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Ny mall för åtgärdsprogram –Nytt 
sätt att tänka? 

En dokumentanalys av 19 utredningar och åtgärdsprogram 

Anna-My Holmsten 

Sammanfattning 
Studien bygger på en dokumentanalys av nitton åtgärdsprogram med tillhörande utredningsdel från 
fyra olika F-6 skolor i en mellanstor kommun i Sverige. Pedagogerna i kommunen förväntas utgå från 
ett systemteoretiskt perspektiv och Kyléns modell för helhetssyn på människan. Syftet med studien är 
att kartlägga hur utredning och åtgärdsprogram skrivs med hjälp av Kyléns modell, systemteori och en 
ny mall med problemförklaringar och åtgärder på skolnivå, undervisningsnivå, gruppnivå och 
individnivå. Analysen har gjorts genom att gå från helhet till del och från del till helhet under hela 
analysskedet. Resultatet stöds av tidigare forskning som visar att pedagogerna utgår från ett 
bristtänkande där eleven tillskrivs vissa egenskaper och konstrueras som orsak till problemen. 
Pedagogerna beskriver elevens svårigheter och problembeteenden utifrån elevens påverkan på miljön 
men har svårt att se miljöns påverkan på eleven. Studien visar också på svårigheten för pedagogen att 
komma med nyanserade förklaringar, på de olika nivåerna, till de svårigheter som tas upp. Elevernas 
styrkor och relationer beskrivs i inventeringarna men följs sedan inte upp under de föreslagna 
åtgärderna och därför i slutändan inte tillskrivs någon vikt och därmed slås ut av kunskapsdiskursen.  

Nyckelord 
Åtgärdsprogram, utredning, inventering, systemteori, Kyléns helhetsmodell, specialpedagogiska 
perspektiv  
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1. Inledning 
Dagens dokumentforskning kring åtgärdsprogram visar en bild av att det främst blir eleven som får 
bära skulden för problemen och en skola som är ovillig att både medge svårigheter och genomföra 
förändringar (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007). Samtidigt visar intervjuer och enkäter riktade 
till rektorer på insiktsfulla professionella som inte bara ser brister hos eleven utan även i den svenska 
skolan och undervisningen i sig (Giota och Emanuelsson, 2011).  

Skolverkets föreskrifter (2001) påtalar vikten av att uppmärksamma såväl skolkultur som 
undervisningens upplägg och innehåll vid utformandet av åtgärdsprogram. I en mellanstor kommun i 
Sverige har man under flera år försökt höja kvaliteten på åtgärdsprogrammen bland annat genom att 
satsa på utbildning och samtidigt införa flera nivåer i åtgärdsprogrammallen. Inventering såväl som 
problemförklaringar och åtgärder skall utgå från fyra nivåer: skol-, undervisnings-, grupp- och 
individnivå. Utbildningen har bestått av två heldagar och kommunen har också spelat in en ca 45 
minuter repetitionsfilm med sammanfattande punkter. Hur ser åtgärdsprogrammen ut idag i 
kommunen? Som utgångspunkt i denna studie presenteras först de tre specialpedagogiska perspektiv 
som är aktuella inom specialpedagogisk forskning idag. Sedan presenteras Kyléns modell för 
helhetssyn och systemteori som tillsammans är den utgångspunkt som lärarna i studien förväntas 
tillämpa i skrivandet av utredningar och åtgärdsprogram.  

2. Specialpedagogiska perspektiv 
Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och har influerats av medicin, psykologi, pedagogik, filosofi 
och sociologi (Ahlberg, 2007). Specialpedagogik handlar om samspelet mellan skolan och dess 
omgivning i komplexa samband på individ-, grupp-, organisations- och samhällelig nivå. 
Specialpedagogiken är därmed ett mångfacetterat område där forskare intar olika perspektiv och 
intresserar sig för olika nivåer. Två eller tre huvudperspektiv kan urskiljas. I de fall två 
huvudperspektiv lyfts fram har det andra perspektivet växt fram som en motreaktion mot det första 
och de två perspektiven kan ses som motpoler (Ahlberg, 2007; Nilholm, 2005).  

Det första perspektivet växte fram starkt inspirerat av medicin och differentialpsykologi. Perspektivet 
fokuserar på individers avvikelser från normen och hur dessa avvikelser ska behandlas på bästa sätt. 
Individen är orsak till problemen och individen kan ”botas” genom olika kompenserande insatser. 
Nilholm (2005) menar att det första perspektivet brukar innebära att specialpedagogisk professionalitet 
och expertkunskap om det avvikande betonas liksom vikten av att hitta lämpliga undervisningsformer 
för olika diagnoser vilket medför att segregerande undervisningsformer är vanliga lösningsförslag. 
Haug (1998) menar att det råder en kompensatorisk syn i skolorna där effekt och prestationer är det 
som främst definierar rättvisa. Då behövs sakkunniga som diagnostiserar barnets behov och problem. 
Elevens svaga och starka sidor behöver kartläggas och undervisningen går främst ut på att träna de 
svaga sidorna. Det innebär ett fokus på hur eleven skall kunna få hjälp att anpassas till omgivningen. 
Enligt Skidmore (2004) innebär det psykomedicinska paradigmet att fokus läggs på biologiska brister 
och kompensationen handlar mest, men inte uteslutande, om åtgärder på individnivå. Skidmore menar 
att de elever som har svårigheter som oomtvistat har en biologisk grund kan få adekvat hjälp. För de 
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elever där de bakomliggande orsakerna inte är lika självklara finns en fara att åtgärder som enbart 
behandlar symptomen sätts in.  

Som en reaktion mot det första perspektivet har olika alternativa perspektiv vuxit fram på grupp-, 
organisations- och samhällelig nivå. Det betyder att orsaker och lösningar sökts i undervisningen, i 
skolans organisation och i samhället i stort. Nilholm (2001) talar om det kritiska perspektivet vilket 
innebär att avvikandet är socialt konstruerat och skapas av ett strukturellt förtryck. Även Skrtic (2005) 
och Helldin (2007) intar ett samhällskritiskt perspektiv. Forskarna som intar ett samhällskritiskt 
perspektiv tar parti för de svaga och anser att makten ska omfördelas. Det naturliga tillståndet är 
konflikt och ordning är ett tecken på förtryck. Haug (1998) benämner det andra perspektivet ett 
demokratiskt deltagarperspektiv vilket innebär att alla elever har rätt att delta utifrån sin egen förmåga 
och bli accepterade för det. Skolans uppgift är att visa på den variation och de behov som finns och 
anpassa undervisningen efter dessa förutsättningar. Von Wright (2002) lägger istället fokus på 
relationerna och benämner perspektivet relationellt. Det innebär att problemen skapas i relationen till 
andra människor. Det faller sig då naturligt att fokusera på att utveckla och förbättra relationerna 
mellan elever, lärare och föräldrar (ibid.). Det relationella perspektivet har också mycket gemensamt 
med systemteoretiska ansatser som Björck-Åkesson (2007) och Fischbein (2007) förespråkar. Björck-
Åkesson och Fischbein betonar vikten av att behandla specialpedagogiken som tvärvetenskaplig och 
därmed inhämta kunskaper från flera olika vetenskaper. Det handlar om att hitta en balans där inget 
perspektiv får en sådan maktposition att det blir dominerande och därmed förtryckande (Helldin, 
2007). 

Nilholm (2005) argumenterar för behovet av ett tredje perspektiv som inte kan hämtas ur de två 
tidigare. Nilholm menar att även Skrtic, Ainscow, Clark och Dyson (2001) talar om ett tredje 
perspektiv. Detta perspektiv kallar Nilholm och Ainscow (1999) för ett dilemmaperspektiv. I 
dilemmaperspektivet har den specialpedagogiska verkligheten fokus på komplexiteten istället för 
lösningar. Det tredje perspektivet innebär enligt Ainscow ett erkännande av den inneboende 
motsättning som finns inom specialpedagogiken. Motsättningen består i att antingen erkänna 
skillnader hos individerna, erbjuda anpassad undervisning och i och med det kanske förstärka en 
oberättigad ojämlikhet eller att behandla alla lika och riskera att inte ta hänsyn till individuella behov 
och erbjuda vad individen behöver vilket kan leda till marginalisering genom social utslagning. Ju mer 
elevernas likheter framhävs desto mer verkar det som skiljer dem åt förbises och tvärtom. Dilemmat 
har gett upphov till en kamp mellan motstridiga riktningar, och olika perspektiv har i olika tider haft 
tolkningsföreträde och tagit överhanden.  

Enligt Ahlberg (2007) är specialpedagogiken politiskt normativ. Skolverket (2001) slår också fast hur 
pedagogerna skall tänka och handla kring sina elever. Skolverket menar att skolkulturen skall beaktas i 
utformandet av åtgärdsprogram. Det innebär en kritisk granskning av den rådande kulturen på skolan 
och därmed vilka sociala konstruktioner som gör att vissa elever, eller grupper av elever, inte lever 
upp till skolans krav och också en granskning av vilka krav det är som ses som centrala och vilka 
konsekvenser det kan få. Socialt innebär det en kritisk granskning av vad som ses som normalt och 
avvikande beteende och varför.  
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3. Systemteori 
Pedagogerna som ingår i den här studien förväntas utgå från systemteori och Kyléns modell för 
helhetssyn vid skrivandet av utredningar och åtgärdsprogram för att på så sätt försöka lösa 
specialpedagogikens dilemma. Samtliga pedagoger förväntas ha gått en två dagar lång utbildning där 
grunderna i teorierna presenterats.  Ca 45 minuters repetitionsfilm med tillhörande powerpointpunkter 
finns att tillgå på kommunens interna webbportal för de anställda. Nedan presenteras systemteori och 
Kyléns helhetsmodell i korthet. 

Inom systemteorin finns flera olika riktningar. En av de mest kända är den socialekologiska 
systemteorin med Bronfenbrenner som grundare (Klefbeck & Ogden, 2003). Den socialekologiska 
systemteorin bygger på den generella systemteorin. Grundläggande för systemteorin är att försöka ha 
ett helhetsperspektiv där man kan behöva gå fram och tillbaka mellan delarna och helheten. En individ 
ingår i olika mikrosystem som till exempel kan vara skolan, familjen och fotbollsklubben. Mellan 
systemen är det viktigt att det råder öppen kommunikation. Samspelet mellan de olika mikrosystemen 
är mer avgörande för individens utveckling än det som händer inom systemen visar nätverks-
forskningen (ibid.). Problem handlar om att de olika mikrosystemen inte harmonierar med varandra, 
till exempel att eleven möter olika värderingar i skolan och i hemmet. Samspelet mellan 
mikrosystemen kallas för mesonivån. Bronfenbrenner talar också om en exo- och en makronivå vilket 
är en mer indirekt påverkan på eleven genom till exempel föräldrarnas arbetsplats eller attityder i 
samhället. I de powerpointanteckningar som medföljer repetitionsfilmerna i lärarnas fortbildning står 
att: 

”Systemteoretisk grund ser utveckling som produkten av kontinuerlig och dynamisk interaktion 
mellan individen och hans/hennes närmaste omgivning. Betonar de processer som finns på olika 
nivåer och samspelet dem emellan. Betonar individens och miljöns bidrag till utveckling lika högt.”  

De tar vidare upp att systemteorin tar död på två myter nämligen: 

1. ”att	  det	  skulle	  finnas	  enstaka	  orsaker	  till	  problem	  i	  utvecklingen.”	  	  

2. 	  ”att	  orsaker	  till	  problem	  kan	  elimineras	  genom	  enbart	  inriktade	  åtgärder	  mot	  

individen.”	  	  	  

Björck-Åkesson (2001) lyfter fram att åtgärdsprogram i regel inte innehåller problemförklaringar och 
menar att det gör att pedagogen fokuserar på individkarakteristika. Det leder i sin tur till 
kompensatoriska insatser. Problemförklaringarna ska förhoppningsvis leda till att fokus förflyttas från 
individen till att också omfatta miljön som omger eleven samt till att därmed generera idéer till 
genomförandet. Björck-Åkesson betonar också vikten av samarbetet mellan skola och närmiljö samt 
vikten av att utgå från gemensamma referensramar.  
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4. Kyléns helhetsmodell 
Kyléns modell för helhetssyn från 1979 är utvecklad för att förstå den förståndshandikappade, men här 
används den för att förstå elever i allmänhet. Kylén menar att individen har både psykiska och 
biologiska aspekter och att miljön kan delas in i sociala och fysiska aspekter. De fyra aspekterna 
samspelar hela tiden. De psykiska aspekterna består av individens förmåga till sinnesupplevelser. Det 
handlar om känslor, behov, tänkande och minne. Hit hör också vilket handlande som människan väljer 
och har förmåga till. Till de fysiska aspekterna hör hälsa och kondition i form av till exempel 
muskelfunktion och nervsystem. Den sociala miljön består främst av de människor som finns i 
närmiljön men människan påverkas även av andra människor så som till exempel, ekonomer och 
politiker. När samspelet mellan individ och miljö inte fungerar eller när samspelet mellan fysiska och 
psykiska aspekter inte fungerar uppstår problem för individen, en så kallad störning.  Störningarna tar 
sig ofta uttryck i till exempel ilska, nedstämdhet, oro, psykosomatiska besvär och självdestruktivitet. 
Det som redovisas för pedagogerna i powerpointanteckningarna till repetitionsfilmerna är en bild där 
Kyléns fyra aspekter står nämnda.1  

5. Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur utredning och åtgärdsprogram skrivs med hjälp av 
systemteori, Kyléns helhetsmodell och en ny mall med problemförklaringar och åtgärder på skolnivå, 
undervisningsnivå, gruppnivå och individnivå.  

 

Följande frågeställningar har formulerats: 

Vilka specialpedagogiska perspektiv blir synliga på respektive nivå i utredningsdel och 

åtgärdsprogram?  

 

Hur framträder systemteorin och Kyléns modell för helhetssyn i utredningsdel och åtgärdsprogram?  
  

                                                        
1 http://www.specped.su.se/publikationer 
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6. Åtgärdsprogrammens framväxt 
Redan i Lgr 80 ställdes krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas för elever i behov av särskilt stöd. 
I åtgärdsprogrammet skulle åtgärderna riktas mot elevens hela skolsituation. I Skolöverstyrelsens 
författning från 1987 om åtgärdsprogram framgår att eleven skall beskrivas relationellt vilket innebär 
att krav på förändring kan omfatta lärare, annan skolpersonal, kamrater och den berörda eleven 
(Skolverket, 2003).  

Sedan 1995 är skolan enligt skollagen skyldig att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd. Enligt Skollagen 2010:800, 3 kapitlet, 8§ skall de elever som befaras inte uppnå målen 
för årskursen eller på andra sätt har en svår skolsituation utredas. Om utredningen visar att eleven är i 
behov av särskilt stöd skall detta tillhandahållas och ett åtgärdsprogram skall upprättas. I 
åtgärdsprogrammet måste elevens behov framgå liksom hur behoven skall tillgodoses. Dessutom 
måste det framgå hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas (Skollagen, 3 kap, 9 §). Enligt 
skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare ”ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas”. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 
annan elevgrupp eller enskilt enligt 11§ eller i form av anpassad studiegång enligt 12§ får rektorn inte 
överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Skolverket (2008) menar att andra orsaker till att en elev 
kan vara i behov av särskilt stöd kan vara vantrivsel i skolan, svårigheter att fungera i gruppen, 
upprepad eller långvarig frånvaro, utagerande beteende eller undandragande beteende.  

Enligt skolverket (2008) består utredningen dels av en kartläggning av hur problemet ser ut och dels 
av en efterföljande diskussion som skall utmynna i tänkbara orsaker och behov. Enligt Skolverket bör 
fokus läggas på de pedagogiska förutsättningarna men en beskrivning av elevens lärande, resultat och 
skolsituation bör också ingå utifrån observationer och sakliga upplysningar från flera håll.  

Faktorer som enligt Skolverket (2008) anses kunna påverka elevens situation är skolans förmåga att 
kunna anpassa undervisningens innehåll och arbetssätt, lärarens förmåga att möta eleven och den 
enskilde elevens förmåga. Enligt Skolverkets rekommendationer ska orsaker till elevers svårigheter 
först och främst sökas i lärandemiljön och i undervisningens innehåll. Skolverket menar att skolan 
måste kunna möta olikheter och kunna tillämpa många olika pedagogiska metoder. Enligt Zachrisson, 
Rydeman och Björck-Åkesson (2001) bör problem formuleras utifrån delaktighetsperspektiv och 
aktivitet eftersom de är framåtsyftande och naturligt leder till metoder att arbeta med. Enligt dagens 
forskning och i de riktlinjer som skolan skall följa, bör alltså de svårigheter som elever i behov av 
särskilt stöd upplever analyseras på flera olika nivåer.  

