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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur processen för åtgärdsprogram fungerade på sex olika 
skolor samt hur en del av skolornas professioner, i det här fallet lärare, speciallärare och 
specialpedagoger samverkat kring rutinerna inför upprättande och utvärdering av ett åtgärdsprogram. 
Syftet har också varit att studera hur lärare, speciallärare och specialpedagoger som numera är en del 
av elevhälsans organisation, på de olika skolorna ställer sig kring utmaningar och möjligheter när de 
ska uppmärksamma, utreda och utvärdera arbetsgången och stödet kring elever i behov av särskilt 
stöd. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga. 2) med halvstrukturerade frågor. Insamlingen 
av data har skett genom halvstrukturerade intervjuer med tolv pedagoger varav fyra specialpedagoger, 
en speciallärare och sju ämneslärare på grundskolans äldre stadie. 
Resultatet redovisas utifrån tre teman: förankring, informanternas uppfattning av delaktighet,  
dokumentation inför arbete med stödinsatser samt ett övergripande tema, kommunikation, som vi 
ansåg genomsyrar alla tre ovanstående teman. Undersökningen visade att huvudparten av lärarna 
upplevde att det fanns en otydlighet samt osäkerhet efter att ett åtgärdsprogram har blivit skrivet. 
Framförallt när det gällde att utvärdera ett åtgärdsprogram samt när ett åtgärdsprogram bör avslutas. 
Osäkerheten kring skillnaderna mellan extra anpassningar och särskilt stöd var också framträdanden 
framförallt när det gällde dokumentationen av dessa samt uppföljning. Det framgår också att det var 
svårt att bedöma både från specialpedagogerna och lärare vilka stödinsatser som var mest effektiva 
eller gav resultat.  De intervjuade lärarna i vår studie uttryckte att samarbetet mellan elevhälsan bidrog 
till ett mer professionellt bemötande av elever i behov av stöd. Vissa lärare i studien ansåg även att 
elevhälsans funktion till stor del handlade om att avlasta dem från komplicerade elevärenden. Studien 
visade att hinder som pedagogerna har stött på var enligt dem tidsbrist och otydlighet i en 
arbetsprocess i arbetet med stödinsatser som trots allt verkade förankrad. Detta i sin tur bidrog till 
hinder i skolans förhållningssätt mot elever i behov av stöd.  
 
Nyckelord: dokumentation, elever med särskilda behov, delaktighet, elevhälsa, förankring, 
implementering, individ/gruppbehov, inkludering, kommunikation, lärare, organisation, samverkan, 
speciallärare, specialpedagog- er, särskilt stöd, utbildningsplaner och åtgärdsprogram. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger som bidrog med sin tid och kunskap i ämnet samt gjorde det 
möjligt för oss att genomföra våra undersökningar. Utan deras bidrag hade vi ej kunnat genomföra 
denna studie. 
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Barbro Johansson samt våra klasskamrater i 
handledningsgruppen som deltog i diskussioner och som har stötta oss i vårt arbete med denna studie.  
 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och arbetskamrater som har stöttat oss under processen av denna 
studie samt hjälpt oss att koncentrera oss på det väsentliga.  
 
 
 

Stockholm, Maj 2016 
 
Loredana Remmer och Ann- Marie Neuberg 
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Inledning 

Skolinspektionen, den verksamhet som granskar alla skolor i Sverige, har i sina granskningar funnit att 
skolorna ofta brister i arbetet med särskilt stöd. De vanligaste bristerna enligt Skolinspektionen är ” 
brist på kunskap om elevernas behov av särskilt stöd, otillräckliga utredningar, fokus läggs på brister 
hos eleven, åtgärderna handlar inte om vad lärarna och skola ska göra, ofullständiga åtgärdsprogram, 
stöd endast i enstaka ämnen, ingen uppföljning och utvärdering” är några av punkterna som 
Skolinspektionen belyser (Skolinspektionen, 2009). Dessvärre är detta något som skolan under det 
senaste decenniet fått kritik för, framförallt hur skolor arbetar med stödinsatser. Skolinspektionens 
granskningar av detta slag har vi stött på under våra verksamma år som lärare och specialpedagoger. 
Detta föranledde till att vi ansåg att det fanns behov att undersöka ytterligare kring skolors 
arbetsprocess med att uppmärksamma, utreda och utvärdera åtgärdsprogram.  
Det är skolans uppgift att ge alla elever den stimulans och ledning som de behöver för sitt lärande och 
personliga utveckling. Enligt utbildningens mål ska varje elev utifrån sina egna förutsättningar kunna 
utvecklas så långt som möjligt. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och utbildningen ska ta 
hänsyn till alla elevers olika behov. Detta innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp- och 
skolnivå så att eleverna kan utvecklas enligt utbildningens mål (SFS, 2010:800). Skollagens (SFS, 
2010:800) ändring från 2014 har infört bland annat arbete med Stöd i form av extra anpassningar 5 a 
§, utredning inför beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram 8 och 9 §.  
Skolverkets nya allmänna råd om extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd (2014) ger 
riktlinjer i hur skolornas arbetsgång kring elever i behov av särskilt stöd bör se ut. Skolverket 
rekommenderar att beslut om särskilt stöd bör följa vissa steg innan ett åtgärdsprogram upprättas. 
Dessa steg består av extra anpassningar, intensifierade extra anpassningar och slutligen om elevens 
skolsituation inte fungerar bör en pedagogisk bedömning ske som sedan kan mynna i beslut om 
särskilt stöd och ett åtgärdsprogram. 
 
I Skollagen (SFS, 2010:800) har dessutom en ny samlad elevhälsa införts som innehar alla 
kompetenser: medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska. Dessa 
yrkeskompetenser ska tillsammans med övriga pedagoger stötta elevernas utveckling mot 
utbildningens mål och bidra med en rad olika verktyg i pedagogernas och elevernas vardag. 
Specialpedagoger är numera en del av den samlade elevhälsan och besitter en viktig roll inför arbetet 
med att bidra till att skapa en skola för alla. 
Åtgärdsprogram ska vara ett stöd, enligt skollagen (SFS, 2010:800, 8 och 9 §) i strävan att skapa en 
likvärdig utbildning för de elever som stöter på svårigheter att uppnå de lägsta kunskapskraven. 
Åtgärdsprogrammet bör skolan upprätta i delaktighet med elev och vårdnadshavare. Skollagen 
(SFS,2010:800) är tydlig när det gäller skolans uppdrag: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 
elevers olika behov....En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen. 1kap 4§).  
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Begreppsförklaringar 

Elevhälsa - EHT-team 

Den nya Skollagen (SFS,2010:800) omorganiserade skolhälsovården och elevhälsan som stödenhet 
introducerades. De personer som är verksamma inom elevhälsan är: skolhälsovården, elevvården och 
de specialpedagogiska insatserna där specialpedagog och speciallärare ingår. De har till uppgift att 
analysera, bereda och fatta beslut i elevhälsofrågor. Elevhälsans uppgift är viktig eftersom den  
samverkar med övrig personal på skolan och kan åstadkomma en god lärmiljö och främja en allmän 
utveckling hos eleven (Hjörne & Säljö, 2013). 
 

“För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, skolpsykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” ( SFS, 2010:800) 

 
Elevhälsoteam möten 
Begreppet EHT som används i denna studie betyder elevhälsoteam. Detta team är den enhet inom 
skolan som har den kunskap som Skollagen (SFS, 2010:800) kräver och som analyserar, utvärderar 
och fattar beslut i elevhälsofrågor.  
 
Lärmiljöer                                                    
Uttrycket lärmiljöer inom verksamheten åsyftar de miljöer som en elev kan möta under en 
skoldag(Skolverket, 2014). 
 
Specialpedagogisk kompetens 
Specialpedagogisk kompetens anses vara pedagoger som arbetar som speciallärare och 
specialpedagoger alternativt skolledare som ansvarar för specialpedagogiska insatser (SFS, 2010:800). 
I studien hänvisar vi till specialpedagoger och speciallärare som emellanåt adresseras som informanter. 

Stödinsatser 

Extra anpassning      
Skolverket använder begreppet extra anpassningar  som en form av “stödinsats av mindre ingripande 
karaktär som normalt är möjligt att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den 
ordinarie undervisningen”( Skolverket, 2014, s.11).                           
                                                                                         
Särskilt stöd 
Handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare 
och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, behöver dock ej ske där. “Det är 
insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattning och varaktighet, som skiljer särskilt 
stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.” (Skolverket, 2014, s.11) 
         
Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogram är ett dokument som används i skolan och som binder ihop ”genomförandet av den 
pedagogiska verksamheten kring eleven…en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd 
samt vilka åtgärder som ska vidtas.” ( Skolverket, 2014, s.14) I studien refereras det som 
åtgärdsprogram. Det kan dock förekommer vid citat från olika pedagoger att förkortningen ÅP står 
med. Pedagogerna använde det begreppet främst.  
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Studiens disposition 

Denna studie innehåller nio kapitel. I det första kapitlet Inledning, finns en kort beskrivning av studien 
samt några viktiga begrepp. Kapitel två, Bakgrund består av flera delar som bland annat innehåller: 
Skolans uppdrag, Åtgärdsprogram och särskilt stöd, Dokumentation i skolan, Elevhälsoteamets 
uppdrag, Specialpedagogisk kompetens och Lärarnas uppdrag. Bakgrundsdelen innehåller även 
Tidigare forskning med följande underrubriker: Organisation i skolan, Inkludering, Delaktighet , 
Dokumentation i skolan. Teoretiska utgångspunkter finns även under kapitlet Bakgrund. 
 

Syfte och frågeställningar presenteras sedan i kapitel tre. Kapitel fyra innehåller Metod, 
Genomföranden som ligger till grund för datainsamling, Urval samt Studiens deltagare och 
Forskningsetiska aspekter. Kapitel fem behandlar Resultat indelat i fyra teman som vart och ett 
avslutas med en sammanfattande tolkning. Kapitel sex tar upp Metoddiskussion med underrubrikerna: 
Generaliserbarhet, Validitet och Etiska överväganden. Kapitlet sju, Diskussionsdelen, exemplifierar 
några av studiens viktigaste slutsatser och tolkningar samt tar upp vidare forskningsområden. 
Referenser och Bilagor hittas i kapitel åtta och nio. 
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Bakgrund 

Denna del innehåller beskrivningar som behandlar skolans uppdrag, elevhälsans uppdrag som ska vara 
ett stöd för skolan och lärarna i sitt uppdrag. Avsnittet innehåller även beskrivning av hur elevhälsans 
organisation ser ut utifrån tidigare forskning. I denna del finns även en redogörelse av vad 
specialpedagogisk kompetens innebär med fokus på utveckling av skolan. Utöver detta presenteras en 
historisk tillbakablick på åtgärdsprogram och särskilt stöd. Denna del avslutas med en kort beskrivning 
för hur dokumentationer i skolans värld är en viktig och avgörande faktor när det handlar om 
elevärenden. 

Skolans uppdrag 

Skollagen (SFS, 2010:800) slår fast att: “att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära.” (SFS, 2010:800, 1 kap, 4 § )  Lgr 11 samt Salamancadeklarationen (2006) är 
entydiga om att skolans främsta uppdrag är att arbeta så att alla barns lika värde tas hänsyn till då 
skolan har en skyldighet att främja elevers lärande. Utöver ansvaret att ge elever de bästa 
förutsättningar i sin utbildning så har skolan även ett kompensatoriskt uppdrag att stötta de elever som 
är i behov av särskilt stöd(Skolverket, 2014). 
Elever i behov av stöd befinner sig i en känslig sits då de själva ej kan styra över situationen anser 
Runström Nilsson (2015) som även påpekar att fast skolan ska bidra till en positiv utveckling hos 
elever och förhindra svårigheter så kan skolan bli en riskfaktor när stödinsatserna inte fungerar. Alla 
elever mår bra av en god lärandemiljö, men för elever i behov av stöd är skolans organisation kring 
lärandemiljö, förhållningssätt och värderingar av yttersta vikt något som Runström Nilsson (2015) 
betonar. 
 

Elevhälsans uppdrag  

Enligt skollagen (SFS, 2010:800, 25-26 §) ska alla elever i grundskolan ha tillgång till olika 
kompetenser inom elevhälsan. Verksamhet inom elevhälsan ska omfatta medicinska, psykosociala, 
psykologiska och specialpedagogiska insatser för att stödja eleverna (SFS, 2010:800). Skollagen lyfter 
fram att elevhälsan ska följa upp hur arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleven att uppfylla 
skolans kunskaps-och värdegrundsmål. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet kring elever i behov av 
stöd och bör genom sin samlade kunskap finna nyckeln till elevers svårigheter och stödja lärarna att 
förbättra sina arbetssätt och metoder för att underlätta elevernas inlärning (Skolverket, 2014). 
 

“Rektor ska se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra anpassningar 
samt skapa rutiner på skolenheten för att tidigt få information från lärare och övrig skolpersonal, elever och 
elevers vårdnadshavare om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd”(Skolverket, 2014). 

 
Utöver ovanstående ska elevhälsan även arbeta hälsofrämjande då många problem i skolan även kan 
bero på det, vilket innebär att hälsoarbetet är en långsiktig skolutvecklingsprocess enligt skolverket. 
Enligt skollagen (SFS, 2010:800) behöver elevhälsans arbete förbättras genom att systematiskt och 
kontinuerligt utvärdera deras insatser och fokus i arbetet ska finnas på långsiktig utveckling. Skolan 
måste hitta ett sätt att nå eleverna så att dagarna fylls med meningsfulla uppgifter så att de vill komma 
till skolan (Partanen, 2012). Hjörne och Säljö (2013) påpekar att en viktigt del i elevhälsoteamsarbetet 
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för att kunna lösa dessa krävande uppgifter är att kunna utveckla rutiner så att de kan kommunicera 
med varandra och artikulera de aktuella problemen på ett effektivt sätt. 
 

 

Specialpedagogisk kompetens 

Skollagens (SFS, 2010:800) krav på specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan kan innefatta både 
speciallärare och specialpedagoger som med sin kompetens ska bidra till att identifiera, analysera och 
undanröja hinder som uppstår i elevernas undervisningssituation. Dessa professioner har ett utökat 
ansvar i skollagen för ombildning och utveckling av pedagogiska verksamheters lärandemiljöer för att 
möta elevernas behov (SFS, 2010:800). När kompetensen och förståelsen för elever i behov av särskilt 
stöd höjs i lärarlaget skapar det en positiv dominoeffekt kring hur skolpersonalen ska förhålla sig till 
dessa elever (Skolverket, 2014). Specialpedagoger och speciallärare måste ständigt föra dialog med 
andra kollegor och fundera över sitt eget ställningstagande i sammanhang när de ska analysera 
förutsättningar och villkor för en rättvisare pedagogik åt elever med inlärningsproblematik (Brodin, 
2013). 
 
Möten i elevhälsan 
Det är under elevhälsomötena, s.k. EHT-möten som kunskapen från skolans samtliga aktörer finns 
samlade. Under mötet tydliggörs kunskaper, åsikter och lösningsförslag. Det är skolledningens uppgift 
att leda elevhälsans arbete där rektor är ytterst ansvarig. Elevhälsan sammanträder, diskuterar, 
dokumenterar och försöker gemensamt hitta lösningar på stödinsatser. 

Lärarnas uppdrag och ansvar 

Skolhuvudmän är skyldiga att för undervisningen använda lärare som har utbildning som är avsedd för 
den undervisning som läraren bör hålla hävdar Johnsson (2013). Lärarens uppdrag är i huvudsak 
identisk med skolans uppdrag anser Nihlfors (2012), eftersom det bygger på att få barn och elever att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Läraruppdraget har ändrats mycket de senaste 
decennierna. Carlgren (2015) pekar på hur lärarnas uppdrag har ändrats mycket delvis på grund av nya 
reformer. Under tidigare läroplaner gjordes inte lärarna ansvariga för elevernas bristande kunskaper, 
idag förväntas lärarna skapa dessa förutsättningar för varje individ påpekar Carlgren (2015). Detta i sin 
tur hävdar författaren innebär ett ”skifte av fokus” som även ”ställer krav på nya slags kunskaper hos 
läraren”(Carlgren, 2015, s. 29). Utöver detta belyser Carlgren (2015) även hur omvärlden har 
förändrats vilket ställer andra krav på läraryrket. 
I lärarnas uppdrag i skolplanerna betonas betydelsen av att uppmärksamma och identifiera behov hos 
eleverna för att kunna samarbeta med elevhälsan och vårdnadshavare om de är i behov av stöd.  
Utöver detta är lärarnas förhållningssättet gentemot eleverna viktig för att skapa goda relationer och 
hitta motivationen hos varje enskild individ. 
 

