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studien till att ta fram riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument 

som blir ett stöd för eleverna och pedagogerna. Studien genomfördes med två metoder, dokumentanalys 
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1 Inledning 

Sveriges riksdag beslutade 1995 att för de elever som inte når målen ska ett åtgärdsprogram 

upprättas. Åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov av särskilt stöd och det ska innehålla 

information om hur skolsituationen fungerar, vilka mål eleven når/inte når samt hur 

undervisningen är uppbyggd och fungerar för eleven (Isaksson, Lindqvist och Bergström, 

2007). 2014 genomfördes en lagändring för att tydliggöra reglerna kring extra anpassning och 

särskilt stöd. Syftet med lagändringen var att minska pedagogernas arbete med dokumentation 

och åtgärdsprogram. Propositionen poängterar att en elev som riskerar att inte nå målen först 

skyndsamt ska få extra anpassningar inom den vanliga undervisningen. Om pedagogerna ser att 

dessa anpassningar inte ger eleven tillräckligt stöd för att nå kunskapsmålen görs en anmälan 

till rektor som då ska se till att en pedagogisk utredning startar (Proposition 2013/14:160).  

Åtgärdsprogram i grundskolan är ämnade att beskriva hur skolan ska arbeta så att eleven får 

förutsättningar att nå kunskapsmålen. I dokumentet ska det tydligt framgå behovet av särskilt 

stöd, vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska utvärderas (Skollagen 2010:800, 3 kap. 

§ 9). Flera tidigare studier om åtgärdsprogram (Asp-Onsjö, 2006; Ahlberg, 2001; Skolverket, 

2013; Vallberg Roth och Månsson, 2008) visar att den enskilda eleven oftast blir ensam bärare 

av problemet och att det särskilda stöd som sätts in oftast är riktat direkt till eleven och inte som 

Skolverkets (2001; 2014b) rekommendationer att åtgärderna även ska ligga på grupp- och 

organisationsnivå.   

 

Det är tydligt att det finns ett behov av att arbeta mer med matematik och stöd för de elever som 

inte når målen. Enligt Skolverket var det vårterminen 2018 10,5 procent av eleverna i årskurs 

sex som inte fick godkänt betyg i matematik (Skolverket, 2018a) och motsvarande andel för 

eleverna i årskurs nio var det 10 procent (Skolverket, 2018b). Ett åtgärdsprogram ska vara ett 

verktyg i hjälpen mot ökad måluppfyllelse och bättre kunskaper för eleverna i 

matematiksvårigheter. För att använda åtgärdsprogrammet på ett optimalt sätt behöver 

kunskaperna och tillämpningen kring vad syftet med åtgärdsprogrammet öka och det behövs 

bättre riktlinjer och direktiv kring hur ett åtgärdsprogram upprättas och används (Andreasson, 

Asp-Onsjö och Isaksson, 2013).  

 

Det finns många skrifter publicerad kring hur vi ska arbeta med anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram i skolan men trots detta är min uppfattning att det är en stor skillnad i hur vi 

upprättar åtgärdsprogram i matematik samt hur pedagogerna sedan använder dem och tillämpar 

de åtgärder som bestäms. I titeln och i texten används ordet vi vilket innefattar alla som är med 

och arbetar med åtgärdsprogrammet, både olika professioner på skolan, vårdnadshavare samt 

elev så det blir ett levande dokument. Jag tycker mig se att många åtgärdsprogram skrivs för att 

skolan ska ha ”ryggen fri” och då blir åtgärdsprogrammen inte ett levande dokument som i 

första hand är till för eleverna och pedagogerna. Min erfarenhet är också att många 

åtgärdsprogram i matematik är utformade från ett kategoriskt perspektiv med stort fokus på 

eleven, både det som skrivs som behov och åtgärder. Problemet jag ser uppstår i när vi lägger 

ner en massa tid och arbete på att utforma åtgärdsprogram som skulle kunna vara en stor hjälp 
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för att underlätta för både pedagoger och elever men som istället endast blir ett dokument som 

hamnar i ett arkiv och sedan inte arbetas efter eller följs upp. Mitt arbete vill jag precis som 

Nilholm (20)16 säger ska vara en uppdragsrelevant forskning vilket innebär en forskning som 

stöttar pedagoger i att lyckas undervisa utifrån styrdokumentens uppdrag. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram inom 

matematik samt att få insikt i pedagogernas bild av hur de arbetar med åtgärdsprogrammen i 

verkligheten och vilken syn de har på åtgärdsprogram. Vidare syftar studien till att ta fram 

riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som blir ett 

stöd för eleverna och pedagogerna.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Utifrån vilka specialpedagogiska perspektiv skrivs åtgärdsprogram i matematik? 

• Vilka professioner är delaktiga när ett åtgärdsprogram upprättas, arbetas efter och 

utvärderas? 

• Hur arbetar pedagogerna med eleverna i förhållande till det upprättade 

åtgärdsprogrammet? 

 

1.3 Begrepp 

Beskrivning av centrala begrepp i arbetet: 

Ledning och stimulans ska enligt skollagen ges till alla elever i den ordinarie undervisningen 

för att efter sina förutsättningar utvecklas så lågt som möjligt och nå målen i de olika ämnena. 

Det vill säga att det är något som ska finnas på alla skolor och i alla klassrum och det ska ges 

till alla elever även de som har möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 

2014a).  

 

Extra anpassningar är stöd som ges inom ramen för den vanliga undervisningen och är mindre 

i omfattning samt pågår under en begränsad kortare period. Det behövs inget formellt beslut för 

att sätta in extra anpassningar (Skolverket, 2014b). På skolverkets hemsida (Skolverket, 2019) 

ges följande exempel på extra anpassningar: 

• Att planera och strukturera ett schema över skoldagen. 

• Extra tydliga instruktioner eller stöd i att sätta igång arbetet. 

• Digital teknik med anpassade programvaror. 

• Anpassade läromedel. 

• Extra färdighetsträning.  

• Enstaka specialpedagogiska insatser. 

 

Särskilt stöd innebär insatser som inte är genomförbara inom den ordinarie undervisningen och 

det är omfattningen och varaktigheten som avgör ifall det blir ett särskilt stöd och inte en extra 

anpassning. Det är rektor som beslutar om särskilt stöd och för att se vilka insatser som ska 

sättas in ska en utredning startas omgående. Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett 
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åtgärdsprogram. (Skolverket, 2014b). På skolverkets hemsida (Skolverket, 2019) ges följande 

exempel på särskilt stöd: 

• Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne under en längre tid. 

• Placering i särskild undervisningsgrupp. 

• Enskild undervisning. 

• Anpassad studiegång. 

 

Åtgärdsprogram upprättas ifall utredningen av en elev visar att eleven är i behov av särskilt 

stöd. Åtgärdsprogrammet syftar till att vara ett stöd i skolarbetet både för pedagogerna och 

eleven men är också en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd och vilka åtgärder 

som satts in. (Skolverket, 2014b). Vid upprättande av ett åtgärdsprogram ska eleven och 

vårdnadshavare erbjudas att delta (SFS 2010:1036). 

 

UNIKUM är en digital lärportal där man kan samarbeta mellan elev, vårdnadshavare och 

pedagog inför utvecklingssamtal genom mål och utveckling, anpassningar och åtgärdsprogram. 

Dessutom finns det en gemensam bloggfunktion för att förmedla information. Samtliga berörda 

pedagoger och rektor på skolan har tillgång till de elever de undervisar eller är involverade i 

och kan på så sätt följa elevens individuella utvecklingsplan och eventuella åtgärdsprogram. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden i arbetet tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och ur 

ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Nilholm (2016) påtalar att det sociokulturella 

perspektivet utgår från teorin om att mening skapas genom kommunikation, att fokus ska ligga 

på lärande och inte undervisning samt att perspektivet utgår från en grund om hur verkligheten 

är konstruerad. Nilholm (2016) poängterar även att det sociokulturella perspektivet handlar om 

hur verkligheten är uppbyggd och att det finns en risk för att skolan enbart har en utgångspunkt 

då pedagogerna enbart ser till elevens svårigheter och inte grundligt undersöker hela kontexten 

kring eleven. Säljö (2014) poängterar att kommunikation och samspel är vårt viktigaste verktyg 

för att förstå varandra. Vidare säger han att människor lär sig i alla sociala sammanhang och att 

lärandet hos barn startar som en social aktivitet i den miljö där de växer upp. Detta spelar stor 

roll för hur vi skriver åtgärdsprogram då det vi skriver om en elev kan få konsekvenser för 

elevens självbild och fortsatta utveckling. Detta perspektiv är den utgångspunkt som 

genomsyrar hela arbetet genom det synsätt jag har med i arbetet och som mina analyser och 

diskussioner utgår ifrån men jag använder det inte som ett analysverktyg. 