Som en bidragande orsak till ekonomiska kriser, samhällsproblem och arbetslöshet har undervisningen 
i skolan utpekats vilket bidragit till krav på effektivitet och kvalitet i skolans verksamhet (Haug, 
1998). För att säkerställa en hög måluppfyllelse för elever i farozonen skall åtgärdsprogram upprättas. 
Trots det visar det sig att vilket stöd en elev får är godtyckligt och beskrivs av kritiker som ett lotteri 
(Westling Allodi, 2009). Konflikter mellan föräldrar och skola kan uppträda eftersom skolan måste se 
till alla elever och inte bara till dem som har starka föräldrar vilket innebär att barn kan nekas det stöd 
som de behöver eftersom skolan gör bedömningen att andra elever behöver hjälpen bättre. Trots detta 
visar svenska studier (Roll-Pettersson, 2001) att elever med starka föräldrar generellt får mer stöd. 
Haug (1998) pekar också på den ökade viljan att söka en orsaksdiagnos. Haug menar att föräldrar, 
elever och skola därmed fritas från ansvaret eftersom det i och med orsaksdiagnosen blir bevisat att de 
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inte bidragit till svårigheterna samtidigt som de också får en förklaring till problematiken. Enligt Haug 
kan pedagogen istället ställa sig frågan: 

 

”Hur kan skolan och undervisningen anta denna utmaning så att också dessa elever kan inkluderas i 

och bli delaktiga i den demokratiska och sociala gemenskap och arbetsgemenskap som skolan ska 

vara?”(Haug, 1998, s.41). 

Skolan idag är starkt individinriktad vilket tydligt framgår av Lgr 11 där det står att ”Läraren ska:  

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,” 

• ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,” 

• ”Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, ” (Lgr 11, s.15) 

7. Tidigare forskning 

7.1 Inledning 
Åtgärdsprogram har blivit föremål för flera svenska studier. Studierna har gjorts med olika metoder; 
enkäter riktade till rektorer och pedagoger, dokumentanalyser, intervjuer, observationer och ”naturliga 
samtal”.  Ibland har en kombination av flera metoder använts. Nedan presenteras några av studierna. 
Studierna har valts utifrån att de belyser olika aspekter som har ansetts vara relevanta för denna 
uppsats. Det innebär att de belyser vilket fokus som är vanligt i åtgärdsprogram, åtgärdsprogrammens 
betydelse i praktiken, samverkan med föräldrar och olika yrkesgrupper syn på orsaker till att elever är i 
behov av särskilt stöd. 

7.2 Problembeskrivning och åtgärder i 
enkätstudier och dokumentanalyser 
År 2003 kom Skolverket ut med en omfattande tvådelad studie där 1230 enkäter och 83 
åtgärdsprogram analyserats. Av skolornas enkätsvar framgår att de vanligaste problembeskrivningarna 
utgörs av läs- och skrivsvårigheter följt av koncentrationssvårigheter, svårigheter att nå 
kunskapsmålen, matematiksvårigheter, socioemotionella svårigheter samt tal-, språk- och 
kommunikationshinder. Resultatet bekräftar tidigare studier som visar att skolan ser svårigheterna som 
antingen lärandesvårigheter eller beteendeproblem. Elevens individuella problematik dominerar 
beskrivningarna i åtgärdsprogrammen. Så många som 98 procent av enkätsvaren visar att det är 
mycket eller ganska vanligt att en individuell problematik redovisas. Därefter följer samordning 
mellan reguljär undervisning och det särskilda stödet (82 %), situationen i klassrummet (71 %), 
skolans sätt att organisera arbetet (45 %) och slutligen lärarens undervisning som redovisas i 29 %. 
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De vanligast förekommande åtgärderna uppges av skolorna i enkätstudien vara anpassning av 
arbetsformer/arbetssätt tätt följt av särskild färdighetsträning och anpassade läromedel. Lite mindre 
vanligt anses anpassning av den fysiska miljön, placering i liten grupp, förändring av grupp- eller 
klassammansättningen och kompetensutveckling av skolpersonal vara. Skolverket slår fast att den 
vanligaste åtgärden, enligt skolorna, är att skolan tar på sig ansvaret för att tillrättalägga lärandemiljön. 
Skolverket drar slutsatsen att skolan söker lösningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vidare 
visar studien att på de skolor som har mer än 10 procent specialpedagoger anställda är benägenheten 
att inkludera lärarens undervisning i åtgärdsprogrammen lägre.  

Giota och Emanuelsson (2011) visar i sin enkätstudie, baserad på ett representativt urval av 683 
högstadierektorer och 250 lågstadierektorer, att rektorerna uppfattar att elevvariation möts genom att 
skolan nivågrupperar eller genom avskiljning av eleven i behov av särskilt stöd. Giota och 
Emanuelsson kommer också fram till att alla elever som definieras som elever i behov av särskilt stöd 
inte får det stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla.  

Samtlig dokumentforskning som granskats i studien visar att de svårigheter som beskrivs anses bero 
på individuella egenskaper och tillkortakommanden (Andreasson, 2008; Skolverket, 2003; Isaksson, 
Lindqvist & Bergström, 2007). Andreasson kommer i sin avhandling vidare fram till att svårighet och 
problem är vanligt förekommande ord i beskrivningarna av elever som skrivs fram som elever i behov 
av särskilt stöd. Det är tre gånger så vanligt som att något som behöver förbättras nämns. Elevens 
problem staplas ofta upp efter varandra och även om det skulle kunna betyda att problemen 
konkretiseras och tydliggörs menar Andreasson att problemen istället görs till elevens individuella 
med följden att eleven tillskrivs olika negativa egenskaper. I och med att svårigheterna blir till 
individuella egenskaper blir kontexten oviktig och eleven kan beskrivas kategoriskt och absolut. Vid 
Skolverkets granskning av 83 åtgärdsprogram, från 10 av de skolor som var mest positiva till 
åtgärdsprogram i den inledande enkätstudien, visade det sig att endast nio innehöll analys och åtgärder 
på gruppnivå och inget åtgärdsprogram innehöll åtgärder på organisationsnivå. Skolverket drar 
slutsatsen att fokus i beskrivningarna ligger på hur väl anpassad eleven är till undervisningen och inte 
tvärtom. Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) visar också i sin studie av 51 åtgärdsprogram att 
åtgärder och problembeskrivningar fokuserar på individuella egenskaper och tillkortakommanden. 
Isaksson, Lindqvist och Bergström kommer fram till att 33 procent (17/51) av åtgärdsprogrammen till 
övervägande del lägger fokus på anpassningar i skolmiljön i de beskrivna åtgärderna. I fyra procent 
(2/51) av åtgärdsprogrammen anses både åtgärder och problembeskrivning främst fokusera på miljön. 
Även i dessa åtgärdsprogram är dock synen på skolproblem att de beror på elevernas 
tillkortakommanden och inte på skolans brister. Författarna drar slutsatsen att skolorna har ett 
läroplansperspektiv (curricular approach) och inte ett skolutvecklingsperspektiv (school improvement 
approach). Studien visar också att 22 procent av åtgärdsprogrammen innehöll anpassningar av 
arbetssätt (11/51). 

Lahdenperä (1997) analyserar 79 åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Samtliga 
åtgärdsprogram är skrivna i anslutning till specialpedagogiska fortbildningskurser kring 
invandrarelever vilket betyder att läraren beskrivit en elev eller klass/grupp som är problematisk för 
läraren eller för någon annan lärare på skolan. Resultatet visar på tre diskurser på synen på 
svårigheterna. Diskurserna är: egenskaper, utveckling och kontext. Av de granskade 
åtgärdsprogrammen behandlas främst elevers egenskaper i 55 procent, utveckling i 28 procent och 
kontext i 16 procent. När problemet beskrivs utifrån ett sammanhang (kontext) handlar det i samtliga 
fall om lärare som har en mer fristående organisatorisk placering. Lahdenperäs studie visar att elevens 
behov skrivs fram inom utvecklingsdiskursen. Lahdenperä hävdar att pedagogerna främst använder sig 
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av behovsbeskrivningar när det handlar om psykosociala behov trots att eleven samtidigt borde ha en 
mängd kognitiva/inlärningsmässiga behov. Mest frekvent är behov som handlar om kamrater och 
uppmärksamhet. Lahdenperä menar att det kan bli ett problem om de ses som basala behov som måste 
tillgodoses innan eleven kan arbeta med inlärning. Hon lyfter också fram det faktum att ett 
individfokus kan vara funktionellt ur ett lärarperspektiv då det kan leda till extra resurser.   

7.3 Åtgärdsprogrammens betydelse i praktiken 
Skolverkets studie (2003) visar att åtgärdsprogram anses fylla en viktig funktion i och med att de ger 
upphov till pedagogiska diskussioner samt att åtgärdsprogrammen blir ett uppföljnings- och 
utvärderingsinstrument. Enligt Asp-Onsjös (2006) studie leder åtgärdsprogrammen till en tydlig 
markering för arbetslag, elev och föräldrar att insatser krävs. Eleven garanteras därmed viss 
uppmärksamhet och stöd genom åtgärdsprogrammet. Asp-Onsjö finner i sin studie sex olika diskurser 
som idag är rådande i svenska skolor. Det är diagnostisk, dialogisk, delegationsinriktad, 
expertinriktad, omsorgsinriktad och formalistisk diskurs. Diskurserna förekommer sällan renodlat. 
Resultatet bygger på en inledande enkätstudie följt av ”naturliga samtal”, intervjuer och observationer. 
Asp-Onsjö hävdar att ett välskrivet dokument med analys på individ- grupp- och organisationsnivå 
inte är någon garanti för en kvalitativt bättre verksamhet för eleverna. Det mest avgörande verkar vara 
att åtgärdsprogrammet skapas i en dialog och att åtgärdsprogrammet används i praktiken. Asp-Onsjö 
menar att det verkar motiverat att skilja mellan elever i komplicerade lärandesituationer och elever 
med en mindre komplex situation där problematiken är lätt att greppa. Vid komplexa situationer 
behövs en noggrann kartläggning och analys för att åtgärdsprogrammet skall bli ett effektivt redskap. 
Det finns både positiva och negativa effekter av åtgärdsprogram men de positiva effekterna överväger 
i de flesta fall (ibid.). Asp-Onsjö kommer fram till att eleven i vissa fall kan uppfatta sig som utpekad 
eller stigmatiserad. Det gäller främst i de fall där värdeladdade benämningar används om eleven. 
Skolverkets (2003) studie visar att i invandrartäta skolor (10 % svenska som andra språk eller mer) 
anser personalen inte i lika hög utsträckning att de lyckas utföra åtgärderna som i andra skolor. De 
anser också att stödåtgärderna i större utsträckning inte räcker till och att det är svårare att nå 
uppställda mål. Åtgärdsprogrammen anses inte heller ha lika stor betydelse för en god pedagogisk 
verksamhet. 

7.4 Samverkan med föräldrar 
Asp-Onsjös (2006) studie visar hur samtalet med föräldrarna ytligt sett kan te sig dialogiskt men att 
pedagogerna i själva verket ofta har pratat ihop sig kring problematiken inför mötet och redan i 
inledningen av samtalet driver en bestämd linje som de försöker få föräldrarna att godta. Även om 
personalen inte är eniga kring problematiken framträder de som eniga inför förälder och elev. De 
bakomliggande skälen till den drivna linjen kan ofta också till viss del döljas. Den förälder i studien 
som försöker motsätta sig den grundläggande synen som skolan har på hennes son får inget synligt 
gehör för detta utan lyckas istället ena en annars oenig personal. Föräldrars och elevers reella 
inflytande verkar därmed begränsat trots att forskning visar att föräldrars och elevers inflytande ger 
bättre resultat och Lgr 11 betonar samarbetet mellan hem och skola och det gemensamma ansvaret. 
Andreassons (2008) studie av elevplaner visar också att det är skolans perspektiv som framkommer 
trots att planerna ska skrivas i samråd med elever och föräldrar. Pedagogen har alltså 
beskrivningsmakten. 
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7.5 Olika yrkesgruppers syn på orsaker till att 
elever är i behov av särskilt stöd 
Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso (2011) kommer i en enkätstudie (n=938) fram till att olika 
yrkeskategorier i skolan har delvis olika syn på varför vissa elever är i behov av särskilt stöd, vem som 
har huvudansvaret för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd samt vad de anser är specialpedagogens 
arbetsuppgifter. Studien visar också att bristmodellen är den vanligast förekommande bland alla 
undersökta yrkesgrupper. Samtliga respondenter (n=938) anser att problemen främst handlar om 
faktorer som det är svårast för dem själva att påverka. Den absolut vanligaste orsaken till att en elev 
ansågs vara i behov av särskilt stöd var individens tillkortakommanden, den näst vanligaste 
förklaringen ansågs en otillräcklig hemmiljö vara. Minst roll ansågs lärares otillräckliga förmågor och 
dåligt fungerande grupper eller klasser vara. De personalgrupper som var minst ansvariga för 
klassrumssituationen, det vill säga specialpedagoger, speciallärare och assistenter, var de som i störst 
utsträckning ansåg att klassrumssituationen påverkade om elever var i behov av särskilt stöd. 
Resultatet stödjer Lahdenperäs avhandling från 1997 som visade att när problem beskrevs utifrån ett 
sammanhang (kontext) handlade det i samtliga fall om lärare som hade en mer fristående 
organisatorisk placering. Giota och Emanuelsson (2011) kommer i sin nationellt representativa 
enkätstudie av 683 högstadierektorer och 250 lågstadierektorer fram till att praktiskt taget alla rektorer 
på högstadiet anser att elevers behov av särskilt stöd beror på individuella tillkortakommanden eller 
individuella egenskaper. Rektorer för år 1-3 däremot anser att undervisningen ofta inte är anpassad 
efter elevernas förmåga. Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso kommer fram till att lärare och 
assistenter ansåg att specialpedagogens viktigaste uppgift var att arbeta med specialundervisning, 
medan specialpedagogerna ansåg att handledning och dokumentation var viktigast. Störst 
åsiktsskillnad kunde uppmätas där specialpedagogerna ansåg att en viktig arbetsuppgift var 
skolutveckling (77, 5 %) medan övriga respondenter ansåg att det var markant mindre viktigt. 
Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso kom fram till att en medicinsk diagnos ansågs, i mellan 
dryga 40 till dryga 50 procent, vara ett viktigt instrument för att urskilja elever i behov av särskilt stöd 
för alla yrkesgrupper utom specialpedagogerna där endast 22 procent ansåg att en medicinsk diagnos 
var av signifikant betydelse. Giota och Emanuelssons studie av rektorers uppfattningar visar också att 
rektorerna anser att medicinska diagnoser är viktiga för att avgöra om elever är i behov av särskilt 
stöd.  

7.6 Koherens 
Det lustfyllda lärandet skrivs ibland fram som något viktigt men när åtgärderna sätts in handlar det om 
att korrigera och disciplinera. Andreasson (2008) beskriver det som en paradox. Andreasson menar att 
de mallar som pedagogerna utgår ifrån inte lämnar utrymme för mer omfattande beskrivningar och att 
eleverna ofta beskrivs kontextfritt. Elevplanerna inleds ofta med en rubrik där något positivt om 
eleven skall skrivas fram. Hon menar vidare att rubriken vilar på Lpo94:as grundtankar om att utgå 
från elevens behov och förutsättningar. Andreasson visar på att beskrivningarna oftast knyts till eleven 
som egenskaper istället för elevens kompetens. ”Det handlar alltså om vem man är och inte vad man 
kan och vad man gör (s.98).” Lahdenperä (1997) menar att det är lättare att analysera problemen 
utifrån en omgivningsfaktor än att åtgärda den. Lahdenperä pekar på att hur man arbetar på grupp- och 
organisationsnivå inte ingår i lärarutbildning eller senare fortbildningar. Lärare saknar också 
legitimitet att arbeta med kollegor eller organisation om inte kollegan specifikt har efterfrågat det.  
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Studien visar också att kulturellt och etniskt avstånd mellan lärare och elev gjorde det svårare för 
läraren att leva sig in i elevens situation vilket i sin tur innebar en förstärkning av ett etnocentriskt 
tänkande. 