“Lärare och övrig skolpersonal ska uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av 
extra anpassningar, identifiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar 
i olika lärmiljöer. De ska uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd 
än det som ges i form av extra anpassningar, och skyndsamt anmäla till rektor att det finns behov 
av att göra en utredning om särskilt stöd samt så snart som möjligt informera och samverka med 
eleven och elevens vårdnadshavare om att det kan finnas behov av extra anpassningar, eller 
behov av att göra en utredning om särskilt stöd” (Skolverket, 2014). 
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Stödinsatser 

Det kompensatoriska uppdraget som skolan är ålagd att utformar kallas för Stödinsatser (Skolverket, 
2014). Skolverket beskriver två former av stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd 
(Skolverket, 2014). 

 
Extra anpassningar 
Extra anpassningar är en form av stödinsatser som infördes i skollagen 2014 (SFS, 2010:800, 5§) och 
som kräver att dessa ska utformas på så sätt att de är möjliga att genomföra i den ordinarie 
undervisning. Dessa insatser kräver inget särskilt beslut däremot ska dessa dokumenteras (Skolverket, 
2014). 
 
Särskilt stöd och åtgärdsprogram i grundskolan 
Sedan mitten av 1900-talet har särskilt stöd varit något som byggts upp ur det svenska 
välfärdssamhället då en av skolans uppgifter var och är att utveckla ett demokratiskt samhälle med 
demokratiska medborgare enligt Ahlberg (2009). Historisk sett har begreppet åtgärdsprogram använts 
för första gången under en utredning kring skolans inre arbete (SOU, 1974:53). 
Asp-Onsjö (2006) tar upp att tidigare ansågs det att eleven skulle anpassa sig till skolans krav men i 
och med denna utredning (SOU, 1974:53) började fokus istället inrikta sig på skolans sätt att bemöta 
elevernas olika behov av stöd. Utredningen kritiserade den stora mängden specialundervisning i 
klinikform som pågick under 1960-talet (Asp-Onsjö, 2006). 
Sedan 1995 är skolan skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som behöver särskild stöd. I 
skolverkets allmänna råd (2014) ses detta arbete som en process, där uppföljning och utvärdering bör 
göras regelbundet. Utöver detta framhålls vikten av att åtgärderna ska dokumenteras i ett dokument 
s.k. åtgärdsprogram som kontinuerligt utvärderas. Skolverkets och skolinspektionens granskningar av 
arbetsprocessen kring detta har visat att skolorna slarvar med dokumentationen inför ett 
åtgärdsprogram men även att uppföljning och utvärdering skötts undermåligt (Runström Nilsson, 
2015). Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska en elev få omedelbart stöd om det visar sig att eleven inte 
kan nå kunskapskraven. 

 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 
framgår  vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas  
(SFS, 2010:800, 3.kap 9§). 

 
Skollagen är väldigt tydlig i att lärarna tillsammans med elevhälsan ska se till att kartlägga och utreda 
elevens behov samt utvärdera dessa stödinsatser. Skolans rektorn har det yttersta ansvaret för 
upprättande av åtgärdsprogram men kan även delegera detta ansvar till någon annan t.ex. 
specialpedagog, speciallärare, biträdande rektor. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven 
är, hur de ska tillgodoses och hur och när åtgärderna ska följas upp samt utvärderas (SFS, 2010:800). 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas(SFS 
2010:800, 3 kap 9§). Utredningen av stödinsatser ska vara till hjälp vid diskussioner mellan lärare och 
elevhälsoteamet om hur skolan på bästa sätt kan stötta en elev att nå kunskapskraven. Den 
pedagogiska bedömning kan ibland mynna ut i ett beslut om särskilt stöd och ett upprättande av ett 
åtgärdsprogram då skolan kommit fram till att insatserna i form av extra anpassningar (SFS, 2010:800, 
3.kap 5a§) inte varit tillräckliga. 
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Dokumentationskrav i skolan 

Läroplanen är ett dokument som präglas av den politiska diskursen som pågår i samhället (Andréasson 
och Asplund, 2012). Dessa är på så sätt ett resultat av diskussioner, kompromisser och många 
motstridiga viljor som sedan tolkas av olika aktörer som arbetar i skolan anser Runström Nilsson 
(2015). Därför påverkar och utformar styrdokumenten skolan på olika sätt. Bland de viktigaste 
dokumenten i skolan är studieomdömen, pedagogisk bedömning och åtgärdsprogram. Dokumenten 
som skrivs inom skolan kommunicerar det skolan har som uppdrag. Handläggning av ärenden om 
särskilt stöd till en elev utgör myndighetsutövning och ska dokumenteras enligt skollagen ( SFS, 
2010:800). Dessa ärenden måste ha en utförlig skriftlig dokumentation av väsentliga åtgärder och 
beslut för att i efterhand kunna vara möjligt att följa handläggningen, inte enbart vid en 
tillsynsgranskning eller vid överklagande av ett beslut anser Johnsson (2013) utan alltid. Därför bör 
handläggningen av ärenden kring elever i behov av stöd dokumenteras i enlighet med skollagens (SFS, 
2010:800) krav. För att detta ska gynna eleven bör denna dokumentation vara systematisk, utförlig och 
skriftlig för att åtgärder och beslut som har tagits för att tillgodose elevens behov ska vara synliga för 
alla inblandade hävdar Johnsson (2013). 
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Tidigare forskning 
 
I denna del presenteras forskning kring skolan som organisation, skolans dokumentationskrav samt 
inkludering och delaktighetsaspekter. 
 

Organisation i en skola för alla 

Forskning kring skolan som organisation har på senare tid inbegripit begrep som “ en skola för alla “ 
och “inkludering”. Scherp (2007) tar upp begreppet “skola som lärande organisation” som är en viktig 
faktor då samhället hela tiden förändras i allt högre takt och då skolan bör hålla jämna steg med 
utvecklingen. Vidare belyser Scherp ( 2007) att människans agerande och påverkanskrafter influerar 
individer och grupper på olika sätt. Thornberg (2013) anser att grupprocesser är en del av det sociala 
livet, ett samspel som sker i gruppen och innefattar alla aspekter som en grupp utvecklar när den 
konfronteras med en uppgift. De olika aktörerna i skolan trots att de även är enskilda individer, är 
också medlemmarna i en grupp, som i sin tur påverkar grupprocessen och medlemmarna och därför är 
kunskapen om den sociala påverkan och grupprocesser viktiga byggstenar som påverkar arbetet med 
förankring och lärarkompetensen anser Thornberg (2013). Individer bygger upp föreställningar om det 
de möter eller har erfarit och dessa påverkar hur man agerar. Scherp (2007) hävdar också att dessa 
föreställningar kan antingen hitta orsaker till det som händer i omgivningen, hos en själv eller inte 
förstå alls, vilket är någon form av inifrån-utifrån perspektiv. Scherp (2007) lyfter även individens 
ansvar och påpekar att vissa av aktörerna i skolan tenderar att inte se sitt eget handlande utan lämnar 
ofta ansvaret på någon annan. Gerrbo (2012) genomförde en studie på fem olika skolor som innehöll 
lärares, specialpedagogers och skolledares berättelser från den dagliga verksamheten. Syftet med 
Gerrbo analyserade samt gav en beskrivning av specialpedagogisk praktik och organisation där man 
framhäver att det arbetas efter principen ”en skola för alla”. En slutsats som drogs utifrån denna studie 
är att situationer präglade av sociala skolsvårigheter verkar utgöra den allvarligaste och största 
utmaningen i den specialpedagogiska organiseringen. Ogden(2003) konstaterar att som många andra 
institutioner är skolan på många sätt “en konservativ institution, där strukturer och processer ofta är 
starkt traditionsbundna”(s.137) då aktörernas synpunkter ofta är olika och det blir svårt att enas om 
vad problemen består i samt hur problemet bör lösas. Persson (2008) uppmärksammade i sin studie 
flera svårigheter i mötet med intentionerna om” en skola för alla”. I studien intervjuades 
skoltjänstemän och politiker tillsammans med skolledare, lärare och elever i behov av stöd. Studien 
visade att skolan långtifrån var en rationellt fungerande organisation och att det fanns otydliga 
anslutningarna mellan organisationens olika nivåer. Varje nivå tycks utveckla sitt eget kollektiva 
tänkande. Kommunens begränsade resurser samt ekonomi kan stöta sig med läroplanens intentioner. 
Skolledningens möjlighet till att fatta rimliga beslut kan ibland vara problematiska. I arbetet kring 
elever i behov av särskilt stöd, blir konflikten mellan intention och handling mest tydlig. Många elever 
berättar om den specifika problematiken i mötet med många vuxna. Särskilt avgörande verkar det vara 
med högstadiets ständiga lärarbyten. Dessa elever sätts ofta i mindre grupper vilket i slutändan innebär 
att de får ett reducerat socialt nätverk. Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) utförde en studie om 
hur skolor socialt konstruerade och organiserade stödet kring elever i behov av särskilt stöd och hur 
stödet kunde se ut och förstås i förhållande till utbildningens styrning och policy. Intervjuer 
genomfördes med elevhälsan (rektorer, specialpedagoger, lärare skolpsykologer samt skolsköterskor) 
från två olika skolor. Slutsatsen av deras studie var att testresultaten som genomförts på elever för att 
komma fram till om de var i behov av särskilt stöd i sin undervisning inte var den mest avgörande 
aspekten för hur det särskilda stödet föll ut utan berodde på hur skolan kunde fördela sina resurser. En  
faktor som hindrar verksamheter. Detta var bristande kommunikation som bidrar till ytterligare hinder 
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inom skolverksamheter anser Frankl (2005) i en annan studie som undersökte skolan som verksamhet. 
Kommunikation är en av grundstenarna i alla organisationer som bör fungera för att utveckling ska 
ske. 
 

Inkludering i en skola för alla 

Inkludering är det begrepp som på senaste tid använts flitigt inom specialpedagogik och är likartad 
med “en skola för alla” begreppet. Nilholm och Göransson (2013) belyser det som både skollagen och 
läroplanerna framhäver på senare tid att skolan bör arbeta inkluderande för att skapa en rättvis 
utbildning för alla. Ainscow (2000) och Graham och Harwoods studie (2011) upptäckte några 
framgångsfaktorer när det gällde arbetet kring inkludering. Faktorerna var följande: förändrad synsätt 
på hur pedagogerna ser på elever i behov av stöd och skolans perspektiv och kultur vilket avgjorde hur 
inkluderade eleverna var i skolverksamheten. Assarson (2009) samt Isaksson (2009) bidrar både till 
teoretiskt och praktiskt utveckling av ett inkluderande förhållningssätt där syftet var att hjälpa skolor 
att förstå och lära sig av sina erfarenheter genom att peka ut mönster och exempel i praktiken som kan 
vara instruerade för skolor som har snarlika behov, t.ex. genom att påpeka att det är mer utvecklande 
att skapa metoder och ändra undervisningen, än att försöka ändra eleven som det tidigare har varit i 
skolvärlden och att skolpersonal oftast har utgått från det kompensatoriska perspektivet.  
Enligt Hjörne och Säljö (2013) kommer ingen att skapa pedagogiska metoder som suddar bort alla 
svårigheter utan det är istället viktigt hur man bearbetar och stöttar elever, utvecklar arbetsformer samt 
hur de befästs hos individen och gruppen som ska arbeta med dem.   
Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) diskuterade i sin vetenskapliga artikel att skolorna måste 
förbättra sin utbildning så att den blir rättvis för alla elever och skapa ett inkluderande klimat mellan 
olika skolor och inom varje specifik skola. Ainscow (2000) har under många år försökt påverka arbetet 
kring inkludering. Tanken är att lärarna ska reflektera över sina arbetssätt och metoder för att genom 
detta ta lärdom av sina erfarenheter “looking at themselves through the eyes of a colleague had made 
them more aware of how they teach”(Ainscow 2000, s. 78) och även kunna hjälpa andra skolor som 
också har en ambition att arbeta inkluderande. 
 
Samverkan – och delaktighetsaspekten i en skola för alla 
De arbetsprocesser som många studier tar upp är vikten av all aktörers samverkan och delaktighet.  
Delaktighet är ett begrepp av stor vikt i svenska skolan och i samhället. Definitionerna av begreppen är 
få enligt Ahlberg (2013). Begreppet ”delaktighet” beskrivs utifrån de styrdokument som har existerat 
genom åren påpekar Ahlberg (2013) och styrdokumenten kräver att alla som arbetar i skolan ska verka 
för delaktighet. Specialpedagogiska myndigheten (2015) påpekar att trots att delaktighet ska vara ett 
begrepp som ska främja samverkan så tolkar individer detta begrepp olika då begreppet tolkas som 
”integrering”, ” att göra samhället tillgängligt” eller ”tillhörighet”, är några av begreppen som kan 
förekomma i skolsammanhang (Ahlberg, 2013; Specialpedagogiska myndigheten, 2015). 
Många studier tar upp brister istället för att hitta utvecklingsmöjligheter. Tre olika perspektiv på 
samverkansproblem som kan uppstå i samband med olika aktörer som påverkar samverkan och 
delaktighet belyser det relationella perspektivet där det erkänns att problemen uppstår i mötet mellan 
elev och skola (Ainscow, 2009; Isaksson, 2009). Studierna visar att problemen blev sociala 
konstruktioner och bemötandet samt åtgärderna blev olika beroende på vilket synsätt skolor har, dvs. 
om eleverna blir segregerande eller inkluderande. Dilemman uppstår där lärare hamnar i svårigheten 
och anser att det är eleven som är problemet och behöver ”ändras” kontra ändring av undervisningen 
som egentligen borde hamna i fokus anser Isaksson (2009). 
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Andra studier visade på möjligheter kring att lyckas upprätta ett effektivt och positivt åtgärdsprogram 
och där det studerades olika aktörers delaktighet inför upprättandet av ett åtgärdsprogram vilket 
tydliggör hur flertals personer inom skolan behöver samverka för att kunna möjliggöra stödinsatser 
som fungerar (Hebel, 2014; Backlund, 2007). Samarbetet mellan lärare och förälder är en process som 
lärare och vårdnadshavare måste bejaka ansåg lärarna i Hebels (2014) studie. När hemmets och 
skolans relationer huvudsakligen består av förtroende, positiv kommunikation och föräldrars 
delaktighet leder det även till en positiv utveckling för eleven (Hebel, 2014).  
Lärarna i studien ansåg att de behöver få ökad förståelse för vårdnadshavares perspektiv och ha en 
delad förståelse med vårdnadshavare om elevens svagheter och styrkor. Behovet var omfattande och 
granskning av skolans arbete kring samverkan och delaktighet för att underlätta och effektivisera 
arbetsgången mellan vårdnadshavare, elev och skola är nödvändig (Hebel, 2014; Backlund, 2007). 
Skolans samverkansbehov samt vikten av alla aktörers samverkan vid upprättande av åtgärdsprogram 
hänvisas även i studierna som Williams Kamens (2004) och Ainscow(2000) utförde. I dessa kommer 
det till uttryck att om meningsfulla åtgärdsprogram ska skapas behöver lärarna träning i 
arbetsprocessen i hur man ska skriva innehållsmässigt och strukturellt tydliga och effektiva 
åtgärdsprogram så att de inte blir till ett rutinmässigt pappersjobb men detta kräver samverkan och 
delaktighet från många aktörer (Williams Kamens, 2004). Alla lärare behöver samverka mer med 
eleverna och ta med elevens bild av problematiken/lösningen då konsekvensen om det ej görs kan leda 
till att det blir en ensidig kommunikation anser Ainscow(2000). Ainscow mfl. (2012) slutsats var 
också att skolor måste samarbeta och samverka, lokalt ledarskap behövs lika mycket som handling då 
utvecklingen måste angripa de orättvisor som drabbar eleverna på alla plan, inget quick fix utan det 
måste arbetas förebyggande på alla nivåer, dvs. individ-, grupp och skolnivå.  

