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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken betydelse tillgång till specialpedagog på skolan har 
för elever i läs- och skrivsvårigheter med tanke på utarbetandet av skriftliga åtgärdsprogram. 
Betydelsen ses då med fokus på innehållet och dokumentationen i de skriftlig utformade 
åtgärdsprogrammen, samt dess utvärdering och uppföljning. Frågor jag då ställer mig är om 
dokumentationen i och omkring åtgärdsprogrammen är sådan att det framkommer om det skett en 
kartläggning av eleven och om denna kartläggning följts upp med utvärdering och uppföljande 
åtgärder för fortsatt utveckling. Jag frågar mig även om problemet har placerats hos eleven, eller om 
man sökt problemet på grupp eller organisationsnivå. Min metod utgöras av en jämförande studie av 
åtgärdsprogram, där jag jag ser på hur dessa skolor utvärderat och följt upp elevernas situation 
genom kartläggning och/eller test. Jämförelsen sker mellan åtgärdsprogram från två skolor. Den ena 
skolan har tillgång till specialpedagog på skolan, den andra har det inte. Jämförelsen sker utifrån 
utvalda faktorer som ett åtgärdsprogram är tänkt att behandla. Då den undersökning som bedrivits är 
starkt begränsad bör arbetet endast ses som hypotesgenererande, hur det verkligen förhåller sig bör 
undersökas i ett större sammanhang. I den jämförande studien ingår åtgärdsprogram utformade för 
två elever från respektive skola. Svaret på mina frågor, enligt den här studien, visar på att tillgången 
till specialpedagog på skolan har betydelse för  elever med läs- och skrivsvårigheter beträffande 
dokumentation, åtgärder, utvärdering och uppföljning i åtgärdsprogrammen. Det har även betydelse 
när det gäller utvecklingen av skolan till en lärande organisation. 
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Syfte och frågeställning 
Dagens samhälle kan sägas karakteriseras av ett kunskaps- eller informationssamhälle där vi inte 

kan undvika att komma i kontakt med det skrivna ordet. Media i olika former sprider tankar  som 

aldrig förr, och allt som står att läsa ställer olika krav på oss, att på ett eller annat sätt förhålla oss 

till det som skrivs.  

Även den tekniska utvecklingen ställer numera krav på att man som utövare av dessa yrken klarar 

av att behärska läsande och skrivande. Tekniska arbeten tex som förr kunde utföras manuellt kräver 

nu kunniga programmerare. Arbetslivet kräver att du som arbetstagare ska kunna känna till 

arbetsavtal, förstå skrivna instruktioner osv... Av den anledningen har den den moderna 

samhällsvarelsen, i kontakten med övriga samhället ett behov av att kunna läsa och skriva så att 

världen blir tolkningsbar. I de offentliga utredningar staten utfört har man kommit fram till att:  

Språket, det muntliga och det skriftliga, hänger intimt samman med tänkandet och lärandet. 

För att äga sådan språklig handlingskraft att man har makt över sitt eget liv och sitt eget 

lärande räcker inte bara grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Det vill till mer än att 

kunna läsa av, läsa fort och stava rätt- det vill också till att man läser och skriver på ett 

sådant sätt att världen blir tolkningsbar ( SOU, 1997:108 ).  

För att kunna följa med i förändringens vindar har skolan fått ändra strategi. Den ökande mängden 

information har kommit att ställa andra mer pockande krav på skolan (Lundgren, 2003). Skolans 

uppgift har därför i första hand kommit att bli, inte att förse eleverna med information utan, att ge 

eleverna de redskap och kompetenser som krävs för att de ska kunna hantera och värdera 

information. Elever av idag har därför stora krav på sig att förhålla sig till det skrivna ordet. 

Förändringarna har blandannat inneburit att skolan fått gå från ”katederundervisning” till ett mer 

individualiserat arbetssätt, där elever i mer eller mindre hög utsträckning förväntas planera och 

utvärdera sitt eget lärande. Till det kommer att läraren mer ska fungera som en handledare åt 

eleverna i deras sökande efter kunskap (Carlgren & Marton, 2001) samt  (Lundgren, 2003). 

Målet för den enskilde eleven är därmed inte längre enbart att erövra kunskap i skolans ämnen utan 

att även tillägna sig medlen för hur man förvärvar den. Av det framgår klart att elever blir mer 

beroende av att kunna lita till sin egen förmåga att hantera det skrivna materialet.  

Under åren 1992-1998 så minskades, enligt ( Persson, 2001 ), resurserna för den 

specialpedagogiska verksamheten med närmare 30 procent. 
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Därav är många skolor idag i avsaknad av specialpedagogisk kompetens, vilket får till följd att 

elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de behöver, och har rätt till. Att hjälpen till 

dessa elever minskat, särskilt under 1990-talets andra hälft framkommer även av det kraftigt ökande 

antalet anmälningar som gjorts till skolverket angående bristande stöd ( Persson, 2001 ). Man kan 

här se en koppling mellan den specialpedagogiska verksamheten på skolan och den hjälp elever i 

behov av särskilt stöd får. Är då dessa klagomål berättigade? Kan man ute i verksamheten finna 

konkreta bevis för att tillgång till specialpedagog på en skola har betydelse för elever i läs- och 

skrivsvårigheter? Syftet med detta arbete är därmed att undersöka vilken betydelse tillgång till 

specialpedagog på skolan har för elever i läs- och skrivsvårigheter med tanke på utarbetandet av 

skriftliga åtgärdsprogram. Betydelsen ses då med fokus på innehållet och dokumentationen i de 

skriftlig utformade åtgärdsprogrammen, samt dess utvärdering och uppföljning. Frågor jag då ställer 

mig är om dokumentationen i och omkring åtgärdsprogrammen är sådan att det framkommer om 

det skett en kartläggning av eleven och om denna kartläggning följts upp med utvärdering och 

uppföljande åtgärder för fortsatt utveckling. Jag frågar mig även om problemet har placerats hos 

eleven, eller om man sökt problemet på grupp eller organisationsnivå.  

Arbetshypotes 
Jag misstänker att tillgång till specialpedagog är av betydelse vid upprättande av åtgärdsprogram. 

Detta med tanke på den kunskap och den tid som krävs i den utredning eller kartläggning som ska 

till för att finna ut var eventuella brister kan finnas i stödet för eleven. Men även beträffande de 

kunskaper som ska leda till fungerande åtgärder och den uppföljande utvärderingen. Jag tror därför 

att jag i min undersökning kommer att finna mer pragmatiska lösningar på skolan utan tillgång till  

specialpedagog. Jag misstänker även att skolan utan specialpedagog kommer att placera både 

problemen och åtgärdsförslagen hos individen snarare än hos faktorer i individens omgivning. 

Anledningen till det tror jag återigen beror på avsaknaden av de specialpedagogiska kunskaperna. 

Jag misstänker även att dokumentationen och delar av innehållet kommer att vara ganska tunt där 

specialpedagog inte varit inblandad. Orsakerna till det kan antagligen vara många, men det är inte 

något jag tänkt gå in på i min undersökning Jag förväntar mig således att finna att tillgången till 

specialpedagog på skolan är av betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter beträffande 

dokumentation, åtgärder, utvärdering och uppföljning i åtgärdsprogrammen. Jag misstänker även att 

en skriftlig dokumentation över tiden kan ge skolan viktig information ifråga om vilka åtgärder som 

visar sig vara bra och mindre bra. Därmed misstänker jag att ett skriftligt åtgärdsprogram även kan 

fylla en funktion på lång sikt, för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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Olika definitioner på läs- och skrivsvårigheter  
Kanske det ”läskrig” som rasat kan ses som en förklaring till att det inte  återfinns någon gemensam 

definition av läs- och skrivsvårigheter i den litteratur som behandlar ämnet. I vilket fall så redogör 

Läs- och skrivkommittén för en mängd försök att kartlägga olika typer av läs och skrivsvårigheter. 

En del av dessa kartläggningar särskiljer dyslexi från övriga läs- och skrivsvårigheter och menar att 

det ska ses som ett tillstånd orsakat av biologiska faktorer. En elev blir då aldrig helt av med sin 

dyslexi, för trots normal begåvning och insatser i form av adekvat pedagogisk, socialt och 

psykologisk stöd så kvarstår läs- och skrivsvårigheter.  

Den svenska dyslexistiftelsens definition av dyslexi: 

Dyslexi är en av flera olika inlärningssvårigheter. Det är en specifik 

språkbaserad störning med konstitutionell bakgrund som yttrar sig i 

svårigheter att avkoda enskilda ord. Vanligen avspeglar den en otillräcklig 

fonologisk bearbetningsförmåga. Dessa svårigheter i att avkoda enskilda ord 

avviker ofta från det som kan förväntas i relation till ålder och andra 

kognitiva förmågor; de är inte beroende på en allmän utvecklingsstörning 

eller sensorisk funktionsnedsättning. Dyslexi visar sig i olika former av 

språkliga svårigheter. Ofta förekommer problemen i läsning tillsammans 

med påtagliga problem att tillägna sig färdigheter i skrivning och stavning ( 

Svenska dyslexistiftelsen). 

Andra organisationer och även enskilda har även understrukit vikten av användandet av en speciell 

diagnostik för att skilja mellan allmänt förekommande läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Läs- 

och skrivkommittén hänvisar till Mats Myrberg och skriver att, ”Dyslexi framträder som primära 

problem med ordavkodning som har sin grund i bristande fonologisk förmåga.” Av samma 

uppfattning är även Høien och Lundberg, som menar att detta är en uppfattning som 

överensstämmer med omfattande internationell forskning ( Høien & Lundberg, 1999 ). 

Läs- och skrivkommitténs slutsats beträffande dyslexi är att det huvudsakligen har att göra med 

specifika avkodningsproblem som har sin grund i bristande fonologisk förmåga. Därmed antyder de 

att dyslexi skiljer sig från övriga läs- och skrivsvårigheter. Kommittén skriver i sin rapport att det är 

viktigt av såväl praktiska- som pedagogiska- och vetenskapliga skäl att kunna avgränsa läs- och 

skrivproblem med olika bakgrund från varandra. En korrekt problembeskrivning är nämligen det 
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som avgör om en elev ska få  verkningsfulla pedagogiska insatser. 

En organisation som inte skiljer ut dyslexi från övriga läs- och skrivsvårigheter är 

Handikappsorganisationen förbundet mot läs- och skrivsvårigheter ( FMLS ). Sedan 1997 har de 

anslutit sig till IALS definition av läsförmåga: 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig 

som bristande förmåga att använda skriven text och/eller att skriva text för 

att  kunna fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer; att 

kunna tillgodose sina behov och personliga mål; att öka sina kunskaper och 

utvecklas i enlighet med sina förutsättningar ( SOU 1997:108 ).   

Språkkonsulent Sigrid Madison och Judith Johansson fil.lic. i pedagogik anser däremot det omöjligt 

att komma fram till en entydig definition som kan täcka de mångfasetterade svårigheter som elever i 

läs- och skrivsvårigheter kan drabbas av. De menar att de istället tycker sig finna tecken på 

svårigheter av olika slag. Madison och Johansson  söker då efter tecken som kan tyda på att eleven 

har läs- och skrivsvårigheter. Det de ser efter är då om eleven visar upp något av följande problem, 

Eleven:

1. kastar om och tappar bokstäver 

2. förväxlar b-d, b-p, t-d, k-g, u-o, e-ä, i-e etc 

3. läser långsamt 

4. ser ibland inte vad det står 

5. blir orolig när personen ska läsa högt 

6. har svårt att först det han/hon läser 

7. känner sig sämre än andra  

8. är rädd att tala när många hör på 

9. har en svårläst handstil 

10. är framförallt osäker på dubbelteckningen 

11. hör inte skillnad på långa-korta vokaler 

12. talar otydligt 

13. uttalar ord fel 

14. har svårt att avlyssna och repetera långa 

ord 

15. hinner inte läsa texten i TV-rutan 

16. läser fel på småord och ändelser 

17. klarar inte att arbeta vid datorskärmen 

18. kastar om siffror  

19. tar fel på höger och vänster

( Johansson & Madison,1998 ) 
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Begreppet läs- och skrivsvårigheter i den här undersökningen  
Som framgår av de olika förklaringarna till läs- och skrivsvårigheter så täcker det ett mycket brett 

spektrum av orsaker, där gränserna mellan biologiska respektive sociokulturella förklaringar inte 

alltid är klara. Jag har därför i mitt arbeta valt att hålla mig inom det mycket breda spektrummet för 

definitionen av läs- och skrivsvårigheter. Med det menar jag att under definitionen läs- och 

skrivsvårigheter ingår alla elever som upplever sig ha svårt med detta, oavsett orsakerna till det. 

Detta då det är den verklighet skolan ställs inför. Kartläggningar och tester som ska ligga till grund 

för åtgärdsprogrammen är ju tänkta att ringa in de problem som hos eleven yttrar sig i läs- och 

skrivsvårigheter.  

Läs- och skrivsvårigheter – kort historik 
Ordet dyslexi är hämtat från grekiskans dyslexia och är bildat av grekiskans dys ( svår ) och lexis  

( tal, ord ) (Madison & Johansson, 1998). Kunskap om de mer specifika läs- och skrivsvårigheter 

som ofta går under benämningen dyslexi har man haft åtminstone med säkerhet sedan slutet av 

1800-talet. Först vid 1900-talets mitt tog dock utvecklingen fart på allvar. En tysk läkare vid namn 

A Kussmaul lanserade år 1877 begreppet ordblindhet ( Gillberg & Ödman, 1994 ). Professorerna 

Torleiv  Høien och Ingvar Lundberg menar dock att det var en engelsk skolläkare vid namn Morgan 

( 1896 ) som först beskrev dyslexi hos barn. Denna Morgan  lär då ha kallat begreppet för 

ordblindhet ( Høien & Lundberg, 1999 ). Ordblindhet är numera ett föråldrat ord som inte längre 

används i svensk facklitteratur. Det begrepp som nu används är  dyslexi, eller specifika läs och 

skrivsvårigheter. Begreppet ordblindhet kopplades samman med att man upptäckte  att normal- och 

välbegåvade barn visade upp svårigheter med rättstavning, läsning och benämnda tal i matematiken. 

