

 

TACK för din medverkan! Det är till stor hjälp för oss! 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

En förfrågan om deltagande i en studie 
Denna inbjudan riktar sig till specialpedagoger eller andra pedagoger 
som varit med i upprättande av åtgärdsprogram eller IUP  

Vi är två studeranden som läser till specialpedagoger. Vi planerar inför våren 2017 att genomföra 
vårt examensarbete och vi behöver därför komma i kontakt med specialpedagoger/pedagoger som 
deltagit i arbetet med åtgärdsprogram eller IUP. I studien ska vi undersöka åtgärdsprogram eller IUP 
och hur elevens behov skrivs fram samt hur kartläggningsarbetet ser ut. 

Studien syftar till att undersöka hur innehållet i åtgärdsprogram eller IUP skrivs fram. 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

- Hur skrivs stödbehovet fram i åtgärdsprogram eller IUP för elever i grundskolans tidigare år 
då det handlar om elever som har sociala samspelsvårigheter? 

- Hur ser kartläggningsarbetet ut? 
- På vilka grunder sätts åtgärder in? 

 

Varje intervju beräknas ta c:a 40-60 minuter. Tid och plats för en intervju kan vi tillsammans komma 
överens om. Vi ser gärna att intervjun spelas in. Det för att underlätta senare transkribering och att 
vårt fokus under samtalet kan läggas på innehållet.   

Vetenskapsrådets etiska regler (2011) för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. 
Det innebär att Ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens syfte. Det ska 
vara frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ge förklaring 
till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information anonymiseras så att det inte 
framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. Intervjuerna ska endast användas för vår 
studie. Inspelningarna kommer att förstörs när studien blivit godkänd. En återkoppling av resultat till 
de deltagande ser vi som önskvärt. 

 

Vi hoppas att detta mail väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor hjälp. Vi 
avser att genomföra intervjuerna under februari-mars 2017. 
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Deltagarens samtycke för medverkan 
Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 
frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 
 
 
 
Namn 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum och ort 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ingela Brännström, e-post: ingela.brannstrom@edu.arjeplog.se Tel: 070-685 84 01                                                                
Studerande                                                                                        
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eva Bergström, eva.elise76@gmail.com: Tel: 070-321 29 86 
Studerande                                                                                        
 
Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fil. Dr. Gun-Marie Wetso, e-post: gun-marie.wetso@mdh.se telnr: 073-55 11 636 
UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  
Institution för Specialpedagogik   
Mälardalens Högskola 
 
 

Tack på förhand! 
 
……………………………………………………………...............................................…………………………… 
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Bilaga 5 

Tablå 

 

 

  

Kod Kön Yrkeskategori Utbildning Antal 
år i 
yrket 

Antal 
sidor 

Minuter Dokument Uppdraget 

A1  Kvinna Specialpedagog Lärare 1 11 39.25 2 ÅP Renodlad 
specialpedagog 

Lär1 Kvinna Lärare Förskollärare, 
lärare 

5 11 43.03 EA Lärare 

Lär2  Kvinna Lärare Lärare 15 12 41.49 ÅP Lärare 

Ma Man Specialpedagog, 
speciallärare 

Lärare 8 16 54.15 2 ÅP Specialpedagog, 
speciallärare 

A2  Kvinna Specialpedagog Förskollärare Ca 
30 

17 52.41 2 ÅP, EA 50 % 
specialpedagog 
och 50 % chef 

So Kvinna Specialpedagog Förskollärare 7 14 48.46 EA, ÅP & 
utredning 

Renodlad 
specialpedagog 

L1 Kvinna Specialpedagog Lärare Ca 
35 

12 42.59 ÅP Specialpedagog, 
speciallärare 

L2 Kvinna Specialpedagog Lärare Ca 
25 

12 43.08 ÅP Specialpedagog, 
speciallärare 
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Bilaga 6 

EXTRA ANPASSNINGAR INOM KLASSENS RAM  
Detta dokument ska fyllas i och följas upp av ansvarig mentor utifrån samtal med elev och vårdnadhavare vid 
utvecklingssamtal/uppföljningssamtal. Dokumentet förvaras sedan hos mentor. 