7.7 Sammanfattning 
Tidigare forskning, såväl enkätstudier som dokumentanalyser, visar att individuella egenskaper 
dominerar i åtgärdsprogrammen (Andreasson, 2008; Asp-Onsjö, 2006; Isaksson, Lindqvist & 
Bergström, 2007; Lahdenperä, 1997; Skolverket, 2003). I Skolverkets enkätstudie (2003) framgår att 
skolorna tar hänsyn till såväl organisationsnivå som grupp- och individnivå däremot visar deras 
dokumentforskning av åtgärdsprogram att organisationsnivån och gruppnivån sällan analyseras och 
åtgärdas. Anpassning av arbetssätt nämns i Skolverkets enkätstudie som vanligt eller mycket vanligt 
förekommande i 82 procent av svaren medan Isaksson, Lindqvist och Bergströms hävdar att 
anpassning av arbetssätt förekommer i 22 procent av de granskade åtgärdsprogrammen. För att ett 
åtgärdsprogram skall vara ett effektivt verktyg krävs att dokumentet växt fram i en dialog samt att 
dokumentet används i praktiken (Asp-Onsjö, 2006). 

8. Metod 

8.1 Bakgrund till mallen 
I den valda kommunen har en gemensam mall utformats som ett samarbete mellan utvecklare för 
skolverksamheten och ortens högskola. När skolverksamheternas stab fick i uppdrag att höja 
kvaliteten på åtgärdsprogrammen framkom att skolors dokumentation kring elever i behov av särskilt 
stöd såg mycket olika ut. I många fall fanns ingen kartläggningsdel2 överhuvudtaget. Kommunen har 
också satsat på en tvådagarsutbildning på högskolan av samtliga pedagoger i kommunen samt 
repetitionsfilmer på sammanlagt ca 45 minuter har lagts ut som stöd för pedagogerna på kommunens 
webbportal. Utbildningen har erbjudits två till tre gånger per år sedan 2008. Sedan 2010 krävs att 
skolorna utgår från kommunens utarbetade mall. Mallen har utformats med hjälp av ett stort antal 
pedagoger som gått utbildningen på högskolan. Ifyllandet av blanketten skall göras utifrån Björck-
Åkessons och Granlunds (2002) tankar kring gemensam problemlösning som är en modell för arbete 
med elever i behov av särskilt stöd där individen och miljöns bidrag till utveckling anses ha likvärdigt 
inflytande. Mallens rubriker är inventering, problembeskrivning, prioriterat område, 
problemförklaringar, mål på lång sikt, mål att uppnå inom 8 veckor, åtgärder på olika nivåer och 
underskrifter samt uppföljningsdatum.  

                                                        
2 Den del som förr kallades kartläggningsdel kallas sedan hösten 2011 för utredningsdel i mallen. Första 

rubriken har bytt namn från kartläggning till inventering och dessutom har rubriken sammanfattning 
inför beslut lagts till. 
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8.2 Val av metod 
Den här studien fokuserar på innehåll, koherens och formuleringar av åtgärdsprogram med tillhörande 
utredning i en mellanstor kommun i Sverige. För att få en inblick i hur pedagogerna klarar av att följa 
de instruktioner som ges i utbildning, repetitionsfilm och skriftliga instruktioner samt för att undersöka 
om tydligheten i de olika förklarings- och åtgärdsnivåerna hjälper pedagogerna att vidga sina 
perspektiv, föll det sig naturligt att göra en dokumentanalys. Det ansågs också viktigt att samla in 
utredningar och åtgärdsprogram från flera skolor och från många olika pedagoger. Fördelen med 
dokumentanalys är att dokumentet redan finns där och alltså inte skapas för forskaren (Bryman, 2002). 
En nackdel enligt Bryman är att ett väl sammanhängande och väl utarbetat dokument inte alltid 
innebär att det efterföljs. Åtgärdsprogramskrivandet kan ses som en sorts genreskrivande (Hellspong, 
2001). En genre skapas enligt Hellspong när ett framställningssätt blivit invant i en verksamhet för ett 
gemensamt syfte.  En del av de yttre förutsättningar som finns för pedagogerna kan de olika 
kommunala och nationella anvisningarna anses vara. Genrer blir därmed viktiga analysinstrument. 
Hellspong (2001) menar att dokument inom en viss genre talar om hur människor i ett visst 
sammanhang talar och skriver och indirekt hur de tänker och handlar.  

8.3 Urval 
Åtgärdsprogrammen med tillhörande utredningsdel är systematiskt utvalda för att urvalet så väl som 
möjligt ska representera de utvalda skolorna. Önskemålet om kriterier för urval bestod i att de fyra 
senast skrivna åtgärdsprogrammen med ny utredningsdel skulle plockas ut på varje skola. Den centrala 
problembeskrivningen skulle i två utredningar handla om läs- och skrivsvårigheter och i två 
utredningar om sociala svårigheter. Eventuellt skulle ytterligare två åtgärdsprogram samlas in vars 
centrala problembeskrivning handlade om matematiksvårigheter. Åtgärdsprogrammen skulle helst 
vara skrivna av olika pedagoger. 

Fyra skolor valdes genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de fanns lätt tillgängliga för 
författaren (Bryman, 2002). Samtliga skolor ligger i socioekonomiskt utsatta områden i en mellanstor 
kommun i Sverige. Skolorna kommer fortsättningsvis kallas skola A, B, C och D. Rektorer och 
specialpedagoger avidentifierade åtgärdsprogram och utredningar på respektive skola.  

Det visade sig att skolorna hade olika tradition kring vem som skrev åtgärdsprogrammen. På en skola 
var specialläraren ansvarig för skrivandet och klasslärarna medverkade bara delvis under 
inventeringsfasen. På de andra skolorna ansvarade klasslärarna för åtgärdsprogramskrivandet med stöd 
av specialpedagog.  

Endast skola A kunde uppfylla urvalskriterierna fullt ut. På de andra skolorna har avkall från någon 
punkt fått göras. I dialog med rektorer och specialpedagoger har kravet på vad den centrala 
problembeskrivningen skulle handla om underordnats kraven på att olika pedagoger skrivit 
utredningar och åtgärdsprogram samt kravet att dokumentet måste vara skrivet efter införandet av den 
centrala mallen (januari 2008). På den skola där specialläraren har ansvar för skrivandet har 
specialläraren till största del också skrivit tre av åtgärdsprogrammen med tillhörande utredningsdel.  
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8.4 Genomförande 
Ett introduktionsbrev (bilaga 1) skickades först via mail till rektorerna på de fyra skolorna. 
Introduktionsbrevet innehöll en förfrågan om deltagande i studien, studiens syfte, information om att 
resultatet är tänkt att ge upphov till diskussioner i personalgrupperna efter genomförandet och 
information om att vetenskapsrådets forskningsetiska regler skulle efterföljas. Eftersom svar uteblev 
skickades ytterligare ett mail till rektorerna som inte heller det besvarades. Tillslut lyckades rektorerna 
nås på telefon. Efter att rektorerna gett sitt godkännande delegerades arbetet till specialpedagogerna på 
skolorna. Specialpedagogerna har ansvarat för avidentifieringen av åtgärdsprogrammen. Samtliga 
skolor hade svårt att tillmötesgå kraven och till slut samlades sammanlagt 19 åtgärdsprogram in från 
de fyra F-6 skolorna. Sex från skola A, fyra vardera från skola B och C och fem från skola D. 
Utredningarna och åtgärdsprogrammen är skrivna mellan oktober 2010 och mars 2012. Utredningarna 
och åtgärdsprogrammen handlar främst om elever i år 1 och 3 men även de andra klasserna finns 
representerade. Könsfördelningen slumpade sig så att 15 är pojkar (79 %) och 4 (11 %) är flickor.  

I den här studien presenteras analysen av utredningar och åtgärdsprogram utifrån ett systemteoretiskt 
tänkande och Kyléns helhetsperspektiv. I studien har även ca 25 klasslärare fyllt i en enkät kring 
utrednings- och åtgärdsprogramskrivande men resultatet från dessa ryms inte inom ramen för det här 
arbetet.  

8.5 Analys av datamaterial 
Efterhand som datamaterialet har bearbetats har några stödfrågor formulerats: 

1. Vilka kategorier framträder under de olika rubrikerna?  
2. På vilka nivåer placerar pedagogerna problemet under de olika rubrikerna?  
3. Hur beskrivs kontexten som eleven ingår i?  
4. Fångas det som skrivs i inventeringen upp i problembeskrivning, förklaringar och åtgärder?  

 
Dessutom har syftets frågeställningar följt med genom bearbetningen: 

5. Hur framträder systemteorin och Kyléns modell för helhetssyn i utredningsdel och 
åtgärdsprogram? 

6. Vilka specialpedagogiska perspektiv synliggörs? 
 

Åtgärdsprogrammen med medföljande utredning har först lästs igenom som helheter och sedan 
sammanfattats i kortare berättelser för att få en känsla för innehållet i det samlade dokumentet. Sedan 
har en genomgång av innehållet under de olika rubrikerna sammanställts med hjälp av utformandet av 
kategorier. De olika kategorierna har växt fram genom ett växlande mellan läsande och prövande av de 
framkomna kategorierna. Processen har pågått tills kategorierna upplevts heltäckande och exakta. 
Samtliga kategorier har satts i relation till de specialpedagogiska perspektiven samt de anvisningar 
som pedagogerna fått kring skrivandet. Dokumentets koherens har undersökts genom att titta på om 
det som tas upp i inventering och problembeskrivning följer på varandra samt om beskrivningarna 
följs upp under rubrikerna; problemförklaringar och åtgärder. För att undvika misstolkningar av 
materialet valdes att klippa ut citat som behandlade samma områden och sammanföra dem istället för 
att koda citaten. Under hela analysprocessen har återgång till läsande av hela dokumenten gjorts med 
jämna mellanrum.  



 
 

16 

8.6 Etiska överväganden 
För att få en så stor spridning i materialet som möjligt samlades ett tjugotal åtgärdsprogram med 
tillhörande utredningsdel in. Funderingar kring om de ansvariga pedagogerna skulle tillfrågas eller om 
det ansågs vara tillräckligt att få ett godkännande från skolledningen övervägdes. Funderingar kring 
om elever och föräldrar behövde tillfrågas ställdes också. Eftersom åtgärdsprogram är en offentlig 
handling och allt material skulle behandlas konfidentiellt beslutades att skolledningens samtycke 
skulle räcka. Insamlandet av godkännande från varje pedagog, elev och föräldrar skulle vara både 
tidskrävande och försvåra forskningskravet. Vetenskapsrådet (2002) menar att forskningskravet alltid 
måste ställas mot individskyddskravet som innebär att alla människor ska vara skyddade från 
otillbörlig insyn. Individskyddskravet består av fyra huvudprinciper; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Informationskravet 
uppfylldes gentemot skolledningarna på de fyra utvalda skolorna genom brev per mail (Bilaga 1). 
Skolorna erbjöds också att författaren skulle presentera resultaten på respektive skola vid ett senare 
tillfälle. För att säkerställa allas konfidentialitet ombads rektorer, specialpedagoger eller speciallärare 
att följa de urvalskriterier som arbetats fram för att sedan avidentifiera utredningar och åtgärdsprogram 
innan insamlandet. Materialet presenteras också genom teman för att det ska vara svårare att 
identifiera individerna. Det insamlade materialet kommer efter användandet att strimlas. Samtliga 
skolor kommer att få en uppsats efter färdigställandet. I och med detta anses de fyra forskningsetiska 
grundkraven uppfyllas.  

9. Resultat  

9.1 Begreppet åtgärdsprogram i 
resultatredovisningen 
I denna studie har material från två liknande mallar samlats in. Båda mallarna kan sägas bestå av två 
delar. Den första mallen gällde från 2010 till oktober 2011 och den andra från november 2011 och 
framåt. Från och med november 2011 har kommunen gjort vissa ändringar som anpassning till ny 
läroplan och skollag.  
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Innehållet i mallarna är till stora delar lika. Skillnaden ligger snarare i benämningar av 
åtgärdsprogrammens delar samt omstruktureringar av dessa. 

 

Tabell 1 Båda mallarnas första del och deras rubriker och underrubriker 

Mall 1. Kartläggningsdel/ 

ÅTGÄRDSPROGRAM 

Mall 2. UTREDNING av elevs behov av särskilt 

stöd, 3kap 8§ Skollagen 

Medverkande Medverkande 

Kartläggning 

   Inventering/sammanfattning av nuläge 
   Problembeskrivning 
   Prioriterat område 

 

Inventering 

 Problembeskrivning 

 Prioriterat område 

Problemförklaringar på olika nivåer 

• Skolnivå 

• Undervisningsnivå 

• Gruppnivå 

• Individnivå 

Problemförklaringar på olika nivåer 

• Skolnivå 

• Undervisningsnivå 

• Gruppnivå 

• Individnivå 

 Sammanfattning 

   Bedömning inför beslut om åtgärdsprogram 

 

Tabell 2 Båda mallarnas andra del med rubriker och underrubriker  

Mall 1: Mål och åtgärder 

ÅTGÄRDSPROGRAM  

 

Mall 2: ÅTGÄRDSPROGRAM enligt 3 kap 9§ 

Skollagen 

 Sammanfattning av elevens behov 

Mål och åtgärder 

• Elevens/barnets namn 

• Långsiktigt mål 

• Mål att uppnå inom åtta veckor 

Långsiktigt mål 

 Mål att uppnå inom åtta veckor 

Åtgärder på olika nivåer 

• Skolnivå 

• Undervisningsnivå 

• Gruppnivå 

• Individnivå 

Åtgärder på olika nivåer 

• Skolnivå 

• Undervisningsnivå 

• Gruppnivå 

• Individnivå 

Uppföljning Uppföljning 

Underskrift Underskrift 
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Eftersom versionerna inte är helt identiska har endast de rubriker som överensstämmer i de två 
versionerna valts ut för analys. Under mallens olika rubriker presenteras de kategorier som hittats i 
materialet. För att ha möjlighet att följa vilka citat som kommer från samma åtgärdsprogram3 har 
skolorna benämnts skola A-D och de insamlade åtgärdsprogrammen har dessutom fått en siffra mellan 
1 och 6. I resultatet presenteras först kort de olika skolorna samt vilka årskurser de olika 
åtgärdsprogrammen kommer ifrån. Resultatet redovisas sedan med hjälp av mallens rubriker.  

9.2 Presentation av skolornas åtgärdsprogram 
På skola A uppfylls urvalskriterierna och två åtgärdsprogram handlar främst om en social problematik 
men även i dessa två åtgärdsprogram utreds eleverna kunskapsmässigt även om ansvarig pedagog 
upplever att eleven är normalbegåvad och inte har några uppenbara svårigheter. Därefter fokuseras 
åtgärderna på att fylla de kunskapsluckor som eleven uppvisar genom att ge anpassade uppgifter och 
extra stöd.  

På skola B handlar problematiken i tre av fyra åtgärdsprogram om en blandad problematik med både 
sociala och kunskapsmässiga svårigheter. Det fjärde åtgärdsprogrammet handlar om en nyanländ elev 
som verkar ha inlärningssvårigheter men på grund av mammans och elevens knappa språk är det inte 
helt lätt att avgöra vad svårigheterna beror på. De långsiktiga målen på skola B fokuserar på 
färdigheter och inte några direkta kunskapsmål. Det handlar om att antingen kunna delta i 
undervisningen eller att kunna arbeta mera självständigt.  

Skola C har lämnat fyra åtgärdsprogram som fokuserar nästan uteslutande på social problematik. Det 
sker ingen pedagogisk utredning kring kunskapsluckor utan det lämnas med att klassläraren anser att 
de är normalbegåvade i tre av de fyra åtgärdsprogrammen. I det fjärde visar ett Wisc-test att eleven har 
en svag begåvning och skolan väljer att uteslutande fokusera på trygghet, relationer och samspel med 
kamrater samt undervisningsstrukturen.  

Åtgärdsprogrammen på skola D visar i samtliga fall på mindre allvarliga svårigheter. Två 
åtgärdsprogram visar på en blandad problematik medan de tre övriga fokuserar uteslutande på mindre 
allvarliga matematiksvårigheter. På skola D fokuseras kunskapsinhämtningen för eleven som i 
samtliga fall i det enskilda ämnet sker i mindre undervisningsgrupper där några elever från klassen 
ingår. Lärarens ansvar för att hålla ordning i klassen betonas i ett av åtgärdsprogrammen.  