Den nya kunskapen ledde till att skolan långsamt började utveckla en metodik för att möta dessa 

barns behov av läs- och skrivinlärning.  

Enligt professor Christopher Gillberg och Maj Ödman, medicine hedersdoktor vid karolinska 

institutet, avstannade kunskapsutvecklingen i Sverige ifråga om läs- och skrivsvårigheter under 

1970- 1980- talen. De hävdar att det till och med skedde en tillbakagång (Gillberg & Ödman, 1994). Under 

denna tid, menar de, så fördes alla varianter av läs- och skrivsvårigheter samman under en och 

samma ”hatt” och förklarades bero på elevernas sociala och emotionella förhållanden. Att dyslexi 

kunde ha biologiska och därmed ärftliga förklaringar var något som man tycktes bortse ifrån under 

dessa årtionden.  
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Därmed fick inte de elever som upplevde sina svårigheter som ett handikapp den speciella hjälp 

som borde berättigats dem i form av medicinsk-, psykologisk- och pedagogisk hjälp. Under denna 

tid förekom ej heller någon undervisning om dyslexi i utbildningarna till speciallärare, läkare och 

klinisk psykolog. Först på 1990-talet, menar Gillberg och Ödman, har problematiken med dyslexi 

kommit i fokus igen med forskning om orsaksfaktorer och åtgärder som medfört ett ökat intresse för 

dyslexi ( Gillberg & Ödman, 1994 )  samt ( Stadler, 1994 ).  

Gillberg och Ödmans uppfattning och skolans ståndpunkt under denna tid kan sägas spegla den 

konflikt som rasat mellan två olika läger sedan 1970-talet.  Konflikten har varit en form av ”läskrig” 

som stundtals varit ganska hetsig. De inblandade, lärare, föräldrar, journalister och andra, har varit 

djupt oeniga om vad forskare kommit fram till beträffande orsaker till läs- och skrivsvårigheter.  

Idag vet vi att det finns många faktorer, både biologiska och sociokulturella, som kan ligga till 

grund för läs- och skrivsvårigheter hos barn och unga. Att så inte alltid har varit fallet vittnar 

forskning om ämnet. Ganska snart framträder de två grupperingarna i ”läskriget”, som var för sig 

pläderar för sin syn på saken om de bakomliggande orsaksfaktorerna. Den norska sociologen Per 

Solvang identifierar de två grupperingarna under beteckningen neuropsykologisk respektive 

reformpedagogisk. Den neuropsykologiska sidan kan kort sägas stå för en biologisk förklaring till 

att en del personer får läs- och skrivsvårigheter och förespråkar olika former av fonemorienterad 

ljudpedagogik. Den reformpedagogiska sidan däremot är kritisk mot att man ställer diagnoser inom 

specialpedagogiken, och lägger mer vikt vid sociala förhållanden som orsaker. Pedagogiskt 

prioriterar den reformpedagogiska sidan innehållsorienterad helordsinlärning.  

De som anger neuropsykologiska förklaringar till läs- och skrivsvårigheter som inte ger med sig 

trots pedagogiska insatser menar att det är viktigt att dessa elever får diagnosen dyslexi (Myrberg & 

Lange, 2005).   

Vad styrdokument säger om den hjälp elever i läs- och 
skrivsvårigheter har rätt till? 
Skollag ( 1985:1100 ) 4 kap 1§:  

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till 

grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet.”  
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Grundskoleförordningen 5 kap 1§:  

Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas av berörd 

skolpersonal. Vid utarbetandet av programmet bör skolpersonalen samråda med elevens 

vårdnadshavare. 

Citat från grundskoleförordningen under rubriken ”Särskilda stödinsatser i kap 5:  

14§ En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de 

mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om 

eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Stödundervisning kan anordnas antingen istället 

för utbildning enligt timplanen eller som ett komplement till sådan utbildning. 

15§ Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör. 

Det åligger därmed skolan att sätta in de åtgärder som behövs för att varje enskild elev ska 

nå de mål som är fastslagna i styrdokument ( SFS, 1985:1100 ). 

Nyckelbegrepp:  
Läs- och skrivsvårigheter,  specialpedagog, åtgärdsprogram  

Metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att försöka svara på mina frågor. Min metod 

kan sägas utgöras av en jämförande studie av åtgärdsprogram, där jag jag ser på hur dessa skolor 

utvärderat och följt upp elevernas situation genom kartläggning och/eller test. Jämförelsen sker 

mellan åtgärdsprogram från två skolor. Den ena skolan har tillgång tillgång till specialpedagog på 

skolan, den andra har det inte. Jämförelsen sker utifrån utvalda faktorer som ett åtgärdsprogram är 

tänkt att behandla. I den jämförande studien ingår åtgärdsprogram utformade för två elever från 

respektive skola.  

Den metod jag valt kan sägas utgöras av en fallstudie, eller mer precist, en jämförande fallstudie. 

Enligt Judit Bell ( Judit Bell, ”Introduktion till forskningsmetodik”, 1993 5e upplagan ) är fallstudier 

särskilt lämpliga för att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad 

tidsrymd. Det man då studerar är relationen mellan variabler. Då jag valt skriftliga dokument har 

jag möjlighet att, trots liten tidsrymd för undersökningen, undersöka fenomenet över en längre tid.  
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Variablerna i min studie utgörs av  förhållandet mellan de frågor jag ställer till de skriftliga 

åtgärdsprogrammen och skolans tillgång respektive inte tillgång till specialpedagog på skolan. I 

vanliga fall använder man sig av observationer och intervjuer när man utför en fallstudie, men 

enligt Bell så kan man välja de insamlingsmetoder som passar till uppgiften. Då det jag vill 

undersöka är just de skriftliga åtgärdsprogrammen och hur innehållet i dessa påverkas av tillgång 

till respektive inte tillgång till specialpedagog på skolan, så är den insamlingsmetod jag valt 

anpassad därefter. De resultat jag kommit fram till i min jämförande studie har jag kopplat till 

tidigare undersökningar och annan litteratur som tar upp det berörda ämnet.  

För att få svar på min huvudfråga i inledningen har jag valt att se närmare på tre faktorer i 

åtgärdsprogrammen, kartläggningsarbetet, uppföljning och utvärdering och om åtgärderna är 

individfokuserade eller löses på grupp och organisationsnivå. För att få svar på de frågor jag ställt  

har jag ställt följande frågor till de skriftliga åtgärdsprogrammen och de dokument som är kopplade 

till dessa.  

1.  Har skolan tagit initiativ till  någon skriftlig kartläggning runt det problem eleven befinner 

sig i, vid upprättandet av åtgärdsprogrammet? 

2. Innehåller de mål på både kort och lång sikt? 

3. Svarar de på frågan, hur de ska lyckas med att nå målen? 

4. När väl ett mål nåtts, förklaras orsakerna till att de nått målet? 

5. Beskriver de hur läsandet och skrivandet kan utvecklas i alla ämnen? 

6. Finns mål och åtgärder på grupp eller/och organisationsnivå med? 

7. Lyfts elevens starka och svaga sidor fram?  

Frågorna är hämtade från ( SOU, 1997:108 ) samt från ( Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av 

åtgärdsprogram, 2001 )   
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Avgränsning av arbetet 
Jag valde att använda mig av en undersökningsmetod som kan betraktas som en kvalitativ 

undersökning. Denna undersökning skulle nog dock kunna utföras även som en kvantitativ 

undersökning, beroende på tillgång till tid och pengar. Då jag varken har för mycket av det ena eller 

det andra har jag fått begränsa mig i mängden av material. Självfallet så skulle denna undersökning 

blivit betydligt mer underbyggd genom en kvantitativ undersökning, men det arbetet överlåter jag 

med varm hand åt någon annan. Thurén ( 2004 ) skriver att det inte hundraprocentigt går att 

verifiera någon teori eller hypotes och ej heller är det möjligt att falsifiera den till hundra procent. 

På sin höjde, menar Thurén, att sannolikheten kan bli större då man falsifierar än när man försöker 

verifiera något ( Thurén, Torsten. 2004. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber ). Därmed 

går det omöjligt att säga att det jag kommit fram till i min undersökning  stämmer till hundra 

procent. Då jag begränsat mig starkt i min undersökning, till endast två skolor, ska mitt arbete 

enbart ses som hypotesgenererande. Hur det verkligen förhåller sig bör undersökas i ett större 

sammanhang.  

Tillvägagångssätt vid insamlandet av materialet 
Insamlandet av material har skett via telefon. Min begäran var att få tillgång till all skriftlig 

dokumentation som kunde kopplas till åtgärdsprogrammen, för två eller tre elever som skolan följt 

under en längre tid. Jag poängterade då att jag utöver åtgärdsprogram var intresserad av att få ta del 

av den kartläggning som skolan utfört eller låtit annan expertis utföra åt dem. Valet av kommun för 

undersökningsskolorna har skett slumpvis utifrån en sverigekarta.  

Etiska överväganden 
För att inte röja de personer vars åtgärdsprogram jag använt mig av, då personuppgifter betraktas 

som känsliga, har jag uteslutit, på vilken skola i Sverige undersökningen är utförd, skolans namn, 

namn på skolans pedagog samt att jag uteslutit namnet på eleverna i åtgärdsprogrammen. De namn 

som anges är fingerade. Under rubriken ”Hur specialpedagogen på skolan definierar sina uppgifter”  

anges ingen källa med hänsyn till specialpedagogens och skolans anonymitet. Andra namn som 

förekommer i åtgärdsprogrammen har uteslutits eller givits fingerade namn. Uttryck som kan 

avslöja vem specialpedagogen är har bytts ut mot likvärdiga uttryck. Andra uppgifter som 

eventuellt kan röja skolornas identitet, som tex skolstorlek har även det uteslutits. Eventuella namn 

på de berörda eleverna och deras föräldrar har strukits över med svart tuschpenna innan jag fått dem 

via brev på posten. Åtgärdsprogrammen har behandlats med största sekretess.  
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Specialpedagogens förväntade kompetenser  
Specialpedagogiska insatser är något som elever i särskilt behov till har rätt till enligt 

grundskoleförordningen §15. Specialpedagogen förväntas i sin yrkesroll kunna hjälpa skolan med 

att: 

-omsätta och utveckla sina specialpedagogiska ämneskunskaper i den pedagogisk verksamheten 

-identifiera och beskriva faktorer som finns i skolan och samhället i stort och som orsakar 

svårigheter i individers lärande och utveckling, 

-på ett kvalificerat sätt genomföra pedagogiska utredningar av individers svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå,  

-utforma åtgärdsprogram i samarbete mellan skola och hem, 

utveckla skolans lärandemiljöer utifrån åtgärdsprogram och utbildningspolitiska styrdokument, 

-utveckla principer och former för pedagogisk differentiering inom gruppen eller klassen, 

-utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, föräldrar i pedagogiska frågor, 

-genomföra kvalificerad uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 

utveckling mot att kunna möta behoven hos alla elever ( SOU, 1999:63, sid 208 ). 

Hur specialpedagogen på skolan definierar sina uppgifter 
Grundläggande uppgift för specialpedagogen är att utifrån elevens behov kunna identifiera, 

analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- 

och lärandemiljön. Det innebär att specialpedagogen ska kunna: 

Organisationsnivå  

 Kartlägga skolkultur, dvs synen på lärande och kunskap, hur undervisningen 

organiseras, hur lärandet bedöms, hur bedömningsunderlag samlas in och vilket 

bedömningsunderlag som används. 

 Tillsammans med skolledning ta fram kompetensutvecklingsbehov, 

fortbildningsförslag och driva utvecklingsarbete. 



 

 11 

 Tillsammans med skolledning delta i planering, genomförande och efterarbete av 

fortbildning 

 Organisera och hålla i studier/studiecirklar av pedagogisk litteratur. 

Gruppnivå 

 Tillsammans med arbetslag ta fram bedömningsunderlag som svarar mot läroplanens 

intentioner. 

 Göra observationer i klass där lärare inte tycker det fungerar. 

 Tillsammans med arbetslaget formulera mål och ta fram verktyg för dokumentation. 

 Ta fram verktyg och metoder som leder till förbättring av lärmiljön. 

 Planera förändringsarbete. 

 Stödja lärare inför, på och efter utvecklingssamtal. 

 Pedagogisk handledning. 

Individnivå 

 Tillsammans med arbetslaget upprätta åtgärdsprogram 

 Lägga upp individuellt program för elev. 

 Göra observationer och intervjuer med elever för kartläggning. 

 Tillsammans med arbetslag/lärare samverka med hemmen för att stödja elev. 

 Synliggöra elevens styrkor för att stärka elevens självkänsla. 

Det specialpedagogiska synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn. Man utgår från 

elevens starka sidor, och arbetar samtidigt med kompensatorisk/strategisk utveckling. Utifrån ett 

inkluderande synsätt strävar man efter att hjälpen så långt det är möjligt, ges och byggs in i 

klassrumsundervisningen.  
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Det kan tex. vara att anpassa gruppernas storlek, personalförstärkning inom arbetslaget, extra stöd av 

speciallärare eller specialpedagog.  

Stödet ges så ofta som möjligt inom ramen för den vanliga klassrumsundervisningen. Syftet kan då 

vara att göra en utredning, kartlägga elevens inlärningsprofil eller hitta en arbetsmetod som eleven 

sedan kan tillämpa i klassrummet. Anpassa material och miljö för den enskilda eleven är också 

viktiga delar. Det kan vara tydliggörande pedagogik för att strukturera upp dagen och dess 

delmoment för de elever som behöver det. 

En specialpedagog är bra på att inta olika perspektiv, elevens, förälders, lärares, skolledning, 

styrdokument, och kan problematisera utifrån detta.  

Skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare 
Enligt Antoinette Brettell Grip som är specialpedagog och arbetar på specialpedagogiska institutet 

så föreligger en skillnad mellan specialpedagog och speciallärare. Hennes definition av skillnaden 

lyder så här: 

En specialpedagog är en förskollärare eller grundskollärare med specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning. En specialpedagog: 

 arbetar med pedagogisk kartläggning av situationen kring barn i behov av särskilt stöd  

 hjälper till i arbetet med utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 

 ger handledning/konsultation till personal 

 har kontakt med andra stödfunktioner kring barnet 

 kan vara delaktig i föräldrakontakter 

 ger kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd 

 har kontakt med andra skolformer och institutioner 

 är med vid överlämning och uppföljning vid övergångar 

 ingår i elevvårdsgruppen på respektive skola samt deltar vid behov i 

Elevvårdskonferenser 
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En speciallärare arbetar med eleverna i undervisningssituationen. Det är således en skillnad på dessa 

två utbildningar och funktioner. Dock menar Antoinette Brettell Grip att många specialpedagoger 

arbetar som speciallärare ( Brettell Grip, Antoinette, 070227 )

Den specialpedagog som ingår i min undersökning är utbildad specialpedagog med en 

specialpedagogs arbetsuppgifter och ska därför inte förväxlas med specialläraren. 

Hur kan man upptäcka att en elev har läs- och 
skrivsvårigheter? 
Johansson och Madison använder använder sig av en checklista som de rekommenderar lärare och 

föräldrar att använda sig av om de är tveksamma om barnet har dyslexi. Stämmer checklistan till 

största del så menar de att det är sannolikt att barnet har dyslexi.  Denna checklista ser ut som följer: 

Ibland (   ) Följer texten med fingret 

Ofta    (   ) Tappar raden, läser samma rad två gånger, hoppar över ett eller flera ord. Läser fel på     

småord ( de – den, det – den etc). 

Ibland (   )  Läser ord för ord med entonig röst, liknande rösten hos en dator. 

Ofta    (   ) Uttalar ord fel, fastän de tillhör barnets vokabulär ( tex prenumeration uttalas 

premuneration ). 

Ibland (   ) Betonar ord fel. 

Ibland (   ) Läs- och skrivproblem i släkten. 

Ibland (   ) Svårt att lära in alfabetets bokstäver, årets månader i rätt ordning, multiplikationstabellen 

eller listor av namn, klockan, veckodagarna, årstiderna (små barn). 

Ofta    (   ) Eleven betraktas som lat, okoncentrerad, passiv, slarvig, drömmande, slö eller sent 

utvecklad (ej skolmogen), ibland aggressiv. 

Ofta    (   ) Har en svårläst handstil. 

Ofta    (   ) långsam, tvekande läsning så att innehållet går förlorat. Avkodningen tar all den mentala 

energin. Automatiseringen har inte kommit till stånd. Ljudningsstrategin kräver all kraft, jämfört 

med kamrater i samma ålder. 

Ofta    (   ) långsam skrivning med användning av begränsat ordförråd av korta enkla ord.  

           (   ) Kan inte stava längre ord. ”Tappar” bokstäver, ofta i slutet. 



 

 14 

          (   ) På grund av bl a ringa läsning blir vokabulären för liten, synonymer svåra att hitta, 

omvärldskunskapen begränsad. 

Ibland (   ) Omkastade bokstäver (dem= med, spurtar= sprutar, tarvade= travade). 

           (   ) Roterade bokstäver ( b= p ) ( b= d ) ( plötsligt skrivs blötsligt ). 

           (   ) Omkastning av siffror ( 272 = 227 ). 

           (   ) Förväxlar tecken (tex + - ) 

Ibland (   ) Klumpig och tafatt, fumlar med bollen, kommer sist i terränglöpning, tappar slagträt och 

blir alltid bränd i brännboll. 

           (   ) Kan inte skilja på höger och vänster. 

           (   ) Vänsterhänt eller ”dubbelhänt”. 

           (   ) Svårighet att som litet barn knyta skosnören. 

( Johansson & Madison,1998, sid 8-9 ) 

 

Madison och Johansson tycker sig även ha lagt märke till att det alltid är en stor skillnad mellan 

elevens intelligens och hans/hennes utveckling beträffande läsning och/ eller skrivning. De får stöd i 

detta uttalande av Høien  och Lundberg, som menar att alla intelligensnivåer står att finna bland 

dåliga läsare ( Høien & Lundberg, 1999). Madison och Johansson grundar påståendena i sina båda 

listor på 25 års forskning. Därtill menar de sig ha erfarenhet av tusentals dyslektiker samt att de tagit 

del av jämförande studier av moderna publikationer och rapporter från skilda delar av världen     

(Johansson & Madison, 1998). Att ställa diagnos själv med denna metod går dock inte. Dyslexi-

diagnos får endast ställas av legitimerade läkare och legitimerade logopeder. Logopeden har dock en 

så kallad ”inskränkt diagnosrätt” som endast innefattar språkliga störningar ( SOU 1997:108 ). 
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Åtgärdsprogram  
Begreppet åtgärdsprogram användes för första gången 1974, och då i den utredning av skolans inre 

arbete som utfördes av SIA. Det skulle dock dröja fram till 1995 innan kravet på upprättandet av  

åtgärdsprogram skrevs in i den svenska grundskoleförordningen. Införandet skedde till följd av en 

förändring i skolans styrning, där det fastslogs att skolan verksamhet skulle inriktas på i förväg 

uppställda mål (Persson, 2001). 

Vad man behöver tänka på inför och under utformandet av det 
åtgärder som ska ingå i ett åtgärdsprogram.  
Syftet med åtgärdsprogrammen är enligt Myndigheten för skolutveckling, att sätta in strukturerade 

och planerade insatser. I Åtgärdsprogrammen bör det framgå klart vad man vill uppnå, vilka 

insatser som ska sättas in för att eleven ska uppnå målen och vem som ska ha ansvaret för att 

insatserna genomförs.  Åtgärdsprogram bör även innehålla ett beslut om hur man ska följa upp 

resultatet av insatserna. Åtgärdsprogram är tänkt att vara ett aktivt dokument som ska vara 

vägledande i det dagliga arbetet. Genom upprättandet av åtgärdsprogram ges även skolan möjlighet 

att följa elevens utveckling över tid. Det i sin tur kan förse skolan med viktig återkoppling, som kan 

hjälpa till att utveckla kunskap om vilka åtgärder som visat sig fungera i lösningen av olika 

problem. Detta förfarande kan även hjälpa skolan i utvecklingen till en lärande organisation           

(Myndigheten för skolutveckling, 2004 ). 

I ( SOU, 1997:108 ) poängterar utredningen att åtgärdsprogrammets funktion är att vara ett redskap 

och ett hjälpmedel i arbetet med att planera, utveckla och åtgärda hela den pedagogiska 

verksamheten kring den enskilde individen. Det får till följd att åtgärdsprogrammet ska ta upp det 

pedagogiska arbetet i alla grupper och i alla ämnen som eleven tar del i. I  ( SOU, 1997:108 ) 

betonar man vikten av att pedagogen och läraren följer upp och beskriver utvecklingen samt 

analyserar och utvärderar effekterna av de olika undervisningsinsatserna. Utredarna har kommit 

fram till att ett bra åtgärdsprogram innehåller följande punkter: 

 är både kortsiktigt och långsiktigt, 

 lyfter fram barnets/elevens starka sidor, 

 beskriver hur läsandet och skrivandet kan utvecklas i alla ämnen, 

 beskriver och analyserar den textmiljö barnet/eleven arbetar i, 



 

 16 

 konkretiserar elevens behov av de särskilda hjälpmedel i form av datorer, talböcker, inlästa 

böcker osv. som eleven behöver för att vilja skriva mer samt, 

 har tydliga och utvärderingsbara mål. 

 

Det är av vikt att man i åtgärdsprogrammet diskuterar kring och formulerar 

 det barnet är med om i verksamheten” tillsammans med alla de andra” och 

 vilket stödarbete utöver det gemensamma som kan behövas  

( SOU 1997:108, sid 286-287 ) 

Vikten av tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 
Enligt en undersökning utförd av skolverket ( Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av 

åtgärdsprogram, 2001) så är tidig upptäckt av vikt för att skolan ska nå framgång i sina åtgärder. Ju 

tidigare stöd kan sättas in ju större möjlighet att hejda en negativ utveckling. Skolverkets 

Undersökning visar dock på att stödet ofta sätts in för sent. Ett mönster som framträder ur  

undersökningen är att lärare och skolledare iakttar att barnet har svårigheter men ofta väntar och 

avvaktar de första fyra till fem åren. Anledningen till det sägs bero på att elever presterar olika över 

tid.  

Behovet av särskilt stöd för många barn och unga måste ses i ett långsiktigt perspektiv, med 

särskilda stödåtgärder upp till 20 år. Arbetet förutsätter då ett engagemang av alla vuxna runt barnet 

i dess utveckling till ung människa. Åtgärdsprogrammen kan då betraktas som en hjälp att skapa 

överblick och kontinuitet i arbetet för alla som är inblandade. Det är väsentligt att de som är 

inblandade känner till vad övriga inblandade gör och varför. Barnets situation kan ibland kräva 

samarbete med sociala myndigheter. I samband med övergångar, tex när eleven byter skolform eller 

arbetslag, kan åtgärdsprogrammen fungera som informationskällor. Det är dock av vikt att 

överföringen av sådan information sker i samråd med berörd elev och dennes föräldrar.  
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Specialpedagogens betydelse vid upprättandet av åtgärdsprogram  
År 2001 genomförde skolverket en pilotstudie som riktades till samtliga grundskolor, undantagen 

sameskolor. Sammanlagt ingick 1 230 grundskolor varav 14 procent av dessa räknas som bortfall.  

Studien visade bla att var fjärde elev med specialpedagogiskt stöd saknar åtgärdsprogram. De som 

genomfört undersökningen tillägger dock att i befattningen som specialpedagog så har de räknat in 

alla på skolan som har specialpedagogiska uppgifter. Samma undersökning visade även på att de 

vanligaste initiativtagarna till att upprätta åtgärdsprogram var ämneslärarna som i 82 procent av 

fallen upprättat åtgärdsprogram, medan specialpedagogen upprättade åtgärdsprogram i 76 procent 

av fallen ( Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan, 2001- 2002 ).  

Uppföljning och utvärdering av arbetet med åtgärdsprogram  
Uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtagits är, enligt en undersökning utförd av 

skolverket, en väsentlig del av arbetet med åtgärdsprogram. Frågor att ställa och formulera i 

åtgärdsprogrammen är: 

- Hur kan vi lyckas med måluppfyllelsen? 

- Vilka är orsakerna till till resultaten? 

-Vilka ändringar är motiverade för att få till stånd en fortsatt utveckling? 

-Då målen är uppfyllda, vilka är nästa steg? 

Arbetet med åtgärdsprogram beskrivs som en ständigt pågående utvecklingsspiral, där uppföljning 

leder till nya mål, ny planering, genomförande och uppföljning. Ny värdefull kunskap kan fås 

genom att studera orsakerna till framstegen, varför den delen av arbetet är viktigt ( Att arbeta med 

särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, 2001 ). 

Sekretess- ett hinder i arbetet med åtgärdsprogram? 
Enligt skolverkets undersökningar upplever personalen på skolan svårigheter med att 

åtgärdsprogram även ses som offentliga handlingar. Skolverket menar dock att alla uppgifter i 

dokumentet som rör en enskild elevs personliga förhållande kan sekretessbeläggas. Sekretessen kan 

dock hävas om den enskilde samtycker därtill. 
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Det är av stor vikt att åtgärdsprogrammen dokumenterar och kartlägger elevens hela skolsituation 

och följer upp arbetet med de åtgärder som sätts in, men det är även viktigt att innehållet i ett sådant 

dokument, som kan innehålla beskrivningar av elevers svårigheter, inte sprids på ett sätt som bryter 

mot sekretessbestämmelser. Risken för att innehållet ska komma ut tycks ställa till hinder i det 

praktiska arbetet med åtgärdsprogram på skolorna. Av den anledningen  används, enligt skolverkets 

undersökning, inte åtgärdsprogrammen som det pedagogiska redskap de är tänkta som ( Att arbeta 

med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, 2001 ). 

Testning och kartläggning, instrument vid upprättandet av 
åtgärdsprogram 
Enligt skolverkets undersökning ( Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan, 

2002-2001 ) så anger de skolor som ingår i undersökningen att det är mycket vanligt att de använder 

sig av standardiserade formulär eller mallar, eller någon form av pedagogisk kartläggning för att 

identifiera de problem som ska åtgärdas vid upprättandet av åtgärdsprogram. Den pedagogiska 

kartläggningen ska då, utöver att testa individens färdigheter och kunskaper, även beakta den 

problematik som kan finnas på såväl individnivå, grupp- och organisationsnivå. Denna kartläggning 

ska leda fram till en redogörelse för den pedagogiska miljön och beskriva interaktionen mellan 

eleverna och eleverna och miljön. Med standardiserade test eller mallar avses test som är framtagna 

för ändamålet och vars funktion är att jämföra enskilda elevers resultat med standardresultat, för att 

därur få en bild av elevens kunskap eller färdighetsnivå. På skolor där man har tillgång till en hög 

andel specialpedagoger är det vanligare, om än skillnaderna är relativt små, att man använder sig av 

dessa två instrument för att identifiera de problem som ska åtgärdas ( Kartläggning av 

åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan,2001- 2002 ). 

Høien och Lundberg menar att tester kan fylla olika funktioner på olika plan. De kan ligga till grund 

för en generell kartläggning av kunskaper och färdigheter på en nationell nivå. De pedagogiska 

testerna kan på det sättet komma de berörda eleverna tillgodo genom skolpolitiska beslut i fråga om 

resurstilldelning. Större generella tester kan även ge data som kan leda till resurstilldelning på ett 

lokalt plan. Uppföljande kartläggningstester kan också utröna huruvida de åtgärder som satts in visat 

sig vara effektiva eller inte. Diagnostiska prov på individnivå kan i sin tur användas till att kartlägga 

elevens starka och svaga sidor och avslöja eventuella faktorer som kanske hindrar en god 

läsutveckling. Alla dessa texter, undantaget de diagnostiska på individnivå, sker bland alla elever i 

klassen och pekar därmed inte ut enskilda individer ( Høien & Lundberg, 1999 ).  
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Den pedagogiska betydelsen av åtgärdsprogram  
Siffrorna anger procent 

Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Ej svar 

80 18 1 0 1 

                                                                                             ( ÅTGÄRDSPROGRAM I GRUNDSKOLAN, 
2002, sid 26 ) 

Svårigheter och brister i skolornas arbete med åtgärdsprogram  

Systematisk dokumentation och uppföljning av elevens utveckling saknas 
ofta 
Myndigheten för skolutveckling konstaterar att det ofta saknas en systematisk dokumentation på 

skolorna beträffande elevernas kunskapsutveckling. Den uppföljande analysen av resultaten  är 

heller inte tillräckligt omfattande för att utgöra underlag till de åtgärder som behöver sättas in. 