 

Det specialpedagogiska förhållningssättet kommer jag i studien att dela in i två perspektiv: det 

kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet beskriver Ahlberg (2015) som att 

det är eleven själv som har svårigheter i skolan och med inlärningen och blir då en elev med 

svårigheter. Detta förhållningssättet ger upphov till att fokusera elevens behov och även vilka 

stödinsatser som ska sättas in för att eleven ska få hjälp. Tidigare har det enligt Ahlberg (2015) 

kategoriska perspektivet varit ett vanligt synsätt inom den svenska skolan, men hon ser att det 

har blivit en förändring sista åren genom att inkluderingen i skolan har ökat samt att problemet 

inte tillskrivs eleven. Det relationella perspektivet beskriver Aspelin (2013) som en teori om 

lärande där relationerna står i fokus och att det är en förståelsediskurs vilket innebär att vi måste 

analysera och tolka elevens svårigheter, både gällande pedagoger och kamrater. Vidare säger 

han att den grundläggande idén med relationell specialpedagogik är att elever i behov av särskilt 

stöd ska integreras i den ordinarie undervisningen. Palla (2011) poängterar att det relationella 

perspektivet medför att eleven i svårigheter ses ur ett långsiktigt perspektiv där fler professioner 

blir delaktiga. Det innebär att specialpedagogen/specialläraren får en större roll i att stötta 

arbetslaget för att bygga upp en undervisning och en lärmiljö där samspelet mellan olika aktörer 

är i centrum. Tyvärr förekommer det enligt Aspelin (2013) ibland ett kategoriskt 

förhållningssätt inom elevhälsan genom att pedagoger och elevhälsan på förhand försöker 

bestämma vari svårigheterna består, men utan en grundläggande kartläggning eller utredning 

tappar vi viktiga delar och förståelsen för varför problemen uppstår (Aspelin, 2013). Det blir då 

som Ahlberg (2015) beskriver att elevhälsan enbart ser elevens svårigheter och inte undersöker 

och ser var svårigheterna uppstår, hur de kan arbeta med organisationen samt lärmiljön för att 

skapa en mer relationell syn. 

De specialpedagogiska perspektiven relationellt och kategoriskt används i denna studie som 

analysverktyg. 
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras lagar och förordningar, styrdokument samt tidigare forskning 

inom matematik och åtgärdsprogram. 

 

3.1 Styrdokument 

Skolans uppdrag styrs av lagar och regler som beskriver hur skolans verksamhet ska organiseras 

och bedrivas. Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2014a) består av tre delar: Skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav. I Lgr 11 (Skolverket, 2014a) poängteras det att skolan har 

stort ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen och därför skall undervisningen 

anpassas efter samtliga elevers olika förutsättningar och behov.  

 

1994 skapades och skrevs Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som består av 

grundregler för hur undervisningen för elever i behov av särskilt stöd ska bedrivas. En av deras 

målsättning för alla länder är att den inkluderande undervisningen bör ske ute på de ordinarie 

skolorna och att det inte ska skapas tillexempel särskolor eller specialskolor. 

 

3.2 Lagar och förordningar 

Skollagen (SFS 2010:800) består av övergripande regler för hur skolan bör bedrivas och det är 

riksdagen som tar beslut om den. Inom området för denna studie är skollagen viktig ur aspekten 

att den ger regler för hur processen ska gå till när skolan misstänker att en elev är i behov av 

särskilt stöd. 

 

Skolverket har gett ut skriften Allmänna råd med kommentarer: Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram vilken innehåller rekommendationer med stöd 

för hur de lagar och förordningar som finns inom skolan bör tillämpas. Ett av områdena som 

behandlas i skriften är allmänna råd kring åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b). 

 

3.3 Åtgärdsprogram enligt de styrande dokumenten 

Alla elever som har skolsvårigheter och är i behov av särskilt stöd har enligt skollagen (SFS 

2010:800) rätt till specialpedagogiskt stöd. Det är rektor som beslutar om att utreda behovet av 

särskilt stöd och eventuellt upprättande av ett åtgärdsprogram. I Lgr 11 (Skolverket, 2014a, s. 

14) står det att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd, att pedagogerna ska ta hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar 

samt att pedagogerna ska genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar. 

 

Sedan 1995 är det skolans skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för de elever i grundskolan 

som är i behov av särskilt stöd (Andersson, 2007) och i grundskoleförordningen (SFS 

2010:1036) beskrivs rektorns ansvar enligt följande: 

I 4 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd skall ges till elever 

som har svårigheter i skolarbetet. 
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Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av rektor, om inte något annat följer av 5 och 

10 §§. 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilt stöd, skall rektorn se till att behovet utreds. 

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Av åtgärdsprogrammet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses 

samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas (SFS 2014:456). 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 

utarbetas.  

Skolverkets skrift om allmänna råd vid arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b) 

poängterar följande: 

• Ett åtgärdsprogram bör utgå från en pedagogisk bedömning av elevens behov  

av särskilt stöd. Kartläggningen ska ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

• I åtgärdsprogrammet bör elevens behov beskrivas kortfattat. 

• Åtgärdsprogrammet bör relateras till läroplanen. 

• Åtgärderna bör vara konkreta och utvärderingsbara. 

• Det ska framgå tydligt vem eller vilka som är ansvariga för de olika insatserna  

samt vilken profession de personerna har. 

• I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå när åtgärderna ska följas upp och  

vem som är ansvarig för utvärderingen. 

 

3.4 Tidigare forskning om åtgärdsprogram 

Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) har genom sin studie kommit fram till att det 

saknas riktlinjer för att implementera individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ute på 

skolorna och att många skolor är rädda för att ta upp svårigheter som är på grupp- och 

organisationsnivå då det i skollagen ställs höga krav på skolans kvalitet vilket resulterar i en 

rädsla för att skolan ska få kritik. De uppmärksammar även att åtgärdsprogrammen främst 

används som ett administrativt dokument istället för ett pedagogiskt verktyg och att arbetet med 

att inkludera eleven och vårdnadshavarna i upprättandet av åtgärdsprogram behöver utvecklas. 

Asp-Onsjö (2006) beskriver i sin studie att det i början på 2000-talet var 20 procent av eleverna 

i svensk skola som var i behov av stödåtgärder. Hennes studie visar att i många arbetslag 

utarbetades åtgärdsprogram som inte ledde till att underlätta för elevens svårigheter men det 

finns även exempel på andra situationer där enkla åtgärdsprogram har bidragit till att eleven 

nått målen. Hon ser att det finns ett problem ute på skolorna med att skolan/pedagogerna endast 

tittar på det kategoriska perspektivet där det är eleven som ska ”åtgärdas” vilket medför en risk 

för att vi då inte upptäcker elevens individuella svårigheter eller ger eleven pedagogiska 

förutsättningar att lyckas samt att det är viktigt att de åtgärder som sätts in är adekvata och har 

sin utgångspunkt i elevens behov. Slutligen kommer Asp-Onsjö (2006) även fram till att vid 

upprättandet av åtgärdsprogram är varken den berörda eleven eller vårdnadshavaren delaktiga 

i processen trots att aktuell forskning säger att det är av yttersta vikt för att eleven ska nå de mål 

som sätts upp. 
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För att åtgärdsprogram och andra styrdokument ska kunna följas och arbetas efter på ett givande 

sätt är det viktigt att rektor och samtliga pedagoger på skolan är väl insatta i dem. Både Assarson 

(2009) och Gadler (2011) poängterar att de svenska styrdokumenten är skrivna på ett sätt som 

gör att de kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Vidare säger Gadler (2011) att oavsett 

vilken styrningsform som gäller för den svenska skolan så måste den enskilda pedagogen och 

rektorn ha kännedom kring de olika dokumenten som finns samt kunna ta fram riktlinjer för att 

arbeta efter dem på ett likvärdigt sätt. 