Dokumentation – del av arbetet med stödinsatser 

Skolverkets allmänna råd (2014) utgår från skollagens(SFS, 2010:800) ändringar från 2014 då kravet 
på arbete med stödinsatser förnyades. Dessa stödinsatser innefattar extra anpassningar och särskilt 
stöd. Skollagen kräver att skolan bör analysera skolproblem på alla nivåer såsom individ- grupp och 
organisationsnivå men detta är något som inte har fått riktigt fäste i skolverksamheter påpekar Nilholm 
(2007) då stödbehoven är olika och varierar över tid. Analyser av lärarens roll, upplägget av 
undervisningen, bemötandet av eleven eller den bristande utredningen och uppföljningen är något som 
aldrig analyseras tillräckligt väl på skolorna anser Runström Nilsson (2015). 
Andréasson och Asplund Carlsson (2013) undersökte upprättandet av åtgärdsprogram för elever i 
behov av stöd. Studien utfördes i flera svenska kommunala grundskolor. Syftet var att belysa hur 
elever framställs i skolans dokumentation. Studien undersökte hur åtgärdsprogram används som ett 
pedagogiskt redskap för att kunna nå nya inriktningar som social kontroll, individuellt ansvar och 
“påtvingad” självkontroll. Slutsatsen blev det problemen som formuleras i åtgärdsprogram inte bara 
handlar om kunskaps- och pedagogiska aspekter utan även sociala och etiska aspekter. En studie av 
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) handlar om elever i behov av stöd och hur de beskrivs och 
identifieras i åtgärdsprogram. Undersökningen gjordes på elever i åk tre, sex och nio på tre olika 
kommunala skolor i Sverige. Slutsatsen från studien var att åtgärdsprogram utgick från elevernas 
individuella brister och karaktär. En annan intressant upptäckt var att ett antal åtgärdsprogram 
upprättades utan att involvera föräldrarna. Många av dem visste inte ens att deras barn hade ett 
åtgärdsprogram. Andréasson och Asplund Carlsson (2013) diskuterar i deras resultat över ansvaret för 
processen med åtgärdsprogram är bristande trots att ansvarspersoner haft i uppdrag att följa upp samt 
utvärdera ett åtgärdsprogram. Hirsch (2013) tar upp tre olika dimensioner när det kommer till 
arbetsprocessen kring åtgärdsprogram, den faktiska läroplanen som verksamheten i skolan följer som 
Hirsch (2013) anser tolkas på olika sätt i olika skolor vilket bidrar till förvirring. Den andra 
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dimensionen handlar om hur aktörer i olika skolor förstår den formella läroplanen och den tredje som 
är det faktiska utförandet, alltså vad som faktiskt sker i klassrummen. Lärare kan genom dessa 
dimensioner lättare förstå skolverkets råd och läroplanen menar Hirsch (2013). Frankl (2005) redogör i 
sin artikel om skolan bör implementera strategier hos lärarna för att minska antalet åtgärdsprogram 
och reducera arbetsbördan hos lärare och specialpedagoger som organiserar arbetet runt elever i behov 
av stöd. Detta kan uppnås genom att integrera alla elevers behov i klassens arbetsplanering. 
Specialpedagoger ska ges tid till att handleda lärarna och se till att lärandemiljön blir anpassad till alla 
individers behov på skolan. Avslutningsvis konstaterar Frankl (2005) att åtgärdsprogram är 
överflödiga om de inte kan integreras i den planering som läraren gör för övriga klassen. Alnervik 
(2007) betonar att pedagogernas dokumentation synliggör för lärare, föräldrar och elever vilken 
lärmiljö som finns på skolan och vilket förhållningssätt som råder samt vilka kunskaper som varje 
enskild eleven besitter. Detta borde vara en god förutsättning för att kunna förstå och kommunicera 
elevernas olika utvecklingsmöjligheter i dokumentation. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Specialpedagogisk forskning utgår ifrån en rad olika perspektiv. Nilholm (2007) tar upp tre perspektiv 
som ligger till grund för all specialpedagogisk forskning: det kompensatoriska, det kritiska samt 
dilemma perspektivet. Dessa tre perspektiv är av stor betydelse för forskning inom specialpedagogik 
och internationellt då dessa synsätt har varit rådande i skolans värld. 

Det kompensatoriska perspektivet enligt Nilholm (2007) handlar om att fokus har varit på att 
kompensera individen för deras problem. Diagnostiseringen av individen har varit central inom denna 
perspektiv och metoder och åtgärder föreslås för att kompensera individerna för deras problem. 
Det kritiska perspektivet har mer handlat om att kritisera det kompensatoriska perspektivet men 
samtidigt har denna perspektiv varit ideologiförankrad på många sätt. Nilholm (2007) tar upp Skritics( 
2005 ) fyra antaganden om det kompensatoriska perspektivet som går ut på att misslyckande i skolan 
ska sökas utanför individen och inte inom individen. Diagnostiseringens objektivitet och användbarhet 
är man även kritisk till samt att verksamheter som är uppbyggda kring diagnostisering skulle vara mer 
effektiva än en integrerande praktik. Det sista perspektivet som Nilholm (2007) tar upp är 
dilemmaperspektivet, som har växt ur det kritiska perspektivet och har utvecklats framförallt av Dyson 
och Millward (2000).  Det perspektivet bygger på att man stöter på motsättningar som är svåra att lösa, 
t.ex. hur olika syn på kunskap belyser en aspekt av ett dilemma, lärande som en överföring av kunskap 
och inlärning mot lärande som en aktiv handling där eleven bygger upp sin egna förståelse av 
världen.  Wahlberg ( 2013) tar upp andra perspektiv såsom individperspektivet som påminner om det 
kompensatoriska eller kategoriska perspektivet där problem hos eleven förklaras med medicinska 
termer och diagnostisering. 
 
I skolans värld är olika aktörer snabba med att använda sig av dessa perspektiv och det som är vanligt 
förekommande är att lärare och skolpersonal har en tendens att skylla problemen på individen och inte 
sätta det i relation till ett större sammanhang där olika faktorer och aktörer kan påverka individens 
prestation och mående trots att läroplanerna haft intuition om en inkluderande verksamhet (Isaksson, 
2009). Hjörne och Säljö (2013) tar upp problematiken som uppstår i skolans verksamheter i olika 
forum där pedagogerna i hög utsträckning väljer att skylla problemen som finns i verksamheten på 
individen, dvs. elevens oförmåga att tillgodogöra sig kunskap eller lämnar ansvaret till någon annan. 
Hjörne och Säljö (2013) hävdar vidare att skolan varken synliggör lärarens roll vid dessa möten eller 
försöker utreda hur undervisningen är upplagd då detta kan vara en orsak i problematiken. Författarna 
anser att konsekvensen  av detta blir att man ej tar i beaktning att organisationen av undervisningen 
kan ha betydelse för hur elever utvecklas i skolan(Hjörne & Säljö, 2013). Bristerna borde skapa 
insikter hos skolor om att behov finns, att fler skolor borde kritisk granska deras verksamhet och våga 
ställa frågor kring hur undervisningen bedrivs och vilka pedagogiska metoder läraren brukar. 
Vi har under studiens gång försökt relatera till dessa olika perspektiv både utifrån det som står i 
styrdokumenten där det ställts högre krav på att läraren bör rikta uppmärksamheten mot sig själv och 
reflektera kring hur undervisningen kan påverka elevens utveckling. Utöver detta bör läraren anpassa 
undervisningen till varje individ. Sammanfattningsvis anser vi att synen i skolan har präglats av ett 
mer kritiskt perspektiv än tidigare medan i styrdokumenten däremot verkar de olika perspektiven i 
praktiken gå hand i hand. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån en hermeneutisk metod söka förståelse för hur specialpedagoger och 
speciallärare samt lärare beskriver skillnader och likheter i skolornas arbetsprocesser kring 
stödinsatser. Utöver detta ska arbetet undersöka specialpedagogernas, speciallärarens och lärarnas 
upplevelser av möjligheter och hinder vid åtgärdsprogram samt beskrivningar av hur inkludering och 
delaktighet möjliggör att vara med och samverka i ”en skola för alla”.  

 

Frågeställning: 

Vilka hinder och möjligheter anser lärarna, specialläraren samt specialpedagogerna finns i arbetet med 
stödinsatser? Hur ser skolornas organisation kring stödinsatser ut?  

Vad anser lärare, speciallärare och specialpedagoger vara av vikt när det gäller samverkan och 
delaktighet med elever och föräldrar? 

Hur ser skolornas arbetsprocess ut inför ett åtgärdsprogram? Hur uppmärksammas samt utreds detta? 
Hur ser skolornas arbete med utvärdering ut?  

Vad anser lärare och specialpedagoger/speciallärare om åtgärdsprogrammens användningsområde?  
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Metod 

I metodavsnittet beskrivs undersökningens metod, urval av informanter, genomförande, bearbetning 
och analys av intervjuerna och slutligen forskningsetiska aspekter.  

Fejes och Thornberg ( 2015) tar upp att hermeneutisk teori styrs av hur tolkning och analysprocessen 
utvecklas när det kommer till studier av olika fenomen samt har fokus på hur tolkning sker även under 
analysprocessen. För att kunna besvara frågeställningen samt studiens syfte har denna studie haft en 
hermeneutisk metodansats, då liksom Hartman(2014) beskriver är hermeneutisk läran om hur man 
förståelse för människors livsvärld genom tolkning. Detta har vi haft som bas vilket har handlett oss i 
val av hur vi ska studera samt analysera det insamlade materialet. Inom hermeneutisk forskning 
besitter människan en central roll och forskaren är den som behöver ta hänsyn och vara inlyssnade för 
att förstå dennes värld (Hartman, 2004; Fejes och Thornberg, 2015). Enligt Hartman (2014) måste 
studier med hermeneutisk metodansats tilläggas med en kvalitativ metod eftersom den vägleder hur 
forskaren ska arbeta med sin undersökning. Metoden vi har valt som kompletterande kvalitativ metod 
blev halvstrukturerade intervjuer, en form av kvalitativ metod som finns inom den kvalitativa 
forskningsintervjun för att såsom Kvale och Brinkmann (2014), lyfta fram samt förstå ämnen från 
vardagen ur den intervjuades egna perspektiv. Detta innebär att även de som blir intervjuade tolkar de 
ställda frågorna. Intervjuaren måste därför ha god kunskap i hur man formulerar frågorna för att få 
svar på den fråga man hade avsett att få svar på (Fejes och Thornberg, 2009). Lärarna, specialläraren 
och specialpedagogerna kommer i resultatdelen att benämnas som informanter emellanåt för att 
variera ordflödet i texten(Bryman, 2012; Dalén, 2013). Det insamlade materialet i studien består av 
transkriberade halvstrukturerade enskilda intervjuer med speciallärare, specialpedagoger och lärare 
som arbetade i grundskolan på högstadiet. De halvstrukturerade intervjuerna ger tillgång till 
informanternas perspektiv på deras skolverksamheter. Datainsamlingen pågick under en 
fyraveckorsperiod. Den kvalitativa intervjun är specifikt utformad för att synliggöra informanternas 
egna erfarenheter, tankar och uppfattningar beskriver Dalen (2008) något som var av vikt inför vår 
studie.  
Tanken med metoden vi valde var även att få fram personernas upplevelser kring arbetet med 
stödinsatser och åtgärdsprogram. De halvstrukturerade intervjuerna innehåller öppna frågor vilket även 
leder till öppna svarsalternativ (Bryman, 2011), då vi önskar få så utförliga svar som möjligt passar 
detta metod vår studie kring arbetsprocessen samt skolornas organisation inför arbetat med 
stödinsatser. Studiens strävan var framförallt att skildra vilken riktning eller utveckling som har skett i 
de sammanhang som studerades därför har all material tydligt dokumenterats och analyserats. Vi har 
hela tiden analyserat det som har växt fram i resultatet genom att försöka hitta likheter och skillnader 
samt dra slutsatser i form av tolkningar, som sedan har vägt in tidigare kunskap/forskningsresultat och 
utifrån dessa tolkningar hittat teman. Processen av momenten vi studerade gjordes växelvis eller 
parallellt med vår studie t.ex. planering, urval, problemformulering, litteraturstudier och analyser.  

Vi har utöver det kvalitativa även arbetat kvantitativt då vi sammanställde och räknade på hur många 
lärare som sa vad på de olika frågeställningarna för att säkerställa att intervjuerna analyseras 
grundligt(Bryman, 2012). Granskningen av vilka begrepp samt gemensamma nämnare som 
förekommer har utgjort grunden för en tematisk analys (Bryman, 2012). Då studien är en analys med 
tematiskt karaktär lästes intervjuerna ett flertal gånger av var och en av oss och tyngden har legat på 
vad som informanterna har sagt och inte på hur( Bryman, 2012). Vi markerade de faktorer som var 
relevanta för studien och hittade preliminära teman som var lika respektive olika. Slutligen gjorde vi 
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en sortering där vi sammanfattade materialet samt tog hänsyn till tidigare forskning vilket hjälpte oss 
att se hur de olika temana hängde ihop.  
 
 
 

Studiens deltagare/urval 
Föreliggande studie är genomförd i Stor Stockholm där vi har valt att intervjua totalt tolv personer 
med olika kompetenser på sex olika grundskolor. Uttrycket informanter som samlingsnamn kommer 
därför användas när studiens resultat presenteras kring det lärarna, specialläraren och 
specialpedagogerna uttryckte och beskrev. Vi ville inte ha ett för snävt urval av informanter eftersom 
ett för litet urval skulle kunna begränsa våra möjligheter att kunna dra olika slutsatser (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Antalet yrkesverksamma år bland lärarna varierade från ett år upp till 23 år. 
Spännvidden bland specialpedagoger och speciallärare var från ett år upp till tretton år. 
Ämneskombinationerna var också olika samt att vissa lärare hade erfarenhet att arbeta på samtliga 
stadier i grundskolan. 
Urvalet blev handplockat på grund av närhetsprincipen för att underlätta arbetsgången med 
intervjuerna från där vi arbetade samt att vi tog de skolor som ville medverka i vår studie.  Det krävdes 
en hel del tid till att få ihop dessa sex skolor med totalt tolv lärare, specialpedagoger samt speciallärare 
då flera tillfrågade skolor av olika skäl valde att inte delta i vår studie. Vi har inte tagit hänsyn till 
urvalskriterier såsom kön, ålder, yrke, motivation, minne, erfarenhet och kunskap som kan ha påverka 
vårt resultat. Anledningen till detta var att vi var tvungna till att avgränsa vårt arbete, eftersom vi inte 
ansågs ha tillräckligt med tid för att presentera detta vida perspektiv. Studien gör inte anspråk på att 
utmynna i ett resultat som anses äga någon allmängiltighet 

Genomförande 
Studiens strävan var framförallt att se hur specialpedagoger och speciallärare samt lärare beskriver 
skillnader och likheter i organisationen kring stödinsatser samt deras beskrivningar av möjligheter och 
hinder vid åtgärdsprogram samt hur inkludering och delaktighet kan bidra till en skola för alla. 
För att kunna tolka det som studerades har all material tydligt dokumenterats och analyserats. Vi har 
hela tiden analyserat det som har växt fram i resultatet genom att försöka hitta likheter och skillnader 
samt dra slutsatser i form av tolkningar, som sedan har vägt in tidigare kunskap/forskningsresultat och 
utifrån dessa tolkningar hittat teman. Processen av momenten vi studerade gjordes växelvis eller 
parallellt med vår studie t.ex. planering, urval, problemformulering, litteraturstudier och analyser. 
 