 
  

                                                        
3 När det endast står åtgärdsprogram avses även den tillhörande utredningsdelen.  
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Tabell 3 Bakgrundsuppgifter till utredning och åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogramsbenämning Årskurs Kön Medverkande 

elev 

Medverkande 

förälder 

A:1 3 Pojke Ja Ja 

A:2 1 Pojke Nej Ja 

A:3 1 Pojke Ja Ja 

A:4 5 Pojke Ja Ja 

A:5 5 Flicka Ja Ja 

A:6 6 Pojke Ja Ja 

B:1 4 Pojke Ja Ja 

B:2 4 Pojke Nej Nej 

B:3 4 Flicka Nej Ja 

B:4 5 Pojke Nej Nej 

C:1 1 Pojke Nej Nej 

C:2 1 Pojke Nej Ja 

C:3 3 Pojke Nej Nej 

C:4 1 Pojke Nej Ja 

D:1 3 Pojke Ja Ja 

D:2 3 Flicka Ja Ja 

D:3 3 Flicka Ja Ja 

D:4 2 Pojke Ja Ja 

D:5 3 Pojke Ja Ja 

Utredningarna och åtgärdsprogrammen handlar om 15 pojkar (79 %) och 4 flickor (11 %).  

9.3 Utredningsdel 
Den första rubriken i utredningsdelen är medverkande. Minst en förälder deltar i femton av nitton 
utredningar och eleverna deltar i elva av nitton utredningar. I utredningsdelen presenteras sedan 
inventering, problembeskrivning, prioriterat område och problemförklaringar.  

9.3.1 Inventeringen 

Under inventeringen förväntas elevens, vårdnadshavares och skolrepresentanters syn på situationen 
inventeras. Styrkor, resurser och svårigheter som finns i skolan, i undervisningen, i gruppen och hos 
individen skall tas upp enligt de skriftliga anvisningar (bilaga 2) som följer med blanketten: 
”Utredning av elevs behov av särskilt stöd”. Utöver anvisningarna på blanketten har ca 45 minuter 
repetitionsfilm lagts ut med tillhörande powerpointanteckningar på en intern webbportal. Där går att 
läsa att pedagogen ska göra en ”konkret beskrivning av det som utgör problem för individen samt 
beskriva individens och närmiljöns resurser och behov” (bilaga 2) i inventeringen. I 
blankettanvisningarna nämns alltså ingenting om att formulera sig utifrån individens och närmiljöns 
behov vilket framhävs i powerpointpresentationen. Ytterligare en svårighet uppstår när 
blankettanvisningarna inte tar hänsyn till områden utanför skolan medan powerpointpresentationen 
talar om att individen och närmiljöns resurser och svårigheter skall inventeras. Anvisningarna och 
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powerpointanteckningarna ger därmed motstridig information. Avsikten med inventeringen är att den 
ska vara det grundmaterial som hela åtgärdsprogrammet sedan bygger på. Inventeringarna varierar 
mellan att vara ett par rader till att vara två sidor fulla med information.  

På skola A sker noggranna utredningar av elevernas kunskapssvårigheter genom en mängd olika 
screeningtest; UMESOL, Frostig, Provia, Analyssamtal enligt Wittingmetoden. På skola B används 
vissa test men specialläraren gör också en grundläggande utredning av elevernas språkliga utveckling. 
På skola C handlar utredningarna främst om sociala svårigheter och kunskapen kommer i skymundan. 
På skola D handlar problematiken främst om måttliga kunskapssvårigheter och ingen större vikt läggs 
vid att göra en omfattande inventering. Vilka teman som betonas i inventeringarna varierar från 
utredning till utredning. Gemensamt för samtliga utredningar är att de mest frekventa kategorierna 
behandlar elevens egenskaper som orsak till problemen. Vid analysen av inventeringarna har två 
perspektiv varit rådande utifrån helhetsmodellen (Kylén, 1979): individ- och miljöaspekter. 

Först presenteras frekvensen av de individinriktade kategorier som framträtt i studien (figur 1). Det är: 
elevens kunskapssvårigheter, elevens sociala svårigheter, elevens styrkor, elevens behov och elevens 
röst. De individinriktade kategorierna illustreras därefter med hjälp av citat från inventeringen. 
Därefter presenteras frekvensen av de kategorier som avser att behandla eleven i samspelet med miljön 
och andra individer (figur 2) med åtföljande illustrativa citat. Miljökategorierna är: Bakgrund, 
relationen till andra barn, relationen till lärare och andra vuxna, förälders röst, samt resurser, 
svårigheter och styrkor i miljön. Även om utredningarna fokuserar antingen på kunskapsproblematik 
eller en social problematik så är problematiken oftast komplex och omfattar både en social och 
kunskapsmässig sida.  

Individinriktade kategorier i Inventeringen 

 

Figur 1 Förekomst av kategorierna med elevfokus i inventeringen (n=19). 
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Kunskapssvårigheter	  
I femton av de nitton åtgärdsprogrammen tas ämnessvårigheter upp. De svårigheter som beskrivs är 
främst matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter eller en kombination av dessa två. Men i 
flera utredningar framkommer att eleverna har svårigheter i de flesta ämnen.  

Matematiksvårigheter ”X har emellertid haft och har fortfarande svårt med 

delar av matematiken. Det tar tid för henne att befästa 

kunskaperna.” (A:5) 

”X har svårt med taluppfattning…X har svårt att se 

rimligheten i de uppgifter hon gör.” (D:2) 

”X är osäker och tycker matematik är svårt.” D:3 

Läs- och skrivsvårigheter ”…framgick att X har specifika läs- och 

skrivsvårigheter och behöver en strukturerad 

läsundervisning.” (A:4) 

”X är inte diagnostiserad men har tydliga drag av 

dyslexi. Stora svårigheter med läsning.” (B:3) 

Matematik och läs- och skrivsvårigheter ”…såg att han inte hade nödvändig språklig 

medvetenhet eller uppfattning om antal och tal.” (A:2)  

”Vid sedvanlig kontroll fann hans lärare att han 

endast kunde två av alfabetets bokstäver. 

Bokstavsarbetet har gått långsamt…Även inlärningen i 

matematik går långsamt” (A:3) 

 

”Matematik är generellt sett väldigt invecklat för X. 

Uppgifter med långa instruktioner är svåra… Har 

stora svårigheter med svenska speciellt med att läsa 

och skriva.” (B:1) 

engelska ”Läraren ser att X har svårt med att lära sig engelska 

så att han klarar de mål som ska nås.” (A:4) 

Finmotorik ”Han har svårt att forma bokstäverna och siffror.” 

(C:2) 
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Sociala	  svårigheter	  
I tolv av utredningarna tas sociala svårigheter upp i inventeringen. Den fråga som främst besvaras är 
fråga 4: Finns det något som eleven gör som han/hon inte borde göra alls?4  Flera av eleverna 
beskrivs hamna i många konflikter ofta med aggressiva beteenden som följd. I de fall orsaker anges i 
inventeringen står att eleven är osäker och har brist på självförtroende eller att eleven har behov av att 
bli sedd. Andra problembeteenden är att inte ta ansvar för sina läxor, inte följa instruktioner, att ha ett 
överdrivet kontrollbehov, att vara slarvig men också att inte ta tillräcklig plats i gruppen eller att ha 
vissa kognitiva hinder som försvårar gemenskap.  
 

Aggressivitet/konflikter ”Reagerar spontant med att slå med knuten näve 

i mage eller ansikte, spotta i ansikte, sparka på 

benen, kasta kottar eller pinnar på barn som han 

är arg på eller som bara råkar stå i hans väg. 

Det gör han även om en pedagog står intill.” 

(C:1) 

Osäker/brist på självförtroende ”I många situationer visar X osäkerhet om vad 

han kan och brist på självförtroende.”  (A:1) 

Följer inte instruktioner ”X vill inte läsa. Vägrar att läsa när boken är 

framme, slår ihop boken och sätter armarna i 

kors eller går någon annanstans. Uttrycker ”jag 

tänker inte” (B:3) 

Kontrollbehov ”Vill ha koll på alla. Vill höra och se allt.” (C:2) 

Slarvig/bråttom ”Vill inte skriva och göra saker ordentligt utan 

slarvar.” (B:1) 

Kognitivt hinder ”Han hade svårt att uppfatta det som pågick och 

under samlingar och lek och tog sällan kontakt 

med sina kamrater.” (A:2) 

Osynlig ”arbetar oftast i det tysta och frågar sällan om 

hjälp” (D:2) 

Koncentration ”…men eftersom han är mycket orolig och 

okoncentrerad på lektionerna och arbetet kan 

följden bli…” (A:1) 

 

Ansvar ”Gör sällan läxor och glömmer saker hemma.” 

(B:3) 

	   	  

                                                        
4 Fyra frågor formuleras i repetitionsfilmerna. De presenteras under rubrik 9.3.2 problembeskrivning. 
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Styrkor	  
I tolv (12/19) av inventeringarna tas elevs styrkor upp. Styrkorna är främst sociala i sin karaktär. 
Några inventeringar beskriver styrkor som är mer inriktade på kunskap. Sociala styrkor handlar om att 
eleven är lugn, artig, flitig, uthållig, kreativ, hjälpsam, snäll, positiv, aktiv, vågar ha egna åsikter, vill 
göra sitt bästa, kan samarbeta. Kunskapsinriktade styrkor är att eleven är omvärldsorienterad, kan 
resonera logiskt, realistiskt och att eleven är mycket verbal.  

Sociala styrkor ”Han vågar ha egna åsikter och delger gärna vad han 

tycker och tänker…” (D:1) 

”Hon har många kamrater och kan arbeta med de 

flesta i klassen.” (D:2) 

”X skolarbete präglas av hennes förmåga att alltid 

göra sitt bästa. Hon deltar aktivt på de olika 

lektionerna under skoldagarna” (A:5) 

”Han arbetar flitigt och uthålligt med sina uppgifter”. 

(A:6) 

Kunskapsinriktade styrkor ”Omvärldsorienterad” (A:3) 

”logisk och realistisk i diskussioner”. (B:3) 

”X är mycket verbal, kommer ihåg det han hört och 

sett” (C:2) 

I några utredningar beskrivs styrkor som är inriktade på kunskap men i de flesta är styrkorna inriktade 
på sociala styrkor.  

Behov	  
I tolv (12/19) av inventeringarna tas ett till flera av elevens behov upp. Det handlar om sociala behov 
eller om behov av en viss undervisningsstruktur.  De sociala behoven handlar om att bli sedd, att 
behöva stöttning i kamratrelationer och känna trygghet i gruppen. Behov kopplade till 
undervisningsstrukturen är behov av struktur, återkommande rutiner, framförhållning, individuell 
undervisning och anpassat material.  Inga behov behandlar kognitiv förmåga eller inlärning.  

Sociala behov ”Har stort kontaktbehov…På rasterna behöver han 

stöd/hjälp för att avleda honom och andra innan det 

hettar till.” (B:1) 

”X har stort behov av att bli sedd” (C:2)  

”Stöttning i kamratrelationer…Sitta i en grupp med 

elever som han känner sig trygg med…X behöver få 

hjälp under fria aktiviteter och raster -vuxenstöd”. 

(C:4) 

Strukturella behov ”X behöver emellertid utökad tid när hon arbetar, då 

hon har en långsam arbetstakt.” (A:5) 

”Struktur och fyrkantighet” (C:4) 

”X arbetar oftast i helklass när vi har matematik och 

då får inte X den hjälp hon behöver.” (D:3) 
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När behov lyfts i utredningarna handlar det uteslutande om sociala och strukturella behov. Inga behov 
anknyter till kognitiv utveckling eller inlärning av något specifikt.  

Elevers	  röster	  
Enligt anvisningarna är det viktigt att utredningen är noggrant genomförd med alla berörda delaktiga. 
Elevens, vårdnadshavarnas och skolrepresentanternas syn på situationen skall inventeras.  

I de granskade utredningarna ser medverkandet olika ut. Sammanlagt uppges att elva elever medverkar 
i sina utredningar (11/19). I skola B medverkar en elev i sin utredning och i skola C medverkar ingen 
elev i de granskade utredningarna. I skola A och D medverkar eleven i alla granskade utredningar 
utom en vilken handlade om en elev i år 1.  

Tabell 4 Frekvensen elevmedverkan och elevens röst uppdelade på de olika skolorna  

Skola  Skola A Skola B Skola C Skola D Totalt 
Elevmedverkan 5 1 0 5 11 
Elevs röst 2 3 4 2 11 
Som synes ovan är det inte samma elever som står som medverkande vars röst syns i texten i 
utredningarna. 

Elevens syn på sin skolsituation framkommer till viss del i elva av de granskade inventeringarna men 
det som står är kortfattat och det är ofta svårt att uppfatta om det är lärarens observation av eleven som 
formulerats eller om eleven uttalat det själv och i så fall i vilken kontext. Det är heller inte samma elva 
inventeringar där rösten syns som där eleverna angetts som medverkande. Tendensen verkar vara att 
det är mindre troligt att elevens röst syns i inventeringen om eleven uppges som medverkande.  I sex 
av åtgärdsprogrammen ingår uttalanden om att eleven tycker om något speciellt i samband med att 
pedagogen beskriver elevens starka sidor. I de inventeringarna står eleven med som medverkande i 
hälften (3/6). Exempel är: ”Tycker mest om gymnastik… ”, ”tycker om att arbeta i matematikboken” 
eller ”X tycker att skolan är rolig.” 

I de övriga fem inventeringarna formuleras elevens röst genom inledande ord som: uttrycker, säger, 
enligt egen utsago, nämnt, berättat, beskriver, känner och upplever. I dessa utredningar står eleven 
som medverkande i knappt hälften (2/5). 

 

Elevens röst i inventeringen:  Följs upp senare i 

åtgärdsprogrammet: 

”Han har i samtal med Y berättat och 

visat att han t ex inte kan 10-

kamraterna utan räknar på fingrarna. 

(A:1) 

”Han uttrycker att han inte orkar 

arbeta med skolämnen…” (B:2) 

”Hon säger att hon inte riktigt ser det 

hon läser…” (D:3) 

”Han skulle enligt egen utsago helst 

vilja sitta i ett eget rum tillsammans 

med en lärare… Han har nämnt att 

han känner sig otrygg” (C:1) 

  Mål: X lär sig 10-kamraterna 

och… 

 

 

Ingen uppföljning 

 

 

Står i kö till ögonläkare 

 

Placering i klassrummet längst 

fram, slutar fritids 
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”Han beskriver sin egen oro…” (A:1) 

”Han känner sig ibland utanför…” 

(C:4) 

”Han upplever att läxorna är för 

långa….”. (C:4) 

Ingen uppföljning 

Stöd i kamratrelationer 

 

Får anpassade läxor 

I nästan samtliga fall då eleverna uttrycker något som går att åtgärda finns det åtgärder eller mål som 
svarar mot elevernas önskningar. Däremot handlar elevens röst sällan om den centrala 
problembeskrivningen.  

Miljöinriktade kategorier i Inventeringen 

Kategorier som tas upp som är kopplade till miljön handlar om: Föräldrars röst, bakgrund, relationen 
till andra barn, relationer till lärare och andra vuxna och resurser, svårigheter och styrkor i 
närmiljön. 

 

 

Figur 2 Förekomst av kategorierna med fokus på miljön i inventeringen. 
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Föräldrars	  röster	  
I femton utredningar (15/19) medverkar minst en förälder. I fem av sex utredningar medverkar 
föräldrarna på skola A och i samtliga på skola D. Föräldrarna medverkar i hälften (4 av 8) av de 
granskade utredningarna på skola B och C. 

Tabell 4 Antalet föräldrar som medverkat samt förälders röst i inventeringarna uppdelat på de fyra 

skolorna 

Skola Skola A Skola B Skola C Skola D Totalt 

Föräldramedverkan 5 2 2 5 11 

Förälders röst 2 2 1 0 5 

Föräldrarna kommer delvis till tals i fem av de granskade utredningarna (5/19). Det betyder att de 
tilldelas en röst i en tredjedel av de utredningar som de medverkar i.  