 

3.4.1 Åtgärdsprogram ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

Giota och Emanuelsson (2011) har i sin enkätstudie kommit fram till att de flesta rektorer ser 

åtgärdsprogram som en viktig del i den pedagogiska verksamheten och ett stöd i att utvärdera 

och stötta enskilda elever att nå målen. Men de ser också att enligt rektorerna i studien utgår de 

flesta av åtgärderna i åtgärdsprogrammet från att det är eleven som ska utvärderas, bedömas 

och sättas in enskilda åtgärder för. Det blir ett kategoriskt perspektiv där både huvudmän, 

skolor, pedagoger och speciallärare/specialpedagoger behöver arbeta vidare med det 

relationella perspektivet och inte bara se svårigheterna som förankrade hos eleven. Isaksson, 

Lindqvist och Bergström (2007) har genom sin granskning av åtgärdsprogram kommit fram till 

att de svårigheter som finns hos en elev oftast förläggs hos eleven och att skolorna inte granskar 

den pedagogiska delen eller organisationen. Resultatet av detta blir att åtgärderna hamnar direkt 

på eleven och inte alls på grupp- eller organisationsnivå. Rapporten Särskilt stöd i grundskolan 

(Skolverket, 2011) visar på en problematik där förståelsen för elevers svårigheter har en tendens 

att minska istället för att skapa en ökad kunskap om elevers svårigheter och risken med det är 

att vi skapar ett synsätt där fokus ligger på den enskilda individen och hens beteende.  

Skolverkets uppfattning är att elever i behov av särskilt stöd påverkas av dess förutsättningar, 

vilka krav som ställs samt hur den generella skolmiljön ser ut.  Alla elever har olika 

förutsättningar och ska därför få undervisning som är anpassade efter deras individuella nivå.  

 

3.4.2 Upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram 

Vilka Andreasson och Wolff (2015) visar att det är cirka 30 procent av de åtgärdsprogram de 

analyserat som saknar en pedagogisk utredning eller kartläggning. Risken med att upprätta ett 

åtgärdsprogram utan att genomföra en utredning/kartläggning innan är att pedagogerna och 

övriga delaktiga inte ser elevens svårigheter och det som underlättar för elevens inlärning och 

då blir åtgärdsprogrammet av sämre kvalitet. De åtgärdsprogram som har upprättats med den 

pedagogiska utredningen som grund har visat sig ge eleven bättre förutsättningar för att nå 

målen.  

 

Personer som är delaktiga när individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram upprättas är 

något som Stroggios och Xanthacou (2006) har undersökt sedan skolorna i England införde det 

som system. Precis som i Sverige är det rektor som ansvarar för att kartläggning och 

åtgärdsprogram vid behov upprättas och om det upprättas ett åtgärdsprogram ska det ske en 

utvärdering efter sex veckor. När sedan dokumenten ska skrivas ser författarna brister i att alla 

som är berörda inte är delaktiga. De menar att eleven och vårdnadshavarna behöver vara med 

för att elevens svårigheter och starka sidor ska belysas från annat håll än skolan men som det 
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såg ut i England när artikeln skrevs var det ofta att eleven och vårdnadshavarna inte var 

delaktiga. Stroggios och Xanthacou (2006) poängterar också att för att åtgärdsprogrammet ska 

fungera som ett så optimalt verktyg för samarbeten för samtliga berörda behöver det fokusera 

mer på bredare och övergripande mål som involverar alla som arbetar med eleven samt att 

utvärderingen inte ska ske var sjätte vecka utan två gånger om året för att möjliggöra att 

vårdnadshavare, elev och berörda på skolan ska kunna delta på mötet. 

 

3.5 Tidigare forskning kring matematiksvårigheter 

Många elever och även vuxna upplever matematiken som ”svår” och Lunde (2015) beskriver 

det som en upplevelse där ”siffrorna bråkar med dem”. Enligt Lunde (2015) och Björnström 

(2011) är det cirka 5 procent av befolkningen som har specifika matematiksvårigheter och det 

är ungefär 10 procent som inte når målen i ämnet matematik. Vidare poängterar Lunde (2015) 

och Engström (2015) att med denna kunskap och information är det viktigt att tidigt börja 

kartlägga elevers matematiksvårigheter för att så tidigt som möjligt kunna sätta in åtgärder och 

förebygga problematiken. Lundberg och Sterner (2009) säger att svårigheterna inom matematik 

kan te sig på många olika sätt och kan bero på bristfällig stimulans eller dålig undervisning. De 

menar att matematiksvårigheter hos yngre barn betyder att de kan ha en bristfällig 

taluppfattning, kan ha svårigheter att lära sig och komma ihåg talfakta samt att genomföra 

räkneoperationer. Elevers matematiksvårigheter kan delas in i olika undergrupper som 

tillexempel specifika matematiksvårigheter men det är även viktigt att se över andra svårigheter 

som tillexempel lässvårigheter då Lundberg och Sterner (2009) säger att det ofta kan finnas 

blanddiagnoser.  

 

3.5.1 Åtgärder 

Dowker (2005) har genomfört olika studier kring hur vi på bästa sätt kan arbeta med elever med 

matematiksvårigheter och hennes resultat är att om vi tidigt kan identifierar matematik-

svårigheter och sätta in åtgärder så minimerar vi riskerna för att eleverna får specifika 

matematiksvårigheter. Hon säger att om en elev inte har förståelse för antal och dess principer 

så blir det svårt för eleven att skapa en god taluppfattning. Hon ger exemplet att de yngre 

eleverna får träna på och utveckla förmågan att kunna räkna både uppåt och nedåt då det är 

starten på subtraktion och addition. Dowker (2005) poängterar att principer och procedurer 

inom matematiken utvecklas olika beroende på individ men att de är beroende av varandra och 

behöver utvecklas tillsammans för att skapa en god förståelse. Det vill säga att all kunskap inom 

matematiken bygger på en god förståelse av grundläggande aritmetik, och utan den grunden är 

det nästan omöjligt för en elev att få förståelse för de områden som kommer senare. Holgersson 

och Wästerlid (2018) skriver om hur pedagogerna och organisationen kan arbeta med åtgärder 

med eleverna i behov av stöd. De ser att när ett stöd ska utformas för en elev behöver även 

stödet till klasslärarna ses över då deras syn är att åtgärderna främst utgår från individen och att 

lärmiljön och dess betydelse glöms bort. Vidare behöver samarbetet mellan specialläraren i 

matematik och klassläraren stärkas i arbetet med åtgärderna då nästan hälften av alla pedagoger 

anser att de saknar ett specialpedagogiskt stöd för att kunna undervisa alla elever efter deras 

anpassningar och behov.  
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3.5.2 Undervisning i matematik 

Griffin (2007) har studerat hur olika matematiska kunskapsområden och förmågor påverkar 

kunskapen i matematik. Hon säger att för att kunna skapa en god taluppfattning och utveckla 

”number sense” är det viktigt att ha förståelse för antal, räkneord (talet) och det matematiska 

symbolspråket. För att introducera och kunna tillämpa det matematiska symbolspråket måste 

barnet först ha fått en god förståelse av antal och antalsräkning det vill säga förståelsen för vad 

siffran i talet står för. Med det menar hon att för att siffror och symboler ska få en mening 

behöver eleverna först erövra ett språk kring antalsuppfattning. Om barnet inte har uppnått den 

förståelsen är det ingen mening med att införa symbolspråket. Griffin (2007) poängterar 

följande faktorer som viktiga för att skapa förståelse inom taluppfattning: 

• Lär ut kunskap som kan relateras till barnens områden. 

• Skapa material som är meningsfullt och stämmer överens med barns förmågor. 

• Befäst en nivå innan eleverna kan gå vidare till nästa nivå. 

• Pedagogerna behöver utforma konkreta undervisningsstrategier för att fånga 

nyckelprinciper och att vara vaksamma på att inte låsa sig genom att bara utgå från sin 

egen personlighet och erfarenhet. Exempel på det är kan vara en pedagog som arbetat 

många år inom skolan och inte förändrar sin undervisning utan använder sig av samma 

planering och upplägg år efter år oavsett elevgrupp och eget intresse. 

 

Sarroma, Hausstätter och Takala (2011) tar upp att vikten av att våga se utanför inkluderingens 

tankar för att låta eleverna få specialpedagogiska insatser utanför klassrummet. De relaterar det 

till hur skolorna i Finland arbetar med matematikundervisningen då de har lyckats väldigt bra 

på PISA resultaten. Skillnaden de ser är den finska skolan tidigare sätter in ett stort 

specialpedagogiskt stöd i matematik. Även Lutz (2014) ser en problematik med att vi i Sverige 

sätter in stöd för de eleverna i behov av stöd senare än i Finland. Han säger att den stora 

skillnaden mellan deras undervisning och den vi har i Sverige är att det är ett större fokus under 

grundskolans första år både i den vanliga undervisningen men även genom att de tidigare sätter 

in specialpedagogiskt stöd. Resultatet av detta ser Lutz (2014) blir att i Sverige sätter vi in det 

specialpedagogiska stödet när behovet blir akut och inte som en tidig och förebyggande åtgärd. 