Myndigheten menar att de ser stora brister inom hela skolväsendet beträffande uppföljning. De 

konstaterar därmed att skolornas system för kvalitetsarbete ytterligare behöver förstärkas för att 

utgöra ett bättre underlag ifråga om analys och utvecklingsarbete. För att förbättra verksamheten 

pekar denna myndighet på vikten av att skolorna arbetar med självvärdering. Myndigheten 

konstaterar dock att skolorna behöver stöd i detta arbete. De åberopar stöd för denna slutsats av 

Ekonomistyrningsverket ( ESV ) som utfört en analys och avnämarundersökning bland rektorer, 

skolchefer och lärare ( Myndigheten för skolutveckling, 2006, Nationell skolutveckling- för ökad 

kunskap och bättre resultat ). 

Individens brister oftast i fokus och åtgärder på grupp och organisationsnivå 
saknas  
 I ( SOU, 1997:108)  framkommer att av nästan alla åtgärdsprogram utredarna fått ta del av så har 

individens brister dominerat. Av den anledningen håller denna utredning fram vikten av att 

klassrums- och undervisningsperspektivet beaktas lika starkt som individperspektivet. Enligt en 

senare undersökning utförd på uppdrag av skolverket ( Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt 

stöd i grundskolan, 2002-2001 ) styrks den uppfattningen att åtgärdsprogrammen visar sig vara 

starkt fokuserade på individens problem. Åtgärderna som sätts in för att avhjälpa problemen är 

därmed ofta individinriktade. Mål och åtgärder på grupp och organisationsnivå är därmed sällsynt 

förekommande ( Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan, 2002-2001 ).  
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Problem med att upptäcka elever i läs- och skrivsvårigheter 
Ett annat problem ligger i att upptäcka elever i läs- och skrivsvårigheter. För att kunna sätta in 

stödåtgärder i form av åtgärdsprogram  krävs att de elever som är i behov av extra stöd upptäcks. 

Var tredje lärare menar sig ha problem med detta, då de anser att de saknar den kompetens som 

krävs för att upptäcka dessa elever. Något som framkommer är dock att lärarens tilltro till sin egen 

kompetens och dennes arbetsglädje är av stor betydelse både för låg- och högpresterande elever 

 ( Myndigheten för skolutveckling, 2006, Nationell skolutveckling- för ökad kunskap och bättre 

resultat ). 

Framtida åtgärder 
Myndigheten för skolutveckling menar att det krävs ett långsiktigt arbete för att lösa skolans behov 

på detta område. Genom att tillsätta personer som ska fungera som läs- och skrivutvecklare på lokal 

nivå så ska skolorna få det stöd de behöver för att stärka skolornas svagheter. Dessa läs- och skriv-

utvecklare ska arbeta utifrån de lokala behoven. Myndigheten bedömer nuvarande kunskaper ifråga 

om identifiering av läs- och skrivsvårigheter som förhållandevis tillfredsställande, men ser ändå  ett 

behov av ökat stöd och vägledning ifråga om hur åtgärderna för enskilda individer kan utformas  

( Myndigheten för skolutveckling, 2006, Nationell skolutveckling- för ökad kunskap och bättre 

resultat ). 

Empiri 

Skola med specialpedagog   

Åtgärdsprogram 1. (Magnus) 
 

Magnus problem upptäcktes mycket tidigt. Redan flera år innan Magnus fick genomgå en läs- och 

skrivutredning så hade han specialhjälp. Specialpedagogen på den skola han började på i åk fem 

ansåg dock att en läs- och skrivutredning krävdes för att utesluta dyslexi. ( Det åtgärdsprogram jag 

här redogör för är utarbetat efter vad man kommit fram till i den utredningen.) Magnus har inte 

dyslexi men väl andra läs- och skrivsvårigheter. Inblandade har varit en logoped, en psykolog, två 

pedagoger på skolan samt specialpedagogen på skolan. Alla lärare som Magnus kommer i kontakt 

med i skolan har tagit del i det som står i detta åtgärdsprogram och blivit informerade om att dess 

innehåll ska behandlas strikt konfidentiellt.  
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I utredningen har följande framkommit; De flesta lektioner fungerar bra för Magnus. Orsakerna till 

det ses som många och här nämns de som anges i åtgärdsprogrammet. 

1)Magnus befinner sig i en bra grupp där lärarna är duktiga. 

2)Han har fått gå om årskurs fem. 

3)En kraftsamling skedde där kärnämnena lästes in i smågrupper 

4)Läslusten stimulerades med hjälp av småböcker, så kallade mysterieböcker.  

Magnus starka sidor beskrivs som att han är kreativ och en duktig tecknare. Han beskrivs även som 

intensiv och snabb, vilket i vissa fall påpekas kan vara en svaghet. 

Magnus svaga sidor är att han har, svårt att hålla sig till en röd tråd, begrepp- ordförråds- och 

kunskapsluckor. Magnus har även uppmärksamhetssvårigheter.  Åtgärder som förespråkas på grund 

av detta  

 En klar struktur över det arbete som ska utföras. 

 Tät återkoppling från en vuxen för att få hjälp att fokusera på skolarbetet och det som är 

viktigt 

 Placeras långt fram i klassrummet 

 Arbeta med bilder för att få visuell förstärkning 

 Vid läsning av texter behöver Magnus förförståelse 

 Mer tid till att läsa och läsa igenom texter  

Här följer en instruktion att materialet ska lämnas till specialpedagogen efter att samtliga berörda 

pedagoger tagit del av det. Specialpedagogen ska sedan överlämna materialet till elevhälsoteamet.  
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Kartläggningsarbete avseende Magnus tidigare skolgång 

Bakgrund  

Åtgärdsprogrammet innehåller en kartläggning av Magnus tidigare skolgång fram tom. åk 4, utförd 

av specialpedagogen vid hans nuvarande skola. Specialpedagogens kartläggning innehåller 

följande; 

 Vilken skola Magnus gått på innan och vilka lärare han då hade. 

 Ett fastslagande att den nuvarande skolan inte erhållit någon information om Magnus från 

den förra skolan 

 Att specialpedagogen tagit kontakt med Magnus tidigare lärare och fått reda på att Magnus 

haft specialpedagogisk hjälp sedan första klass. 

 Av samtalet med tidigare lärare framkom även att Magnus lärt sig läsa sent och att han 

överlag betraktas som en svagpresterande elev. 

 På inrådan från sin förra lärare gick Magnus om årskurs fem.  

 Magnus beskrivs som prematurbarn och i avsaknad av biologiska mor. 

 En beskrivning av storleken på den klass Magnus nu går i, en stor klass. 

 Klassen har en extraresurs i form av en utbildad lärare som arbetar på deltid. 

 De två lärarna delar upp klassen mellan sig och Magnus har en fast placering hos den ena 

läraren.  

 En dag i veckan kommer en tredje lärare in och har ansvar för klassen. Denna lärares ämnen 

redovisas. Extraresursen som Magnus är placerad hos är här även denna dag, när ordinarie 

lärare är borta. Denna dag har även klassen förstärkning i form av annan vuxen, dock utan 

pedagogisk utbildning. Extraresursens kompetensområde är att hjälpa barnen med böcker. 

 

Specialpedagogens kartläggning innehåller även den en beskrivning av Magnus starka och 

svaga sidor. Magnus starka sidor beskrivs nedan. 

 Stor social kompetens. 

 Populär både hos pojkar och flickor och hos vuxna. 

 Snabb och kvick, nyfiken och uppmärksam på allt som händer runt honom. 

 Mycket kreativ och fantastisk på att teckna. 
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 Duktig i idrott. 

De sidor specialpedagogen anser behöver förstärkas hos Magnus är en ökad förståelse för glädjen 

och nyttan med att kunna läsa. Här har man arbetat med den biten i den lilla gruppen. Det man tagit 

upp i samtal med Magnus är följande;  

 

 Att läsa serier är tillåtet men han behöver läsa böcker på den läsnivå han själv befinner sig 

på. 

 Han behöver kunna läsa för att kunna lära sig saker och få ett bra jobb. 

 Att han behöver tillägna sig ett språk som gör det möjligt för honom att förstå det som står i 

läroböckerna. 

 Att han behöver ett språk som gör det möjligt för honom att kunna fungera i det övriga 

samhället. Han behöver då lära sig ett språk som gör det möjligt för honom att kommunicera 

och hävda sina rättigheter i det samhället.  

 

Dessa samtal har lett till att Magnus som tidigare visat starkt motstånd mot att läsa böcker börjat 

läsa böcker. Magnus har försetts med spännande lättlästa böcker. Dessa har han fått till uppgift att 

ha som bänkbok och även läsa i hemma. Magnus far får i uppdrag att stödja honom med läsningen 

av dessa böcker samt att läsa högt för Magnus i böcker som de båda kan uppskatta. Skolan erbjuder 

här Magnus far hjälp i form av lästips.  

Magnus har även svårt med matematiken och specialpedagogen slår  fast att det krävs en 

noggrannare kartläggning om vart dessa svårigheter står att finna. Magnus visar här upp en för låg 

arbetstakt varför det blir bestämt att matteläraren ska låta Magnus slippa de avsnitt som inte är 

nödvändiga. Förståelsen ses som det viktigaste. Man har dock lyckats kartlägga vissa av de 

matematiksvårigheter han har.  

Under vårterminen i åk 5 framkommer att Magnus gjort stora framsteg i sin läsutveckling. Han kan 

nu läsa texter med ett bra flyt och med bra förståelse. Magnus har läst alla mysterieböcker som 

specialpedagogen skickat med hem. Magnus har här fått ett bra stöd från sin far. Magnus och hans 

familj har på grund av frånfället av en nära släkting, som varit sjuk under lång tid, drabbats av sorg. 

Klasslärarna har tagit upp Magnus situation med  klassen så att hans kamrater ska kunna förstå och 

vara en tröst för honom. 
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Magnus tycks trivas i klassen. Den lärare som de under hösten haft tillgång till på 75 %  har fått 

minska sin tjänst till 50 %. De övriga två lärarna har dock kvar sina tjänster oförändrade.  

Skolan har tagit kontakt med Magnus far och låtit honom få kännedom om att skolan vill sända 

Magnus på en dyslexiutredning till ortens specialpedagogiska centrum/utredningsenhet.  

Beträffande Magnus skrivutveckling har han bra flyt och bra fantasi. Han har dock lite svårt med 

interpunktion, stavning och att förklara olika händelseförlopp. Han visar dock även här upp stora 

framsteg. Magnus skrev ett brev till sin lärare på skolan han gick på innan. Han fick svar på det och 

det gjorde honom mycket glad.  

Socialt visar Magnus upp stor oro när han placeras i en större grupp. Magnus behöver mycket nära 

återkoppling till en vuxen och fungerar bäst då han får ingå i mindre grupper.  

När Magnus nu kommit upp i åk 7 bedöms han inte längre vara i behov av specialundervisning. 

Detta på grund av att de insatta åtgärderna visade sig vara lyckosamma. Mysterieböckerna bedöms 

ha gjort stor nytta, då dessa lockat honom till att tycka om läsning.  

Åtgärdsprogram 2 (Linda) 
Lindas åtgärdsprogram inför nästa läsår. 

Lägesbeskrivning: 

Linda började hos oss på ( här står skolans namn ) i höstas i åk 4. Hon kommer från (namnet på 

förra skolan hon gick i) där hon gått för ( namnet på Lindas förra lärare ). Linda har trivts i skolan 

men har haft svårigheter med framförallt läsningen och fick rekommendationer från förra skolan att 

stanna kvar och repetera om år 3 men föräldrarna ville att Linda skulle gå vidare till år 4. Detta 

läsåret har upplevts jobbig av Linda och föräldrarna. Linda känner att hon inte riktigt är med i 

tjejgemenskapen i klasen. Hon tyr sig till en eller två av flickorna i klassen. Det är också jobbigt 

med skolarbetet. Lärarna upplever dock att Linda är flitig och känner ansvar för sitt skolarbete.  

Hon behöver visst mycket extra stöd och det får hon av både klassläraren och specialläraren. Linda 

har fått kontinuerlig hjälp med sin läsning, av specialläraren och även med matematiken ibland. 

Linda har motsatt sig att ta hem och läsa hemma men på senare tid har hon ändrat sig och börjat 

träna på lättare böcker hemma. Föräldrarna upplever läxsituationerna som mycket jobbiga och 

ansträngande. det visade sig vara svårt med rutiner som tex vilken tid på dagen som läxorna ska 

göras, hur mycket av uppgifterna som ska göras mm.  
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Pappa var den som upplevde läxorna allra jobbigast. Klassläraren har skickat hem band för att 

Linda ska kunna lyssna på den engelska texten och på så vis få extra hjälp via tekniska medel. 

Pappa tyckte dock att det inte var till någon nytta. Föräldrarna hade som förslag att Linda skulle gå 

om år 4 om hon kunde gå på ( namnen på Lindas förra skola )med Lindas ”gamla” tjejkompisar. 

Skolan undersöker saken. 

 

Åtgärdspunkter: 

1. Vi bestämde att läxorna ska göras hos mamma. Linda behöver mycket återkoppling och 

bekräftelse av en vuxen för att kunna gå framåt i sitt skolarbete. 

2. Läxorna ska klart och tydligt stå i planeringsboken. 

3. Linda behöver lugn och ro och ibland mer tid för sin inlärning. Detta ska hon kunna få både 

i klassen och hos specialläraren. 