Elevens namn, klass, skola:  Namn på mentor:  
 

Startdatum för dokumentet:  
 

Är anmälan till rektor inlämnad? 
Ja ☐Ange datum        Nej ☐ 

STRUKTUR 
 
Datum Uppföljning/effekt Avslutat, 

ange datum 
Anpassningar 

   Tydlig uppstart och avslut av lektioner, 
muntlig och skriftlig genomgång av 
dagen 

   Få hjälp att påbörja och avsluta arbeten 

   Struktur över arbetsuppgifter och 
lektioner 

   Individuellt anpassade läxor 

   Förklaring av ämnesområden/nya 
begrepp 

   Få hjälp att strukturera sitt schema över 
skoldagen 

   Individuella instruktioner 

   Tät återkoppling till elev under lektioner 

   Sammanfattning av genomgångar och 
längre textavsnitt vid lektionens början 

   Hjälp att markera de viktigaste delarna i 
en längre text 

   Muntliga genomgångar 

   Eleven återberättar 

   Muntliga prov 

   Sociala berättelser, seriesamtal 

   Förlängd provtid med möjlighet att 
komplettera muntligt 

   Proven mailas till eleven, svaren kan 
skrivas in direkt på datorn 

    
HJÄLPMEDEL 
 
Datum Uppföljning/effekt Avslutat, 

ange datum 
Anpassningar 

   Individuellt anpassade läromedel 

   Bärbar dator/iPad 

   Talsyntes 

   DAISY/e- böcker, ljud- och talböcker, 
inlästa läromedel 

   mp3- spelare 

   Information/uppgifter mailas/läggs in på 
lärplattform för att kunna få text uppläst 
med talsyntes 

   Lättläst litteratur 

   Korta, tydliga instruktioner/bildstöd 

   Stödmaterial inför prov 

   Voice recorder 

   Använda mobilen som tidsenligt verktyg 

   Hänvisning direkt till aktuella 
Internetsidor när eleven ska söka 
information själv 

   Hjälpmedel- ange vad (ex. Pictogram, 
timstock, veckoschema med 
vedertagna färger) 

   Sociala berättelser, seriesamtal 
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EXTRA ANPASSNINGAR INOM KLASSENS RAM  
Detta dokument ska fyllas i och följas upp av ansvarig mentor utifrån samtal med elev och vårdnadhavare vid 
utvecklingssamtal/uppföljningssamtal. Dokumentet förvaras sedan hos mentor.  

Elevens namn, klass, skola:  Namn på mentor:  
 

Startdatum för dokumentet:  
 

Är anmälan till rektor inlämnad? 
Ja ☐Ange datum                 Nej ☐ 

MILJÖ 
 
Datum Uppföljning/effekt 

 
Avslutat, ange 
datum 

Anpassningar 

   Möjlighet att sitta enskilt och arbeta 

   Rörelsepauser 

   Alternativa redovisningssätt (film, 
utställning, demonstration, 
dramatisering, intervju, tankekarta, 
affisch mm) 

   Ej läsa högt inför klassen 

   Ej skriva av- eller på tavlan 

   Yttre stimuli- ”rena väggar, hyllor/ordning 
och reda” 

   Studiero 

   Möjlighet till arbete i liten grupp vid 
enstaka tillfällen 

    

    

BEMÖTANDE 
Datum Uppföljning/effekt 

 
Avslutat, 
ange datum 

Anpassningar 

   OBS- utgå alltid från elevens starka 
sidor! 

   Individuellt stöd hos specialpedagog, 
enstaka timmar och under begränsad tid 

   Intensivträning under några veckor (ex. 
matte, lästräning, socialt) 

   Extra färdighetsträning 

   Stöd i olika sociala sammanhang 

   Stöd i omklädningsrum, matsal 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