I de fall föräldrarnas röst syns handlar det om att ge ytlig bakgrundsinformation eller påtala 
svårigheter, brister eller behov hos eleven:  

Bakgrundsinformation ”Föräldrarna skiljdes när X var två år” (B:4) 

”Numera pratar både pappa och mamma bara svenska 

med honom …” (A:2) 

”…svårt att avbryta en aktivitet för att övergå i en 

annan…oroar sig för saker i förväg…” (C:4) 

 

Svårigheter ”…upplever att han har koncentrationssvårigheter och 

att han kan provocera sin omgivning…” (A:1) 

”Han gör inte sina läxor utan säger att han inte har 

några”. (B:1) 

 

Behov ”…mår bäst om…” (C:4) 

”De ser hans behov av individuellt vuxenstöd så ofta 

som detta är möjligt.” (A:1) 

Föräldrars röst handlar om att ge bakgrundsinformation eller information om eleven i form av 
svårigheter eller behov hos eleven. I de fall föräldrarnas röst märks går den i linje med pedagogernas 
uppfattningar. 
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Bakgrund	  
I femton utredningar ges någon form av historisk bakgrund till elevens nuläge. Bakgrundsinformation 
ges när det handlar om nyanlända elever, elever i familjer med sociala svårigheter eller vilken form av 
särskilt stöd eleven fått tidigare i undervisningen. I elva utredningar tas tidigare åtgärder upp och 
redovisas. Det handlar om utredning, anpassat material, enskilt stöd eller stöd i mindre 
undervisningsgrupp, punktbevakning och placering i klassrummet. I sju av dessa upprepas samma 
åtgärder senare under rubriken åtgärder.  

Social historik ”Kontakt med barnpsykiatrin angående X 

svårigheter. Familjen kontakt med 

socialtjänsten…” (A:1) 

”…träffade X och hans familj en skolpsykolog 

angående X svårigheter…”, (A:6) 

Specialpedagogiskt stöd ”Arbetade med att knäcka läskoden förra 

terminen och ma kom i skymundan.” (D:5) 

”…har gått hos specialpedagog i ungefär två 

terminer…” (B:3) 

Nyanländ/SvA- elev ”X gick i förberedelseklass under ht-xx där han 

byggde upp ett bra ordförråd.” (D:4) 

”Började på skolan i förskoleklass. Mamma och 

pappa pratar svenska hemma…X är frisk och är 

inte allergisk mot någonting” (A:2) 

”Har gått på X-skolan sedan förskoleklass. Hans 

hemspråk är…” (A:4) 

”varit i Sverige 1 ½ år…” (B:4) 

”X läser SvA i en mindre grupp…”(D:4) 

Anpassningar i klassrummet: Placering 

Material 

 

Hjälpmedel 

”X sitter efter beslut taget tillsammans med vuxen 

vid ett större bord” (C:1) 

”Dessutom har han övningar i dataprogrammet 

Lexia…” (A:4) 

”Han har använt daisyspelare.” (A:4) 

Bakgrunden handlar om att beskriva svenska-som-andra-språks-elevers familjeförhållanden, 
språkkunskaper samt den utveckling som pedagogerna känner till. Om eleven tidigare fått extra stöd 
och om det föreligger en social eller psykisk problematik beskrivs kontakter med barnpsykiatri och 
socialtjänst.  
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Relationen	  till	  andra	  barn	  
Lika vanligt är att relationen till kamrater nämns på ett eller annat sätt (15/19). Det handlar i fyra fall 
om fungerande kamratrelationer och i elva fall om icke fungerande relationer. 

Fungerande kamratrelationer ”Hon har många kamrater och kan arbeta med de 

flesta i klassen.” (D:2) 

”samarbetar bra med kamrater” (B:4) 

”bra kamrat” (A:3) 

”goda kamratrelationer” (A:5) 

Icke fungerande kamratrelationer ”svårt i kamratrelationer. missförstånd leder 

ibland till bråk och våldsamheter” (A:6) 

”irriterar sig och retar sig på klasskamrater…” 

(B:2) 

”I konflikter med kompisar stänger av och ger sig 

inte… ingen bästa kompis…” (B:1) 

”lyssnar inte på andra barn… saknar nära 

kamrat.” (B:3) 

 ”… hånar ibland öppet kamrater… rasistiska 

uttalanden mot kamrater” (A:1) 

”lek på hans villkor” (C:2) 

”… lekarna är ofta anfall-försvar…” (C:1) 

”tar sällan kontakt…” (A:2) 

Kamratrelationerna beskrivs flyktigt när det handlar om relationer som enligt pedagogen ser 
fungerande ut. De icke fungerande relationerna beskrivs nästan uteslutande utifrån elevens definierade 
problembeteende. Ett undantag är en beskrivning av leken som ett problem hos en hel grupp. När det 
gäller kamratrelationerna följs de upp i endast tre av åtgärdsprogrammen under åtgärder. I två fall 
handlar det om våldsamma pojkar som ges stöd/punktmarkeras på rasterna och i det tredje om en elev 
som har tydligt uttalade behov där delaktighet prioriteras högre än kunskapsmålen.  
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Relationen	  till	  lärare	  och	  andra	  vuxna	  
I tre inventeringar nämns något om lärarens agerande kring eleven eller något om relationen till andra 
vuxna. Det handlar om hur klassläraren tar hand om en elev efter konfliktsituationer och hur läraren 
hotar med att ringa hem för att få eleven att arbeta. I en av de redan nämnda och i en tredje inventering 
nämns elevens beteende i relationen till andra vuxna.  

Lärares agerande ”när jag tar med honom till klassrummet och han 

har lugnat ner sig så diskuterar vi vad som hände 

och han berättar sanningsenligt.” (B:1) 

”Vid samtal om att man måste ringa hem till 

mamma då kan hon tillfälligt göra det hon 

ska”(B:3) 

Relation till andra vuxna ”söker bekräftelse från andra vuxna” ”Hon är 

kontaktsökande, spelar över ibland när det t. ex. 

kommer in en ”ny” vuxen i klassrummet…” (B:3) 

Samspelet med läraren och andra vuxna beskrivs för att tydliggöra elevens svårigheter och eleven är 
också här problembäraren.  

Resurser,	  svårigheter	  och	  styrkor	  i	  närmiljön	  
I några inventeringar skriver pedagogerna om hur många pedagoger som arbetar i klassen. I nio av 
inventeringarna nämns också något om klassen. I de flesta fall handlar det om att tala om hur många 
som går i klassen eller att eleven går i en mindre grupp. I tre inventeringar beskrivs klassen som 
antingen en styrka eller som bidragande till elevens svårigheter.  

Kategorier Beskrivning i inventeringen Åtgärder 

Antal ”X går i år Z i en klass med 23 

elever.” (D:1) 

 ”X går i årskurs Z tillsammans 

med 20 klasskamrater.”(C:1) 

 ”går i en liten grupp med hög 

personaltäthet”. (B:2) 

 

 

 

 

 

 

Styrka ”Klassen som helhet upplevs 

väldigt lugn och trygg”. (D:4) 
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Svårighet ”Klass Z är en väldigt ”stimmig” 

grupp. Klassen består av många 

barn med specifika behov … 

störande moment för gruppen blir 

när läraren måste göra annat än att 

vara aktiv med barnens arbete 

under lektionen. (föräldrar som vill 

prata, telefonen som ringer, när 

lektionen avbryts av information 

från andra vuxna/lärare)… Detta 

skapar stor oro varje dag i 

klassen.” (B:3) 

”Det kan vara oroligt i 

klassrummet och X har svårt att 

koncentrera sig på sina uppgifter” 

(D:1) 

 Ingen åtgärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassläraren ska: ”skapa 

struktur, lugn och ro i 

klassrummet.” 

Av de två svårighetsbeskrivningarna av den omgivande miljön följs det ena upp under rubriken 
åtgärder. Där tar läraren på sig ansvaret för att skapa struktur och lugn och ro. Hur läraren ska arbeta 
med det framgår dock inte.   

9.3.2 Problembeskrivningen 

Problembeskrivningen är den tredje rubriken i utredningsdelen efter medverkande och inventering. 
Tanken bakom blanketten är att inventeringen ska utgöra en grund för problembeskrivningen. I de 
granskade utredningarna tas ny information upp i problembeskrivningen i elva av de nitton granskade 
utredningarna och i sju problembeskrivningar är all, eller nästan all information ny. I 
problembeskrivningen skall framgå när eleven är delaktig/inkluderad. I powerpointanvisningarna 
framgår att problemet ska skrivas utifrån vad individen gör: för ofta och för sällan. Här finns fyra 
frågor till hjälp:  

1. Är det något individen gör idag som vi vill att han eller hon ska göra oftare? 
2. Är det något som individen inte kan eller inte gör som han eller hon relativt snabbt och lätt skulle 

kunna lära sig?  
3. Är det något individen gör för ofta? 
4. Är det något som individen gör idag som han eller hon borde sluta med?    
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Det anges också som viktigt att allas röster får utrymme. Samtliga problembeskrivningar utgår från 
kunskapssvårigheter och sociala svårigheter och i enstaka fall nämns enstaka behov.  

Kunskapssvårigheter ”X har svårt med taluppfattning och arbetar oftast 

framåt utan att hon vet vad hon gör eller ska göra…”.  

(D:2) 

”X har svårt att lära sig avläsa klockan rätt och att 

beräkna tid…” (A:5) 

”X har svårt att lära sig hela alfabetsramsan och att 

känna igen alla bokstäverna…” (A:3) 

Sociala svårigheter 

Koncentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggressivitet 

 

 

 

 

 

 

Ansvar/motivation 

 

 

 

”X har svårt att sitta still och fokusera på sina 

arbetsuppgifter i skolan. Han har svårt att känna 

självtillit i sitt arbete… han visar även brist på respekt 

för sina kamrater och säger många fula saker till 

dem.” (A:1) 

”… Han har svårt att sitta still och ta muntliga 

instruktioner i grupp. Han tappar lätt fokus då.” (A:3) 

”X har svårt att koncentrera sig mer än fem min på 

lektionerna. Han har svårt att sitta med i samlingar…” 

(C:1) 

”När X inte har vuxenstöd har han stora svårigheter 

att påbörja, genomföra och slutföra uppgifter. Han har 

svårt att sitta stilla och vara tyst.” (C:2) 

”X har svårt att koncentrera sig i klassrummet 

eftersom han stör sig på olika saker som händer.” 

(C:3) 

”X kommer ofta i konflikt och lägger inte fokus på 

skolarbetet”. (D:1) 

”X blir aggressiv och slår, sparkar både vuxna och 

barn…” (C:3) 

”...Han använder våld och kränker såväl barn som 

vuxna på skolan.” (C:1) 

”… Han har svårigheter att kontrollera sin ilska” 

(A:6) 

”Han tar inte ansvar för sina läxor” (D:4) 

”X har bråttom och arbetar på utan att hon vet vad 

hon ska göra” (D:3) 

”X saknar motor att genomföra och fullfölja sina 

åtaganden…” (B:2) 

”vill inte göra uppgifter hon tilldelas.” (B:3) 

  



 
 

32 

Behov ”X behöver ett lugnt tempo när han själv läser 

anpassade texter, så att han inte gissar…” (A:4) 

”Behöver hjälp med att hitta strategier i 

konfliktsituationer så att han kan undvika att gå för 

djupt i dem.” (B:1) 

De sociala svårigheter som beskrivs blir hinder för aktivitet och delaktighet. Även de 
kunskapssvårigheter som beskrivs skulle kunna handla om situationer där eleverna har svårt att delta. 
Behoven utgår från vilka förutsättningar som eleven behöver för att kunna vara delaktig.  

9.3.3 Prioriterat område 

Den fjärde rubriken i utredningsdelen är prioriterat område. Under prioriterat område står i 
blankettanvisningarna att: elev, vårdnadshavare och skolrepresentanter skall enas om en gemensam 
problembeskrivning. I powerpointanvisningarna står att prioriterat område innebär ett område där 
förändring ska ske och att det kan skrivas fram som långsiktiga förändringar och kortsiktiga mål men 
ha tydlig anknytning till det som utgör problem. Powerpointpresentationen betonar också att det är en 
prioriteringsordning som formuleras under denna rubrik. I några utredningar formuleras prioriterat 
område som en kortare problembeskrivning. Det handlar om sociala svårigheter. I samtliga 
utredningar som fokuserar på kunskapsmål formuleras det antingen som mål att uppnå, arbetsområden 
eller utifrån elevens behov. 
 

Sociala svårigheter ”Elev har stora koncentrationssvårigheter” (C:2) 

”vill inte/vägrar göra uppgifter hon tilldelas, 

särskilt vid läsuppgifter.”(B:3) 

”Elev använder våld och kränker såväl barn som 

vuxna på skolan. Han stör arbetsron i 

klassrummet.” (C:1) 

Behov ”Vi prioriterar X samspel med kamraterna i 

gruppen och hans behov av struktur.” (C:4) 

Mål att uppnå ”konfliktfria raster” (B:1) 

”Att genomföra skolarbete med X. Inte hota sin 

omgivning.”(B:2) 

Arbetsområde ”X får arbeta mer med additions- och 

subtraktionstabellerna…” (A:1) 

”Lästräning, Taluppfattning” (D:4) 

”Inlärning av det svenska språket…” (B:4) 

De anvisningar som pedagogerna har att följa under prioriterat område är motstridiga och 
pedagogernas sätt att skriva skiljer sig markant åt. I de fall sociala svårigheter tas upp är de knutna till 
individen.  

9.3.4 Problemförklaringar 

Den femte rubriken i utredningsdelen är problemförklaringar som ska behandlas på fyra nivåer. Här 
uppmanas pedagogerna att återknyta till ett individ- och miljöperspektiv efter att ha utgått från ett 
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individfokus under problembeskrivning och prioriterat område. Enligt powerpointanvisningarna finns 
förklaringar på olika nivåer, i den sociala omgivningen, i den fysiska miljön och hos individen själv, 
och samspelet dem emellan. Blankettanvisningarna menar att pedagogen också ska utgå från elevens 
intressen och behov. De förklaringar som anges är inte heltäckande från skolnivå till individnivå och i 
många utredningar saknas en eller två nivåer helt. Alla utom en utredning innehåller 
undervisningsnivån medan skolnivån har hoppats över i åtta av nitton utredningar. I fem av de nitton 
utredningarna ges förklaringar som inte direkt går att hänföra till problembeskrivningen. Istället för 
förklaringar är det åtgärder: ”Skolan lägger ner två extra matematikpass/vecka.” och ”enskild 
undervisning”. Ibland är det beskrivningar: ”Många i klassen är oroliga när X är med i 
klassrummet”, och ”X kommer ofta i konflikt under trä- och metallslöjd.”  

Problemförklaringar på skolnivå  

I elva av nitton utredningar skrivs något på skolnivå. På skolnivå nämns svårigheter i miljön, ges rena 
miljöbeskrivningar eller anges elevens behov som förklaring till problemen.  

Svårigheter i miljön ”rätt skolverksamhet?” (B:2) 

”Dåligt med resurser, för lite individuell tid för X” 

(B:3) 

”X satt i enskilt rum tillsammans med pedagog under 

stor del av förskoleklasstiden. Han deltog inte i alla 

samlingar. I år 1 förväntades X ingå i klassen på lika 

villkor som övriga vilket inte fungerat.” (C:1) 

”Det är under vissa lektioner rörigt och pratigt i 

klassrummet” (D:2) (D:3) 

Beskrivning av miljön ”X går i en klass med 22 elever och har svårt att 

komma till ro, arbeta koncentrerat.” (C:3) 

”X går i en klass med 26 elever” (C:4) 

Elevens behov ”Han har behov av individuellt vuxenstöd för att hålla 

fokus på arbetet och för att få honom tillbaka till 

arbetet när han drar runt.” (A:1) 

”X klarar bäst att fungera när han får arbeta i liten 

grupp” (A:6)  

”X behöver ett hjälpjag” (C:2) 

”X behöver mer språkstöd på lektionerna än vad 

skolan kan erbjuda.” (D:4) 

Förklaringarna är kortfattade och ganska begränsade. Det är även tvivelaktigt om de kan anses vara 
förklaringar till problembeskrivningarna. I alla fall utom tre pekas eleverna ut som orsak till att 
verksamheten inte passar dem (C:1, D:2, D:3). 
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Problemförklaringar på undervisningsnivå 

Problemförklaringar på undervisningsnivån nämns i 18 av de 19 åtgärdsprogrammen. På 
undervisningsnivån förklaras problemen i form av att undervisningen eller materialet inte passar 
eleven. I ett par problemförklaringar uttrycks åsikter om hur de anser att undervisningen behöver se ut 
utan direkt koppling till eleven. En problemförklaring kan sägas beskriva en brist i miljön på 
undervisningsnivå. 