4. Linda fortsätter att få extra stöd hos specialläraren, framförallt med sin läsutveckling. Hon 

ska fortsätta att lästräna hemma, helst varenda dag.  

5. Det ser i dagsläget ut som det blir en mycket stor årskurs 4 på (namnet på Lindas förra 

skola) , 30 elever. Vi tycker inte att Linda ska gå i en sådan stor klass. Vi fortsätter att 

undersöka förutsättningarna. 

 

Nästa skriftliga dokumentation om Linda återfinns sju månader senare. Överst på pappret stå Lindas 

namn (överstruket) och att hon går i åk 5. Därefter står namnet på Lindas lärare. 

 

Organisation: 

Linda går i åk 5 hos (lärares namn). Funderingarna från föräldrarna om att Linda skulle stanna kvar 

ett extra år är inte längre aktuella. Organisationsmässigt passade det inte att Linda skulle gå på 

(namnen på Lindas förra skola) eftersom klassen där var så stor. Den klassen var den enda som 

Linda kunde tänka sig att gå i, för där kände Linda flera av flickorna. Allt detta undersöktes mycket 

noga. Den klassen Linda nu går i är till storleken ganska lagom, flera barn har kommit inflyttande.  

 

Grupp: 

Linda trivs riktigt bra i tjejgemenskapen nu. Gruppkonstellationen har blivit en annan sedan 

tjejgruppen har utökats. Linda och hennes ”bästis” har nu flera tjejer att umgås med och stämningen 

har blivit mjukare och behagligare i hela gruppen. 
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Individ: 

Linda har många starka sidor. Hon är duktig på att lyssna. Hon är arbetsam, uthållig, alert och har 

en vilja att jobba och lära sig nya saker. Hon har utvecklats mycket. Hon tar större och större ansvar 

för sina arbetsuppgifter i skolan och är noga med att avsluta och göra klart sina påbörjade arbeten. 

Hon har fått självförtroende i sitt skolarbete och tycker att det är roligt att arbeta. läxorna fungerar 

också mycket bättre nu. Mamma och pappa är mycket nöjda med Lindas sätt att ta tag i 

läxsituationerna. Matematiken har gått mycket bättre nu i åk 5. Hon jobbar i takt med klassens nivå 

och förstår alla nya moment. Linda har bra logiskt tänkande och behöver inte lägga ner så mycket 

tid nu på att förstå läsuppgifter som tidigare. Linda behöver dock fortfarande mycket stöd och hjälp 

av vuxna med sitt skolarbete:Följande punkter är extra viktiga att tänka på för föräldrar och alla 

lärare: 

•  Ge starthjälp så att Linda säkert förstår instruktionerna. 

• Hjälp Linda att få struktur på arbetsuppgifterna som hon ska göra. Dela av uppgifterna i små 

avsnitt så att inte arbetet uppfattas som stora berg.  

• Ge henne läxhjälp om texterna är för omfattande. Vid engelsk text är detta extra viktigt. 

Engelska är ett ämne där Linda behöver extra mycket stöd och hjälp.  

• Ge ofta bekräftelse och återkoppling på arbetet som Linda gör. Hon är mycket beroende av 

att bli sedd och att omges av engagerade och intresserade vuxna. Ge henne mycket beröm 

och uppmuntran när hon har gjort ett bra arbete! Viktigt! 

 

Linda har fått och får fortfarande fortlöpande specialpedagogiskt stöd mest med fokus på 

läsutvecklingen. Linda intensivläser med stöd av speciallärare och föräldrar. Hon har läsprotokoll 

som hon tar med hem. Hon har läst mycket Kiwiböcker. Just nu läser hon börja läsa- serien med 

skönlitterära böcker av olika karaktär. Lästräningen är ett oerhört mödosamt arbete. Här krävs 

mycket arbete av Linda med stöd av föräldrar, specialpedagog och klasslärare, Läsutvecklingen har 

också gått mycket framåt. När hon började årskurs 4 kunde Linda inte läsa små lätta ljudenligt 

stavade ord flytande. Nu läser hon det mesta, konsonantanhopningar, ljudstridigheter nästan helt 

flytande. Men ännu återstår mycket träning. Viktigt att hon upplever sina framsteg och får allt större 

lust att gå vidare. 

Datum för åtgärdsprogrammets upprättande och namnet på specialpedagogen längst ner på sidan.  

Två månader senare sker ett skriftligt dokumenterat utvecklingssamtal där Linda och hennes båda 

föräldrar samt klassläraren och specialläraren deltar i. Under rubriken bakgrund står; 
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Linda har många starka sidor. Hon är duktig på att lyssna, hon är arbetsvillig, uthållig, alert och har 

en vilja att jobba och att lära sig nya saker. Vad som har varit besvärlig för Lindas är främst 

läsningen samt engelska.  

 

Linda har gjort väldigt stora framsteg sedan hon började åk 4 på (namnet på skolan hon gick i åk 4) 

framförallt har hon kommit igång med att läsa och tycka om skönlitteratur. Hon har fått mer 

självförtroende i sitt skolarbete och tar mer ansvar för att sköta detsamma. 

Det krävs fortfarande en del stöd, främst vad det gäller läsning och engelska samt i viss mån 

matematik.  

 

hur jobbar vi vidare? 

• Linda fortsätter att läsa. Hon har fått ett läsprotokoll som hon tar med sig hem. 

• Engelskan kräver stora insatser av samtliga runt Linda. 

-Hos mamma läser mamma och Linda tillsammans, 

-Hos pappa måste engelskabandet användas för att lyssna på texten vid flera tillfällen, 

 -Klassläraren stöttar med extra hjälp samt anpassning av texten.  

 -Linda får hjälp vid ett tillfälle i veckan av resurs på skolan. 

• Vad det gäller matematiken är det viktigt att Linda lär sig att tänka efter vad det är hon gör, 

och inte ha så bråttom. Hon brukar göra rätt när någon sitter jämte henne. Ibland kan hon 

behöva lässtöd vid lästal. 

• Linda får fortsatt stöd av specialpedagogen vid ett par tillfällen per vecka, främst med 

läsningen och matten. 

Vi träffas längre fram i vår och utvärderar, förslagsvis i slutet av april.  

 

Månaden därpå sker ytterligare ett möte som dokumenteras. 

Överst på pappret uppges datumet för mötet med dag, månad och år. Närvarande anges Lindas mor 

och far, lärare och skolans specialpedagog vara. Under rubriken Bakgrund står att mamman tagit 

kontakt med skolsköterskan för att få hjälp med Lindas matsituation.  Det framkommer att Linda 

inte vill ha kött i matsalen och mamman undrar därför om Linda inte kan få vegetarisk kost i 

matsalen. Skolsköterskan vidarebefordrade detta till husmor, som ställde sig positiv till det. Linda 

är emellertid mycket försiktig och blyg och vill inte ta av den vegetariska maten.  

Vi hopps dock på sikt att gör detta. Pappan tog på förra mötet upp att Lindas mathållning är ur 

balans.  
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Hon äter dåligt och han var mycket bekymrad. Mamman däremot tyckte inte att det var lika 

bekymmersamt utan försökte lugna pappa med att han och mamma var likadana när de växte upp. I 

samband med att mamma tog kontakt med skolsköterskan kom det upp att Linda känner stor oro för 

att gå till skolan, för att hon upplever att hon och Malin står utanför de andra flickorna i klassen. 

Detta utanförskap har pågått i många år, enligt mamman men ingen har velat lyssna på henne.   

 

Vad som kom fram på mötet: Läraren och specialpedagogen upplever att Linda är mycket öppnare 

och gladare nu i femman. Just denna vecka var Malin sjuk. Linda lekte med de andra flickorna i 

klassen och inget utanförskap kunde konstateras. Mamma höll med om att det hade gått riktigt bra 

och förstod att Malin och Linda  många gånger själva väljer att ställa sig utanför de andra flickorna 

i klassen. Vi diskuterade vad vi i skolan kan göra för att bryta denna trend, tex att se  till att Linda 

och Malin inte alltid arbetar tillsammans, utan att de får andra samarbetspartner när de arbetar i 

grupp. Mamma berättade att linda var mycket stolt  och glad över att mamma hade gått in och 

försökt att hjälpa henne med att komma över sina svårigheter. Vi kom fram till hur viktigt det är att  

vi vuxna går in och tar tag i svåra situationer och hjälper dem att reda ut sina svåra emotionella och 

sociala bekymmer. Linda ville inte själv medverka på detta mötet, men ringde två gånger på pappas 

mobiltelefon under mötets gång. Vi avslutade mötet med att tala om kompisvalet till år 6 och att det 

är viktigt att Linda kommer med kompisar som hon känner trygghet med. Hon har bla. valt Kerstin 

B. Vi talade också om att vi väntar med dyslexiutredning eftersom linda har sent allmän mognad 

och inte har velat läsa förrän nu i år fem.   

 

Nästa åtgärdsprogram för Linda dyker upp i åk 6.  

 

Utvecklingsplan/åtgärdsprogram för Linda år 6 (skolans namn)  

Mentor: (namnet på mentorn), föräldrar: (mammans namn)  

Namnen är överstrukna. 

Organisation 

Linda går i åk 6 hos ( lärares namn ) Den klassen Linda nu går i är till storleken ganska lagom, en 

grupp på 20 elever. de andra eleverna kommer från (namnet på tre olika skolor). På (namnet på 

Lindas nya skola) finns ca (antalet elever). Det är en stor skola att komma till från lilla ( namnet på 

förra skolan som är ca en femtedel så liten som den nya skolan ).  
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Grupp  

Linda trivs bra i sin lilla grupp med tjejer som hon umgås med i klassen. Hon umgås med tjejer i 

gruppen och stämningen är mjuk och behaglig. Linda känner inte alla i gruppen än men med tiden 

kommer det säkert.  

 

Individ  

Linda har många starka sidor. hon är duktig på att lyssna. Hon är arbetsam, uthållig, alert och har en 

vilja att jobba och att lära sig nya saker. Hon har utvecklats mycket sen hon började på ( namnet på 

förra skolan ) i år 4. Hon tar ansvar för sina arbetsuppgifter i skolan och är noga med att avsluta och 

göra klart sina påbörjade arbeten. hon har fått självförtroende i sitt skolarbete. Linda har bra logiskt 

tänkande och behöver inte lägga ner så mycket tid nu på att förstå läsuppgifter som tidigare. Hon är 

mycket blyg i den stora gruppen i klassrummet. Hon vill gärna gå undan till den ”lilla gruppen” där 

hon bättre kan uttala sina individuella behov. Här berättar hon hur trött hon är, hur hungrig hon är 

och hur mycket hon har att  göra. Linda behöver dock fortfarande mycket stöd och hjälp av vuxna 

med sitt skolarbete. Följande punkter är extra viktiga att tänka på för alla lärare och föräldrar: 

  Ge starthjälp så att Linda säkert förstår instruktionerna. 

 hjälp Linda att få struktur på arbetsuppgifterna som hon ska göra. Dela av arbetsuppgifterna 

i små avsnitt så att inte arbetet uppfattas som stora berg. Ge henne läxhjälp om texten är för 

omfattande. Vid engelsk text är detta extra viktigt. Engelska är ett ämne där Linda behöver 

extra mycket stöd och hjälp. Använd bilder. 

 Ge ofta bekräftelse och återkoppling på arbetet som Linda gör. Hon är mycket beroende av 

att bli sedd och att omges av engagerade och intresserade vuxna. Ge henne mycket beröm 

och uppmuntran när hon har gjort ett bra arbete. Viktigt! 

Våra mål  

 Vi vill att Linda ska känna lust att lära sig nya saker och att hon ska känna sig nöjd och stolt 

med det arbete hon lägger ner på sitt skolarbete. 

 Vi  vill att linda ska få stöd och hjälp med att känna ansvar för sitt skolarbete och att hon 

utvecklar sitt eget sätt att lära. 

 Vi vill att Linda ska känna att hon duger som hon är och att hon känner sig omtyckt av 

kamrater och vuxna.  

 Vi vill att linda utvecklar sin förmåga att använda det svenska och engelska språket och att 

kunna kommunicera i tal och skrift. 
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 Vi vill att Linda utvecklar sin matematiska förmåga för att kunna fatta välgrundade beslut i 

vardagslivet. 

 

Delmål: 

Lindas ansvar: 

 Att komma utvilad och ”i form” till skolan. 

 Att göra läxor och att  ta reda på vilka speciella uppgifter som ska göras i klassen. 

 Att alltid ha en bok på gång att läsa, helst också bok och band.  

Mammas och pappas ansvar 

 Att stötta och stödja Linda och ställa adekvata krav så att hon klarar av sin skolsituation. 

 Att hjälpa till med läxläsning, att hjälpa till att förklara svåra ord och begrepp i texterna, att 

få samband, orsak och verkan förklarade för sig. 

Lärarnas ansvar 

 Att anpassa undervisningen, stoffet och språket så att det blir förståeligt för Linda. 

 Att hjälpa Linda till bra val vid läsning av skönlitterära böcker. 

 Att anpassa provtillfällena  så att Linda får förenklade eller muntliga prov. 

Skolans ansvar 

 På skolan har under vårterminen startat en ”tjejgrupp”som har som mål att skapa trygghet i 

samvaron med andra flickor. Här har Linda varit med ett antal gånger. ( Här ingår Linda ) 

( Datum för nästa uppföljning anges här ).  

 

Nästa skriftliga dokumentation om Linda sker i samband med att specialpedagogen utökar sin tjänst 

på en annan skola.  

 

Hej! ( namnen på två lärare )! 

 

Som ni harhört har Linda fått specialpedagogisk hjälp i svenska av ( namnet på en lärare ). Jag 

träffar (namnet på läraren) och de lärare som är nya för Linda och samtalar och berättar om Lindas 

behov och lämnar över hennes läs- och skrivutredning som (namn på ett pedagogiskt 

resurscentrum) gjordes i våras. (det framkom att Linda har dyslexi). Jag kommer ändå 

fortsättningsvis att träffa Linda varje vecka på eget arbete timmen på tisdagar då jag fortsätter att 

stödja hennes läs- och skrivutveckling samt förstärker hennes engelska. ( Här följer orsaken till att 

svenskläraren får ta över ).  
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Jag hoppas att ni fortsätter och stöttar henne hemma och stimulerar till fortsatt läsning samt att hon 

tror på sin förmåga till lärande. Idag har Linda läst ut sin skönlitterära bok på eget arbete timmen. 