 

3.5.3 Matematikångest och bedömning 

Sjöberg (2006) skriver i sin doktorsavhandling att bedömningssituationer i matematik ofta 

skapar oro och frustration hos elever och särskilt elever i matematiksvårigheter. Han menar att 

elever känner en stark oro och stress när det är skriftliga prov i matematik vilket påverkar 

provresultaten negativt. Provet ger då ingen rättvis bedömning och riskerna är att eleven känner 

sig ännu mer misslyckad och upplever svårigheterna ännu större än de egentligen är. Sjöberg. 

(2006) talar om detta som matematikångest vilket på sikt kan leda till att eleverna undviker 

ämnet och på så sätt får mindre träning i matematik när de egentligen behöver mer och 

intensivare matematikinsatser. 

 

Pettersson, Olofsson, Kjellström, Ingemansson, Hallén, Björklund Boistrup och Alm (2010) 

poängterar att för att minimera pressen och oron för elever i matematiksvårigheter och 

matematikångest, är det viktigt att de känner att bedömningen inte bara sker på prov/tester utan 
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att det sker hela tiden under läsårets gång. Vidare tar de upp tre delar som de anser bör vara i 

fokus för att skapa en bra lärmiljö. Dessa delar är: kunskap, lärande och lärtillfällen. Vidare 

talar de om en kontinuerlig bedömning där eleverna ställs inför olika situationer där de kan visa 

sina kunskaper både muntligt, skriftligt och genom praktisk matematik. Det ska även finnas 

möjligheter för mer elevmedverkan genom att eleverna får bedöma sina egna uppgifter samt att 

bedömningen även sker ur ett formativt och ett kamratrelaterat perspektiv. Detta uppnås genom 

att arbeta med återkoppling mellan både pedagog-elev och elev-elev. För många elever skulle 

denna bedömning och den uppmuntran pedagogerna kan ge i det dagliga arbetet göra att de inte 

känner så stor press och på så sätt har möjlighet att visa vad de kan under naturliga förhållanden.  

 

3.5.4 Specifika matematiksvårigheter 

Engström (2015) diskuterar i sin forskningsrapport begreppen matematikstörning och 

dyskalkyli. Han säger att dyskalkyli är ett begrepp som oftast används i populära sammanhang 

för att beskriva specifika matematiksvårigheter men att det saknas en generell definition av vad 

det egentligen innebär. Detta kan jämföras med till exempel forskning om dyslexi som kommit 

mycket längre när det gäller både definitioner, utredning och åtgärder. Ett problem som kan 

uppstå i olika kommuner, landsting och länder är att de ser olika på vad begreppet dyskalkyli 

innebär och hur det utreds och behandlas. Engström (2015) menar att skolan behöver organisera 

matematikundervisningen så att den fungerar för samtliga elever och med särskilt fokus på de 

som lär sig långsammare. Följande strategier ser han har varit gynnsamma: 

• Proaktivt förhållningssätt – organisera verksamheten så det går att hantera den naturliga 

variationen i förutsättningarna att lära sig matematik. 

• Tydliga ansvarsförhållanden - tydliggöra vad de olika professionerna på skolan har för 

uppdrag och förväntningar. 

• Strukturerad metodik – tydliga utarbetade rutiner för skolans specialpedagogiska 

verksamhet samt att rutinerna och arbetet dokumenteras. 

• Intervention – skapa förutsättningar för att samtliga elever ska nå framgång i sitt lärande, 

vid behov skapa undervisning i små grupper för elever med svårigheter och vid de 

situationer där det finns elever med stora svårigheter bör undervisningen göras 

individuell och då bygga på en pedagogisk kartläggning. 

• Uppföljning och utvärdering – alla åtgärder ska följas upp och utvärderas. Obs! det är 

åtgärderna och inte eleven som skall utvärderas. 

 

3.5.5 Matematik i dagens samhälle 

Engström (2015) poängterar att matematik har en stor och viktig roll i dagens samhälle vilket 

gör det ännu viktigare att tänka på att elever utvecklas olika i sina matematikkunskaper då de 

har olika förutsättningar och svårigheter inom ämnet. Därför måste målet vara att alla elever 

ska få möjlighet att lära sig mer matematik än vad de redan kan samt att alla ska få chansen att 

uppleva det intressant och meningsfullt med matematik. Helenius och Mouwitz (2009) säger 

att vissa har uppfattningen om att matematik enbart är ett ämne i skolan och inte ser att det finns 

användningsområden även i vardagen i samhället. Vidare säger han att vi behöver skapa en 

förståelse av att matematik faktiskt är användbart i många olika delar av samhället och på så 

sätt är samhället påverkat av matematiken vilket kan ses som både gott och ont. 
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3.6 Kartläggningsmaterial 

Inom matematiken finns det olika kartläggningsmaterial att använda sig av och här redogörs för 

några av dem.  

 

Skolverkets bedömningsstöd (Skolverket, 2018c) testar elevens grundläggande taluppfattning 

och finns för vårterminen och höstterminen i årskurs 1, höstterminen och vårterminen i årskurs 

2 samt för höstterminen i årkurs 3. Det är obligatoriskt att genomföra det under vårterminen i 

årskurs 1 och innefattar både en enskild muntlig del och en enskild skriftlig del. Både den 

muntliga och den skriftliga delen kan genomföras på låg-, mellan- och hög nivå. I den muntliga 

delen utgår pedagogen från mellannivån men går till den högre nivån eller till lägre nivån 

beroende på om eleven klarar mellan nivån. Resultatet på den muntliga delen avgör på vilken 

nivå eleven skall genomföra den skriftliga delen (Skolverket, 2018c).  

 

Skolverket har även gett ut diagnosmaterial Diamant (Skolverket, 2013b), vilket är ett 

diagnosmaterial för elever i årskurs 1 till 9. Diagnoserna omfattar följande sex områden: 

Aritmetik, Rationella tal, Talmönster och algebra, mätning, geometri samt sannolikhet och 

statistik. Syftet med materialet är att kartlägga hur långt eleverna har nått i sin 

matematikutveckling för att kunna individanpassa och ge förutsättningar för varje enskild elev 

att nå kunskapsmålen (Skolverket, 2013b). 

 

Förstå och använda tal (McIntosh, 2018) är en handbok som pedagoger kan använda för att hitta 

kritiska punkter inom taluppfattning som många elever har svårigheter med. Handboken är 

uppbyggd av 22 matematiska områden med både förslag på undervisning samt tester som kan 

tillämpas i hela grundskolan. Testerna finns på nio nivåer och efter att ett test har genomförts 

kan handboken användas som stöd i när undervisningen ska planeras utefter resultatet på testet. 

 

Björn Adler är en legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi som har tagit fram ett 

diagnosticeringsmaterial som han benämner matematikscreening. Testerna undersöker 

matematiksvårigheter där den bakomliggande faktorn är kognitiva processer som kan ge 

upphov till matematiksvårigheter för eleven. Testerna ska användas för att bedöma en enskild 

elev och inte en hel klass. Testerna finns i tre nivåer: Matematik screening 1 som är avsedd för 

ålder 7–9 år, matematik screening 2 som är avsedd för ålder 11–15 år samt matematik screening 

3 som är avsedd för ålder 16–17 år och vuxna. (Adler, 2000) 
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4 Metod 
I kommande avsnitt redogör jag för valet av metod, urval, utförande, bearbetning, etiska 

överväganden och studiens trovärdighet.  

 

4.1 Val av metod 

Jag började insamlingen av empirin med att genomföra en dokumentanalys vilket enligt 

Bryman (2015) är en metod som är bra för att på ett systematiskt sätt identifiera innehållet 

utifrån kategorier som bestämts i förväg. Detta är en metod som använts i tidigare forskning när 

offentliga handlingar som rör skolor ska granskas och jag fick då en större chans att kunna 

genomföra undersökningen. Jag utgick från följande kategorier när jag granskade åtgärds-

programmen: 

• Föreligger det någon kartläggning av eleven? 

• Vilka behov och åtgärder beskrivs och är de relationella eller kategoriska? 

• Vilka professioner är delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammet? 

• Är elev och vårdnadshavare delaktiga i upprättande av åtgärdsprogrammet? 

• Har åtgärdsprogrammet utvärderats eller har det bestämts ett datum för utvärdering? 