Undervisningen passar inte eleven ”lärarledda lektioner gör att hon uppträder 

ofokuserat” (B:3) 

”Undervisningen är på en språklig nivå att X har svårt 

att följa med.” (B:4) 

Materialet passar inte eleven ”arbetsmaterialet bör än mer anpassas efter X 

förmåga.” (A:2) 

”Läromedel med för svår textsammansättning och för 

långa texter.” (B:1) 

Viktigt att tänka på ”Det är viktigt att noggrant följa upp de screeningtest 

som görs årligen när svårigheter framkommer. ” (A:4) 

”… Det är viktigt att med hjälp av frågor fånga upp 

osäkerheter i undervisningen som ges…” (A:5) 

 

Undervisningens brister ”Det kan vara oroligt i klassrummet och X har svårt 

att koncentrera sig på sina uppgifter.” (D:1) 

Elevens behov ”återkommande och för honom begripliga rutiner och 

struktur i allt arbete behövs” (A:6) 

Beskrivning av situationen ”X kommer ofta i konflikt….” (C:3) 

I de flesta fall ses eleven som avvikande och den som inte passar in. Pedagogerna tar dock på sig 
ansvaret att utforma anpassat material eller att kompensera svårigheterna med hjälp av extra 
vuxenstöd. 

Problemförklaringar på gruppnivå 

I femton av nitton problemförklaringar nämns något på gruppnivån. I elva av de 15 
problemförklaringar som tar upp gruppnivån läggs fokus på individen och individens svårighet att 
anpassa sig till gruppen. I fyra problemförklaringar beskrivs problem kopplade till gruppen som 
helhet. I en problemförklaring förklaras problemen i klassen av elevens problembeteende.  

Individfokus ”Elev har svårighet att delta i såväl stor som liten 

grupp….”(C:1) 

”Elev har extra svårt att klara 

helklasslektioner”(C:2) 

”Han behöver arbeta i liten grupp eller enskilt 

när det är möjligt.”(A:1) 

”X har svårt att fokusera och vara koncentrerad 

när andra barn är med.” (A:2) 
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Gruppfokus ”väldigt stimmig grupp” med ”många barn med 

specifika behov”. (B:3) 

”Konflikter på rasterna” (B:1) 

”Gruppen upplevs ibland för stor…”.  (C:4) 

”Eleverna sitter i små grupper i klassrummet där 

de hjälper varandra.” (D:4) 

”många i klassen är oroliga när X är i 

klassrummet”. (C:3) 

I några problemförklaringar anges orsaker utanför eleven, men även i dessa fall är det oftast eleven 
som ses som avvikande genom att eleven inte klarar av gruppstorleken eller klarar av att sitta i 
smågrupper och så vidare.  

Problemförklaringar på individnivå 

Individnivån fokuserar främst på individens egenskaper. I en problemförklaring förklaras istället hur 
eleven ska få hjälp i klassrummet och i en annan problemförklaring fokuseras konsekvensen av ett 
visst beteende utifrån ett gruppfokus. 

Individens egenskaper ”X har en del brister i baskunskaperna…” (A:1) 

”X har svårigheter med taluppfattning…” (D:2) 

”X tar inte ansvar för sina läxor” (D:4) 

”X har en långsam inlärningstakt generellt…” 

(A:4) 

”X har försenad språklig utveckling…” (A:3) 

”X har stora brister i att kontrollera sina 

impulser…” (C:1) 

”Elev blir snabbt trött och tappar 

koncentrationen på uppgiften” (C:2) 

Gruppfokus ”Konflikterna tar för mycket tid.” (D:1) 

Undervisning ”X deltar i klassundervisningen och får när 

läraren upptäcker en eventuell svårighet, hjälp 

med detta….Hon får alltid tillgång till visuellt 

stöd…”(A:5) 

Det råder lite förvirring kring vad som är förklaringar och vad som är åtgärder eller beskrivningar. Till 
exempel är det som står på undervisningsnivå snarare en åtgärd än en förklaring.  
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9.4 Åtgärdsprogramdel 
I den andra delen av mallen utformas åtgärdsprogrammet som innehåller rubrikerna: långsiktiga mål, 
mål att uppnå inom åtta veckor och åtgärder på skolnivå, undervisningsnivå, gruppnivå och 
individnivå. Därefter finns rubrikerna uppföljning och underskrifter med men dessa presenteras inte i 
studien. 

9.4.1 Långsiktiga mål 

Under långsiktiga mål skrivs normen fram, det vill säga hur det ska vara när allt är bra. Anvisningarna 
säger att det ska framgå vad individen gör när målet är uppnått. Här riktar samtliga pedagoger in sig på 
ett individfokus vilket är i överensstämmelse med anvisningarna. Enligt anvisningarna ska det framgå 
vad eleven gör när målet är uppnått. I de flesta åtgärdsprogrammen står att eleven skall uppnå målen 
för årskursen som de går i (11/19). Andra kunskapsmål är att lära sig bokstäverna, lära sig koppla 
samman ljud-bokstav och lära sig läsa, lära sig talramsan 1-30 och förstå före och efter i talområdet 1-
10. I de sex åtgärdsprogram där eleverna har en ganska allvarlig social problematik fokuseras 
individuella sociala mål under långsiktiga mål.  

Kunskapsmål ”Målen för år 3” (D:4) 

”Målen i SvA år 3” (D:1) 

”X lär sig bokstäverna, kopplar samman ljud-

bokstav och lär sig läsa…” (A:2) 

”X ska kunna nå målen i matematik för år 6” 

(A:5) 

Sociala mål ”Ska utveckla sin läsning för att kunna arbeta 

mer självständigt… X ska göra sina läxor 

hemma… konfliktfria raster” (B:1) 

”Att delta i verksamhetens lektioner.” (B:2) 

”att delta i verksamhetens lektioner” 

”att X ska känna sig lugn, trygg och uppskattad… 

vara en bra kompis som inte använder sig av våld 

eller kränkningar ” (C:1) 

”X klarar av att genomföra sitt skolarbete 

koncentrerat. Att X klarar kamratrelationer utan 

konflikter” (C:2) 

Samtliga mål har ett individfokus. Här uppdelat på sociala mål och kunskapsmål.  
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9.4.2 Mål att uppnå inom åtta veckor 

Under kortsiktiga mål nämns bland annat att klara olika lexia-övningar, delmål för läsning, delmål för 
talförståelse och memorering av såväl alfabet som räkning. Sociala mål är bland annat att delta i 
samling, räcka upp handen och vänta på sin tur, få en ändrad attityd till läsning, sluta slå och kränka 
klasskamrater och leka utan punktmarkering.  

Kunskapsmål ”X lär sig första delen av alfabetsramsan från a-

p…” (A:2)  

”X ska förstå begreppet ”tal i bråkform”, d v s att 

hon kan dela en hel i olika stora delar…” (A:5) 

”Kunna läsa enklare texter med flyt. 

(Vingböckerna steg 10). (B:1) 

”Läsa ”stjärnsvenska nivå 7” med bra flyt och 

läsförståelse. Kunna skriva alla bokstäver på rätt 

sätt.” (D:1) 

”Kunna tallinjen 0-100, kunna tiotalsövergångar 

i huvudet.” (D:3) 

Sociala mål ”Att komma till ro i skolsituationen med hjälp av 

eget schema och eget rum.”  (B:2) 

”Få en ändrad attityd till läsningen och därmed 

vilja läsa.” (B:3) 

”Att X slutar slå och kränka sina klasskamrater… 

X ska kunna arbeta självständigt på sin plats…” 

(C:1)  

”Att X klarar att arbeta koncentrerat under 10 

minuter av en lektion. (C:2) 

Som framgår av citaten ovan är alla mål inriktade på att korrigera brister hos eleven.  

9.4.3 Åtgärder 

Åtgärder skall skrivas på de fyra nivåerna; skolnivå, undervisningsnivå, gruppnivå och individnivå. 
Enligt anvisningarna ska varje problemförklaring leda till en åtgärd, men det framgår också att 
åtgärderna ska tala om hur det konkreta målet ska uppnås. Under mål finns ett individfokus i 
anvisningarna medan det i problemförklaringarna framträder både ett individ- och ett miljöfokus. 
Liknande åtgärder finns på olika nivåer i olika åtgärdsprogram. En del pedagoger har valt att hoppa 
över en till två nivåer. 

Åtgärder på Skolnivå 

Åtgärder på skolnivå är formulerade i sjutton av nitton åtgärdsprogram. De flesta åtgärderna håller sig 
på mikronivån. I tretton av åtgärdsprogrammen fokuseras särskiljande insatser i form av enskilt stöd 
eller stöd i mindre undervisningsgrupp i enstaka ämnen från specialpedagog, speciallärare, 
fritidspersonal, SvA-lärare eller ospecificerad resurs. För en elev söker en av skolorna en 
inkluderingsresurs. I övriga fall handlar det om mesonivån i form av regelbundna möten med 
föräldrar, arbetsfördelning mellan föräldrar och skolrepresentanter i det fortsatta arbetet, få till stånd 
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möten mellan eleverna och nya lärare samt specialpedagogiska observationer och utredningar. Tre 
åtgärdsprogram (3/19) tar upp socialt stöd i form av punktmarkering på raster, att eleverna får 
möjlighet att lära känna ny idrottslärare innan bytet och ansökan om resurs i klassrummet. I ytterligare 
tre åtgärdsprogram nämns fysisk placering av eleven eller tillgång till hjälpmedel i form av en dator i 
klassrummet (3/19). Det vanligaste är att placering tas upp på gruppnivå men i enstaka fall kan det 
vara en organisatorisk fråga. I två åtgärdsprogram tas arbetsstrukturen upp i form av arbetsfördelning 
och regelbundna möten och slutligen efterfrågar föräldrarna i ett åtgärdsprogram specialpedagogiska 
observationer av eleven i klassrumssituationen.  

 

Figur 3 Förekomst av de olika åtgärderna på skolnivå. 

Som synes ovan är den absolut vanligaste åtgärden på skolnivå att eleven får stöd i en mindre grupp 
alternativt enskilt stöd under vissa skoltimmar (13/19).  Observation av klassrumsmiljön förekommer i 
endast ett åtgärdsprogram.  
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Åtgärder på undervisningsnivå 

Samtliga åtgärdsprogram innehåller åtgärder på undervisningsnivå. Den överlägset vanligaste åtgärden 
på nivån är anpassat material (13/19) vilket ibland preciseras som lexia-övningar, frågor till lilla 
aktuellt, bildstöd och konkret material. I alla 13 åtgärdsprogrammen riktas anpassningarna mot eleven. 
I ett åtgärdsprogram läggs ansvaret på klassläraren att skapa ordning och i två andra åtgärdsprogram 
uttrycks det otydligt huruvida det är riktat till hela klassen eller inte. Övriga åtgärder som nämns är: 
individuell instruktion, stjärnor, klistermärken, mail hem, att färdigheter ska tränas, att läraren följer 
upp att eleven förstår, att eleven får lyssna på lugn musik, att eleven får lyssna på bok och band som 
ett avbrott. Regler på bänken nämns också.  

Anpassat material ”X får tydligt avgränsade och anpassade 

uppgifter som ska utföras under de olika 

arbetspassen” (A:1) 

”X får ett anpassat material i svenska och 

matematik” (A:2) 

Fysisk placering av eleven ”X sitter på en plats där han kan arbeta ostört” 

(C:3) 

Bemötande av eleven i undervisningen ”Läraren ger X  

t. ex stjärnor i lexia-protokollet när god nivå har 

nåtts minst två gånger i följd.” (A:1) 

”Han får instruktion att klara lexia-övningarna 

som testen alstrar.”  (A:3) 

Ev. undervisning till hela gruppen ”Provia-test görs för att följa läsutvecklingen” 

(A:3) 

”Tydliga instruktioner. En instruktion i taget.” 

(C:2) 

Anpassad tid ”X får 2 extra lektioner i matematik/vecka” (D:5) 

Resultatet visar att pedagogerna nästan enbart, eller helt, riktar in sig på att individanpassa istället för 
att göra anpassningar i undervisningen till hela gruppen.  I enstaka fall kan åtgärden uppfattas som att 
den skulle kunna omfatta hela klassen men de kortfattade meningarna gör det svårförståeligt för en 
person som inte är en del av kontexten och kanske till och med för de som är en del av den.  
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Åtgärder på gruppnivå 

Femton av åtgärdsprogrammen innehåller åtgärder på gruppnivå. Placering av eleven på avskild plats 
är den vanligaste förekommande åtgärden på nivån (7/15). För övrigt förekommer stöd av extra 
personal, att eleven slutar på fritids, att vissa utvalda elever ingår i elevens grupp, att försöka dela 
klassen så ofta som möjligt och så vidare.   

Anpassat material ”Anpassade uppgifter i klassrummet” (D:4) 

Fysisk placering av eleven ”Han får möjlighet att sitta enskilt med 

fritidspersonalen när detta är möjligt” (A:1) 

”Egen arbetsplats” (B:3) 

Bemötande av eleven i undervisningen ”Extra stöd/hjälp på rasterna” (B:1) 

Ev. undervisning till hela gruppen  

Anpassad tid  

Organisation ”X får enskild undervisning angående läs- och 

skriv och både klassundervisning och enskild 

undervisning i engelska” (A:4) 

”X slutar på fritids” (C:1) 

Den vanligaste åtgärden är att eleven får en avskild arbetsplats eller sitter med utvalda elever för att 
lättare kunna fokusera på sitt skolarbete.  

Åtgärder på individnivå 

Åtgärder på individnivå inriktar sig nästan uteslutande på uppnåendet av målen. Undervisningsnivån 
och individnivån liknar varandra i stor utsträckning.  

Anpassat material ”Han använder konkret material för att stödja 

förståelsen och även som hjälp att fokusera” 

(A:1) 

Bemötande ”Får uppmuntran genom belöning, t ex spela ett 

spel, när det planerade arbetet är klart” (A:1) 

Genomförande ”ART” (B:2) 

Hemuppgifter ”Göra sina läxor hemma med hjälp av mamma” 

(B:1) 

Organisation ”Individuell undervisning. Läxhjälp på fritids” 

(C:2) 

Samtliga åtgärder inriktas mot att hjälpa individen enskilt.  

 

En del pedagoger delar upp lärarens uppgift och elevens uppgift på de respektive nivåerna. Det gäller 
främst skola A.  

Individnivå Undervisningsnivå 

”X får hjälp att uttala svåra engelska 

ljudkombinationer.” 

”X får förklarat…” 

 



 
 

41 

Andra pedagoger förklarar individnivå och skolnivå på liknande sätt: 

Individnivå Skolnivå 

”Gå till specialläraren” ”Tillgång till speciallärare” 

Kategorierna som framträtt på undervisningsnivå, gruppnivå och individnivå är i princip desamma. 
Det råder en viss förvirring kring var de ska placeras och ibland avses samma sak fast det formuleras 
lite olika. 