Inledningsvis kontaktades skolorna och informerades om vilka vi var, varför vi var där, vad vi ville, 
vad som sker med materialet samt hur återkoppling och publicering kommer att ske (bilaga 1) något 
som Dalen (2008) anser är viktig information innan en studie.   
Arbetet delades upp så att informationen samlades in på de skolor vi själva hade kontakt med. 
Vi har valt att intervjua alla deltagare en och en. Hälften av intervjuerna genomförde vi ihop eftersom 
vi ansåg att det var lärorikt att genomföra de första intervjuerna tillsammans. Tidsaspekten blev i 
slutändan avgörande vilket ledde till att hälften av intervjuerna genomfördes av oss enskilt på de 
skolor vi hade kontakter med men vi diskuterade dem efter transkriberingen för att fortfarande kunna 
återge det som var färskt ur minnet.  
De vi intervjuade var sju lärare, en speciallärare och fyra specialpedagoger. De transkriberade 
intervjuerna och skolornas namn anonymiserades genom att benämna dessa lärare 1 -7, 
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specialpedagog 1-4 och speciallärare. Intervjuerna blev cirka 35 minuter långa och spelades in på 
mobiltelefonerna och därefter transkriberades direkt efter intervjun.  
Under de intervjuer vi gjorde tillsammans hade vi möjlighet att jämföra våra upplevelser med 
varandra. Vi hade större möjlighet att observera icke verbal kommunikation och ansiktsuttryck än då 
vi gjorde de enskilda intervjuerna. Genom att utgå ifrån Kvales och Brinkmanns (2014) tankar om 
intervjumetodik försökte vi vara medvetna om att kunskap upptäcks inte eller är given utan skapas 
genom frågor och svar och att produkten av intervjun skapas av intervjuaren och intervjupersonerna. 
För att under intervjun bekräfta personen som intervjuades var vi angelägna om att försöka förmedla 
ett genuint intresse för det som informanterna delgav oss något som Dalen (2008) påpekar är av vikt. 
 
  

Bearbetning och analys 

Arbetet med analysen påverkades av vårt insamlade material i form av våra halvstrukturerade 
intervjusvar som utgick från en hermeneutisk metodansats. I den hermeneutiska tolkningen har 
forskaren ansvar för att möta materialet med fantasi och lyhördhet (Fejes & Thornberg, 2009). Detta är 
något som vi försökt att tänka på i mötet med vårt intervjumaterial. Allt som samlats in måste hänga 
ihop på ett logiskt sätt för att helhetsbilden ska hållas trovärdig, vilket innebär att delarna ska styrka 
varandra (Fejes & Thornberg, 2009). Analysen har pågått i flera steg som vi försökt att beskriva, vilket 
även Fejes och Thornberg, 2009 anser vara betydelsefullt för studiens analys och tolkningsarbete. 
Tolkningen framskred i olika steg där vi först började med att transkribera intervjuerna ordagrant och 
därefter påbörjades arbetet med att utveckla frekvenser av återkommande ord och uttryck som fick 
ligga till grund för våra tre kategorier. För att undersöka lärarnas och specialpedagogernas samt 
speciallärarens förståelse för arbetsprocessen med stödinsatser har vi arbetat fram en analysmatris där 
tre olika rubriker framkom. Denna matris delades in i tre kategorier: uppmärksamma, utreda och 
utvärdera. Svaren sorterades därefter utifrån dessa kategorier och mönster tolkades sedan. 
Kategorierna utgår från de frågor i intervjuerna som bygger på stommen för studiens syfte samt 
arbetsgången inför arbetet med stödinsatser. Utifrån kategorierna: uppmärksamma, utreda och 
utvärdera har tre olika teman växt fram: Förankring, delaktighet och dokumentation.  Det 
övergripande temat som vi ansåg genomsyra våra tematiseringar på alla nivåer var kommunikation, då 
detta är en viktig aspekt inom alla organisationer så även inom skolväsendet. Efter redovisning av 
varje tema finns en sammanfattande tolkning av denna och slutligen en tolkning av hur temat 
kommunikation genomsyrar dessa tre. För att förstärka våra tematiseringar har vi styrkt våra resultat 
med citat från informanterna. Dessa citat är kursiverade.  
 

Studiens Trovärdighet/Validitet /Reliabilitet   

Trovärdighet betyder att man presenterar resultatet för de personer som deltagit i studien och att även 
följa forskningsreglerna, vilket vi tydligt följt i vår studie. Ingen av våra intervjuer utfördes på de 
skolor som vi är verksamma på. Trovärdigheten i vår studie finns även i de välbeskrivna moment som 
finns i genomförandets olika moment där vi var  noggranna med att göra utförliga beskrivningar av 
datainsamling och resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det omöjligt att veta vilken som är 
den korrekt valida utskriften, eftersom det inte finns någon sann objektiv omvandling från muntlig till 
skriftlig form. I vår studie spelade vi in intervjuerna och försökte vara objektiva i vårt arbete när vi 
transkriberade intervjuerna, men troligtvis var de som författarna framhävde inte fullt valida (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). Begreppet trovärdighet handlar också om studien har besvarat dess syfte och 
frågeställning, vilket vi haft för avsikt att uppnå i vår studie. 
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Forskningsetiska aspekter 
I studien har det även tagits hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som Vetenskapsrådet 
rekommenderar och som har följts enligt Vetenskapsrådet ( 2011) och avidentifierat deltagarna samt 
beskrivit deras utsagor så värderingsfritt som möjligt. De intervjuade har tillfrågats och själva kunnat 
bestämma om sin medverkan. Det finns fyra krav som är grundläggande inför en studie och dessa är 
följande; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt 
Vetenskapsrådet (2011). Dessa etiska riktlinjern som Kvale och Brinkmann (2014) benämner, har vi 
tagit fasta på samtliga såsom information till deltagarna om samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 
och forskarens roll. Konfidentialitetskravet är extra viktigt i kvalitativa intervjustudier eftersom 
forskare och deltagarna i studien möts personligen. Personen som intervjuas måste känna sig säker på 
att de uppgifter som lämnas under intervjun blir behandlade med sekretess. Samtliga lärare och skolor 
har anonymiserats och går inte att härleda. Resultatet redovisas på individnivå̊ då vi ville undersöka 
hur skolans organisation fungerar, hur skolan uppmärksammar, utreder och utvärderar åtgärdsprogram 
samt ifall lärare, specialpedagoger och speciallärare ser åtgärdsprogram som ett fungerande verktyg i 
elevens vardag. Vi har hanterat materialet varsamt under arbetets gång då vi inte haft namn och 
kontaktuppgifter tillsammans med intervjuer och transkriberingar. Vi har även informerat 
informanterna om att inga namn eller skolor kommer att namnges i vår studie. 
Utöver detta är även den etiska aspekten problematisk anser Kvale och Brinkmann(2014) då intervjuer 
kan behandla känsliga ämnen för de som deltar i intervjun. Konfidentialitet blir också viktig för de 
intervjuade personerna och beslutet att radera de ljudinspelningar vi hade baseras på detta. I de 
transkriberade intervjuerna finns det inga som helst data om personerna, skolan de arbetar på, kön, 
ålder, etnisk tillhörighet osv.  
Deltagarna har informerats om syftet för studien samt att intervjumaterialet blivit anonymiserats och 
att de inspelade intervjuerna raderas efter avlyssning och transkribering. Informationskravet betyder 
att forskaren ska informera om syftet med studien enligt Kvale och Brinkmann (2014). Kontakten i vår 
studie togs via telefon och mailkonversation med rektorer samt de lärare, speciallärare och 
specialpedagoger som vi intervjuade. I denna kontakt delgav vi informanterna syftet med studien 
genom ett informationsblad ( bilaga 1) innan intervjuerna. 
Samtyckeskravet handlar om att den intervjuade personen har rätt att delta frivilligt och rätten att 
avbryta när den så än önskar även under pågående arbete. Konkret information som forskaren kan ge i 
förhand runt kvalitativa studier är begränsad, eftersom undersökningar av detta slag karakteriseras av 
oförutsedda förändringar som kan uppträda under arbetets gång. Cohen, Manion och Morrison (2011) 
talar om att undersökningar kring utbildning är av känslig karaktär då den som studerar/forskar 
behöver ta hänsyn till diverse olika aspekter. De behöver bland annat ta hänsyn till vilka grupper som 
studeras, vilka som besitter makt eller inte har makt samt människors bakomliggande intentioner. 
Författarna hävdar att det kräver finkänslighet och ta hänsyn till diverse aspekter speciellt då mycket 
handlar om etik. 
Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlats in till en studie endast får användas till just den 
specifika forskningen. Samtliga deltagare informerades om att materialet endast skulle användas för 
denna studie och finnas tillgänglig på DIVA och att examensarbetet kommer att läsas av andra i 
utbildningssyfte.  
Ett forskningsetiskt övervägande vi gjorde var att inte ange kön eller etnicitet eller på informanterna 
eftersom vi ansåg att vi inte hade tillräcklig med tid för detta och att det även skulle ha kunnat bli 
alltför subjektiva tolkningar utifrån vårt relativt begränsade deltagarantal. 
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Resultat 

Studiens syfte och frågeställning har baserats på kategorier: uppmärksamma, utreda och utvärdera (se 
figur 1). Utifrån dessa kategorier har vi kommit fram till tre teman: Förankring, delaktighet och 
dokumentation. Utöver det har det framkommit ett övergripande tema som vi ansåg genomsyra våra 
tematiseringar på alla nivåer var kommunikation. Resultatet presenteras utifrån dessa teman och efter 
varje tema finns en kort sammanfattning där våra tolkningar tas upp.  
 
Figur 1. 

 

Förankring av rutiner och arbetsprocesser  
Temat förankring bygger på våra tolkningar kring deltagarnas utsagor då dessa uttryckte flera gånger 
en ovisshet kring rutinerna på skolan, det vill säga vad som verkligen gällde i deras verksamheter trots 
att de var medvetna om hur skolornas arbetsprocess inför ett åtgärdsprogram gick till och var 
förankrat. Detta tema har en underrubrik som handlar om struktur, rutiner och ansvarsfördelning i 
skolorna. Ordet förankring betyder “att lägga anker, sätta stöd” enligt SAOL (2013, s.252). På samma 
sätt måste skolans organisationer se till att “lägga anker” och “sätta stöd” för det pedagogiska arbetet 
som ska bidra till att elever ska utveckla de nödvändiga kunskaper enligt Läroplanen ( Lgr 11). 

För att undersöka lärarnas och pedagogerna med specialpedagogiskt kompetens förståelse för 
arbetsprocessen inför arbetet med åtgärdsprogram har vi arbetat fram en analysmatris som utgår ifrån 
rubrikerna som syns nedan.  

uppmärksamma

utreda

utvärdera

Profession Verksam 
år 

Ansvarig 
ÅP?? 

Föreställning 
hantering av inför 
ÅP 

Föreställning om 
utvärdering av ÅP? 

Lärare 1 17 Nej osäker vem Osäker 

Lärare 2 16 Nej osäker vem Osäker 

Lärare 3 1 Nej osäker vem Osäker 
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Struktur - Rutiner - Ansvarsfördelning 

Förankringen av arbetsgången och organisationen på skolorna som vi har studerat är snarlik på så sätt 
att när lärarna befarar att en elev inte kommer att nå kunskapskraven informeras elevhälsan om detta. 
Likheter när det gäller struktur och rutiner visas genom att lärarna gjorde en anmälan till EHT-teamet 
när man befarar att en elev ej når kunskapskraven.  
 
Larmrapport eller EHT-anmälan är ett begrepp som lärarna i studien använder när de ska skicka in en 
blankett till EHT-teamet när en elev riskerar att inte få ett betyg i något ämne. Skillnaden bestod i att 
vissa skolor kallar denna anmälan för larmrapport och i andra skolor  för EHT-anmälan. När anmälan 
hade kommit in till EHT-teamet tog teamet beslut ifall extra anpassningar ska intensifieras eller om 
det bör utredas ifall eleven är i behov av särskilt stöd. Detta meddelades mentorn i de fall som mentorn 
var ansvarig annars hade specialpedagogerna den uppgiften att förmedla informationen till 
arbetslagen. När det gäller pedagogiskt utredning fanns det skillnader när det gäller vem som gjorde 
vad på skolorna. På en av skolorna skrevs de pedagogiska utredningarna av mentor. Det är vi som för 
fram den pedagogiska kartläggningen  eller av undervisande lärare. Det händer att undervisande 
lärare skriver larmrapport också. På de andra skolor var det de med specialpedagogerna som hade 
ansvaret över detta. Specialpedagogen eller jag har ansvaret över kartläggningen. Det förekom på tre 

Lärare 4 10 Ja osäker då 
specialpedagog har 
ansvar 

vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort 

Lärare 5 23 Ja anser att det görs vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort 

Lärare 6 18,5 Nej anser att det görs vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort 

Lärare 7 14 Nej anser att det görs vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort 

specialpedagog 
1 

15 varav 10 
som lärare 

Ja anser att det görs vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort 

Specialpedagog 
2 

13 varav 7 
som lärare 

Ja anser att det görs vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort 

Specialpedagog 
3 

4 Ja anser att det görs gjorde utförliga utvärderingar 

Specialpedagog 
4 

1,5 Ja anser att det görs gjorde utförliga utvärderingar 

Speciallärare 
5 

13 Ja anser att det görs 
men har ej gjort 
någon på länge 

vet rent formmässigt hur men 
tror att det glöms bort, har ej 
skrivit ett ÅP på länge då extra 
anpassningar har fungerat 
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av skolorna att mentorn gjorde detta ihop med specialpedagogen. Mentorn eller läraren skriver 
utredningen men detta oftast i samråd med mig. Alla skolor genomförde en pedagogisk utredning 
kring eleven efter larm eller anmälan till EHT-teamet. Om den pedagogiska utredningen däremot var 
klar när EHT-teamet hade mötet  kunde beslut tas på plats om behov av åtgärdsprogram fanns. 
 
Specialpedagogerna på de respektive skolorna var säkra på hur arbetet kring ett åtgärdsprogram skulle 
organiseras. På en skola nämnde specialpedagogen att de genomförde ett utvecklingsarbete kring 
åtgärdsprogram. Vi håller på att förankra ÅP så att det blir ett levande dokument, men vi är ju inte 
riktigt där ännu. Även specialläraren ansåg att tydlighet kring hur arbete med stödinsatser skulle gå till 
var förankrat på skolan: Jo men det är tydligt upplever jag , Larmrapport, återkoppling från 
biträdande sedan agerar man utifrån det. Jag skriver inga åtgärdsprogram men jag skriver 
pedagogiska utredningar. Så det beror lite på orsakerna.  
 En del lärare uttryckte att de är lite osäkra när det kom till frågor om vem som var ansvarig för 
pedagogiska utredningar med tanke på de nya råden kring extra anpassningar och åtgärdsprogram. De 
var även tveksamma till när anmälan om oro bör göras då de misstänker att en elev inte uppnår 
kunskapskraven. Lärare 2 sa:  vet faktiskt inte, många gånger hör man av sig på eget bevåg. Vet ej vem 
som är ansvarig. Förut var ansvaret på mentorn. Nu är jag osäker. Sedan de nya råd infördes fanns 
det färre åtgärdsprogram nu än tidigare ansåg alla pedagoger i studien och de flesta uttryckte att de 
tyckte det var bättre med färre åtgärdsprogram dock mycket otydligare kring elever som inte hade 
åtgärdsprogram som också hade svårigheter och där det var otydligt huruvida extra anpassningar 
gynnade dem eller inte. Även andra lärare ansåg att det var bättre förr; känner att det var bättre förr 
när vi skrev fler ÅP, då hade man koll; sa en av lärarna som ansåg att när de skrev många 
åtgärdsprogram skapades en bättre överblick runt elevens skolsituation. Enligt en del av lärarna är 
arbetsgången med extra anpassningar och intensifiering av extra anpassningar otydlig för lärarna just 
nu: Vi anpassar och så men vet ej om det hjälper eller var alla skriver detta...hm...svårt.  Samtliga 
med specialpedagoger och specialläraren tyckte att arbetsgången kring rutiner, struktur och 
ansvarsfördelning var tydlig utifrån deras profession. Jo men jag har koll, det är bara  att läsa lagen 
innantill. Flertalet av lärarna konstaterade dock att trots dessa rutiner, fanns det glapp i arbetsgången 
till exempel när ett  åtgärdsprogram var upprättad. Vet inte om någon har koll på vad som krävs. 
När det gäller hur de olika åtgärderna kommunicerades på skolorna fanns det vissa skillnader. Det som 
varierade på de olika skolorna sinsemellan var att det var specialpedagogen som berättade för 
arbetslaget alternativt om det ej hanns med fick informationen delges via mail. Jag brukar informera 
lärarna, personligen och andra gånger via mail. På vissa skolor fick mentorerna vara de ansvariga 
som sedan informerade ämneslärarna under arbetslagstiden. Jag har ansvaret för att berätta för alla i 
arbetslaget. Många av lärarna upplevde inte att detta var något som verkligen var fungerande då det 
blev mer som en hastig redogörelse av en åtgärd utan tid för tanke och kommunikationen blev på så 
sätt ensidig. Vi berättar kort när vi ses på a-laget vad som gäller kring den eleven som har ett ÅP men 
vissa kan vara borta då. 
 