Hon läser med flyt och stort intresse. hon berättar också bra om innehållet. Det är så roligt att hon 

fått upp ett läsintresse och att hon förstår hur viktigt det är för henne att hon själv är drivkraften och 

läser av eget intresse. Ring mig gärna om har fler funderingar kring Lindas skolsituation. 

Med vänlig hälsning ( namnet på specialpedagogen ). 

 

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan 

Åtgärdsprogram 1. (Markus)  
Datumet är överstruket så det framgår inte klart när utredningen gjordes. ( fick ringa och fråga 

rektorn på skolan som skickat mig åtgärdsprogrammet ) 

Ett utlåtande från ett pedagogiskt resurscentrum när Markus började  åk 6 ( Markus går nu i 

åk 9 ) 

Markus har haft kontakt med logoped sedan 4 års ålder pga försenad språkutveckling. I 

förskoleåldern och även under de första åren i skolan, hade Markus svårt att göra sig förstådd och 

och att riktigt förstå andra. Problemen med att kontrollera koncentration, aktivitet och impulser har 

komplicerat Markus språkliga utveckling, så även läs- och skrivförmågan. En logoped har haft 

sporadisk kontakt med Markus sedan (datum), då en utredning avseende språk samt läs- och 

skrivförmågan inleddes på ( namnet på en förskola Markus gått på ) Samtidigt träffade Markus 

Psykolog ( namnet på psykologen ) för kartläggning av starka och svaga sidor. Markus fick språklig 

träning vid ett fåtal tillfällen och personalen fick råd om hur de kunde träna med honom. 

Utredningen avrapporterades i ( datum angivet, men överstruket ) Markus fick diagnosen dyslexi, 

som troligen är en del av den övergripande DAMP-diagnosen 

Bedömning  

Markus deltar bra och uthålligt trots (eller pga) att han aktiverar sig med annat (ritar) under tiden. 

Markus läsförberedande förmåga ( fonologiska medvetenhet ) är förbättrad mot tidigare testning, 

men inte självklar. Han har lättare för att snabbt hitta ord, en förmåga som nu är normaliserad.  
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Han har dock svårt att inse likheter och samband mellan ord och har därmed kvar sin mycket osäkra 

ordkunskap. Tommy har fortfarande en bristande förmåga att böja ord korrekt  (möss -›, musar -

›stjälit mm ). 

Avsevärt säkrare lästeknik än under (årtal) men fortfarande finns brister i båda lästeknikerna 

(helords- och ljudande). Klarar ljudenliga korta ( 2-4 bokstäver ) nonord uva; enstaka utbyten av 

bokstäver (o -> å, e -> i mm). Helordsläsningen ligger på en förbättrad nivå motsvarande åk 3 enligt 

Bodertestet, men helordsläsningen är fortfarande ca 2-3 år försenad. Gör en del fonologiska (ljud-) 

fel bla utbyten omkastningar och utelämnanden av bokstäver och stavelser. läshastigheten har ökat 

från 85 till 134 ord/min då han läser en enkel berättelse med stor text ( Den visslande fadern ). 

Enstaka läsfel och tvekanden ( ändelser, främmande ord ). Något långsamt öga- handsamarbete för 

åldern, vilket tyder på att han behöver mer tid på sig för att prestera bra. När han skriver (undersökt 

med nonord) gör han en del fonologiska fel (utbyten av främst vokaler, tillägg mm). Dyslexin ger 

idag lättare symptom, som främst blir tydliga då han skriver. Det kan även märkas då han läser; 

tappade ändelser, felaktigt ljudande eller gissning vid främmande ord.  

 

Åtgärdsförslag 

1. Det är viktigt att all berörd personal informeras om Markus sätt att lära. Ett åtgärdsprogram är ett 

bra redskap för att planera och följa upp insatserna.   

2. Det är mycket viktigt att man skiljer på kunskapsinhämtande å ena sidan och läs- och 

skrivträning å andra sidan. Markus läs- och skrivförmåga har förbättrats, men det är fortfarande 

viktigt att vara lyhörd för eventuella behov av kompensatoriskt stöd. Detta kan tex vara talböcker, 

färdiga anteckningar muntliga sammanfattningar, ”stolpar” etc.  

Det är också viktigt att tänka på att Markus behöver mer tid på sig för att kunna prestera bra, tex på 

prov. Muntliga prov kan vara bra.  

3. Specialundervisning är viktigt för att läs- och skrivförmågan ska kunna utvecklas. Markus har 

gjort stora framsteg i sin läsutveckling, men kan fortfarande ha nytta av undervisning i fonologisk 

medvetenhet, tex ljussegmentering, ljuddeletion mfl ljud- och språklekar. En bra bok är ”Språklekar 

för mellanstadiet” av Astrid Frylmark (beställes på KLC). träning av läsförståelse torde vara bra.  
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Att arbeta med en god och säker handstil är bra, eftersom det ger en bättre återkoppling till ögonen 

och därmed också påverkar läsningen. Att skriva ljudenligt kan vara ett realistiskt mål att uppnå 

med målmedveten träning. Det är också viktigt att få med de språkliga aspekterna såsom tex 

ordkunskap och härledning. 

4. Förförståelse är en viktig detalj, som kan underlätta för Markus att följa med. Detta kan 

åstadkommas med hjälp av en kort genomgång före arbetets/lektionens början. En kort resumé av 

lektionen/dagen kan också hjälpa till att sammanfatta och markera det viktiga. Det är viktigt att lära 

Markus en god studieteknik, där olika minnestekniker ingår ( tex mindmaps ). Läsförståelseträning 

återigen. Eventuellt kan läraren behöva begränsa eller sålla i texten/kursen för att fokusera på det 

som som är det absolut viktigaste. Detta pga att Markus uppmärksamhet och ork är begränsade.  

5. Markus bristfälliga språk behöver bemötas i undervisningen och hemma. Tala tydligt, enkelt och 

långsamt, upprepa gärna instruktioner och gör dem inte för långa. Förtydliga gärna visuellt ( bilder, 

gester ). Be honom gärna om återkoppling, tex ”Vad var det vi skulle göra nu?” eller”Kommer du 

ihåg vad det här handlade om? Ta inte för givet att Markus kan eller förstår alla ord som används. 

Ta för vana att förklara ord och uttryck. Ta tillvara Markus pratlust! Uppmärksamma hans 

berättande. 

6. Datorn är ett bra och mångfasetterat hjälpmedel! Den kan ju användas för träning av tex språklig 

medvetenhet, stavning och läsförståelse ( Lexia, Studieknep, Klicker 2 mfl ), men också användas 

som hjälpmedel för att kunna skapa, och även läsa, texter. Det finns mycket ”inbyggt” i Word ( 

Autokorrigering mm ). Man kan använda sig av talsyntes för att på uppläst vad man skrivit, för att 

läsa en inscannad sida i en lärobok eller för att kunna läsa artiklar mm på Internet. Idag finns många 

olika typer av talsyntes i olika prisklasser. Kontakta Datastudion för att få mer information. 

7. Alla måste hjälpas åt att stimulera ett läsintresse hos Markus. En genväg att prova är 

tal/kassettböcker, som man lyssnar på. Då får han tillgång till upplevelsen av boken och kanske blir 

sugen på att prova själv. Han kan ha en ”bänkkassett” i skolan att lyssna på i korta stunder (ev 

freestyle) Inlästa böcker kan också ge ge en förförståelse inför en egen genomläsning av boken. 

Markus läsförmåga räcker dock till att klara att läsa ”en kvart om dagen” 

8. En stunds högläsning varje dag i skolan är bra träning. Materialet ska vara anpassat efter Markus 

aktuella läsnivå och får inte upplevas som för svårt.   
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Skolans skriftligt åtgärdsprogram för Markus (efter kartläggningen) 

Namnet på- kommunen, -skolområdet, -skolan -och rektorn på skolan. Åtgärdsprogram som rubrik. 

Namn: Markus,   Klass 8. Datum för åtgärdsprogrammets upprättande. Deltagande som anges vid 

upprättandet, Markus mor och far och några lärare. Om de skrivit under syns inte då namnen är 

överstrukna. 

Nuläge                                           Mål                                         Åtgärd  

Disk om (Markus initialer)          slöjd                            Betyg om han är där 

kunskapsinhämtande                   Hemkunskap  Betyg om han gör sina läxor 

                                                    Bild   Betyg. Han är duktig och ambitiös 

     

                                                   Idrott                            Betyg om han är med, kläder ska med 

                                                   SO                                Betyg. Om han gör det som (lärares                          

                                                                                         namn) lagt upp. 

                IG-varning                 SV                                Han gör så gott han kan. (lärarens namn) är  

                                                                                        försiktigt positiv. 

Erbjudande: Mån och Tis sal nrX kl 15.00- 16-00 finns läxhjälp->  

Alltid komma i tid, alltid ha material med sig.  

IG-varning                             Matematik                      Vi anpassar matematiken till  

                                                                                       Markus nivå.  

IG-varning             NO                           abstrakt tänkande är svårt 

                                                                                      vi anpassar NO till Markus 

           En                            (Namn) har ett annat läromedel som bättre är  
                     anpassat till Markus 
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Mamma och pappa får hem boken idag.  

Vi talar med Markus i skolan om att Markus är duktig i många ämnen, matematik är svårast. Det 

kommer att bli en del IG till sommaren. Föräldrarna talar mycket hemma om kunskapsinhämtning 

och framtiden. Till hösten börjar vi tala om (namnet på ett gymnasium)                  

Datum för utvärdering/uppföljning: (saknas) 

Föräldrakontakter: (namnet på en lärare) ringer till föräldrarna varje måndag antingen hem eller på 

mobiltelefon. 

Utvärdering: Saknas 

Vi har beslutat om åtgärdsprogrammet: Plats för underskrifter av elev, målsman, mentor och rektor. 

Underskrifterna är överstrukna för de andra, men elevens namnunderskrift saknas.  

Åtgärdsprogram 2. (Sofie)   
Pedagogisk kartläggning utförd i början av åk 6  

Pedagogisk kartläggning av läs- och skrivfärdigheter, utförd av en specialpedagog skolan anlitat. 

Sofie berättar att hon trivs bra i skolan. Engelska, matte och tema är roligast. På fritiden dansar hon. 

Sofie tycker att det är jobbigt att läsa långa texter och det är ibland svårt att stava rätt. Hon tycker 

det blir suddigt och jobbigt för ögonen när det är mycket text. Ibland skriver hon på datorn men det 

går snabbare för hand. Sofie får privat hjälp med lästräning och arbetar med bok och band. I övrigt 

läser hon inte så mycket på fritiden.  

Resultat av diagnoser  

En del resultat är angivna i stanineskalan, 1- 9, där stanine 9 är högst och stanine 5 är medel. 

Avläsning, läshastighet: 

Högläsning av ord (H4)                                     84 ord/min         Elev i åk 6 bör klara 97 ord/min 

                                                                                                      Orden var rätt lästa. 
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Högläsning av text (Nordanvinden...)               103 ord/min       Godtagbart, ganska flytande 

Tystläsning av ord (Ordkedjor)                          Stanine 2 

Tystläsning av meningar (Meningskedjor)        Stanine 4 

Tystläsning av text (DLS 4-6 I isbjörnens..)      Stanine 2     Här ska eleven visa att hon hängt 

                                                                                                med i innehållet, vilket hon gjorde bra. 

                                                                                                Det låga resultatet visar dock att Sofie 

                                                                                                behöver gott om tid för att  

                                                                                                tillgodogöra sig innehållet i en text. 

Ordförståelse (DLS 4-6)                                   Stanine 3 

Läsförståelse (DLS 4-6)                                   Stanine 3 

Rättstavning  (DLS 4-6)                                   Stanine 4     Nästan medel! 

Kommentarer: Sofie ligger lite under vad som anses godtagbart när det gäller ren avläsning. Läser 

hon text får hon viss hjälp av innehållet. Att läsa en text och hänga med i innehållet kräver ganska 

stor ansträngning för henne. Läsningen präglas dock av säkerhet och få fel men är långsam och 

kräver koncentration. Läsförståelse och ordförståelse ligger något över godtagbart men ändå en bit 

under medel. Rättstavningen däremot ligger på medel.  

Resultaten på läsdiagnoserna ligger alltså lågt över lag. Detta tyder på en lässvaghet av mer allmän 

art, dock ej av allvarlig art eftersom resultaten ändå ligger nära vad som är godtagbart. Vid resultat 

som dessa gäller det att få eleven att öka sin läsmängd och att hitta böcker som kan intressera. I 

skolarbetet bör man i övrigt tänka på att Sofie behöver tid på sig när något ska läsas och att hon får 

möjlighet till längre tid vid prov. 

Sofie var mycket samarbetsvillig och positiv. Uthållighet och koncentration var god. 
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Förslag till åtgärder:  

 Försöka hitta böcker som kan intressera. 

 Lästräning med bok och band 

 Försöka att minska ner mängden text vid läsning, tex i SO 

 längre tid vid provtillfällena 

 Övning i att återge innehållet i en berättelse                (Den anlitade specialpedagogens 

namn) 

Skolans åtgärdsprogram för Sofie efter kartläggningen 

Namn och datum är överstrukna liksom namnen på de som deltagit. Åk 6. 

Nuläge Förklaring Mål Åtgärd  

Trivs bra i skolan. 

dansar på fritiden. 

Avläsning lite under 

godtagbart, 

läsförståelse något över 

godtagbart. 

Skrivningen ganska 

bra. 

Se kartläggning Öka läshastigheten 

(100 ord/min)  

Klara målen 

Finna glädje i att läsa 

böcker 

Läsa böcker 

Försöka hitta extra tid i 

skolan för läsning (om 

Sofie vill) 

Anpassning vid prov 

Anpassning av mängden 

text 

Nytt H4-test i slutet av 

maj.  