 

Efter att åtgärdsprogrammen analyserats genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 

med de pedagoger som varit delaktiga, med syftet att få syn på hur pedagogerna i 

undersökningen arbetat med att upprätta åtgärdsprogram samt hur de arbetat med de insatser de 

skrivit in i åtgärdsprogrammet. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att en halvstrukturerad 

intervju syftar till att söka svar och förståelse ur personens eget perspektiv utifrån sin levda 

vardagsvärld och som Stukát (2005) påtalar har intervjuaren i en ostrukturerad intervju 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket gör att man kan nå djupare. Detta passar syftet med 

undersökningen bättre i jämförelse med en strukturerad intervju där forskaren från början 

bestämt sig för vad han vill ha svar på och då inte kan få syn på det oförutsedda. Fördelen med 

en kvalitativ intervju är att forskaren kan intervjua personen flera gånger (Bryman, 2015), vilket 

kan finnas ett behov av om man känner att man behöver ytterligare information eller djupare 

förståelse. Stukát (2005) menar att halvstrukturerad intervju är en följsam och anpassningsbar 

metod, där forskaren har gått in på motiv, följt upp idéer, känslor och ställt fördjupande och 

utvecklande frågor. Dock kräver metoden god intervjuförmåga och förkunskaper hos 

intervjuaren samtidigt som den är tidskrävande och därför inte rekommenderas när många 

personer ska intervjuas. 

 

4.2 Urval 

Min studie har skett utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att man väljer 

undersökningsgrupp utifrån de som råkar finnas tillgängliga. Sannolikheten att få pedagoger att 

delta i intervjuerna ökade genom att jag tillfrågade personer i min omgivning som jag redan 

kände till via kommunens specialpedagogiska nätverk. Jag försökte även välja olika skolor som 

jag erfar arbetar på lite olika sätt för att få chans till en större spridning. Detta sätt att göra 

urvalet på kan enligt Stukát (2015) medföra att representativiteten blir låg och resultatet kan 

även påverkas av att man har en förutbestämd uppfattning om hur de medverkande skolorna 
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arbetar med upprättande av åtgärdsprogram. Jag valde att genomföra metoden som planerat 

men för att inte påverkas av min förutfattade uppfattning följde jag intervjuguiden noga och var 

neutral i mina tankar under intervjuerna. I tabell 1 redovisas vilka respondenter som varit 

delaktiga under studien. 

Tabell 1. Sammanställning av insamlade data. 

Respondent AA Respondent BB Respondent CC Respondent CC Respondent DD 

Klasslärare Speciallärare i 

matematik 

Speciallärare i 

matematik 

Speciallärare i 

matematik 

Klasslärare 

Skola 1 Skolan 1 Skola 2 Skola 2 Skola 2 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 4 

 

4.3 Genomförande och bearbetning 

Studien har genomförts på två skolor i årskurs två, tre och fyra i en mellanstor kommun i 

Västsverige. 

 

Kontakt togs med sex speciallärare/specialpedagoger på sex olika skolor och det var två av 

skolorna som hade aktuella åtgärdsprogram upprättade i matematik. En av de andra skolorna 

har två åtgärds-program på gång som kommer skrivas under våren och de sista tre skolorna har 

inget skrivet i matematik då de får in det mesta inom ledning och stimulans och i vissa fall 

genom extra anpassningar. Information kring skolorna som inte hade något åtgärdsprogram 

kommer att ingå i resultatet då det är en viktig aspekt kring diskussionerna om hur 

åtgärdsprogram arbetas med, vilka riktlinjer det finns kring åtgärdsprogrammen för att de ska 

bli ett dokument som är ett stöd för eleverna och pedagogerna.  När jag fick svar att de utvalda 

skolorna kunde delta så skickade jag ut mitt missivbrev (se bilaga 1) till berörda pedagoger och 

rektorer på skolorna. Skolorna och pedagogerna har fått fingerade namn och 

åtgärdsprogrammen har avidentifierats av specialläraren på skolan. Jag hittade fyra stycken 

åtgärdsprogram som hade matematikinriktning och därav valdes de fyra ut. Intervjuerna skedde 

på en plats där vi satt ostört och respondenterna kände sig bekväma och jag utgick i alla 

intervjuerna från min intervjuguide (se bilaga 2). I tabell 1 synliggörs vilka respondenter som 

varit delaktiga i vilken elev samt deras profession. Alla fyra respondenterna har jag även haft 

mailkontakt med efteråt för att följa upp en del av frågorna som jag kände att jag behövde få 

mer information kring. Speciallärarna på båda skolorna kontaktades via mail för att få en större 

förståelse kring hur en intensivlektion kan se ut och vilka områden som de arbetat med och på 

vilket sätt.  Till åtgärdsprogrammen för elev 1 finns i bilaga 3 en beskrivning av de insatser som 

specialläraren i matematik arbetar med, och i bilaga 4 finns insatserna som elev 2 arbetar med 

hos specialläraren i matematik. 

 

Bearbetningen av analysen av åtgärdsprogrammen gjordes genom skapandet av en tabell där 

jag sammanställde resultaten under olika rubriker för att tydliggöra de olika delar som 

analyserats. Jag valde att kalla dessa delarna: behov och kartläggning, stöd och åtgärder, 

relationellt och kategoriskt, delaktiga i upprättandet av ÅP (åtgärdsprogram) samt utvärdering 

av ÅP (åtgärdsprogram). Jag valde att visa resultatet genom en tabell som synliggör 

skillnaderna och likheterna mellan de olika elevernas åtgärdsprogram. 
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Bearbetningen av de kvalitativa intervjuerna inleddes med att de transkriberades för att få ett 

bättre arbetsmaterial och kunna få syn på all information genom att det skrevs ner och då blev 

mer lätthanterligt att analysera. När allt material var transkribererat gjordes färgmarkeringar i 

med olika färger för att synliggöra de olika delarna som finns i ett åtgärdsprogram samt 

pedagogernas syn på åtgärdsprogram. 

Efter färgkodningen sammanställde jag transkriberingen på nytt i nya dokument utefter 

färgkodningen. Dessa områden blev då underrubriker för resultatet och de rubrikerna är:  

• Behov och kartläggning: Här delade jag upp resultaten från intervjuerna genom att 

studera om det genomförts någon kartläggning innan åtgärdsprogrammet upprättades 

och i så fall vilka olika kartläggningar som använts.  

• Vilka är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram: Då det skiljde lite åt mellan 

åtgärdsprogrammen sammanställde jag resultatet över vilka som varit delaktiga i en 

tabell. 

• Stöd och åtgärder: För att få en överblick av de åtgärder som sker för varje elev 

sammanställde jag bilagorna till åtgärdsprogrammen för elev 1 och elev 2 tillsammans 

med intervjusvaren. För elev 3 och elev 4 fick jag utgå från den information jag fick 

från intervjuerna då det inte fanns någon förtydligande bilaga kring åtgärderna. 

Informationen från intervjuerna skrevs ner i ett dokument för att få det mer övergripligt. 

• Utvärdering av åtgärdsprogram: Då det var fanns en del skillnader i hur 

åtgärdsprogrammen utvärderats sammanställde jag resultatet i en tabell för att få en 

tydligare bild över vilka som varit med. 

• Synen på åtgärdsprogram: Analysen av den sista delen genomförde jag genom att 

lyssna in vad pedagogerna sa och följde även upp med följdfrågor till en av pedagogerna 

via mail några dagar efter intervjuns genomförande. Min ambition med denna delen var 

att försöka dela upp pedagogernas svar i olika delar för att kunna se vilka som tycker att 

åtgärdsprogrammen är levande dokument och vilka som inte tycker att det är ett levande 

dokument som efterföljs. 

 

Citaten som jag redovisar i resultatdelen är enligt Stukát (2005) viktiga för att ge belägg för att 

tolkningen och resultaten är rimliga och trovärdiga. 

 

4.4 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Stukát (2015) säger att reliabiliteten i en undersökning innebär hur stor möjlighet det är för 

någon annan att upprepa undersökningen. Vidare beskriver han svårigheterna med att nå 

reliabilitet i en kvalitativ studie då tillexempel frågor och svar kan feltolkas samt att dagsform 

och yttre störningar kan påverka tillförlitligheten i studiens resultat.   

 

Då min studie enbart grundar sig på empiri och analys från ett fåtal skolor med inriktning på 

årskurs ett till fyra är generaliserbarheten liten men det finns ändå viktiga resultat att ta med sig 

ut i verksamheten då jag ser en möjlighet till utveckling för den kommun där jag är verksam att 

detta skulle kunna vara till hjälp för att skapa riktlinjer inom kommunen för hur vi upprättar 

och arbetar med åtgärdsprogram. 
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Avsikten med studien var att belysa och problematisera framställningar i åtgärdsprogram och 

att se hur de används i praktiken. Stukát (2015) beskriver att begreppet validitet är att se om 

studien mäter det den avser att mäta. Denna studie har en styrka i att textanalysen följdes upp 

med intervjuer då det gav en större förståelse kring åtgärdsprogrammen. Tillexempel framgick 

det under intervjuerna att vissa resultat från textanalysen inte stämde överens med hur det var i 

verkligheten och det blev tydligare med hur det arbetat med eleverna under hela processen. 

Hade intervjuerna inte genomförts hade all informationen inte kommit fram och då hade det 

inte blivit ett tillförlitligt resultat. 