När det gäller ansvarsfördelning så var det bestämt i de flesta skolorna att mentorn hade ansvaret över 
åtgärdsprogrammet när detta dokument väl var skrivet. Skillnaden var att några skolor hade bestämt 
att ansvaret istället ligger på specialpedagogen. Lärarna i de skolor där specialpedagogen hade 
ansvaret var osäkra på vem som hade ansvaret kring ett åtgärdsprogram då specialpedagogen skrev 
åtgärdsprogram tillsammans med elev och förälder och lärarna upplevde att de aldrig fick återkoppling 
kring detta. Alltså jag har ingen koll, specen gör det, tror jag, sa en av lärarna. Även här fanns det 
inga riktiga rutiner som var fastställda, vilket gjorde att kommunikation och information inte alltid 
nådde ut till alla. 
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Tolkning av förankring  

Skolorna hade förankrat och implementerat arbetet med de nya allmänna råden kring åtgärdsprogram 
då alla lärare, specialpedagoger och specialläraren var väl medvetna om de olika begreppen såsom 
extra anpassningar, särskilt stöd och de moment som krävdes innan beslut om ett åtgärdsprogram 
kunde tas dvs. rutiner, struktur och ansvarsfördelning. Resultatet visar att arbetsprocessen att 
uppmärksamma, utreda, och utvärdera är förankrad hos samtliga lärare och pedagoger med 
specialpedagogiskt kompetens, i alla fall som form då det framgår från specialpedagogerna och 
specialläraren att tydlighet i hur arbetsgången för en anmälan till EHT ska gå till. Lärarna förmedlar 
samma sak när det kommer till arbetsgången om att det ska anmälas till EHT om en elev ej uppnår 
kunskapskraven.  
Det fanns en tydlig arbetsgång på skolorna när det gäller processen innan det meddelades till 
elevhälsan, vilket alla aktörer var medvetna eftersom formerna kring  EHT-möten skiljde sig åt på de 
olika skolorna som hade öppna EHT-möten eller fasta tider. Det som skiljde sig åt var vilka personer 
som var involverade i dessa möten.  
 
Samtliga som vi intervjuade gav intrycket av att ett åtgärdsprogram behövs när en elev har svårt att 
uppnå kunskapskraven eller anpassa sig till skolans värdegrund. Lärarna som deltog i intervjuerna 
ville absolut inte ta bort åtgärdsprogram som arbetsform. Däremot visade intervjuerna att tydliga 
brister uppstår inför upprättandet av ett åtgärdsprogram trots förankring av rutiner, struktur och 
ansvarsfördelning. När det gäller ansvarsfördelningen kunde vi tydligt urskilja  att det fanns en 
osäkerhet kring ansvarsfördelning när väl ett åtgärdsprogram var skrivet trots att vissa skolor hade 
bestämt att mentorn var ansvarig eller som i andra skolor att specialpedagogen var ansvarig för 
åtgärdsprogrammet. Bristerna uppstår då underlaget är öppet för tolkning och när det råder osäkerhet 
kring när i processen en anmälan bör göras. Dessutom var lärarna även osäkra när de bör avsluta en 
extra anpassning innan anmälan om särskild stöd ska göra. Lärarna uttrycker att de är osäkra på hur 
allvarligt det ska vara för åtgärdsprogram. Lärarna ansåg att det finns för och nackdelar att det finns ett 
hål och fyra av sju lärare ansåg att de inte har någon har koll på vad som krävs men att de har 
propagerat på att de vill ha ett åtgärdsprogram. 
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Informanternas uppfattning av delaktighet 

Temat delaktighet växte fram efter att samtliga lärare och specialpedagoger samt speciallärare 
uttryckte tankar kring ordet delaktighet.  

Temat redovisas utifrån följande underrubriker: Lärarnas samt specialpedagogers och speciallärares 
syn på elevens delaktighet, lärarnas samt specialpedagogers och speciallärares syn på 
vårdnadshavarens delaktighet, tolkning och reflektion av delaktighet och samverkan.  
Arbetsgången på de skolor som vi har studerat har samverkat och inkluderat elevens och 
vårdnadshavaren inför upprättande av ett åtgärdsprogram enligt lärares, specialpedagogers samt 
speciallärarens intryck och uppfattning. Likheter och skillnader kring struktur och rutiner vid 
upprättande av ett åtgärdsprogram har funnits mellan de olika skolorna, men en gemensam nämnare 
hos samtliga intervjuade skolor var att mentor kallade till möte med vårdnadshavare, elev samt 
specialpedagog. Vid upprättande och utvärdering av ett åtgärdsprogram använde samtliga intervjuade 
skolor blanketten som skolverket konstruerat. 
 

Lärarnas samt specialpedagogernas och speciallärarnas syn på elevens 
delaktighet 
Under mötet vid upprättandet av åtgärdsprogram berättade informanterna att rutinen på fyra av 
skolorna var att eleven fick berätta om sina starka respektive svaga sidor i de olika ämnena. På 
resterande skolor var svagheter och styrkor redan ifyllda och mentorn ville under mötesgången ha en 
bekräftelse på att dessa stämde in på vad eleven tyckte var dess starka samt svaga sidor. Enligt 
informanterna fick eleven på tre av de intervjuade skolorna återge de generella hinder eller möjligheter 
som fanns i olika ämnes och inlärningssituationer som skolan borde veta om. Det som enligt 
specialpedagogen ansåg att eleven ville förmedla antecknades direkt på åtgärdsprogrammet. De övriga 
skolorna hade enligt specialpedagoger och speciallärare fått informationen från undervisande lärare 
under arbetslagsmöten eller via mail där förutbestämda frågor skickats ut från mentor och som fyllts i 
av respektive ämneslärare. De skolor som skickat ut mail eller samlat in information från arbetslaget 
läste under mötet upp vad som stod i respektive ämne för att säkerställa att anteckningarna stämde. På 
följdfrågorna som uppstod under intervjun kring elevernas delaktighet gav lärarna följande svar:           
Eleven är med men vi vet ej hur delaktig hen är ( Lärare 5). 
Mötesstrukturen på samtliga intervjuade skolor var övergripande uppdelad på så sätt att mötet leddes 
av mentor. Mötesordförande sammanfattade därefter skolans gemensamma upplevelser av elevens 
svårigheter samt styrkor. Eleven deltog alltid under mötet och fick eleven förhinder ställdes mötet in 
och en ny tid bokades. 
 

Lärarnas samt specialpedagogernas och speciallärarnas syn på 
vårdnadshavares delaktighet 
De intervjuade skolorna hade enligt lärarnas samt specialpedagogernas och speciallärarens uppfattning 
ett kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte kunde närvara vid ett möte 
inför ett upprättande av ett åtgärdsprogram ställdes det in och ett nytt datum bokades in. Skolornas 
lärare samt specialpedagoger och speciallärares allmänna uppfattning var att vårdnadshavare hade ett 
relativt stort talutrymme under upprättandet av ett åtgärdsprogram. På tre av skolorna skedde alltid ett 
så kallat förmöte inför upprättandet av ett åtgärdsprogram. Där träffades skolan och vårdnadshavaren 
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för att officiellt påbörja och gå igenom åtgärdsprogrammets huvudpunkter kring vårdnadshavarens syn 
om elevens skolsituation. Två av sex skolor valde att ta in information via telefonsamtal innan det 
bokade åtgärdsprogramsmötet genomfördes. Denna arbetsgång valdes för att lärare samt 
specialpedagoger och speciallärare skulle kunna ta reda på föräldrarnas åsikter och synpunkter och på 
förhand utarbeta ramen för åtgärdsprogrammets innehåll. Ett antal skolor valde att skicka ett e-mail till 
vårdnadshavare och elev där de bad dem att fylla i sina synpunkter kring elevens möjligheter och 
hinder samt svaga och starka sidor. Därefter skrevs åtgärdsprogrammet klart inför mötet med 
vårdnadshavare och elev. 
Flera skolor berättade i intervjun att åtgärdsprogramsmöten ibland fick strukturen av att bli ett möte 
där skolan fick lyssna på föräldrar som behövde prata av sig då deras barn upplevs ha en jobbig 
skolsituation. 
 

Ibland får man inget gjort då hela familjen mår dåligt. Då inbillar jag mig att det bästa bara är 
att lyssna in och inte tänka på att man måste få till ett åtgärdsprogram. Det är så klart 
stressande, men vad gör man? sa en av lärarna. 

 
Innan mötet avslutas bokas alltid ett nytt möte in för att utvärdera åtgärdsprogrammet. Skolorna var 
väl medvetna om att tidsspannet för utvärderingen kan variera mellan sex till åtta veckor vilket de 
även skrev i sina åtgärdsprogram. Samtliga skolor hade intuitionen att hålla denna tidsram men på 
grund av tidsbrist och ombokningar av mötestid blev det inte alltid så. Ingen av de tillfrågade skolorna 
har hitintills fått en överklagan på sina upprättade åtgärdsprogram uppgav informanterna. 
 

Stora skillnader i delaktighet 
Det andra temat delaktighet, är ett av åtgärdsprogrammets grundstenar då elevens och 
vårdnadshavarnas delaktighet är central för att skolan ska kunna stötta elever i behov av stödinsatser. 
Resultatet visar också att informanterna önskade få mer tid till samarbete mellan lärare och elevhälsan 
samt mellan lärare, vårdnadshavare och elev. Delaktighet hos vårdnadshavare samt elev får bättre 
förutsättningar inför framtida möten då de vet hur dispositionen ser ut samt vilka begrepp som 
förekommer i åtgärdsprogramsblanketten. Inför ett åtgärdsprogramsmöte hade två av skolorna som 
rutin att träffa elev samt vårdnadshavare vid två tillfällen medan resterande endast hade ett möte inför 
upprättande av ett åtgärdsprogram. Enligt lärare samt specialpedagoger och speciallärare ingick 
delaktighet och samarbete från elev och förälder kring elevens svagheter och styrkor i skolornas 
rutiner. Samtliga skolor skrev ner elevens intryck och reflektioner kring styrkor och svagheter som kan 
stärka elevens skolgång. Diskussionerna och talutrymmet under ett upprättande av ett åtgärdsprogram 
var hos samtliga skolor uppskattat till 50% vårdnadshavare och elev och resterande talutrymme av 
skolpersonal. Centrala likheter och skillnader mellan skolorna var hur man tog hand och förberedda 
informationen kring eleven vid upprättandet av ett åtgärdsprogram.  Merparten av skolorna valde att 
ha ett åtgärdsprogram färdigställt inför mötet, medan endast ett fåtal skrev åtgärdsprogram innan, 
under eller i anslutning direkt efter mötet. Anledningen kan ha varit tidsbristen hos skolans personal 
och att det därför var lättare att konstruera åtgärdsprogrammets innehåll och utformning i förväg. 
Lärare berättar de skriver åtgärdsprogram själva i förväg för att hinna bli klara med det då föräldrarna 
kommer, annars hänger det över dem och flertalet kände att det var svårt att formulera ett 
åtgärdsprogram när alla var samlade. Efter mötet var det, enligt skolornas rutiner, alltid mentor eller 
specialpedagog som skrev ned vad som hade sagts och vad som skulle stå i ett åtgärdsprogram. 
Studien bör därför ta hänsyn till den tydliga skillnad som framkom från lärare samt specialpedagogers 
och speciallärares uppfattning om när en vårdnadshavare samt elev är fysiskt delaktig  upprättandet av 
ett åtgärdsprogram eller om vårdnadshavarens och elevens tankar och åsikter uttrycks utifrån lärarens 
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egna tolkningar innan , under och efter mötet. Skillnaden mellan skolorna var framför allt på vilket sätt 
och hur mycket inflytande som vårdnadshavare samt elev hade i det som skrevs i ett åtgärdsprogram. 
En lärare ansåg att vissa föräldrar har knappt några svar och då får en själv fylla i lite extra som man 
tror att föräldern tänker men inte säger det rakt ut så att man får ihop texten. Däremot kan 
åtgärdsprogram upplevas som ett verktyg och stöd för lärarna när de ska hjälpa elever i behov av stöd. 
En lärare konstaterade att fördelen med ett åtgärdsprogram var att man vet vad det krävs av skolan och 
att föräldrarna blir lugna och trygga, att det blir struktur i det en ska göra. Brister i åtgärdsprogram 
innehåll kan bero på okunskap hos skolans pedagoger i hur man ska formulera sig så att inte 
åtgärdsprogrammet blir för generell utan istället riktar sig utifrån varje enskild elevs specifika behov. 
Det kan också bero på att delaktigheten inte är tillräckligt utformad.  Delaktighet hos vårdnadshavare 
samt elev får bättre förutsättningar inför framtida möten då de vet hur dispositionen ser ut samt vilka 
begrepp som förekommer i  åtgärdsprograms blanketten. Slutligen anser vi att först när 
åtgärdsprogram utformas på ett individuellt sätt, med ett tydligt innehåll där samtliga är delaktiga och 
införstådda med det som står, dvs. ett begripligt språkbruk kommer åtgärdsprogramsdokumentet till 
sin rätt. 
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Dokumentation inför arbetet med stödinsatser 
 
Temat dokumentation bygger på de intervjufrågor som är kopplade till de tre kategorierna som 
studiens syfte baseras på: uppmärksamma, utreda och utvärdera stödinsatser som även används som 
underrubriker i denna del. Dokumentation i skolan är något som alla lärare, specialläraren och 
specialpedagoger ansåg var något som bidrog till att skapa både en röd tråd i det man gör men kunde 
även vara ett stöd i kommunikationen mellan olika parter. 
Temat har även växt fram utifrån en fråga som handlade om dokumentation som verktyg, eftersom 
åtgärdsprogram bör vara ett dokument som framförallt ska stötta eleven i sitt lärande men även vara ett 
stöd då pedagogerna ska leda eleven framåt. Samtliga specialpedagoger och specialläraren ansåg att 
om ett åtgärdsprogram som inte skrivs som ett verktyg är meningslöst då det ska vara en produkt som 
görs i samråd med eleven, eleven ska vara med i skapandet av det  uttryckte en av lärarna. En av 
pedagogerna med specialpedagogiskt kompetens uttryckte också att åtgärdsprogram som dokument 
också kan vara: ... ett verktyg i påtryckning mot ledningen att ändra organisationen. Flertalet lärare 
ansåg att det var ytterst viktigt att det skulle vara ett verktyg då det i annat fall vore ganska 
meningslöst: Är det inte ett verktyg så är det meningslöst så varför ska man göra det i så fall?! 
uttryckte en av lärarna.  
 