Erbjudande om 

lästräning månd 

morgon. 

Stavningsprogram 

 

Datum för uppföljning: Överstruket 

Löpande föräldrakontakter: Saknas 
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Vi har beslutat om åtgärdsprogrammet: Namnen på elev, målsman och mentor är överstrukna så 

det framkommer inte vilka som var där.  

Svaret på frågorna som ställs till åtgärdsprogrammen  

1) Har skolan tagit initiativ till en skriftlig kartläggning runt det problem eleven 
befinner sig i, vid upprättandet av åtgärdsprogrammet?  

Skolan med tillgång till specialpedagog:  Magnus har genomgått en läs- och skrivutredning. 

Skolan har tillsatt en utredning och testat hans färdigheter och kunskaper med hjälp av en logoped, 

en psykolog, två pedagoger på skolan samt specialpedagogen på skolan. Hur denna utredning skett 

framgår dock inte. En kartläggning på individnivå har tagit reda på Magnus starka och svaga sidor. 

Skolan har även kartlagt Magnus situation på gruppnivå, där följande framkommer ”  Socialt visar 

Magnus upp stor oro när han placeras i en större grupp. Magnus behöver mycket nära återkoppling 

till en vuxen och fungerar bäst då han får ingå i mindre grupper.”  Kartläggningen på 

organisationsnivå finns med, då klassens storlek beskrivs, samt att det anges att de har hjälp av en 

extralärare samt av en extraresurs en gång i veckan som hjälper eleverna med böcker.  

Dokumentationen runt Linda visar på att skolan i början av Lindas sjätte läsår  har tillsatt en läs- 

och skrivutredning där det framkom att Linda har dyslexi. Vilka tester som gjorts framkommer 

dock inte. Skolan har även kartlagt Lindas situation på individ-, grupp- och organisationsnivå och 

åtgärder har vidtagits.  

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan:  Denna skola har anlitat pedagogisk expertis 

för att få hjälp med att utreda vilka svårigheter, de elever vars åtgärdsprogram jag tagit del av, 

befinner sig i. Skolan har därmed fått reda på att Markus har dyslexi. Skolan får av utredarna 

förslag på åtgärder på individ och organisationsnivå. Någon kartläggning i form av en redogörelse 

för den pedagogiska miljön och interaktionen mellan eleverna och eleverna och miljön finns dock 

inte med beträffande den nya skolan Markus börjat på. ( Åtminstone tolkar jag det så, då jag inte 

kan se att det framkommer att det avser den nya skolan ). Därmed beaktas inte övrig problematik 

som kan finnas på individ-, grupp- och organisationsnivå, i åtgärdsprogrammet. 

Utredningen runt Sofie visar på att man använt sig av tester för att ringa in de  läs- och 

skrivsvårigheter hon befinner sig i. Förslag på åtgärder på individ och organisationsnivå lämnas av 

den specialpedagog som anlitats. Någon kartläggning av Sofie på gruppnivå finns inte med.  
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På organisationsnivå finns en beskrivning av att hon ibland skriver på datorn men det framgår inte 

varför det har tagits upp då det i nästa mening framgår att hon skriver snabbare för hand. Vad som 

framkommer är dock att Sofies föräldrar tycks ha tagit ett privat initiativ och anlitat egen hjälp för 

att hjälpa Sofie med lästräning med hjälp av bok och band. Någon utförligare kartläggning på grupp 

och organisationsnivå finns inte med, förutom att det framkommer att Sofie verkar trivas i skolan. 

2) Innehåller åtgärdsprogrammen mål på både kort och lång sikt? 

Skolan med tillgång till specialpedagog: I de åtgärdsprogram jag fått från denna skola innehåller 

endast det sista åtgärdsprogrammet för Linda både långsiktiga och kortsiktiga delmål. I Lindas 

åtgärdsprogram är delmålen utlagda hos Linda, hennes föräldrar, Lindas lärare och på skolan som 

organisation. Tilläggas bör att specialpedagogen i åtgärdsprogrammet för Magnus har utgått från 

Markus svaga sidor för att därefter sätta in åtgärder som kan stärka eller avhjälpa dessa. Mål finns 

därmed med om än de verkar vara mer långsiktiga. De kortsiktiga målen lyser dock med sin 

frånvaro. Det verkar dock som om det sker en återkommande uppföljning där man hela tiden 

stämmer av för att se om det sker ett framåtskridande i elevens utveckling. 

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan: I åtgärdsprogrammet för Markus 

framkommer det inte om skolan har långsiktiga eller kortsiktiga mål. Det enda målen handlar om är 

att Markus ska ta ansvar och om de är kortsiktiga eller långsiktiga framkommer inte. 

Angående målen för Sofie, Öka läshastigheten (100 ord/min), klara målen, finna glädje i att läsa 

böcker, så framgår det inte om de är tänkta att vara på kort eller lång sikt. Då jag tolkar ”målen” 

som att nå betyget godkänt i alla ämnen, så kan en tolkning vara att det är långsiktiga mål.  

3) Svarar de på frågan, hur de ska lyckas med att nå målen? 

Skolan med tillgång till specialpedagog: I dokumentationen kring Magnus står det inte rent ut 

att, det här är målen. Dock finns mål med, då personal på skolan tycks ha arbetat utifrån Magnus 

svaga sidor. Åtgärder som ska stärka Magnus svaga sidor finns då med.  

Beträffande Lindas åtgärdsprogram så framgår det att man arbetar utifrån hennes svaga sidor där 

insatta åtgärder svarar på frågan  hur de ska lyckas med att nå målen. 

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan:  Inga mål finns direkt angivna och de jag kan 

uttolka handlar om att Markus ska ta ansvar.  
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De åtgärder som då framkommer vilar helt på Markus och handlar inte om hur skolan ska lyckas 

med att nå målen, utan mer om hur Markus ska lyckas med att nå målet med att bli en ansvarsfull 

elev. I matematik, NO och engelska framkommer dock att lärarna i dessa ämnen anpassar materialet 

till Markus. Hur det anpassas framkommer dock inte. Då några direkta mål inte är utskrivna tolkar 

jag set som att målen är att Markus ska nå betyget godkänt i de ämnen som behandlas. En sista 

åtgärd nämns i form av läxhjälp som erbjuds Markus två gånger i veckan. I åtgärdsprogrammet för 

Sofie finns både mål och åtgärder med.  

4) När väl ett mål nåtts, förklaras orsakerna till att de nått målet? 
Skolan med tillgång till specialpedagog: I åtgärdsprogrammet för Magnus anges bla samtal och 

läsning av böcker som åtgärder och dessa förkalras som en bidragande orsak till att han gått framåt i 

önskvärd riktning. Svaret på frågan blir därför ja.  

I ett av Lindas åtgärdsprogram framkommer att läsutvecklingen har gått framåt. ”När hon började 

årskurs 4 kunde Linda inte läsa små lätta ljudenligt stavade ord flytande. Nu läser hon det mesta, 

konsonantanhopningar, ljudstridigheter nästan helt flytande.” Det sägs inte klart vilka åtgärder  som 

orsakat detta och  det lämnas åt läsaren att ”underförstått” först det som att det är de insatta läs- och 

skrivåtgärderna som lett till framstegen. ( Åtminstone tolkar jag det så ).  

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan: I Markus åtgärdsprogram återfinns inga 

resultat utifrån några tidigare formulerade mål.  

I Sofies åtgärdsprogram  återfinns inga resultat utifrån några tidigare formulerade mål.  

5) Beskriver de hur läsandet och skrivandet kan utvecklas i alla ämnen? 
Skolan med tillgång till specialpedagog:  De åtgärder som tas beträffande Magnus är av sådan 

karaktär att de kan appliceras på alla ämnen. Någon specifik åtgärd för de enskilda ämnena finns 

dock inte med. 

Åtgärdsprogrammet för Linda beskriver inte heller några specifika åtgärder för alla ämnen. Istället 

finns åtgärder med som kan tas i bruk i alla ämnen.  

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan: I Markus åtgärdsprogram har man på skolan 

gjort försök att vidta åtgärder i NO, engelska och matematik i form av anpassat material. Någon 

beskrivning av hur läsandet och skrivandet ska utvecklas i alla ämnen finns dock inte med 
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I Sofies åtgärdsprogram är en del av åtgärderna som föreslås av sådan art att de kan vidtas i alla 

ämnen.  

6) Finns mål och åtgärder på grupp och/eller organisationsnivå med? 
Skolan med tillgång till specialpedagog:  Ett elevhälsoteam av berörda lärare är inkopplat.  Dessa 

lärare är införstådda med det Magnus behöver hjälp med. Jag tolkar detta som åtgärder på 

organisationsnivå.  

På organisationsnivå ligger även de böcker som skolan, som organisation, tagit fram till Magnus för 

att arbeta med, samt att man anställt extra personal som en förstärkning i klassrummet. Skolan har 

även, via specialpedagogen, arbetat med att försöka få Magnus att förstå nyttan med att kunna läsa 

och ha tillgång till ett bra språk. Skolan har även arbetat med åtgärder på gruppnivå, då man bla låtit 

Magnus läsa in kärnämnena i smågrupper. Några direkta mål på grupp och organisationsnivå kan 

jag dock inte finna uttalade i dokumentationen kring Magnus 

I Lindas åtgärdsprogram finns åtgärder och mål med på både grupp och organisationsnivå. 

Åtgärdsprogrammet tycks vara så utformat att mål och åtgärder går in i varandra. Åtgärder och mål 

på organisationsnivå är då att Linda ska få fortsatt kontinuerlig hjälp av en speciallärare och hjälp 

av tekniska material som ska underlätta hennes engelska inlärning. Ett uttalat mål på 

organisationsnivå finns även med som handlar om att försöka ordna det så att Linda inte ska behöva 

hamna i en allt för stor klass.  

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan:  I Markus åtgärdsprogram finns inga åtgärder 

med på gruppnivå. De åtgärder som finns med på organisationsnivå är anpassning av materialet så 

det bättre ska passa Markus. De åtgärder som dominerar är individfokuserade och består i att 

Markus ska komma i tid till skolan och ha med sig det material han behöver, vara närvarande på 

lektionerna, ha kläder med sig till gymnastiken och vara med på den, och hämta in kunskap.  

Beträffande åtgärder på organisationsnivå för Sofie återfinns försök att hitta extra tid för läsning, 

anpassning av mängden text och erbjudande om lästräning. På gruppnivå finns dock inga åtgärder 

med.  
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7) Lyfts elevens starka och svaga sidor fram? 
Skolan med tillgång till specialpedagog: Magnus starka och svaga sidor lyfts fram i 

åtgärdsprogrammet.  

I åtgärdsprogrammet för Linda lyfts hennes starka och svaga sidor fram. Lindas svaga sidor 

återfinns i avsnittet om de åtgärder som krävs för att lyfta hennes svaga sidor.  

Skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan: I Markus åtgärdsprogram skiner hans svaga 

sidor igenom, fast det inte tas upp under en särskild rubrik. I formuleringar som, betyg om han är 

där, betyg om han gör sina läxor, betyg om han är med och tar med sina kläder (gymnastiken).     

Markus starka sidor anges vara han uppfattas som duktig och ambitiös i ämnet bild.  

I Sofies åtgärdsprogram framkommer det att hon tycker det är jobbigt att läsa långa texter och att 

det ibland är svårt att stava rätt. Det tolkar jag som en beskrivning av hennes svaga sida. Hennes 

starka sidor går dock inte att återfinna i åtgärdsprogrammet.  

Analys och diskussion 
Avsikten med mitt arbete, som jag formulerade i inledningen, var att ta reda på vilken betydelse 

tillgången till specialpedagog på skolan har för elever i läs- och skrivsvårigheter, med tanke på 

utarbetandet av skriftliga åtgärdsprogram. De frågor jag då ställde var om dokumentationen i och 

kring åtgärdsprogrammen var sådan att det framkommer om det skett en kartläggning av eleven och 

om denna kartläggning följts upp med utvärdering och uppföljande åtgärder för fortsatt utveckling.  

Jag frågade även om problemet har placerats hos eleven, eller om man sökt lösa problemet på grupp 

eller organisationsnivå.  

Kartläggningsarbetet på de båda skolorna 
På den skola som har tillgång till specialpedagog på skolan framkommer att de har utfört en 

kartläggning av själva läs- och skrivsvårigheterna, vilket även skolan utan tillgång till 

specialpedagog tagit initiativ till, men då med hjälp av expertis utifrån. Kartläggning av den 

problematik som kan finnas på grupp och organisationsnivå har skett på skolan med tillgång till 

specialpedagog på skolan, men inte på den skola man saknade specialpedagog på. Svaret på min 

första fråga, enligt denna studie, blir därför att tillgången till specialpedagog på skolan har den 

fördelen beträffande kartläggningsarbetet att specialpedagogen på plats kan skaffa sig en överblick 

över elevens hela skolsituation med hjälp av tester, observationer och intervjuer.  
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Tillgången till specialpedagog på skolan tycks därmed ge möjlighet till till en mer övergripande och 

mer riktad insats, med möjlighet till korrigeringar med hjälp av den nära kontakten till 

specialpedagogen. Därmed har skolan med tillgång till specialpedagog på skolan större möjlighet 

att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Utvärdering och uppföljande av åtgärder för fortsatt utveckling 
Skolan med tillgång till specialpedagog visade i åtgärdsprogrammen upp ett mer konkret arbete vad 

avser utvärdering och uppföljning. Denna skola  visade upp åtgärder och utvärdering av sina 

insatser. Flera upprättade åtgärdsprogram visar på en kontinuitet i arbetet med åtgärdsprogram, 

något som saknas i skolan utan tillgång till specialpedagog. Denna kontinuitet visar på att skolan 

följt eleverna i deras kunskapsutveckling. Dokumentationen var riklig på skolan med tillgång till 

specialpedagog på skolan, medan den däremot var mycket tunn på skolan utan tillgång till 

specialpedagog på skolan. Skolan med tillgång till specialpedagog arbetade även mer utifrån den 

kartläggning som utförts angående elevens starka och svaga sidor, vilket den andra skolan inte fullt 

ut gjorde. Utvärderingen var även bättre, då skolan utan specialpedagog helt saknade det.  