9.5 Sammanfattning 
De anvisningar som pedagogerna har att följa visar sig delvis motstridiga och svåra att följa. Samtliga 
anvisningar betonar dock vikten av miljöns påverkan på individen men trots det fokuserar utredningar 
och åtgärdsprogram nästan uteslutande på elevens egenskaper i form av styrkor, behov och svårigheter 
hos eleven. I sällsynta fall beskrivs miljön som bidragande till elevens svårigheter. I de fall svårigheter 
i miljön uppmärksammas är det inte heller självklart att det leder till någon form av åtgärd. I 
anvisningarna betonas också vikten av att elevers och föräldrars syn framgår. Resultatet visar att 
elevers röster framträder i knappt två tredjedelar av utredningarna och åtgärdsprogrammen medan 
föräldrarnas syn framkommer endast i en knapp tredjedel. I samtliga fall verkar konsensus råda med 
skolan.  Det visar sig dessutom att när eleverna står som medverkande är det mindre troligt att deras 
röst syns i utredning och åtgärdsprogram än om de inte står med. I de fall icke fungerande 
kamratrelationer eller relationer till andra vuxna tas upp i utredningar och åtgärdsprogram beskrivs 
elevens problembeteenden som orsak till svårigheterna. Problemen i kamratrelationerna leder sällan 
till någon form av åtgärd. Många pedagoger får svårigheter att hitta förklaringar på alla nivåer och 
skolnivå är överhoppad i mer än en tredjedel av alla utredningar. Ibland består undervisningsnivå och 
individnivå av ungefär samma innehåll och ibland består skolnivå och individnivå av ungefär samma 
innehåll. Vanligt förekommande är förklaringar som pekar på individens individuella svårigheter på 
samtliga nivåer. Eleven förklaras inte passa in varken i verksamheten eller i undervisningsformen. 
Trots det tar pedagogerna på sig ansvaret för att antingen anpassa material eller undervisning. 
Åtgärderna fokuserar dock främst på att erbjuda enskilt stöd eller stöd i liten grupp under vissa 
skoltimmar. De anpassningar som tas upp som åtgärder på undervisningsnivå fokuserar på att 
särbehandla eleven i klassrummet.  
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10. DISKUSSION 

10.1 Metoddiskussion 
Att samla in utredningar och åtgärdsprogram från de fyra skolorna visade sig svårare än väntat och de 
urvalskriterier som formulerats i förväg visade sig svåra för samtliga skolor att uppfylla. En skola 
lyckades tillgodose alla krav förutsatt att åtgärdsprogrammen fick hämtas även från vårterminen 2011. 
På en annan skola fanns inga nyskrivna åtgärdsprogram under höstterminen och under halva 
vårterminen 2012 och därför samlades åtgärdsprogrammen in från vårterminen 2011. På en skola 
visade det sig att det var specialläraren som ansvarade för skrivandet av samtliga åtgärdsprogram och 
på den fjärde skolan fanns endast tre åtgärdsprogram som skrivits under ht-2011 och det fjärde fick 
hämtas från vårterminen 2011. De svårigheter som skolorna haft ger också information om deras olika 
kultur kring skrivandet av åtgärdsprogram.  

10.1.1 Trovärdighet och äkthet 

Vid studier av dokument kan dokumenten bedömas utifrån Scotts fyra kriterier: autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman, 2002). Det finns ingen anledning att 
ifrågasätta autenticiteten eller trovärdigheten i dokumenten. Däremot kan dokumenten inte ses som 
objektiva sanningar av verkligheten eftersom de främst representerar det synsätt som den författande 
har och kan därmed innehålla förvrängningar och felaktigheter (ibid.). Dokumenten är offentliga 
dokument som diarieförs. De har därmed inte skapats för forskningsändamål. Dokumenten är 
förmodligen inte representativa i den bemärkelsen att de behandlar alla variationer av sätt att skriva, 
varken språkligt eller innehållsligt.  Urvalet kommer dessutom bara från fyra skolor och eftersom 
skolkulturen påverkar skrivandet kan det finnas skolor som har en skild kultur från dessa skolors. 
Resultatet betraktas ändå som representativt för de skolor som ingår i studien eftersom ett stort antal 
av de sist skrivna dokumenten samlats in, men självklart kan det även här finnas dokument som skilt 
sig från de studerade. Frågan om meningsfullhet är inte heller helt enkel att besvara, eftersom 
dokumenten i många fall består av kortfattade beskrivningar eller under vissa rubriker bara enstaka 
meningar. Det betyder att det i dokumenten finns många frågetecken kring hur författaren tänkt vilket 
minskar begripligheten. I den här studien presenteras därför många citat för att läsaren ska kunna 
skapa sig en egen bild av resultaten och kunna ta ställning till slutsatsernas riktighet.  

10.2 Resultatdiskussion 

10.2.1 Kritisk granskning av skolkultur och undervisning 

Trots att nationella dokument (Skolverket, 2001; 2003; 2008, & Lgr 11) försöker få lärarna att kritiskt 
granska både den skolkultur som de själva ingår i samt sin egen undervisning visar det sig i denna 
studie att det inte sker. Björck-Åkesson (2001) argumenterar för att problemförklaringar som ska 
sökas på flera olika nivåer skulle kunna vara ett sätt att vidga perspektiven hos pedagogerna. De mallar 
som utformats innehåller krav på att inventering, förklaringar och åtgärder ska innehålla information 
om de fyra olika nivåerna. De förklaringar som pedagogerna anger visar inte att deras perspektiv 
skulle ha vidgats. I åtgärdsprogrammen visar det sig också att det inte är helt lätt för pedagogerna att 
hålla isär de olika nivåerna och förstå var olika förklaringar skall skrivas. Vanligt förekommande är att 
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en till två nivåer hoppas över helt.  Det svåraste för pedagogerna är att hitta förklaringar som handlar 
om hur omgivningen påverkar eleven. Resultatet visar på svaga tendenser till att försöka finna 
förklaringar i den omkringliggande miljön men endast i ett fall leder det till någon form av åtgärd som 
är kopplad till den omkringliggande miljön. Istället för att problemförklaringarna öppnar upp för nya 
idéer till åtgärder verkar de planerade åtgärderna styra förklaringarna. De åtgärder som blir aktuella 
visar på ett kompensatoriskt perspektiv där eleven ofta blir utplockad för någon form av 
specialundervisning. Enligt Haug (1998) kan de kompensatoriska åtgärderna stigmatisera och 
marginalisera eleven. Den vanligaste åtgärden, enskilt stöd eller stöd i mindre undervisningsgrupp, 
förklaras oftast med att eleven har svårt att klara sig i den stora gruppen. Det är alltså, som Haug 
uttrycker det, eleven som avviker och beteendet eller kunskaperna som ska korrigeras. De åtgärder 
som nämns på skolnivå handlar om att tillhandahålla resurser som redan finns tillgängliga i 
organisationen antingen i form av personal på skolan eller pengar som finns att tillgå (centralt) för 
elever som är extra resurskrävande. En förklaring skulle kunna vara att pedagogerna inte upplever att 
de har möjlighet att påverka organisationen och därmed finner det irrelevant att lägga tid på att tänka 
på skolnivån. Lahdenperä (1997) pekar på att organisationskunskap saknas i pedagogernas utbildning. 
Ainscow (1999) menar att om man vill få förändringar till stånd i skolan måste förändringsarbetet ske 
hos pedagogerna.  

Om den avgörande anledningen till att skriva åtgärdsprogram är att få extra resurser kan ett 
individfokus ses som funktionellt ur ett lärarperspektiv (Lahdenperä, 1997). De åtgärder som främst 
nämns i de dokument som ingår i den här studien är kompensatoriska och handlar om att få tillgång till 
extra resurser. Det skulle kunna betyda att åtgärderna redan är formulerade när inventeringen görs 
vilket skulle kunna förklara en del pedagogers kortfattade och fragmentariska beskrivningar.  Det 
faller sig då också naturligt att reflektion kring den egna undervisningen faller utanför ramen för 
åtgärdsprogram.  

Denna studie grundar sig på dokumentanalys. En begränsning med en dokumentanalys är att det inte 
är säkert att det som står i dokumentet återspeglar det som faktiskt sker i verksamheten (Bryman, 
2002). Ett väl utformat dokument garanterar inte heller eleven en tillfredsställande skolsituation. 
Nästan alla pedagoger som jag mött i mitt arbete visar ett stort engagemang och omsorg om sina 
elever. Det är också viktigt att peka på att många pedagoger reflekterar kring sin undervisning och gör 
anpassningar i sitt vardagsarbete även om det inte dokumenteras. Grunden i Haugs (1998) 
demokratiska deltagarperspektiv är att alla elever hjälper till att förhandla fram hur 
undervisningssituationen ska se ut. Den här studien visar att pedagogerna kan identifiera svårigheter i 
undervisningsmiljön men inte hur undervisningen ska kunna anpassas till att omfatta alla elever. Om 
inte pedagogerna får stöd i den processen kan ett demokratiskt deltagarperspektiv bli en övermäktig 
uppgift för pedagogen. Ett dilemma i arbetet, och därmed i dokumentationen kring elever i behov av 
särskilt stöd, är att man samtidigt som man fokuserar på individen inte får glömma gruppen. Det är 
viktigt att fundera kring hur undervisningen kan ändras till att passa flera eftersom förändringarna då 
kan gynna samtliga elever. Ainscow (1999) menar att för att kunna uppfylla kravet på en skola för alla 
måste pedagogen inkludera alla i sin undervisning. I den här studien är särskiljande i form av enskilt 
stöd eller stöd i mindre grupp den vanligaste åtgärden tillsammans med individuellt anpassat material i 
klassrummet. Det är viktigt att påpeka att särskiljandet i de flesta fall görs i syfte att effektivisera 
elevernas kunskapsinhämtning och att pedagogen inte ser sig själv som förmögen att förse eleven med 
den hjälp som han eller hon anses behöva i klassrummet. I Lgr 11 betonas varje enskild individ och 
dess behov. Det finns en risk att ju mer pedagogen tänker på individen desto mindre tänker hon eller 
han på gruppen och tvärtom. Här uppstår erkännandets dilemma för pedagogen. Det som behöver 
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lyftas till diskussion är hur pedagogen ska kunna förses med de verktyg som han eller hon behöver för 
att kunna utveckla dokumentationen vidare till att omfatta både individ- och gruppnivå. 

Pedagogerna presenterar inte heller skolans resurser i särskilt stor utsträckning. Ibland nämns hur 
många pedagoger som finns i gruppen eller hur stort elevantalet är. Pedagogerna verkar acceptera de 
begränsningar som finns i organisationen och utgå från de resurser som faktiskt finns att tillgå. 
Specialpedagogens liksom speciallärarens kunskap och arbetssätt verkar styra vilken form av insatser 
eleverna får. Skolverkets studie (2003) visar att benägenheten att ta med lärarens undervisning i 
åtgärdsprogrammet minskar då antalet specialpedagoger är över 10 procent. Även om skolorna inte 
överskrider dessa 10 procent kan det vara möjligt att även tillgången till kringresurser gör att 
benägenheten att kritiskt granska sin egen undervisning minskar. I den här studien är mindre 
undervisningsgrupp en vanligt förekommande åtgärd vilket tyder på att antalet kringresurser är relativt 
stort.  

I dagens samhälle har kravet på dokumentationen ökat och pedagoger förväntas, i den undersökta 
kommunen, dessutom ha en systemteoretisk utgångspunkt. När pedagogerna identifierar en svårighet 
hos en elev förväntas de samtidigt kritiskt granska sin egen undervisning och den kultur som de själva 
är en del av. Lahdenperä (1997) kommer fram till att de få pedagoger som kritiskt granskar elevens 
undervisningsmiljö inte är direkt ansvariga för den. Kanske är det orimligt att lämna klassläraren 
ensam med det uppdraget. Den här studien visar, liksom tidigare studier (Andreasson, 2008; Isaksson, 
Lindqvist & Bergström, 2007; Lahdenperä), att miljön är knapphändigt beskriven. 
Åtgärdsprogrammen utgår från ett traditionellt perspektiv där eleven ses som problembärare även då 
pedagogen i slutändan tar på sig ansvaret för att individanpassa material och undervisning.  

Andreasson (2008) talar i sin avhandling om hur det lustfyllda lärandet, som enligt Lpo 94:a ska 
finnas, tas upp i dokumentationen men sedan inte återspeglas i åtgärderna. Åtgärderna är istället 
korrigerande och disciplinerande. I enlighet med Skolverkets riktlinjer (2001; 2003) och de skriftliga 
anvisningarna (bilaga 2) redovisar pedagogerna i den här studien styrkor och intressen hos eleverna i 
inventeringarna men dessa blir sedan osynliga i de följande delarna av utredningarna och 
åtgärdsprogrammen.  

Ett ytterligare problem menar Lahdenperä (1997) är att pedagoger inte har legitimitet att kritisera 
varandras undervisning. Hjörne och Säljö (2000) kommer fram till att i de diskussioner som förs på 
skolor i elevhälsoteamen kring elever i behov av särskilt stöd diskuteras sällan olika perspektiv 
eftersom deltagarna sällan konfronterar och ifrågasätter varandra. Asp-Onsjö (2006) visar att i de 
enstaka fall då personalen inte är överens framträder skolornas starka ambition att behålla 
definitionsmakten genom att personalen verkar enade utåt mot de föräldrar som ifrågasätter skolans 
syn på deras barn. Ett genomgående problem på skolorna verkar alltså vara att inte släppa in andra 
aktörers perspektiv. En lösning skulle kanske kunna vara att göra observationer i varandras klassrum 
och ge och ta kollegial feedback och att detta blev en del av pedagogernas vardag och något som alltid 
föregick skrivandet av utredning och åtgärdsprogram.  

10.2.2 Skolorna 

I studien har fyra skolor valts ut. Skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden. En stor andel 
elever har svenska som andra språk (50 % eller mer). Ett rimligt antagande är att skolorna därmed bör 
ha fler utredningar och åtgärdsprogram än andra skolor men vid efterfrågningarna visade det sig att det 
var svårt att få in det efterfrågade antalet och att utredningar och åtgärdsprogram inte alltid hinns med. 
Ur ett dilemmaperspektiv är en möjlig förklaring att pedagogerna brottas med att försöka hinna med 
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den dagliga verksamheten samtidigt som kravet på dokumentation ska uppfyllas. Förutsättningarna att 
hinna med dokumentationen är därmed begränsade. Att skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta 
områden borde också innebära att antalet åtgärdsprogram med en komplex problematik var högre. 
Frågan är hur svårigheterna att hinna med påverkar pedagogernas möjlighet att i komplexa fall göra en 
noggrann kartläggning5 som Asp-Onsjö (2006) kommer fram till är en förutsättning för ett 
framgångsrikt åtgärdsprogram. Den här studien visar att vissa pedagoger lägger mycket tid på att göra 
en noggrann inventering medan andra inte lägger någon större vikt vid inventeringen.  

10.2.3 Beskrivningen av individ och miljö ska väga lika tungt 

Enligt de systemteoretiska anvisningarna skall individfaktorer och miljöfaktorer ges lika vikt men 
samtidigt uppmanar de skriftliga anvisningarna (bilaga 2) pedagogen till ett individfokus under 
rubrikerna problembeskrivning, prioriterat område och mål. Frågan är om inte miljöfaktorer behöver 
lyftas även under dessa rubriker för att tankarna ska kunna följa med genom hela utredningen och 
åtgärdsprogrammet. I inventeringen förväntas pedagogerna göra en noggrann beskrivning av såväl 
individen som miljön och samtidigt betona relationerna där emellan men redan i inventeringarna 
fokuserar pedagogerna på elevernas svårigheter som ofta beskrivs ganska utförligt medan miljön och 
dess påverkan på individen är fragmentariskt och knapphändigt beskriven. Den knapphändiga 
beskrivningen av miljön gör att eleven blir bärare av problemen och möjliga miljöförklaringar blir 
svåra att identifiera. Pedagogernas tänkande färgas alltså främst fortfarande av ett traditionellt 
perspektiv. Anledningen till att en utredning görs och att ett åtgärdsprogram sedan utformas är att 
pedagogen eller någon annan identifierat problem hos individen. Att i den situationen själv utsätta sig 
och den kultur man är del av för kritisk granskning är inte en lätt uppgift men så länge problemet 
förblir olöst blir eleven utpekad som skuldbärare. I några utredningar problematiseras ändå miljön och 
försök till ett alternativt perspektiv gör sig gällande. Det handlar då om att den som skrivit 
åtgärdsprogram och utredning identifierat problem utanför eleven och i ett fall leder det till att 
pedagogen, i dokumentet, tar på sig ansvaret för en stökig arbetsmiljö. Den andra aspekten av miljön 
är den fysiska miljön (Kylén, 1979). Den fysiska miljön beskrivs inte heller särskilt noggrant utan 
reduceras till att elevens fysiska placering ändras och att eleven i enstaka fall får tillgång till 
hjälpmedel i form av dator eller daisyspelare.  