Uppmärksamma 

Dokumentationen som görs i samband med att en lärare uppmärksammar att en elev är i behov av stöd 
är en larmrapport eller EHT-anmälan. Samtliga informanter tog upp att de faktorer som ligger till 
grund för när en EHT-anmälan gjordes var efter att lärarna hade gjort en bedömning utifrån 
observationer och bedömningar i klassrummet kring om eleven riskerade att inte nå kunskapskravet i 
ett ämne. Lärare 2, 5 och 6 berättade att mycket handlar om det de ser efter något prov eller om eleven 
har hög frånvaro och inte lyckas med arbetet i skolan. Några av lärarna ansåg också att i vissa fall 
visar eleverna om de är i behov av stöd genom att uttrycka frustration att de ej klarar det som 
undervisningen ställer krav på:  ja, men till exempel som en elev jag hade, hen gick visserligen i nian 
men hon sa till mig, jag klarar inte detta, jag behöver vet hur jag ska göra, berättade lärare 3. 
 

Utreda 

Dokumentation som görs i samband med att utreda består till största delen av att extra anpassningar 
dokumenteras på olika lärplattformar som t.ex. Unikum, V-klass, Schoolsoft som är digitala 
plattformar som används som stöd. Utöver det följer den pedagogiska utredningen som dokumenteras i 
en blankett såsom Skolverket (2014) rekommenderar Informanterna var  överens om att 
åtgärdsprogrammet var en viktig del för att synliggöra skolans ansvar samt elevens rättigheter till 
särskilt stöd då de extra anpassningarna inte längre räckte till för att nå kunskapskraven i de olika 
ämnena. Det rådde dock olika meningar bland informanterna kring själva utredningen inför ett 
åtgärdsprogram. Vissa lärare var kritiska på grund av som en lärare uttryckte det: 
 

Mycket dokumentation Lång process fram till ett ÅP. Åtgärderna är ej åtgärder, mer som extra 
anpassningar. Ingen diskussion med undervisande lärare om endast en person både ska göra 
pedagogisk utredning samt enskilt forma ett ÅP så det är svårt tycker jag att veta vad som är 
vad.”  (Lärare 3) 
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Skolornas dokumentation inför stödinsatser såg olika ut. Flertalet skolor dokumenterade vilka extra 
anpassningar som gjordes däremot så skildes det åt i noggrannhet och system. De dokumenteras i 
Unikum, men det är inte synligt man måste gå in på den eleven det gäller och leta fram vad som skrivs. Inte så 
smidigt. ( Lärare 4) 
Skillnader skolor emellan var att mer än hälften av skolorna hade en digital plattform där dessa extra 
anpassningar dokumenterades medan andra fortfarande arbetade med att undervisande lärare ensam 
hade insyn i det, genom egna anteckningar i olika dokument som de hade skapat själva. Alla skolor 
genomförde en pedagogisk utredning om eleven visar behov av stöd. Den pedagogiska utredningen 
skrevs däremot av olika personer. På en skola var det fortfarande mentor i samråd med undervisande 
lärare som skrev en pedagogisk utredning.  På övriga skolor var det specialpedagogerna som skrev 
dessa i samråd med mentor eller undervisande lärare.  
 

Ibland när vi har för lite tid att sätta oss ner och sammanställa en pedagogisk utredning eller 
åtgärdsprogram så tar jag lite anteckningar på a-lagsmötet istället. En annan specialpedagog sa 
följande: Om vi inte får till något gemensamt tillfälle att skriva åtgärdsprogram så brukar jag e-
maila ut frågor till lärarna som de får besvara och sen sätter jag in deras svar i 
åtgärdsprogrammet. (Specialpedagog 1) 

 
Underlaget inför den pedagogiska utredningen bestod av olika delar. Blanketten var likadan på alla 
skolor. Utredningen utgick delvis ifrån ett färdigt formulär som kallades för pedagogiskt utredning i 
samtliga skolor. Här beskrev elevens styrkor och svagheter, vad som fungerar respektive inte fungerar 
i undervisningen samt information kring klasstorlek, undervisningsgrupp etc. Två av skolorna uppger 
att det även bifogades elevens texter, tester eller prov som gjordes inför kartläggningen samt 
observationer där det dokumenterades vad undervisande lärare hade uppmärksammat i klassrummet. 
Flertalet av lärarna ansåg att tester som eleverna skrev var bra att ta del av då dessa visar elevens 
kunskapsnivå̊ som sedan ligger till grund för åtgärder inför skrivandet av ett åtgärdsprogram. 
Några av lärarna och pedagogerna med specialpedagogiskt kompetens uttryckte att ibland hoppades 
det över vissa steg i den pedagogiska utredningen på grund av tidsbrist. Detta var något som samtliga 
informanter på skolorna uttryckte. Informanterna var då tvungna att ha den pedagogiska utredningen i 
huvudet då åtgärdsprogram skrevs. När den pedagogiska utredningen var klar lämnades den till EHT-
teamet av antingen mentorn eller specialpedagogen för analys och beslut inför upprättande av 
åtgärdsprogram. Däremot när åtgärdsprogram var upprättat kunde en del av lärarna också se positiva 
delar som skulle bidra till elevens engagemang i sitt lärande. Eleven och vårdnadshavare blir mer 
delaktiga i lärandet. Föräldern får insyn i skolans och elevens vardag tycker jag. ( Lärare 2) 
 

Utvärdera 

Dokumentationen i samband med att utvärdera bestod i samtliga skolor av en utvärderingsblankett. 
Samtliga skolor hade intuitionen att utvärdera efter cirka sex till åtta veckor men oftast tog det längre 
tid. En av skolorna skilde sig från de andra då arbetet med åtgärdsprogram var i en slags 
utvecklingsfas vilket gjorde att de inte alltid hann med att utvärdera efter cirka sex till åtta veckor. De 
andra skolorna hade inte riktigt någon plan på hur utvärderingen skulle gå till och i vissa fall trodde 
inte lärarna att ett åtgärdsprogram utvärderades överhuvudtaget. En lärare uttryckte sig kring själva 
utvärderingen: Högst oklart. Jag har inget svar. Vet ej om något sådan görs och om det görs kan det 
pågå i månader.” En annan lärare svarade  på samma fråga på ett liknande sätt: ÅP kan på skolan 
pågå länge utan utvärdering/återkoppling. 
Vissa av lärarna var osäkra kring utvärdering då de ej hade sett något åtgärdsprogram på länge. En 
skillnad framträdde tydligt då en av skolorna utgick ifrån en särskild plan på hur länge det ska gå 
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mellan varje åtgärdsprogram och utvärdering och det verkade som skolan hade bra kontroll utifrån det 
specialpedagogen berättade. Däremot så visade sig i intervjun med lärarna att de inte kände till detta 
eftersom lärarna på samma skola inte ens visste vem, när eller vart och hur ett åtgärdsprogram skrevs 
eller hur när det skulle utvärderats. 
Arbetet med att delge samt utvärdera ett åtgärdsprogram varierade mycket mellan de intervjuade  
skolorna. De flesta av lärarna ansåg att uppföljning och utvärdering ingick i arbetsprocessen med ett 
åtgärdsprogram. Vissa av lärarna medgav att de har föga inblick i utvärderingen då det var 
speciallärare eller specialpedagog som tog hand om uppföljning och utvärdering. Tre av lärarna ansåg 
att en viktigt del av utvärderingen är att skriva in vad eleven ska kunna och hur det ska redovisas men 
att det inte alltid fungerade. Lärarna i fråga kunde inte riktigt precisera varför och kände sig osäkra: 
hm… kan inte svara på det faktiskt...vet inte….( Lärare 1)  Hälften av lärarna uttryckte att 
åtgärdsprogrammen aktualiseras om alla i arbetslaget samverkar under arbetets gång. Här ansåg de 
tillfrågade lärarna och pedagoger med specialpedagogiskt kompetens att diskussioner kring  arbetssätt 
och uppdatering av målen i ett åtgärdsprogram för att belysa utveckling skulle vara önskvärt men på 
grund av tidsbrist var detta en omöjlighet. 

 

Otydlig och bristande dokumentation 

Dokumentationen innan ett åtgärdsprogram såg olika ut på skolorna vilket var en framträdande 
skillnad. Alla skolor använde sig inte av tydliga kartläggningar innan ett åtgärdsprogram skrevs. En 
skola hade lärarna som ansvariga för de pedagogiska utredningarna, de andra hade specialpedagogen 
som ansvarig för de pedagogiska utredningarna. Det var också stora skillnader i hur resterande 
undervisande lärare var  involverade  i processen med de pedagogiska utredningarna. På en skola 
bestämde specialpedagogen vilka åtgärderna var utan att rådfråga mentor eller undervisande lärare. 
Inför de pedagogiska utredningarna togs inte heller elevens och vårdnadshavarens upplevelser tillrätta 
om hur eleven upplever sin skolsituation. Av lärarnas utsagor är det lätt att förstå att eleverna inte var 
involverade på ett sådant sätt att de kunde förstå nyttan av ett åtgärdsprogram. 
En annan brist som framkom när det gäller dokumentation var huruvida lärarna skiljde på extra 
anpassningar och särskilt stöd då många åtgärdsprogram innehöll extra anpassningar i de fall då 
mentorerna skrev åtgärdsprogram. Vissa av informanterna uppgav att den pedagogiska utredningen 
ibland var undermålig på grund av tidsbrist. Konsekvenserna kan då bli att skolan missar väsentlig 
information, eftersom inte allt dokumenteras eller att dokumentationen blir bristande då det råder en 
okunskap kring skillnaden på åtgärder, extra anpassningar och mål som ska uppnås. 
Alla intervjuade ansåg att åtgärdsprogrammen bör individualiseras ännu mer för att det ska ske en 
utveckling och hjälp för eleven. Ett åtgärdsprogram bör inte generaliseras, eftersom man då riskerar att 
inte få den effekt som är önskvärd och som står som måluppfyllelse i åtgärdsprogrammet. Enligt 
samtliga intervjuade lärare så upplevde de viss frustration gällandes information och förvaringen av 
åtgärdsprogram.  Lärarna ansåg inte att de hade kontroll på de olika åtgärdsprogram som skrevs utan 
de förvarades i någon pärm i arbetslaget alternativt i ett dokumentskåp hos specialpedagogen. Flertalet 
av lärarna menade att de skulle vilja ha en bättre insyn i vad som står i ett åtgärdsprogram så att de 
också vet vad som förväntas av dem som undervisande lärare. 
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Kommunikation: hinder och möjligheter 

Det övergripande temat som vi tycker framträder och genomsyrar våra tre teman är kommunikation. 
Kommunikation betyder att förmedla och är ytterst viktigt i alla sammanhang. Kommunikation är 
väsentlig i alla organisationer och grupper. För att kommunikation ska vara givande och utvecklande 
bör det ske i en interaktion mellan olika individer där båda parters tankar och idéer får komma till tals. 
Temat kommunikation är uppdelat i två underrubriker: När kommunikationen fungerar och när 
kommunikationen inte fungerar. 
 

När kommunikationen fungerar 

Temat förankring som inbegriper delarna: struktur, rutiner och ansvarsfördelning är beroende av att 
kommunikationen är tydlig för att alla delarna ska kunna fungera. Det som har utkristalliserats i vår 
studie är att skolorna är väl medvetna om den information som sker kring struktur, rutiner och 
ansvarsfördelning. När det gäller temat delaktighet så verkar kommunikationen utifrån vad lärarna 
berättar vara fungerande mellan lärarna och eleverna samt mellan lärarna och vårdnadshavarna. Det vi 
däremot inte kan få reda på är om kommunikationen är ensidig då vi ej har intervjuat de andra två 
parterna som är inblandade. Enligt lärarnas utsagor verkar de flesta uppleva att kommunikationen går 
fram: Vissa elever kräver stöd om inte annat.( Lärare 3) Kommunikationen fungerar vid 
dokumentation när åtgärdsprogram följer specifika rutiner och tillvägagångssätt och där den 
pedagogiska utredningen alltid görs innan ett åtgärdsprogram skrivs. 
 

När kommunikationen inte fungerar 

När det gäller temat förankring som inbegriper delarna: struktur, rutiner och ansvars- 
fördelning är kommunikationen även en del av hindret i arbetet med ett åtgärdsprogram. Det som ska 
vara en kommunicerande process, där flera parter kommunicerar och har ett utbyte och utveckling 
sinsemellan, är istället mer en form av ett delgivande där motparten inte är involverad i processen, 
vilket är en brist.  Förankringen av rutinerna har enbart kommunicerat ut till aktörerna, vilket ledde till 
bristen av dialog mellan parterna. En av lärarna uttryckte det på följande sätt: Tyvärr arbetslagsmöten 
är bara info och där försöker man mest lösa praktiska bitar. Vi hinner aldrig ta upp annat. 
Kommunikationen verkar bristande även när det gäller uppföljningen av ett åtgärdsprogram. Det 
verkar råda både osäkerhet samt otydlighet kring hur kommunikationen inför arbetet med att verkställa 
ett åtgärdsprogram  
bör gå till. Detta är ett av de största hindren då åtgärdsprogram på så sätt enbart blir ett papper som 
fylls i men som ej används för det syftet som den bör användas till. Hinder för arbetet med 
åtgärdsprogram framgår för merparten av lärarna då de upplever att kommunikationen kring 
dokumentationen blir på sätt och vis en begränsad kunskap då arbetet ej förs 
framåt.                                             
                                             
Kommunikationen i samband med dokumentationen inför ett åtgärdsprogram har vissa brister 
framförallt när en elev är i akut behov av ett åtgärdsprogram. Tidsbrist i samband med 
kommunikationen mellan olika aktörer verkar vara en avgörande faktor som bidrar till att hinder 
uppstår. Ytterligare hinder verkar finnas när ett åtgärdsprogram redan är skrivet då det är svårt att 
delvis följa upp men även att utvärdera dem. Även här verkar det vara en kombination av tidsbrist, 
omedvetenhet/okunskap och brister i förståelsen mellan de olika aktörerna som skapar hinder i 
förmedlingen av det som är väsentligt och av vikt för eleverna. 
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 Bristande kommunikation 

Brister i kommunikationen var tydliga i samtliga skolor i försöken att få ett åtgärdsprogram till att vara 
ett levande dokument. Det verkade råda en otydlighet kring kommunikationen av hur det som står i 
åtgärdsprogram ska informeras till resterande undervisande lärare och annan berörd personal. Både 
lärare och specialpedagoger upplevde en frustration i att inte veta hur arbetet efter ett åtgärdsprogram 
ska fortsätta framförallt när det kommer till den bit som ska åtgärdas. Kommunikationen mellan olika 
aktörer fastnade någonstans i alla rutiner och strukturer som skolorna trots allt hade. Exempel på 
brister i dessa är: otydlighet kring vad och vem som ska förmedla det som står i ett åtgärdsprogram 
som att inga protokoll fördes på arbetslagsmötena och att ingen noterade när någon varit frånvarande 
från ett möte eller vad som hade tagits upp under mötet. Arbetet där tanken är att det ska vara 
övergripande hamnade på den enskilde individen som tappade fokus från åtgärdsprogram i det stora 
hela, dvs. vardagen. Detta var en bidragande orsak till att det lätt att hamnade mellan stolarna ansåg 
två av lärarna. En annan faktor som sex av sju lärare tog upp som orsak att om något gjordes halvdant 
eller inte hann med var tiden eller tidsbristen. Alla lärare uppgav att de inte hinner med, att de har 
alldeles för många som behöver ha extra anpassningar och vet inte hur de ska få tiden att räcka till 
något som vi tolkar som att kommunikationen är bristande och ej fungerande.  
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Metoddiskussion 

Generaliserbarhet 

Ett av de vanligaste sätten bland de olika analysformerna när det gäller kvalitativa studier är oftast 
tematiskt (Bryman, 2012). Att använda en kvalitativ tematisk metod innebär att ordna och syntetisera 
empirin enligt Bryman (2012) som utgör sedan grunden för analysen. Bryman (2012) påpekar att trots 
att tematisk analys saknar en tydlig detaljerad samling tekniker så är detta det allmängiltigaste sättet att 
genomföra en kvalitativ dataanalys. Den hermeneutiska metodansatsen kritiseras väldigt ofta påpekar 
Kvale och Brinkman då det bedöms som att resultat kan tolkas olika beroende på vem som studerar 
datan. Den har varit adekvat för denna studie i och med att den är lämplig för studiens syfte.  