Placeringen av lösningen på problem, på individ- eller grupp- och 
organisationsnivå 
På skolan med tillgång till specialpedagog på skolan har man i åtgärdsprogrammen arbetat på både 

grupp och organisationsnivå. Även åtgärder på individnivå finns med. Därmed visar skolan med 

tillgång till specialpedagog på skolan upp ett mer övergripande arbetssätt än skolan utan tillgång till 

specialpedagog. Genom att sätta in åtgärder på grupp och organisationsnivå visar även denna skola 

på att man placerar problemet utanför eleven och inte i eleven. På skolan utan tillgång till 

specialpedagog på skolan saknades åtgärder på gruppnivå helt. På skolan utan tillgång till 

specialpedagog på skolan stod individens svaga sidor mer i fokus i ett av åtgärdsprogrammen. 

Åtgärderna och problemen placerades därmed hos eleven . Underligt nog så skilde sig de två 

åtgärdsprogrammen från skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan markant åt. Det andra 

åtgärdsprogrammet var inte  individfokuserat och elevens svaga sidor fanns inte med. I det 

programmet framkom även att eleven fick privat hjälp med läsning och skrivning.  
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Slutdiskussion 
I inledningen av min hypotes gjorde jag antagandet att tillgången till specialpedagog på skolan har 

betydelse för upprättandet av skriftliga åtgärdsprogram. Enligt en undersökning utförd av 

skolverket ( se under rubriken ”Specialpedagogens betydelse för upprättande av åtgärdsprogram” ) 

saknade var fjärde elev med specialpedagogiskt stöd åtgärdsprogram. Skolverkets undersökning 

visade även på att det vanligen var ämnesläraren som upprättade åtgärdsprogram. De gjorde dock 

ett tillägg som angav att de i sin undersökning räknat in alla med specialpedagogiska uppgifter som 

specialpedagoger. Det tillägget ställer mig tvivlande till de resultat de kommit fram till beträffande 

dessa uppgifter. Det är ju ingen hemlighet att skolor anställer lärare som är obehöriga för sin 

uppgift, så vad säger att alla med specialpedagogiska uppgifter på skolan har specialpedagogisk 

utbildning?. Under rubriken Specialpedagogens förväntade kompetenser beskrivs 

specialpedagogens uppgifter konkret utifrån (SOU, 1999:63).  I specialpedagogens uppgifter ingår 

då arbetet med åtgärdsprogram. Specialpedagogens uppdrag skiljer sig också från tex 

speciallärarens. Enligt Antoinette Brettell Grip ( se under rubriken Skillnaden mellan 

specialpedagog och speciallärare) föreligger en en skillnad i arbetssätt och utbildning mellan 

specialpedagogen och specialläraren. Specialläraren arbetar med eleverna undervisningssituationen, 

medan en specialpedagog arbetar mer övergripande och samordnande med riktade stödinsatser.  

Antoinette Brettell Grip påstår dock att många specialpedagoger arbetar som speciallärare. Då 

skolverkets undersökning inte tagit hänsyn till om de anställda specialpedagogerna innehade 

specialpedagogisk utbildning eller huruvida de arbetade med en specialpedagogs arbetsuppgifter så 

faller, enligt min uppfattning, dessa resultat till marken och kan därmed inte dementera de 

antaganden jag gjort i min hypotes.  

Något som måste beaktas beträffande resultatet att det vanligen är ämnesläraren som tar initiativet 

till att upprätta åtgärdsprogram, något som skolverket kommit fram till ( se under rubriken 

Specialpedagogens betydelse vid upprättande av åtgärdsprogram). Myndigheten för skolutveckling 

(se under rubriken svårigheter med att upptäcka elever i läs- och skrivsvårigheter) menar dock att var 

tredje lärare har problem med att upptäcka elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, på 

grund av lärarnas avsaknad av kompetens därtill. Denna svårighet kan då komma att dölja sig i 

skolverkets undersökning, då åtgärdsprogram kanske aldrig upprättas för dessa elever.  
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Enligt skolverkets undersökning ( se under rubriken Testning och kartläggning, instrument vid 

upprättandet av åtgärdsprogram ) så framkom det  att det är mycket vanligt att skolorna använder 

sig av standardiserade formulär eller mallar, eller någon form av pedagogisk kartläggning för att 

identifiera de problem som ska åtgärdas vid upprättandet av åtgärdsprogram. Den pedagogiska 

kartläggningen ska då, utöver att testa individens färdigheter och kunskaper, även beakta den 

problematik som kan finnas på såväl individnivå, grupp- och organisationsnivå. I den jämförande 

studie jag utfört så visade det sig att skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan saknade den 

pedagogiska kartläggningen på grupp och organisationsnivå. Skolverkets undersökning (se under 

rubriken Testning och kartläggning, instrument vid upprättandet av åtgärdsprogram) stöder därmed 

det jag kommit fram till i min studie, då deras undersökning visar att det är vanligare på skolor med 

en hög andel specialpedagoger att man använder sig av båda dessa instrument för att identifiera de 

problem som ska åtgärdas. Skillnader var dock små i skolverkets undersökning.   

I min arbetshypotes angav jag vikten av tillgång till specialpedagog på skolan beträffande den 

kunskap och tid som krävs för den kartläggning som ska föregå ett åtgärdsprogram. Om det beror på 

bristen av tid kan jag inte bekräfta i min studie. Däremot anser jag att min hypotes till viss del stärks 

av både min egen och skolverkets undersökning angående vikten av specialpedagogens kunskaper i 

kartläggningsarbetet. Skolan utan tillgång till specialpedagog visade sig ju anlita expertis utifrån och 

därmed visade skolan upp att de inte klarade att reda ut den biten själv. Därmed visade skolan upp 

ett behov av specialpedagogisk kompetens och kunskap för att utföra det kartläggningsarbete som 

utfördes.   

Enligt ”Myndigheten för skolutveckling” ( se under rubriken Vad man behöver tänka på inför och 

under utformandet av det åtgärder som ska ingå i ett åtgärdsprogram ) är syftet med 

åtgärdsprogrammen att sätta in strukturerade och planerade insatser. I Åtgärdsprogrammen bör det 

då bla framgå vad man vill uppnå och vilka insatser som ska sättas in. Skolan med tillgång till 

specialpedagog på skolan visar här upp ett bättre resultat än skolan utan tillgång till specialpedagog 

på skolan. På skolan med tillgång till specialpedagog utgick skolan från elevens svaga sidor för att 

sätta in åtgärder som kunde stärka dessa. Det var något man inte gjorde på skolan utan tillgång till 

specialpedagog, beträffande det ena åtgärdsprogrammet, men väl i det andra. Trots alla 

förkunskaper skolan erhållit angående den situation Markus befann sig i återfinns det i det skriftliga 

åtgärdsprogrammet endast anpassning av material.  
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Myndigheten för skolutveckling ( se under rubriken Systematisk dokumentation och uppföljning av 

elevens utveckling saknas ofta ) konstaterar att det ofta saknas en systematisk dokumentation på 

skolorna beträffande elevernas kunskapsutveckling. I min studie visade skolan utan tillgång till 

specialpedagog på skolan upp brister i den systematiska dokumentationen då någon beskrivning av 

elevens utveckling inte syntes av. Från det att Markus började i åk 6 tills han nu går i åk 9 har ingen 

skriftlig dokumentation av hans utveckling ägt rum. Inte heller i Sofies åtgärdsprogram syntes någon 

systematisk dokumentation av hennes utveckling. En systematisk kunskapsutveckling kan dock 

skönjas i de återkommande uppföljningarna av eleverna på skolan med tillgång till specialpedagog.  

Enligt en undersökning utförd av skolverket ( se under rubriken  Individens brister oftast i fokus och 

åtgärder på grupp och organisationsnivå saknas ) så visade det sig att åtgärdsprogrammen var starkt 

inriktade på individens problem. Som en följd därav var åtgärderna ofta individinriktade. I min 

undersökning var endast ett åtgärdsprogram individinriktat och det var det åtgärdsprogram som 

utformats på skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan.  

Min hypotes om att skolan utan tillgång till specialpedagog på skolan skulle ha mer individinriktade 

åtgärder, dvs att problemen placerats hos individen, med individens brister i fokus fick jag inte fullt 

ut belägg för i min undersökning. Dock måste skolans anlitande av expertis utifrån tas i åtanke 

beträffande svaret på mitt påstående. Skolan visade i ett av åtgärdsprogrammen upp en stark 

individinriktning där elevens brister var i fokus och där åtgärderna placerades hos eleven, trots 

expertuttalande. I det andra åtgärdsprogrammet, från skolan utan tillgång till specialpedagog på 

skolan, måste även det tas i beaktande att elevens föräldrar tycks vara starkt engagerade i sitt barn, 

då de även anlitat privat hjälp för att hjälpa dottern med läs- och skrivträning. Det kan då vara 

pressen och kravet från elevens föräldrar som påverkat innehållet i åtgärdsprogrammet. Detta då de 

två åtgärdsprogrammen skilde sig så markant åt.  

Enligt Myndigheten för skolutveckling ( se under rubriken Vad man behöver tänka på inför och 

under utformandet av det åtgärder som ska ingå i ett åtgärdsprogram ) ger ett skriftligt 

åtgärdsprogram skolan en möjlighet att följa elevens utveckling över tid. Det i sin tur, menar denna 

myndighet, kan förse skolan med viktig återkoppling, som kan hjälpa till att utveckla kunskap om 

vilka åtgärder som visat sig fungera i lösningen av olika problem.  
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Detta förfarande kan även hjälpa skolan i utvecklingen till en lärande organisation. En nackdel med 

att inte dokumentera kartläggningar, åtgärder och utvärderingar blir därmed att skolan  missar de 

kunskaper som en analys av skriftligt dokumenterade åtgärdsprogram skulle kunna ge. Värdefull 

information försvinner då med den ”tysta kunskapen” då lärare som erhållit denna kunskap går i 

pension. Myndigheten för skolutveckling styrker därmed mitt antagande om att en skriftlig 

dokumentation över tiden kan ge skolan viktig information ifråga om vilka åtgärder som visar sig vara 

bra och mindre bra. Mitt antagande belyses även av innehållet, eller bristen på innehåll i de 

åtgärdsprogram jag sett närmare på. Något som förvånar mig är att den skriftliga dokumentationen 

inte ägnas mer tid, då 80 procent av de skolor som ingick i en undersökning utförd av skolverket ( se 

under rubriken Den pedagogiska betydelsen av åtgärdsprogram ) ansåg att åtgärdsprogram var ett 

viktigt pedagogiskt verktyg. Om skolorna anser att så verkligen är fallet borde då inte uppföljning 

och utvärdering mer finnas med i åtgärdsprogrammen? 

Beträffande mitt antagande att dokumentationen och delar av innehållet skulle visa sig vara ganska 

tunt där specialpedagog inte varit inblandad anser jag att min jämförande studie har visat på.   

Svaret på mina frågor blir därför, enligt den här studien, att tillgången till specialpedagog på skolan 

har betydelse för  elever med läs- och skrivsvårigheter beträffande dokumentation, åtgärder, 

utvärdering och uppföljning i åtgärdsprogrammen.  

Det har även betydelse när det gäller utvecklingen av skolan till en lärande organisation.  

Om forskningsmetoden 
De brister som finns med min metod är att åtgärdsprogrammen inte är slumpvist utvalda, utan gjorda 

av skolan, vilket medför att de kan ha valt åtgärdsprogram som de är särskilt nöjda med (vilket även 

påverkar ”reliabiliteten”). Det har även varit svårt ibland att tyda handstilen i vissa åtgärdsprogram. 

Då kontakten med de skolor som ingår i min undersökning skett via telefon finns risken att, trots 

min ansträngning att göra min förfrågan tydlig, missuppfattningar kan ha uppstått. En skriftlig 

förfrågan skulle ha varit bättre, då det hade givit dem möjlighet att påminna sig frågan eller för att se 

om de uppfattat frågan rätt. Valet av frågor har gjorts för att kunna kopplas till kravet i 

åtgärdsprogrammen. Många av frågorna kan dock vid en närmare granskning visa sig vara ganska 

luddiga. 
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Detta då det kan vara svårt att avgöra vad som är åtgärder på olika nivåer, då de går så in i varandra. 

Jag har dock försökt att vara så konsekvent som möjligt och låtit åtgärder på individnivå 

karakteriseras av åtgärder som eleven själv ska åstadkomma. På gruppnivå har jag placerat åtgärder 

som avhjälps med just gruppåtgärder. På organisationsnivå har jag placerat alla åtgärder som berör 

organisationen, såsom val av arbetsmaterial, skapandet av extra tid, organiseringen av klasstorleken, 

anställandet av extra personal osv...  

”Validiteten” i min forskning anser jag vara hög med tanke på mitt övergripande syfte, att undersöka 

vilken betydelse tillgång till specialpedagog på skolan har för elever i läs- och skrivsvårigheter med 

tanke på utarbetandet av skriftliga åtgärdsprogram. Detta då jag då utgått ifrån sådana åtgärder som 

dessa program är tänkt att innehålla. De brister som kan föreligga beträffande arbetet med 

åtgärdsprogram är att det endast återger vad man på skolan valt att skriva ner och säger egentligen 

inget om hur man arbetar med åtgärder, uppföljning och utvärdering i praktiken. ”reliabiliteten” anser 

jag dock vara stor med tanke på vad jag var ute efter att undersöka, nämligen hur de skriftliga 

åtgärdsprogrammen, visar upp hur man arbetar med åtgärder, uppföljning och utvärdering av elevers- 

läs- och skrivsvårigheter. Detta ska då även ses ur ett längre perspektiv där skriftliga åtgärdsprogram 

kan hjälpa skolan att utvecklas till en lärande organisation.  

Vidare forskning 

För de som vill arbeta vidare med läs- och skrivsvårigheter så rekommenderar jag följande adress 

som leder till en mängd nyttig information om läs- och skrivsvårigheter 

http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Webbkarta   
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