 

4.5 Etiska övervägande 

Studiens etiska ställningstagande har utgått från de fyra etiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) hänvisar till i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  Samtliga respondenter blev informerade om intervjuernas och rapportens syfte 

och har gett sitt samtycke till att delta. För att skydda de personer och skolor som är med i 

studien har materialet avkodats så att de inte kan identifieras. Inget material och alla uppgifter 

från berörda kommer att användas för kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). Rektorerna på berörda skolor har informerats om studien genomförs 

i en magisteruppsats vid Högskolan Kristianstad.   
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5 Resultat 
Resultatet redovisas med utgångspunkt i mina frågeställningar och resultaten från textanalysen 

och intervjuerna sammanställs i samma stycke. Jag har delat in texten i följande underrubriker: 

behov och kartläggning, stöd och åtgärder, vilka är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram, 

utvärdering av åtgärdsprogram samt synen på åtgärdsprogram. Avslutningsvis redovisas analys 

ur specialpedagogiskt perspektiv. Resultatet redovisas med både tabeller och löpande text och 

respondenternas röster kommer till tals via citat från intervjuerna. 

 

När jag började undersöka åtgärdsprogram i matematik på skolorna i kommunen var det två av 

de fem skolorna som inte hade några upprättade åtgärdsprogram på grund av att de genom 

ledning och stimulans samt anpassningar skapar förutsättningar för eleverna så det inte finns 

något behov av särskilt stöd för elever i matematiksvårigheter. Specialpedagogerna och 

speciallärarna jag pratade med beskrev situationen på sina skolor som att de elever de har i 

matematiksvårigheter inte behöver personliga anpassningar eller särskilt stöd då skolan 

anpassar generellt på organisations- och gruppnivå och att det räcker även för elever i 

matematiksvårigheter och därav finns det inget behov av åtgärdsprogram för elever i 

matematiksvårigheter. Det kan tillexempel vara att specialläraren och klassläraren arbetar med 

hela gruppen och gör de anpassningar i klassrummet och/eller i grupprum under den ordinarie 

lektionen. Det finns även praktiskt material som alla kan använda på alla lektioner samt att det 

finns en plan med anpassade uppgifter både för de som behöver extra stöd, men även för de 

som behöver mer utmaningar. Detta är ett resultat som jag återkommer till då det trots att det 

inte var det studien ämnade undersöka så är det ett resultat som kan ha påverkan på hur 

åtgärdsprogrammen tillämpas. 

 

5.1Analys av åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram beslutas av rektor och det består av följande rubriker (Skolverket (2019):  

• Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. 

• Elevens vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. 

• Behov av särskilt stöd. 

• Åtgärder. 

• Vem som är ansvarig för åtgärderna. 

• Datum för utvärdering av åtgärdsprogrammet. 

• Underskrifter för vilka som tagit del av beslutet samt datum för när det skrevs på. 

• Resultat av utvärderingen (fylls i vid utvärderingstillfället). 

 

I tabell 2 redovisas resultatet från textanalysen utifrån de delar jag valt att fokusera på i 

åtgärdsprogrammen. Den beskriver resultatet utefter varje elev och kan på så sätt med fördel 

användas för att jämföra åtgärdsprogrammen för de olika eleverna. De behov, stöd och åtgärder 

som framgår av tabellen är citat från de granskade åtgärdsprogrammen men övrig information 

är en sammanfattning. Det man får ut av tabellen är en översikt över de resultat som analysen 

av åtgärdsprogrammen gett och efter tabellen följer en sammanfattning för varje punkt i 

textform.  
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Tabell 2. Sammanställning av innehållet i åtgärdsprogrammen. 

 Skola 1 Skola 1 Skola 2 Skola 2 

 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 

Kartlägg-

ning 

X X - - 

Behov 

(citat från 

ÅP) 

 

Det eleven behöver 

specialpedagogiskt- 

stöd i är att 

utveckla 

grundläggande 

kunskaper i 

matematik. 

Behov av vuxna 

omkring sig som kan 

stötta under 

skoldagen och göra 

den tydlig. Eleven 

behöver 

specialpedagogiskt 

stöd för att utveckla 

grundläggande 

kunskaper i 

aritmetik. Eleven 

behöver 

individanpassat 

material för att känna 

att han lyckas. 

KASAM 

Skolan erbjuder 

extraträning av 

grunderna i 

matematik och 

stärker elevens 

självförtroende inom 

matematikområdet. 

För att nå 

kunskapsmålen i 

matematik 

utveckla 

grundläggande 

taluppfattning i 

matematik samt 

automatisera 

talkamraterna 

Stöd och 

åtgärder 

Stöd och 

undervisning av 

speciallärare 1–2 

ggr/vecka, både 

inom ordinarie 

matematik-

undervisning i 

klassrummet och 

enskild 

undervisning. 

Se bilaga 3 för de 

insatser som 

specialläraren i 

matematik gör. 

Eleven får extra stöd 

under lektioner och 

raster.  

Särskilt stöd i 

undervisningen av 

speciallärare 2–3 

ggr/vecka både inom 

ordinarie matematik-

undervisning i 

klassrummet och 

enskild undervisning, 

se bilaga 4 för de 

insatser som 

specialläraren i 

matematik gör. Samt 

minnesträning och 

strategier för minnet. 

Enskild matematik-

undervisning. 

Intensivundervisning 

i grundläggande 

matematik med 

specialläraren i 

matematik. 

15–20 minuter 5 

dagar i veckan i 5 

veckor. 

Intensivträning 

hos matematik-

pedagog för att 

utveckla elevens 

taluppfattning 

och 

automatisering 

av 

talkamraterna. 

Eleven 

intensivtränar 15 

minuter 5 

gånger i veckan 

med matematik-

pedagog i 

mindre grupp i 

lugn miljö. 

Delaktiga 

i 

upprättan-

det av ÅP 

Elev, 

vårdnadshavare, 

klasslärare, 

speciallärare 

Elev, 

vårdnadshavare, 

klasslärare, 

speciallärare 

Elev, 

vårdnadshavare, 

klasslärare, 

specialpedagog 

Vårdnadshavare, 

speciallärare, 

klasslärare. 

Utvärde-

ring av 

ÅP 

Utvärderas 

fortlöpande under 

läsåret. 

Fortlöpande under 

terminen 

Satt ett datum för 

utvärdering efter 

cirka 7 veckor (ej 

varit ännu) 

Står inget om 

utvärdering på 

åtgärdsprogram

met. 
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5.1.1 Behov och kartläggning  

Sammanfattningen av textanalysen (se tabell 2) visade att det på den första skolan har 

genomförts en kartläggning i båda åtgärdsprogrammen för att utreda behovet av 

matematiksvårigheter hos eleverna men att det på den andra skolan enbart nämns något om 

elevernas matematiksvårigheter, och att det inte står något om eventuella kartläggningar av 

eleverna. Vid intervjuerna av både klasslärare och speciallärare framkom det att även på skola 

2 har det innan åtgärdsprogrammet upprättades genomförts en kartläggning av både elev 3 och 

elev 4. De intervjuade speciallärarna och klasslärarna redogjorde för att åtgärdsprogrammen 

har utgått ifrån en omfattande kartläggning inom matematik och även ifrån kartläggningar om 

eleven inom andra områden till exempel språk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF).  Resultatet som framkommer under intervjun på skola 2 skiljer sig från den information 

som framkom i textanalysen där det inte synliggjordes i åtgärdsprogrammen för eleverna på 

skola 2 att det genomförts en kartläggning som grund till upprättandet.  De två utvalda skolorna 

utgick från olika kartläggningsmaterial inom matematiken, den första skolan använde 

Skolverkets bedömningsstöd i matematik (Skolverket, 2018c) samt Skolverkets 

diagnosmaterial Diamant (Skolverket, 2013b) på elev 1 och bedömningen av elev 2 utgick från 

samtal och konkreta uppgifter tillsammans med specialläraren.  På den andra skolan har man 

utgått främst från Björn Adlers diagnostiseringsmaterial (Adler, 2000) samt NCM´s bok Förstå 

och använda tal (McIntosh, 2018). I samtliga kartläggningar har det förts samtal med både 

klasslärare, vårdnadshavare och elev för att få en så bred bild som möjligt och vissa 

kartläggningstest med eleverna har skett utan att eleverna varit medvetna om att de gjort ett test 

för att avdramatisera situationen. På den andra skolan har klassläraren varit en viktig källa kring 

kartläggningen av elev 4 när det första åtgärdsprogrammet upprättades i årskurs 1 då de inte 

genomförde någon kartläggning av just elevens matematikkunskaper då.  