Empirin för denna studie har bildats av intervjuer med sju lärare som arbetar på högstadiet, en 
speciallärare och fyra specialpedagoger. Urvalet av pedagoger  med olika professioner bedömer vi inte 
kan ha påverkat resultatet negativt utan snarare har den bidragit till en bredare bild av det vi 
undersökte. På så sätt anser vi att urvalet är tillräckligt stort för en god generaliserbarhet. 
Intervjuguiden (Bilaga 2) som skapades inför studiens halvstrukturerade intervjuer var ett stöd för oss 
då pedagogerna som intervjuades har fått tala relativt fritt och ställa följdfrågor på det vi ville veta mer 
om. Vi har kunnat hålla en röd tråd genom hela intervjun med alla deltagare samt ha lika 
utgångspunkter så inte resultatet skulle splittras. Detta har på så sätt uppfyllt studiens syfte då lärarnas 
åsikter tydligt framkommit i intervjuerna. Frågeställningarna har besvarats, eftersom pedagogerna har 
beskrivit skolornas arbetsprocesser. Pedagogerna har också tagit upp om de anser att åtgärdsprogram 
är ett bra verktyg för att stötta eleven i deras utveckling. Vilka hinder och möjligheter pedagogerna 
beskriver har tolkats utifrån deras uttalanden och på så sätt har studiens teman växt fram.   
     
Då studien baseras på intervjuer anser vi såsom Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att den 
kvalitativa forskningsintervjun inte är ett neutralt medium utan är styrt och påverkat av kontexten då vi 
som intervjuar “tvingar” in den intervjuade att ta ställning till vissa frågor. Kvale och  Brinkmann 
(2014) anser att det på sätt och vis är en konstruerad identitet som är subjektivt på specifika sätt, vilket 
vi delvis kan konstatera utifrån resultaten då pedagogerna hela tiden refererade till det de själva ansåg, 
dvs. subjektivt framförallt när det kom till den egna rollen. Andra forskare menar på att intervjun som 
metod blir på sätt och vis en personlig bekännelse och analyserna av intervjuerna blir på så sätt 
begränsade något som vi delvis kan bekräfta däremot så anser vi har stött på hinder i analysen. 
Intervjuaren och intervjupersonens roller påverkas av intervjukontexten och syftet enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) något som vi har försökt beakta i vår studie. Kvalitetskriterierna i en intervju är 
mycket viktiga enligt Kvale och Brinkmann (2014) och är beroende av intervjuns syfte och innehåll. 
Intervjuns längd har en självklar betydelse. Våra intervjuer varade cirka 35 minuter och vi hade 
sammanlagt elva frågor. Vi hade även vissa följdfrågor som föll sig naturligt att ställa på tre av våra 
frågor. De halvstrukturerade intervjufrågorna med möjlighet att ställa följdfrågor var av vikt för oss 
som intervjuade för att kunna klargöra oklarheter i svaren. 
 

Validitet   

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att inom intervjuforskning ställs intervjuarens reliabilitet och 
validitet i fokus. För att våra intervjuer ska vara reliabla har vi båda lyssnat på ljudinspelning av 
intervjuerna och kontrollerat att vi har följt det de intervjuade personerna har sagt. Vi har ej tolkat 
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svaren utan skrivit ner ordagrant och även tagit med pauser som personerna vi intervjuade gjorde. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det svårare att garantera validitet i intervjuer då det är svårt att 
få en sann objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. 
 
Cohen, Manion och Morrison (2011) tar upp att validitet i kvalitativa studier lyder under vissa 
principer såsom att dessa är socialt belägna, socialt och kulturellt saturerad, mättad. De innehåller 
kontextuella begränsningar samt omfattande beskrivningar av det som studeras. Detta var något som 
studien delvis kan bekräfta då pedagogerna befinner sig i en kontext, det vill säga skolan och eftersom 
de befinner sig i den kontexten dagligen så är den även socialt och kulturellt saturerad. Författarna 
påpekar att eftersom vi redan är en del av av en interpreterad värld så krävs det en dubbel förståelse av 
världen för att kunna förstå världen. Paradoxen i det här fallet är att man behöver en annan människa 
för att förstå det som studeras på samma sätt som vi behövde pedagogerna för att kunna förstå deras 
beskrivning av arbetsprocesserna dvs. deras dagliga verklighet i verksamheten. Utöver detta anser 
Cohen et.al. (2011) att det finns en oro kring förloppet mer än för resultatet, att fånga betydelsen och 
syftet var viktigt i studien så på så sätt har det funnits en oro inom oss för förloppet. Detta avtog dock 
efter de två första intervjuerna och resterande intervjuer flöt på. Avslutningsvis hänvisar Cohen 
et.al.(2011) till perspektivisk subjektivitet något som vi har försökte ha i åtanke då det är viktigt att 
kunna tolka materialet utifrån frågorna vi ställde något som vi känner har lyckats med trots att vi är 
pedagoger och kan vara påverkade av vår roll, perspektiv och bakgrund.  
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Diskussion 

Studiens mål var att undersöka hur skolorna i studien implementerat samt förankrat arbetet bland 
pedagoger när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Detta är något som skollagen (SFS 2010:800) 
betonar är ett av skolans uppdrag för att skapa en likvärdig utbildning för alla barn och elever. Utöver 
detta har studien besvarat frågor kring delaktighet och samverkan. 
Denna avsnitt innehåller diskussioner kring resultatet utifrån följande rubriker: “Tidsbrist”, “God 
kommunikation kräver systematiska strukturer” och “Samverkan”  eftersom dessa är några dilemma 
och tankar som har uppstått under analys- och reflektionsarbetet med studiens material  samt 
forskningslitteraturen. 

Tidsbrist  
Samtliga lärare betonade att tidsbrist hindrar dem i deras arbete. Det som lärarna bland annat 
eftersökte var att få mer tid till samarbete mellan lärare och elevhälsan samt mellan lärare, 
vårdnadshavare och elev. Tidsbristen bidrog till att lärarna inte kände att de hade helhetsbilden kring 
arbetsprocessen runt eleverna eller vad som ibland dokumenterats i elevernas åtgärdsprogram. En 
förklaring till lärares slutsatser kan vara att tidsbristen uppstår då tillvaron känns ostrukturerad. 
Studiens analyser framkom också att lärarna ansåg att föräldrar föredrog att läraren beslutade åtgärder 
utan deras medverkan. Detta är en helt annan uppfattning än det som framkommer i studier om 
föräldrars önskemål att vara delaktig i processen (Asp-Onsjö, 2006; Hofvendahl, 2006). Brister i 
kommunikation mellan lärare och föräldrar kan vara en annan förklaring till lärarnas slutsatser. 
Informanterna upplevde att organisationen på skolorna inte går att påverka, vilket reducerar de 
naturliga mötena dem emellan. Många av lärarna framhöll att de inte hade några luckor i sina scheman 
eller att de tillhörde olika arbetslag så det försvårade kommunikationen. Det kan ha bidragit till 
uppfattningen om att det var svårt att hitta naturliga mötestider för upprättande av åtgärdsprogram eller 
pedagogiska utredningar tillsammans med specialpedagog eller speciallärare. Lösningen blev ibland 
att informationsutbudet måste ske muntligt på arbetslagsträffar eller via e-mailkorrespondens. Utöver 
detta uppgav även vissa av lärarna att dessa rutiner inte utfördes då man ansåg att man hamnade i 
tidsbrist eller att de kände sig osäkra på vad som skulle utredas och refererar till orsaker som; Jag vet 
inte varför, jag vet inte hur, samt har inte tid, eller har inte koll. Uttalandet betyder att ansvaret för 
problemet lämnas till någon annan än sig själv. 
Konsekvensen av tidsbristen enligt några lärare och specialpedagoger var att de pedagogiska 
utredningarna och åtgärdsprogrammen inte alltid blev så genomarbetade som de hade önskat. 
Liknande resultat framkommer i Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) studie om att så länge 
skolan saknar fasta metoder eller sätt på hur skolverksamheten kan förändras samt detta följs upp 
systematiskt, enbart då kan den så kallade ”tidsbristen” som används som orsak avhjälpas. 
Tidsbristen ledde även till att åtgärdsprogram blev mindre individualiserade, eftersom det inte alltid 
fanns tid till att få med samtliga professioner i arbetsprocessen. Skollagen framhåller betydelsen av att 
skapa en likvärdig utbildning samt att alla barn och elever utifrån sina förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS2010:800). Hur skolan tar hand om och 
förvaltar de resurser som finns är av stor betydelse för elevernas inlärning framför allt för de elever i 
behov av stöd som är beroende av hur skolan skapar en likvärdig utbildning med kompensatoriska 
hjälpmedel, varierande och individanpassade arbetsmetoder. Detta var även något som Jonsson (2013) 
diskuterade om hur elevhälsan fördelade sina resurser på ett mer effektivt sätt.  
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God kommunikation kräver systematiska 
strukturer 

Kommunikationstemat visar att vissa aspekter av detta inte är tydligt för alla informanter. 
Kommunikationen blir bristande delvis på grund av tidsbristen som lärarna använder som förklaring, 
då de upplevde att de ej hann med arbete såsom dokumentation eller planering av diverse anpassningar 
men även på grund av diverse dilemma som uppstår när det kommer till förankring. Resultatet av vår 
studie visar också på hur viktigt det är att kommunikationen fungerar ordentligt för de elever som får 
ett nytt åtgärdsprogram. Bristningar i kommunikationen kan även ske mellan lärare samt elevhälsan då 
man tror att den andra uppfattat vad man försökt uttrycka. Assarsson (2009) tar upp hur alldeles för 
många åtgärdsprogram präglas av enskilda pedagoger och skolors tyckande, men för att kunna skapa 
en” skola för alla” bör ett gemensamt yrkesspråk genomsyra skolan. Denna brist framkom även i 
studien eftersom kommunikationen både skriftligt och muntligt brast på grund av okunskap eller 
tidsbrist hos lärarna då de inte reflekterade kring det som eleven eller vårdnadshavaren sagt. 
Kommunikation är det som gör att vi gemensamt bygger upp samma syn och föreställningar både 
privat och i yrkeslivet. Scherp (2007) förklarar att våra uppfattningar är beroende av mer variationsrika 
sätt att tänka och uttrycka sig på vilka präglas av normer, den lokala situationen, kulturella traditioner 
samt var föreställningarna byggs upp och bidrar till förståelse av en situation utifrån ett visst 
perspektiv. Idéer byggs upp för att ge mening åt händelser Scherp (2007). Studiens resultat visar att 
dessa är komponenter som är vitala för att förståelse och kommunikation möjliggörs. 
Asp-Onsjö (2013) tar upp att åtgärdsprogram i allmänhet är något som formar kommunikationen i 
skolan. Detta sker både i samtalet kring dokumentationen av åtgärdsprogrammet textstoff. Asp-Onsjö 
(2013) påpekar också att när skolans personal beskriver och analyserar situationen så sker detta med 
språket som verktyg. 
Hjörne och Säljö (2013) diskuterar hur samtalskulturen bör utformas som fokuseras på att beskriva 
och analysera problem kring elevhälsans uppdrag. De menar att en mer kritisk attityd till den 
information som presenteras bör utvecklas så att elevhälsan reflekterar över den information som 
inkommit eller återberättas. Om kommunikationen inte är tydlig mellan lärare och elevhälsa är det 
svårt att förmedla och veta hur det förebyggande och främjande arbete med elever i behov av stöd ska 
fungera. 
 

Tydligare implementering 

Studiens resultat kring implementering och förankring kring rutiner och arbetsprocesser med 
åtgärdsprogram visar att eftersom skolan är en organisation är det av yttersta vikt att skolan följer 
skolverkets riktlinjer kring utbildning och är väl fungerande för att kunna stötta elever i behov av stöd. 
Resultatet av studien visar att förankringen kring rutiner, struktur och ansvarsfördelning är tydligt 
strukturerad eftersom de är medvetna om hur arbetsgången ska vara. Det verkar finnas glapp i 
förankringen trots att individerna vet vilka deras arbetsuppgifter är. 
Granström (2013) anser att goda skolor kännetecknas av en mängd aspekter som bör fungera i 
organisationen såsom gemensamma riktlinjer, förankring av dessa riktlinjer hos personalen samt en 
arbetsplan som är integrerad med elevernas behov. Dessa bitar verkade väl förankrade hos skolorna 
som vi studerade dock finns det glapp i systemet som vi tolkar beror på vissa svårigheter i 
kommunikationen men även någon form av okunskap eller omedvetenhet.  
 
En aspekt som vi haft i åtanke är vilket perspektiv som råder på de olika skolorna. I vår studie 
framkom uppfattningen från samtliga lärare, specialpedagoger och speciallärare att ett relationellt 
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synsätt innebär att svårigheterna uppstår i mötet mellan individ och omgivning. Ett liknade 
resonemang för även Mitchell (2014) som menar att om en skola vill skapa ett inkluderande klimat så 
bör skolan använda sig av de bästa vetenskapliga bevisen när de planerar, genomför och utvärderar 
som bidrar till att skapa tydligare implementering. Detta är även någon som styrdokumenten 
understryker är viktigt, att skolan bör baseras på vetenskaplig grund anser även Carlgren (2015). Trots 
studiens inkluderande perspektiv vet vi av erfarenhet med oss att vissa lärare och pedagoger kan ha ett 
synsätt som mer tyder på ett segregerande synsätt. (Isaksson, 2009) Där lärare inte kan eller orkar 
hantera vissa elever utan ser det mer som att elevhälsoteamet alternativt speciallärare/specialpedagog 
bör lösa problemet genom att plocka ut eleven från klassrummet. Isaksson (2009) talar om att skolan 
har två sätt att se på en elevs skolsvårigheter antingen som ett individuellt problem, vilket betyder att 
brister läggs hos individen eller utifrån ett relationellt perspektiv. Stödinsatser antar då en segregerade 
eller inkluderande form beroende på vilket perspektiv och synsätt skolan har på elevers 
inlärningsproblematik i  undervisningen.  
 
Skolans misslyckande tas upp av Haug (1998) som ett deltagarperspektiv något som Nilholm ( 2007) 
anser hör hemma i det kritiska perspektivet. Resultatet i studien kring förankring får oss att tänka på 
Lgr 11 och dess tydliga krav gällande inkludering. Exempelvis så anser Ogden (2003) att processen 
kring inkludering handlar om hur skolorna organiserar arbetet på individ-grupp och skolnivå för att 
skolan ska kunna ta hänsyn till individers olika behov. Denna aspekt har även visat sig vara en brist i 
studiens resultat. Som resultatet slutligen visade så är bristerna svåra att definiera då det finns ett 
förankrat arbetsgång i skolorna som dock blir lidande för den enskilda eleven på grund av att aktörerna 
tolkar uppdragen olika. 

Brister i den skriftliga dokumentationen 

Dokumentation av olika aspekter i skolans verksamhet såsom arbetsgång, nuläge och resultat är en 
förutsättning för att kunna åtgärda när brister uppstår samt för att kunna bemöta elevernas behov. De 
kategorier studien har fokuserat på är uppmärksamma, utreda och utvärdera. Den mest framträdande 
bristen i vår studie är framförallt kring utvärderingsprocessen, eftersom det enligt våra informanter 
oftast inte sker under utsatt tidsperiod. Anledningen till detta beror enligt vår undersökning på att 
lärarna inte följer tidsramar och rutiner kring uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet. 
Utöver detta även att de inte alltid vet vem som ska ansvara för att utvärderingen av ett 
åtgärdsprogram följs upp. Stressen och tidsbristen som pedagogerna anger som orsak kring att  hinna 
med sina arbetsuppgifter och möten är också en del av orsaken till att utvärderingen av åtgärdsprogram 
inte alltid fungerar som den bör. Studien visar att när det handlar om att uppmärksamma, utreda och 
utvärdera uppstår det skillnader mellan hur olika aktörer i skolan uppfattar uppdraget trots att det är 
förankrat med en tydlig arbetsgång. En ytterligare tanke som slagit oss är om lärarna anser att 
utvärdering inte är lika viktig som att uppmärksamma och utreda, eftersom de första två delarna bidrar 
till mer direkta förändringar av elevens undervisningssituation. En annan orsak kan bero på att 
utvärderingen kräver en analys av hur arbetets mål har uppfyllts, vilket inte alltid är mätbart och kan 
leda till viss tveksamhet och omedveten frustration kring arbetssätt och undervisningsmetoder som 
tagits om elevens särskilda behov. 
 