10.2.4 Kommunikation 

Systemteorin betonar vikten av en fungerande mesonivå vilket innebär att ha goda och levande 
relationer mellan de olika mikrosystemen (Klefbeck och Ogden, 2003). Då behöver relationerna 
mellan hem och skola fungera för att ge eleven möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Goda relationer 
betonas som extra viktiga i invandrartäta områden där risken för kulturkrockar är större, vilket i sin tur 
kan leda till det Kylén kallar störningar. Trots det är det inte en självklarhet att elever och föräldrar 
medverkar i utformandet av utredningar och åtgärdsprogram som sedan ska ligga till grund för elevens 
arbete och situation i skolan. I de få fall föräldrarnas röster syns förstärker de pedagogernas linje i 
utredningar och åtgärdsprogram. En förklaring till detta skulle kunna vara att föräldrarna känner att det 
är skolans uppgift att skriva och problematisera kring svårigheter i skolan samt att pedagogerna också 
upplever att det är de som är experter i skolan och har tolkningsföreträde. Detta bekräftas av tidigare 
studier (Asp-Onsjö, 2006). En viktig iakttagelse i den här studien är att elevens påstådda medverkan i 
utformandet av inventeringen verkar hindra elevens röst från att synas i dokumentet. En av 
förklaringarna är kanske det som Asp Onsjös studie från 2006 visar, det vill säga att pedagogerna på 
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skolan ofta redan i förväg har förhandlat fram vilken linje de ska hålla i samtalet med föräldrarna och 
att dokumentet dessutom ofta redan är färdigskrivet vilket försvårar föräldrars och elevers möjlighet 
till inflytande. Det skulle också kunna vara så att elevens närvaro gör att pedagogen inte tänker på vad 
eleven tycker och tänker eftersom pedagogen förväntar sig att eleven självmant ska bidra med det.  

Enligt Kyléns (1979) modell för helhetssyn och i systemteorin läggs också stor vikt vid interaktionen 
inom mikrosystemen. I många åtgärdsprogram nämns elevernas relationer till andra elever men den 
som skriver utgår främst från att det är elevens problembeteende som skapar problemen i 
kamratrelationerna och hur gruppen fungerar nämns oftast inte.  Det betyder att elevens påverkan på 
miljön beskrivs medan miljöns påverkan på eleven är helt eller nästan osynlig.  

Istället för en helhetssyn redovisar utredningar och åtgärdsprogram ett ensidigt samband: 

 

Individ X miljö 

 

Medan Kyléns modell för helhetssyn redovisar ett ömsesidigt samband: 

 

Individ X  miljö  

 
Målet med pedagogernas tvådagarsutbildning har varit att vidga pedagogernas perspektiv så att 
skrivandet av utredningar och åtgärdsprogram, omfattar den ömsesidiga påverkan som ständigt sker 
mellan eleven och miljön men också att ge en fördjupning och ökad förståelse för individaspekter med 
stöd i Kyléns modell för helhetssyn. Enligt Kylén behöver både den psykiska och den biologiska 
aspekten av individen beskrivas. Inom den psykiska aspekten är individens behov och känslor av 
central betydelse liksom tänkandet och minnet. I den här studien beskriver pedagogerna många behov 
som de upplever att eleverna har samt beskriver elevernas beteenden. Däremot framkommer inte 
individens tankar, upplevda känslor eller behov i utredningar och åtgärdsprogram. Hur kommer det sig 
då att detta inte sker trots att pedagogerna tydligt värnar om sina elever? En förklaring kan vara de 
svårtydda, förvirrande och motstridiga anvisningarna. Tankar och känslor nämns inte heller i 
blankettanvisningarna utan både skrivandet och anvisningarna har ett beteendeinriktat fokus.  

En annan förklaring skulle kunna vara att utredningsarbete inte ingår i lärarutbildningen och inte heller 
är något som en tvådagarsutbildning kan råda bot på. Ytterligare en svårighet är att pedagoger sällan 
ges den tid som ett noggrant utredningsarbete kräver. Pedagogerna har kanske också svårt att hinna 
med att föra lite djupare samtal med eleverna. Kanske har inte heller pedagogerna legitimitet att 
påverka organisationen liksom organisationen inte har legitimitet att påverka den kommunala 
organisationen kring skolverksamheter. Skolan har en budget att hålla och den organisation som 
byggts upp tillåter sällan avvikelser från grundplanen. Det anpassade material som nämns vid namn på 
de olika skolorna återkommer i åtgärdsprogrammen vilket pekar på att elever i behov av särskilt stöd 
arbetar med samma anpassade material. Det tyder på att pedagogerna har det material som skolan har 
tillgång till att laborera med. De känner sig alltså inte, och är kanske inte, fria att utgå från elevens 
behov. Pedagogerna utgår från de traditioner som finns på skolan. Pedagogerna förväntas bryta mot 
skolans traditioner samtidigt som de fogligt ska anpassa sig efter nya läroplaner och direktiv och 
frågan är om detta är en realistisk förväntning på en yrkesgrupp.   
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10.2.5 Individualism 

Dagens betoning av individen utpekas av en del forskare som en orsak till att särskiljande lösningar 
åter verkar öka. Detta motverkar en strävan mot en skola för alla (Helldin, 2002). Ett åtgärdsprogram 
kan sägas vara en del av den utvecklingen. Pedagogen tar på sig ansvaret för att göra vissa ändringar i 
undervisningen men det handlar främst om att eleven ska få annat material eller en individuell 
instruktion. Den här studien visar att anpassningar i undervisningen sällan riktar sig till hela gruppen 
utan handlar om ett sorts särskiljande av eleven även om det är inom ramen för den vanliga 
undervisningen. För det allra mesta föreslås anpassade uppgifter och läromedel för eleverna i behov av 
särskilt stöd men frågan är om materialet förbättrar elevernas förutsättningar att klara målen. En viktig 
fråga att ställa sig i detta sammanhang är om åtgärdsprogrammen förstärker särskiljandet. 

10.2.6 Avslutande tankar 

Helldin (2002) påpekar vikten av att tillåta fler perspektiv för att få en mer nyanserad bild av eleven 
samt för att inga åsikter skall bli förhärskande på bekostnad av de förtrycktas. För att förutsättningarna 
för skolan att våga öppna upp för påverkan från föräldrar krävs en förändrad syn på lärarrollen där det 
blir mera tillåtet att föra olika diskussioner på skolan. Skolans känsla av att de måste enas (Asp-Onsjö, 
2006) gör att den reella möjligheten till yttre påverkan blir i princip omöjlig.  

Min förhoppning är att den här studien ska bidra till den utveckling som kommunen har påbörjat och 
att skolorna i slutändan ska kunna utvecklas till att fostra fler elever till goda samhällsmedborgare.  

Tyvärr har inte de enkäter som utarbetats, delats ut och besvarats kunnat beaktas i den här studien på 
grund av tids- och utrymmesskäl. Enkäterna skulle ha gett pedagogernas syn på utbildning och 
utrednings- och åtgärdsprogrammall. Det ska bli intressant att i framtiden ta del av det resultatet som 
förmodligen kommer att bli ett bra komplement till den här uppsatsen.  

10.2.7 Vidare forskning 

Studien har utmynnat i en mängd olika frågor som vore intressanta att söka svar på: 
 
Att undersöka bakomliggande anledningar till att åtgärdsprogram upprättas. När och varför skriver 
pedagogerna åtgärdsprogram? Finns det grupper av elever som helt tappas bort? Vad formuleras först, 
inventering eller åtgärder?  

Hur ser elever och föräldrar på den centrala problembeskrivningen i sina åtgärdsprogram? Råder 
konsensus, som det ser ut som, i utredningarna i den här studien?  

Skiljer det sig vilka som får åtgärdsprogram i invandrartäta områden jämfört med andra områden till 
exempel med avseende på kön?  
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      Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna-My Holmsten och ska, den här terminen, skriva mitt examensarbete i min 
specialpedagogutbildning vid Stockholms universitet.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur åtgärdsprogram skrivs efter införandet av den centrala mallen 
samt undersöka hur pedagogerna upplever åtgärdsprogramskrivandet, mallen och utbildningen kring 
denna.  
 
Eftersom jag är anställd av x är det tänkt att arbetet ska kunna utmynna i gemensamma diskussioner 
kring åtgärdsprogram, synen på elever i behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som erbjuds elever i 
behov av särskilt stöd på xxx.  
 
Jag hoppas därmed på att ni kan tänka er att medverka i min studie genom att tillhandahålla några 
nyskrivna avkodade åtgärdsprogram (det vill säga åtgärdsprogram med kartläggning) samt, att 
samtliga pedagoger, under ca 20 minuter, kan fylla i en enkät kring åtgärdsprogram. 
 
I studien kommer vetenskapsrådets fyra etiska grundprinciper att efterföljas. Det innebär att alla 
deltagande garanteras konfidentialitet. Alla deltagande kommer att få information om syftet med 
studien. Medverkan i studien är helt frivillig. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Er medverkan är viktig! 
 
Med Vänlig Hälsning:  
Anna-My Holmsten 
 
Vid frågor eller andra funderingar:  
Ring mig på: 070 494 11 55 eller maila till xx@xx   
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      Bilaga 2 
 
Matris över anvisningarna de olika anvisningar som pedagogerna har att följa vid ifyllandet av blanketten 

Rubriker utredning+Åp Anvisningar blankett Anvisningarna från powerpointpresentationen 
Text Röst 

Inventeringen Elevens, vårdnadshavarna 
och skolrepresentanters 
syn på elevens situation 
inventeras. Vilka styrkor, 
resurser och svårigheter 
finns i skolan, i 
undervisningen, i 
gruppen, hos individen? 
Inventeringen kan 
kompletteras med 
information från tidigare 
medicinska, sociala, 
psykologiska utredningar. 
Dessa ska inte bifogas 
utredningen.  

Konkret beskrivning av 
det som utgör problem 
för individen samt 
beskriva individens och 
närmiljöns resurser och 
behov. 
I inventeringen kan det 
framkomma många olika 
problem som senare 
omformuleras till ett fåtal 
konkreta problem som 
man vill arbeta vidare 
med. 
Inventeringen visar på 
områden som kräver mer 
information samt vilken 
typ av information man 
behöver. 
 

De personer som finns i 
individens vardagsmiljö, 
och om han eller hon är 
tillräckligt gammal, av 
individen själv beskriver 
det som utgör problem så 
konkret som möjligt. Det 
är viktigt att de som har 
vardagskontakt med 
individen medverkar, 
föräldrar, pedagoger, 
assistenter och individen 
själv beroende på ålder. 
Det är dem som har den 
största kunskaper om 
vardagsmiljön och de 
svårigheter och resurser 
som finns där 

Problembeskrivningen Problembeskrivningen ska 
utgå från inventeringen. 
Beskrivningen ska 
formuleras konkret och utan 
värderingar, så att det klart 
framgår vilka aktiviteter 
eleven är 
delaktig/inkluderad i. Här 
ska beskrivningen inte 
omfatta förklaringar, de 
kommer senare. Beakta 
elevs och vårdnadshavares 
delaktighet i 
beskrivningarna.  

Beskriv som ett aktivitets- 
och delaktighetsproblem, 
var, när och hur länge är 
individen inkluderad i 
nuläget. 
Beskrivningen ska vara så 
konkret att den kan utgöra 
grund för målformulering. 
Problemet ska vara möjligt 
att åtgärda.  
Viktigt att beskrivningen 
inte omfattar förklaringar. 

”Sätter igång en 
fördjupad kartläggning 
som syftar till fokusering 
och prioritering. Dvs ringa 
in viktiga frågeställningar. 
Detta innebär ett 
förtydligande av de 
konkreta problem som man 
kom fram till i 
inventeringen. …Beskriv 
problemet utifrån vad 
individen gör för ofta, för 
sällan….” 
Fyra frågor till stöd: 
”1. Är det något individen 
gör idag som vi vill att han 
eller hon ska göra oftare? 
2. Är det något som 
individen inte kan eller 
inte gör idag som han eller 
hon relativt snabbt och lätt 
skulle kunna lära sig? 
3. Är det något individen 
gör för ofta? 
4. Är det något som 
individen gör idag som han 
eller hon borde sluta 
med?” 
 

Prioriterat område Det kan finnas olika 
problembeskrivningar som 
lyfts fram av eleven, 
vårdnadshavare och 
skolrepresentanter. Därför 
är det viktigt att formulera 
en gemensam 
problembeskrivning –
prioriterat område. Detta 
görs för att tydliggöra 
elevens eventuella behov av 
särskilt stöd och hitta 
gemensamma tänkbara 
förklaringar till problemet 
(se problemförklaringar). 

”Anger område där 
förändring ska ske och i 
vilken ordning.  
Långsiktiga förändringar. 
Har tydlig anknytning till 
det som utgör problem. 
Kan innehålla flera 
kortsiktiga mål” 
 

analys och prioritering som 
leder fram till vilka 
problem som ska lösas och 
i vilken ordning. Försök att 
finna de som påverkar 
individens situation i störst 
utsträckning  

Problemförklaringar  
Tänkbara förklaringar 
formuleras på olika nivåer: 
skol-, undervisnings-, 

 
Förklaringar finns på 
olika nivåer, i den sociala 
omgivningen, i den 

 
Det finns alltid många 
förklaringar till det som är 
problem….Förklaringar 
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grupp- och individnivå. 
Utgå från elevens behov 
och intressen och sök 
förklaringar som är 
praktiskt möjliga att 
åtgärda i skolan. Fundera 
över vilka arbetssätt och 
metoder som passar 
barnet/eleven. Hur ser den 
sociala och fysiska 
arbetsmiljön ut? Hur är 
samspelet mellan elever? 

fysiska miljön och hos 
individen själv, och 
samspelet dem emellan. 
(se.Kyléns modell för 
helhetssyn, nästa bild) 
Multifaktoriella 
förklaringar som 
klarlägger 
problembeskrivningen. 
 

till problem visar på 
HUR det kan åtgärdas, 
vilka möjligheter som 
finns. … De som befinner 
sig nära individen känner 
oftast bäst till hur han/hon 
fungerar i vardagslivet och 
hur individen samspelar 
med andra och kan därmed 
också vara de som bäst 
framställer förklaringar på 
olika nivåer… 
Personfaktorer som den 
individuella bakgrunden, 
till exempel ålder, kön, 
erfarenhet, personlighet, 
livsvillkor, kan inverka 
på resultatet och behöver 
därför beaktas. 

Åtgärder För varje 
problemförklaring 
formuleras en åtgärd. 
Åtgärder bestäms på skol-, 
undervisnings-, grupp- och 
individnivå. Fokus måste 
ligga på de åtgärder skolan 
har ansvar för. Ange 
tidpunkt för när åtgärderna 
ska genomföras och av vem. 
Ibland kan även rutan ”Hur 
ofta” behöva fyllas i.  

”Utformas med 
utgångspunkt från 
problemförklaringarna 
och på samma logiska 
nivåer. 
Åtgärder talar om hur det 
konkreta målet ska 
uppnås. 
Alla som ska medverka 
vid genomförandet måste 
kunna förklara hur åtgärd 
hänger ihop med målet. 
Åtgärderna måste vara 
praktiskt genomförbara 
och realistiska.” 
 

När målen är formulerade 
återstår diskussion för att 
komma överens om 
möjliga åtgärder på olika 
nivåer. För att finna idéer 
till realiserbara åtgärder 
går man tillbaka till 
problemförklaringarna. 
En bra åtgärd utformas 
med utgångspunkt från 
problemförklaringen. 
Åtgärder kan beskrivas i 
form av undervisning, 
omdefiniering och 
fortbildning. 

Mål Långsiktigt mål: Beskriver 
en inriktning med 
förväntad utveckling på 
lång sikt. Har tydlig 
anknytning till det 
prioriterade området.  
 
Kortsiktigt mål: 
Målet beskrivs i positiva 
termer och är möjligt att 
uppnå på kort tid (inom åtta 
veckor). Målet ska kunna 
nås i skolan. Det ska 
uttryckas i vad 
barnet/eleven gör och vara 
konkret och 
utvärderingsbart.  

Formuleras utifrån 
delaktighet och 
inkludering i pedagogiska 
och sociala verksamheter. 
Formuleras i termer av 
vad individen gör när 
målet är uppnått, 
beskrivs med konkreta 
och positiva 
benämningar, (när och 
hur ofta). 
Målet ska vara möjligt att 
uppnå inom en begränsad 
tidsperiod (högst 8 
veckor). 
Målet måste kunna 
bedömas kvantitativt eller 
kvalitativt, med hjälp av 
en förväntansskala. 
 

Målet beskriver ett 
tillstånd, det vill säga det 
som ska finnas. Målet ska 
skrivas i positiva termer. 
Målet ska gå att nå i 
vardagslivet. Målet ska 
formuleras i termer av vad 
individen gör när målet är 
uppnått. 
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