 

Det är speciallärare och specialpedagog som gjort kartläggningen men jag som klasslärare har 

haft samtal med dem också. Så vi har varit delaktiga genom samtalet. (Klasslärare AA, intervju 

1) 

 

Alla fyra elevernas behov är att få stöd i de grundläggande kunskaperna i matematik och på 

skola två beskrivs behovet hos elev 3 utefter vad skolan erbjuder och eleven. 
 

5.1.2 Stöd och åtgärder 

Både textanalysen och intervjuerna visar att en åtgärd på båda skolorna sker genom individuell 

undervisning hos specialläraren i matematik. Det som skiljer skolorna åt är att på skola 2 sker 

det under fler tillfällen per vecka i form av intensivmatematik i fem veckor fem dagar/vecka i 

15–20 minuter. Specialläraren på den skola 1 beskriver att hen har träffat eleverna vid ett till 

tre tillfällen. Denna en till en undervisning motiveras med att eleverna behöver lugn och ro. 

Valet av lektion som eleverna går till specialläraren i matematik är varierande och sker inte 

enbart på matematiklektionerna. För elev 1,2 och 4 framgår det i åtgärdsprogrammen och dess 

bilagor att det är fokus på den grundläggande matematiken såsom taluppfattning, 

automatisering av talkamrater samt ramsräkning. För elev 3 går det inte att utläsa vilka specifika 

områden eleven ska arbeta med utan bara generellt att det är den grundläggande matematiken 
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som ska intensivtränas. På den första skolan är det även fokus på att få förståelse om varför 

man behöver kunna räkna och vad eleven kan tillämpa sina kunskaper i.  

 

Undervisningen hos speciallärarna på skola 1 är anpassad efter eleverna och utgår mycket från 

praktiskt och konkret material samt att ibland arbeta med iPad och att prata mycket matematik 

för att bygga upp den grundläggande taluppfattningen. Den individuella undervisningen på för 

elev 1 kan se ut så här:  

Specialläraren hämtade eleven inför undervisnings-tillfället. På whiteboarden har hon skrivit 

vad de ska göra i punktform eller med bildstöd. Exempel på hur ett tillfälle har sett ut enligt 

specialläraren BB: 

1. Göra hopp på talen 0–20 muntligt och 20–0 på talmattan. 

2. Hitta tal på tallinjen/mattan (eleven tränar på att känna igen och namnge talen 12–20) 

3. Spela spel (Eleven hade ett önskemål om att spela ett spel med en mjuk tärning, så vi 

turades om att slå tärningen och hoppa framåt så många steg på tallinjen/mattan som 

tärningen visar). 

4. När lektionen var slut plockar eleven och specialläraren ihop och specialläraren följde 

med eleven tillbaka till klassen. 

 

På den andra skolan arbetar specialläraren med intensivträning enligt Björn Adlers metod och 

material vilket innebär att eleven kommer till specialläraren fem gånger i veckan och jobbar då 

med matematik enligt ett färdigt material Kognitiv matematikträning (Adler 2000). Denna 

insats pågår under fem veckor. Arbetsmaterialet Kognitiv matematikträning av Björn Adler är 

indelat i tio delområden tal och siffror, talbegrepp, antalsuppfattning, schema för tal, 

arbetsminne och uppmärksamhet, perception, spatial förmåga, planeringsförmåga, 

tidsuppfattning, logik och problemlösning. Dessa områden arbetas med i den ordning 

pedagogen anser mest lämplig, det vill säga att de inte behöver tas i den ordning de finns i 

pärmen. Materialet är uppbyggt med färdiga uppgifter som ger kognitiv träning, 

färdighetsträning samt motivation och lust samt uppgifter som eleven själv ska konstruera med 

syftet att få en fördjupad förståelse och ökad motivation. När specialläraren i matematik jobbat 

med elev 3 och elev 4 använder hon sig av praktiskt material och även digitala hjälpmedel.  

 

Vi arbetar här (specialläraren i matematiks rum). Så att eleven kan få en lugn miljö. 

Hon kommer på grund av att hon behöver en lugn trygghet och miljö. För i klassrummet ... Hon 

fungerar väldigt olika här och i klassrummet – i klassrummet får hon inte gjort så mycket och 

sitter tittar mycket vad alla andra gör medan här har hon mer fokus. (Speciallärare CC, intervju 

4) 

 

Exempel på hur intensivpasset på skola 2 för elev 3 har sett ut enligt speciallärare CC:  

1. Vad gjorde vi igår? Hur kändes det? Vi återkopplar till förra passet. 

2. Dagens praktiska arbete och matematiksamtal. Tillsammans arbetade vi med tallinjen 

med räkneramsor med både tal, siffror och praktiskt material, räkneramsor med mängd 

och räkneramsor med antal.  
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3. Eleven fick sedan sätta ord på sina matematiktankar i sin framgångsbok (guldbok 

formad som en fjäder). Eleven fick gärna även läsa upp vad den skrivit. 

 

Speciallärarna beskriver att arbetssättet på båda skolorna bygger på att eleven ska få förståelse 

för varför man behöver kunna räkna, vilket sker genom samtal och diskussioner. Båda 

speciallärarna i matematik poängterar även att ytterligare ett syfte med intensivträningen är att 

eleverna ska få ett bättre självförtroende inom ämnet samt att tycka det är roligt att arbeta med 

matematik. Vidare förklarar specialläraren på skola 1 att de att i dessa samtal kan knyta 

matematiken till vardagliga verkliga händelser som tillexempel att duka bordet, fördela frukt 

och att hålla koll på klockan. De har även arbetat med att ramsräkna talraden genom lek och 

olika ramsor, att kunna starta från olika ställen på talraden samt att se vilket som är ett tals 

granne genom att bland annat förflytta sig fysiskt på en talrad.  

 

I matematik har vi bara jobbat enskilt efter elevens önskemål. Vi har försökt att vara i klassrummet 

och med i ett sammanhang, men eleven vädjade om att få jobba enskilt i ett annat rum. Arbetet 

har varit bara konkret och aktivt. (speciallärare BB, intervju 2)  

 

Jobbar mycket med olika former av tillgängligt konkret material matematik men även rörelser 

med bollar, kort. (Speciallärare BB, intervju 2) 

 

I klassrummet finns det anpassningar inom matematikundervisningen för dessa elever vars 

åtgärdsprogram har granskats och det är tillexempel att arbeta med enklare matematikbok, 

arbeta med iPad och tillgång till plockmaterial. Elev 1, 2 och 4 har även annat stöd i 

klassrummet såsom bildstöd, personligt schema, pauser, Time timer (tidshjälpmedel där eleven 

kan ha koll på hur lång tid det är kvar att arbeta) med mera. Elev 4 har vid vissa tillfällen egen 

resurs på lektionerna. 

 

5.1.3 Vilka är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet? 

I granskningen av åtgärdsprogrammen för skola 1 och 2 är står det att samtliga berörda 

(speciallärare eller specialpedagog, klasslärare, vårdnadshavare och elev) är delaktiga i 

upprättandet av åtgärdsprogrammet. Detsamma gäller för åtgärdsprogrammet för elev 3 på 

skola 2 men däremot så är inte eleven delaktig i åtgärdsprogrammet för elev 4.  Vid intervjuerna 

framkom det att eleven och vårdnadshavare inte varit delaktig när något av åtgärdsprogrammen 

upprättades. I tabell 3 redovisas granskningen av åtgärdsprogrammen samt en sammanställning 

av svaren på intervjuerna på frågan om vilka som varit delaktiga när åtgärdsprogrammet 

upprättades i de fyra olika fallen.  

 

Tabell 3. Sammanställning över vilka som uppgetts varit delaktiga på skolorna när 

åtgärdsprogrammen upprättades. 

 Textanalysen  Intervjusvar 

Elev 1 Elev, vårdnadshavare, 

klasslärare och 

speciallärare. 

Specialpedagog och speciallärare i matematik i det 

första skedet sedan samtalar de med klassläraren.  
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Elev 2 Elev, vårdnadshavare, 

klasslärare och 

speciallärare. 

Speciallärare i matematik och specialpedagogen 

förberedde det och presenterade för klassläraren.  

Elev 3 Elev, vårdnadshavare, 

klasslärare och 

specialpedagog. 

Specialpedagog, speciallärare i matematik och 

klasslärare.  

Elev 4 Vårdnadshavare, 

klasslärare och 

speciallärare. 

Specialläraren i matematik, speciallärare i svenska, 

specialpedagog och klasslärare har varit med och 

skrivit åtgärdsprogrammet. Det har skett både 

genom möten men även att var och en som är 

inblandad lagt in sin del i UNIKUM.  