Resultatet från studien lyfter även fram hur betydelsefullt dokumentationen kring stödinsatser är på 
skolorna för att kunna skapa en rättvis bild av elevens skolsituation. I Sverige har vi en kultur som 
omfattar vidsträckt dokumentation inom skolan något som även Andréasson och Asplund Carlsson 
(2012) påpekade. Sedan 1995 måste alla grundskolor i Sverige upprätta åtgärdsprogram för elever i 
behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammen ska innefatta skrivna mål och strategier, som ska 
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dokumenteras och utvärderas. Det finns en generell kritik hos vissa lärare  mot åtgärdsprogram, 
eftersom de inte ser effekterna och nyttan av de skrivna åtgärdsprogrammen. Studien visar att tre 
lärarna ansåg att det tidigare till skillnad från idag var en fördel med många åtgärdsprogram, eftersom 
man på så sätt dokumenterade och hade en bättre överblick över de elever som var i behov av stöd. 
Slutligen visar studien att åtgärdsprogram är inte effektiva om de inte är en del av skolornas 
övergripande arrangemang/planering för bedömning och dokumentation något som studien visar 
tydliga brister i då informanterna inte visste ifall det utvärderades eller vem som hade ansvaret över 
åtgärdsprogram. Detta var något som även Johansson (2015) konstaterade i hennes studie, nämligen 
att elevernas utvärderande reflektioner helt saknades i åtgärdsprogram. Likaså när det gäller det som 
egentligen skulle vara ett verktyg för eleverna saknades i åtgärdsprogrammen. Nämligen 
åtgärdsprogrammen gav sällan eleverna information om hur deras kunskapsutveckling fortskridit i 
förhållandet till stödet enligt Johnsson ( 2013), något som bekräftades i vår studie av alla pedagoger 
genom den osäkerhet de uttryckte kring utvärdering av åtgärdsprogrammen.  
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Samverkan 
Samverkan är den aspekten som får organisationer i detta fall skolans organisation att fungera. 
Samverkan är grundläggande för att kunna skapa relationer mellan individer så att det kan 
åstadkomma att processer såsom utveckling och kunskap ska fungera, vilket studien visade tydligt. 
Samverkansprocessen inbegriper delaktighet från framförallt eleven men även elevens 
vårdnadshavare. Resultatet i studien kring delaktighet visar att lärares samt specialpedagogers och 
speciallärares syn på vårdnadshavares och elevers inflytande har en framträdande och betydande roll. 
Ibland ställs enligt lärare samt specialpedagoger samt speciallärare elever och vårdnadshavare lite vid 
sidan om trots att skolorna i studien vill ha vårdnadshavares och elevens delaktighet i arbetsprocessen 
kring åtgärdsprogram. Om orsaken beror på tidsbrist eller omedvetenhet är svårt att säga, men utifrån 
vår studie kan vi dra vissa slutsatser som pekar mot den riktningen. Precis som studien visar 
forskningen hur fundamentalt viktigt det är att skapa delaktighet i upprättandet av ett nytt 
åtgärdsprogram samt att involvera eleven och vårdnadshavaren i utvärderingen (Goepels, 2009). 
Samarbete med hemmet ökar chansen för att eleven ska kunna klara av skolan (Runström Nilsson, 
2015). Vår studie förtydligade utifrån lärares samt specialpedagogers och speciallärares uppfattning 
hur viktigt detta samarbete var vid upprättande av åtgärdsprogram, speciellt när skola och hem arbetar 
utifrån liknande arbetssätt och är överens om mål som beslutats vid upprättandet av ett 
åtgärdsprogram. 
 
 

Lärares, specialpedagogers och speciallärares syn på elevens 
delaktighet i arbetsprocessen 

Delaktighet innebär följande enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(2015):                                                                                  

“En individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighets begreppet innefattar följande 
sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 
Aspekterna belyser både det som individen själv upplever och det som kan observeras av andra.” 

 
För att kunna vara delaktig i något krävs det att olika individer även samverkar dvs. samarbetar med 
varandra och på så sätt hänger dessa två ord ihop.  
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) framhäver att “alla elever ska ha samma möjligheter till 
delaktighet i sin lärmiljö. Delaktighet sker i ett sammanhang, i en aktivitet tillsammans med andra.” 
För att eleverna ska kunna få denna möjlighet förutsätts det att skolan ser till att utarbeta och utforma 
goda kompensatoriska hjälpmedel, ser över sina rutiner och skapar delaktighet hos eleven så att 
åtgärdsprogram blir till ett levande redskap. I vår studie har vi funnit att lärarnas intryck är att de 
inkluderar eleven i arbetsprocessen kring åtgärdsprogram, men att det stannar just där. Goepel (2009) 
diskuterar även det i sin vetenskapliga artikel: “A child needs an awareness of the content of their IEP 
in order to be able to participate in the stategies being suggested.” Kopplingen mellan att läraren tar 
fram information till att de verkligen uttrycker det som eleven menat tolkas in och blir till något annat 
då läraren per automatik tolkar in vissa uttryck i upprättandet av ett åtgärdsprogram. 
 
Kinge (2011) anser att om vi ska kunna hjälpa andra människor måste vi utveckla vår förståelse för 
dem och samtidigt utvidga deras medvetenhet om hur de fungerar. Därför är det betydelsefullt att få 
eleven att delta i åtgärdsprogram så att eleven kan berätta hur skolan kan hjälpa dem på bästa sätt. 
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Skolan måste försöka hjälpa eleverna till ökad självinsikt och bättre hantering av tillvaron. Genom att 
förstå elevens beteenden och känslor kan vi hitta de åtgärder som är dem bäst till hjälp. (Kinge, 2011) 
Resultatet från vår studie förstärker det som Kinge (2011) diskuterar eftersom de skolor som arbetade 
med delaktighet också såg vinsten med arbetssättet då åtgärdsprogrammet blev till ett levande 
hjälpmedel kring elevens inlärningssituation. För att öka kunskaperna om elevens lärandemiljöer är 
det effektivt att använda sig av aktivitetsobservationer. Då observeras elevernas aktivitet oftast av en 
specialpedagog eller speciallärare, men det är också betydelsefullt att ta med elevernas perspektiv och 
upplevelser. (Specialpedagogiska myndigheten, 2015). Aktivitetsobservation genomfördes på en av 
våra intervjuade skolor och de specialpedagoger som observerade eleverna ansåg att de fick ett mer 
varierat intryck av hur eleven interagerade i klassrummet och hur lärmiljön såg ut. Detta ansågs vara 
ett komplement till övrig kunskap runt eleven. 
 

Lärares, specialpedagogers och speciallärares syn på vårdnadshavares 
delaktighet i arbetsprocessen 
Vår studie visade att lösningen är att skolan behöver vara mer lyhörd och lyssna in elevers och 
vårdnadshavares bild av elevens skolsituation. Det studien även kom fram till och som finns att läsa i 
Goepels vetenskapliga artikel (2009) var att föräldrarna bör få tid till att reflektera över innehåll och 
mål i åtgärdsprogrammet innan det returneras till skolan. Genom att både träffas, reflektera och sedan 
bekräfta eller ändra åtgärdsprogrammet fick dokumentet en ökad tyngd och betydelse då alla deltog 
och var överens om dess innehåll. Denna arbetsprocess användes av ett fåtal skolor som vi intervjuade. 
De flesta av våra intervjuade skolor ansåg att åtgärdsprogrammet var klart efter att mötet avslutats. En 
reflektion som går att dra från detta är att det är tidskrävande och därför sker beslutet om färdigt 
åtgärdsprogram på plats. Skolan har inte alltid möjlighet att inom rimlig tid anordna ett nytt möte och 
vill att beslut ska tas fortast möjligt för att på så sätt få igång det särskilda stödet. Kamens (2004) samt 
Kinge (2011) menar att ett åtgärdsprogram måste vara utformat efter barnets individuella och specifika 
situation och inte vara ett resultat av generella och bestämda standardformuleringar. I vår studie 
diskuterade många av våra skolor just denna problematik kring att ett åtgärdsprogram inte får hamna i 
just generella och metodfasta bedömningar som kan leda till att åtgärdsprogram inte är ett levande 
verktyg för eleven.  
 
Reflektion och behov utifrån studiens resultat 
I studiens resultat framgår att skolorna skulle behöva mer tid och resurser i form av specialpedagogisk 
kompetens för att kunna anpassa sina stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd. Precis som 
Isaksson (2009) nämner så måste skolan se över sina resurser och avväga de stödåtgärder som finns 
tillgängliga samt analysera ifall dessa är tillräckliga. En annan faktor som vi reflekterade kring var 
liksom Helldin och Sahlin (2010) tanke om att skolan bör använda sig av vetenskapliga kritiska 
granskningar och på sådant sätt utveckla en begrundande attityd och riktad reflektion med ett 
sakinnehåll som skapar ett sådant sätt, något som författarna kallar för perspektivisering. Reflektioner 
som vi vill dela med oss är att alla dessa faktorer som vi tar upp är sammanhängande och beror 
framförallt på hur skolans syn på kunskap och utbildning har påverkats genom de styrdokument som 
råder. Nilholm (2007) tar upp att inom dilemmaperspektivet menas att ”verkligheten” (s.95) 
framförhandlas av olika aktörer med olika perspektiv och dessa kan ibland kollidera därför att mycket 
handlar om en maktfråga. Av vikt var även att skolor bör belysa dessa bland skolpersonalen. Blossing 
(2003) förmedlar en bild av skolans kultur som uppdelad och där kommunikation blir bristande då den 
samverkan i skolor ej är systematisk, uppfattningar kring uppdrag otydliga så att skolan brister i att 
arbeta kompensatorisk med elever i behov av stöd. Uppfattningen av tidsbristen anser Blossing(2003) 
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också vara en faktor som bidrar till att lärare och andra professioner inte har verktygen som behövs för 
att åtgärda dessa brister något som var tydligt framträdande i vår studie. Vi anser att på så sätt bör 
skolans kvalitetsarbete effektiviseras för att kunna handskas med tidsbrist, samverkan och tydlig 
kommunikation.   
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Framtida forskning 

Det behövs mer tydliga referenser till litteratur, utvecklingsarbeten eller till andra skolors erfarenheter 
av hur man arbetar med att möta barn som inte finner sig tillrätta i dagens skola. 
 
Att enligt skollagen även prata om hälsofrämjande insatser och vad det innebär för respektive 
profession. Att motverka att problemen förläggs inuti barnen. Skolan måste se barnet i ett pedagogiskt 
sammanhang. När och hur problemet uppträder. Skolan måste även uppmärksamma barnets starka 
sidor. Lärares och andra aktörers sätt att agera måste också synliggöras i problemlösningen. Läraren är 
ingen passiv person i sammanhanget. Relationen mellan lärare och elev är en del av problematiken och 
något som studien visar att ibland så visas det att brister i att leva sig in i en annan situation eller 
reflektera kring det egna arbetet bidrar till att implementering och förankring kring arbetsprocesser 
misslyckas. 
 
Ett demokratiskt och pedagogiskt problem är barnets svaga ställning. Man pratar om dem men inte 
med dem. Formen för dokumentation måste utvecklas. Avsaknad av en fullödig dokumentation bidrar 
till otydlighet i diskussion och beslut. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. De 
behöver tänka igenom hur de ser på detta och även att inte fastna i problemformuleringar utan även 
lyfta fram det som har fungerat. Hur kan barn involveras i sina egna skolproblem? Vilket värde har 
barns egna beskrivningar av vad som är svårt?  
                 

1. Reflektion och insikt i det pedagoger gör som påverkar deras vardag 
2. Handledning behövs för alla pedagoger för att bidra till reflektion som ska bidra till förbättring 

i ens profession 
3. Dokumentation av diskussionen och åtgärderna måste bli bättre och tydligare. 

 
Åtgärdsprogram kan bekräfta studenternas ansvar för sin egen utbildning, kan vara ett kraftfullt inslag 
i deras personliga utveckling för att nå läroplanens mål. Det sätt på vilket skolkultur utvecklas beror på 
i vilken utsträckning skolorna inser att åtgärdsprogram inte bara sysslar med enskilda elever som 
uppfyller föreskrivna mål utan även med uppmuntran av en gemensam strategi i skolverksamheten för 
alla elever men samtidigt kunna inkludera elever med särskilda utbildningsbehov på bästa sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Loredana Remmer                                                       Stockholm den 2016 02 09 
loredana.remmer@fryshuset.se 
Ann Marie Neuberg 
ann.marieneuberg@gmail.com 
Specialpedagogiska institutionen 
Stockholms Universitet 
 
 
                                                                                   Till rektor och pedagoger 
 
 
 
Presentation av examensarbete ”Åtgärdsprogrammets funktion” 
Vi heter Loredana Remmer och Ann- Marie Neuberg. Vi ska skriva vår specialpedagogexamen och 
ska tillsammans, inom ramen för Specialpedagogutbildningen, genomföra en undersökning om skolors 
arbete med elever i behov av särskilt stöd. Vårt examensarbete utgår från ett intresse av att ta del av 
pedagogers processinriktade arbete vid upprättandet genomförandet och uppföljningen av 
åtgärdsprogrammen. 
 
För att genomföra vår undersökning skulle jag vilja intervjua någon eller några som är ansvariga för 
skolans arbete med åtgärdsprogram. Intervjun genomförs i form av ett samtal på 30 minuter. Arbetet 
följer Vetenskapsrådets etiska principer. Rapporteringen kommer att ske så att ingen av de 
medverkande kan identifieras. De som medverkar i undersökningen är hela tiden fria att avbryta sitt 
deltagande. 
 
 
Handledare under examensarbetet är: 
Fil. Dr. Barbro Johansson 
Barbro.johansson@specped.su.se 
Specialpedagogiska institutionen 
Stockholms universitet   

  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Loredana Remmer  och Ann-Marie Neuberg 
 
 

 



48 
 

 

  



49 
 

Intervjuguide  

Bilaga 2 

 

Informera kort om syftet med intervjun och inspelningen. Informera även om etiska de 
ställningstaganden:  

• Det ska ej gå att härleda till pedagogerna samt deras arbetsplatser när studien läses. 
• Den inspelade och transkriberade intervjun kommer att gallras bort efter godkänt arbete.  
• Deltagarnas medverkan är frivillig och kan avbrytas utan motivering från deltagaren.  

Intervjufrågor  

1.Hur länge har du varit verksam i yrket? 

2.Varför upprättas ett åtgärdsprogram? Vad eller vilka är orsakerna? 

3. Hur ser arbetsgången och organisationen ut kring ett åtgärdsprogram? Skriver ni pedagogiska 
kartläggningar? 

4. Vilka är personerna som deltar vid upprättandet av ett åtgärdsprogram? 

5. Vad fokuserar ni på i ett åtgärdsprogram och varför? 

6. Kan man använda ett åtgärdsprogram som ett verktyg i skolans/elevens vardag? Hur i så fall? 

7. Ser du några för- och nackdelar med åtgärdsprogram? 

8. Hur anpassas den pedagogiska verksamheten efter en elev i behov av särskilt stöd?         

9.  Framställer ni elevens styrkor samt orsakerna till problemet i ett åtgärdsprogram? I så fall hur? 

10.  Är eleven delaktig i upprättandet av åtgärdsprogram? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  

11. Hur utvärderas ett åtgärdsprogram? När avslutas det? 

 

Då detta är enbart en halvstrukturerad intervjuguide så uppstod följande frågor under intervjuerna. 

Dokumenterar ni extra anpassningar? Hur, var och när i så fall? 

Hur ser ni på delaktighet hos eleven? Hos vårdnadshavaren?  
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