 

Specialpedagogen och specialläraren satt först och sen var det i samråd med mig som klasslärare 

så det blir liksom i samråd. Sen presenterar vi den som kan vara helt färdig och då får 

vårdnadshavarna skriva på direkt eller ta hem och läsa och skriva under och skicka tillbaka till 

skolan. (Klasslärare AA, intervju 1) 

 

Vårdnadshavarna och eleverna har fått ta del av åtgärdsprogrammen på lite olika sätt. För elev 

1 presenterades det färdiga förslaget för vårdnadshavarna vid ett möte på skolan. Efter det skrev 

specialpedagogen klart åtgärdsprogrammet som sen skickades hem till vårdnadshavarna för 

underskrift. Eleven informerades kring åtgärderna när åtgärdsprogrammet var klart. 

Vårdnadshavarna till elev 2 blev kallade till skolan på ett gemensamts möte där 

åtgärdsprogrammet gicks igenom och eleven informerades kring åtgärderna när 

åtgärdsprogrammet var klart. För elev 3 kontaktades vårdnadshavarna efter upprättandet av 

åtgärdsprogrammet och fick då del av det och säga till om det är något de anses ska ändras för 

att sedan skrivas under. Eleven informerades kring åtgärderna när åtgärdsprogrammet var klart. 

Det sista åtgärdsprogrammet som är för elev 4 var vårdnadshavarna med när det första 

åtgärdsprogrammet skrevs men sedan har det har varierat om man träffas och gått igenom det 

eller pratats vid över telefon. Eleven informeras kring åtgärderna när åtgärdsprogrammet är 

klart. 

 

5.1.4 Utvärdering av åtgärdsprogram 

När man tittar på åtgärdsprogrammen för elev 1 och elev 2 så står det inget bestämt datum för 

utvärderingen utan att det ska ske fortlöpande under läsåret. Däremot så för elev 3 står det ett 

bestämt datum för när utvärderingen vilket är efter cirka sju veckor (denna utvärderingen har 

ännu inte skett).  I det sista åtgärdsprogrammet som är för elev 4 står det ingen information 

kring när det ska utvärderas eller följas upp. 

 

Vid intervjuerna framkom det att det faktiskt från början funnits ett datum för utvärdering men 

att det inte längre fanns med i dokumentet för att det inte alltid blir på det angivna datumet. För 

både elev 1 och elev 2 säger specialläraren och klassläraren att vanligtvis görs utvärdering och 

justering vid utvecklingssamtalet (om inte vårdnadshavarna har önskemål om annat), vilket 

innebär att det utvärderas en gång per termin och då av klasslärare och vårdnadshavare. Innan 
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utvecklingssamtalet träffas då specialläraren i matematik, klassläraren samt ämnesläraren och 

utvärderar elevens utveckling och gör eventuella justeringar på både de långsiktiga och 

kortsiktiga målen. Däremot så vid upprättandet av åtgärdsprogrammet för elev 3 bestämdes ett 

datum för utvärdering och vid det mötet ska specialläraren i matematik, klassläraren och 

vårdnadshavarna delta. Vid mötet görs det eventuella revideringar och generellt sker det en 

gång per termin men det har även varit uppföljningar kontinuerligt cirka var åttonde vecka. Den 

4:e och sista elevens åtgärdsprogram bestämdes vid upprättandet ett datum för utvärdering av 

hela åtgärdsprogrammet. Sen har det genomförts utvärdering vid olika tillfällen i svenska och 

matematik då de har olika långa arbetsperioder med eleven. Detta sker genom att specialläraren 

i matematik gör sin utvärdering efter en femveckorsperiod med intensivmatematik. Enligt 

specialläraren sker sedan den generella utvärderingen någon gång per termin eller var sjätte till 

åttonde vecka. Klassläraren säger att utvärderingen inte genomförs så ofta som det skrivs i 

åtgärdsprogrammet. Vidare säger hen att utvärderingen sker en gång per termin och då oftast i 

samband med utvecklingssamtalet. När uppdateringen är genomförd så skickar klassläraren 

med det hem till vårdnadshavarna för att läsa igenom och skriva under. 

 

5.1.5 Synen på åtgärdsprogram 

På den första skolan ansåg specialläraren BB att åtgärdsprogrammen är ett levande dokument 

men för att det ska vara det krävs att det sker utvärdering och förändring av de extra 

anpassningarna kontinuerligt. BB säger även att om de inte hade upprättat bilagan där punkterna 

med insatserna som specialläraren i matematik gör, så hade det inte som arbetat efter det på 

samma sätt. Klassläraren AA på den första skolan uttrycker att åtgärdsprogrammen på skolan 

inte är ett levande dokument då det trots de anpassningar och särskilda stöd som satts in för 

eleven ändå inte gör det möjligt för eleven att delta i den ordinarie undervisningen. 

 

Jag får nog säga att jag tyvärr inte tycker att åtgärdsprogram är ett levande dokument. Vi har gjort 

anpassningar i klassrummet i form av schema på bänken, bildstöd för att förtydliga. Vi har 

plockmaterial, anpassat material, Time timer, skärmar och hörselkåpor. Men även fast vi gör allt 

det där så är det rörigt för eleven som ändå trots allt detta har svårt att delta i det vi gör – så nej 

det är inte levande för det fungerar inte riktigt som det borde. (klasslärare AA, intervju 1) 

 

AA menar att det borde arbetas mer med detta för att hitta bättre strategier för eleven.  

 

På den andra skolan säger specialläraren i matematik CC att det är ett levande dokument. CC 

säger att det tidigare inte var lika självklart att det var så men sedan de börjat jobba i UNIKUM, 

som är en digital plattform där alla berörda pedagoger på skolan har tillgång till gemensamma 

elever, har alla inblandade pedagoger möjlighet att läsa och delta i åtgärdsprogrammet och på 

så sätt blir det ett levande dokument.  

 

Det är vår intention att vi ska ha det så nu i och med att vi har UNIKUM så blir det ju lättare för 

alla då allt är samlat där men förut när det var ett skrivet dokument då föll det ofta i glömska. Men 

i och med att man har UNIKUM och alla lärare är inblandade och kan se det där så blir det ju 

enklare. (speciallärare CC, intervju 3) 
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Specialläraren menar att det blir ett utvecklingsprogram som arbetas med i vardagen hela tiden 

genom att det förändras efter hur intensivträningen fungerar samt att det inte bara är 

åtgärdsprogrammet som blir tydligare och mer levande utan även elevernas individuella 

utvecklingsplan och anpassningar. Klassläraren DD på den andra skolan är kluven i frågan då 

DD ser att det blir en klyfta mellan skola och fritidshemsverksamheten gällande anpassningar 

och särskilt stöd. På skoltid fungerar åtgärdsprogrammen mer levande och det sker en 

kontinuerlig kommunikation mellan samtliga inblandade men informationen är inte synlig för 

fritidspedagogerna och de hade också behövt vara involverade och få ta del av åtgärds-

programmen.  

 

Båda speciallärarna anser att åtgärdsprogrammen är ett dokument som de arbetar efter effektivt 

och att det hålls levande och hela tiden utvecklas och utvärderas. Det som skiljer sig och gör att 

klasslärarna ser annorlunda på det är att de inte tycker att de görs tillräckligt med anpassningar 

för eleverna samt att det behov som finns i åtgärdsprogrammet inte uppfylls utefter det stöd 

eleven får och som anges som åtgärder i åtgärdsprogrammet. Den ena av klasslärarna säger att 

anpassningarna inte fungerar men att det inte utvärderas eller förändras och då är inte 

åtgärdsprogrammet levande och syftet med det försvinner. Det som däremot båda speciallärarna 

och den ena pedagogen har samma uppfattning om är att de anser att åtgärdsprogrammen har 

blivit mer levande och att de efterföljs mer sedan de började använda den digitala plattformen 

UNIKUM.  

 

5.1.6 Analys ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

I samtliga fyra åtgärdsprogram och i arbetet med de åtgärderna finns inslag av både ett 

relationellt och kategoriskt perspektiv. För elev 1 och elev 2 framgår det att de arbetar med 

eleverna på ett relationellt sätt genom att inte lägga över ansvaret på eleven eller hemmet samt 

delar av undervisningen sker i klassrummet där elevernas undervisning läggs på deras nivå och 

att det även sker ett gemensamt lärande i klassrummet. För dessa elever finns det även ett mer 

kategoriskt synsätt genom att eleven vid flertalet tillfällen i veckan tas från den ordinarie 

undervisningen i klassrummet för att få intensivundervisning av specialläraren i matematik då 

de genom de anpassningar som sker i klassrummet inte lyckas få eleven att nå målen i 

matematik. Det arbete som genomförs hos specialläraren i matematik på skola 1 är fokuserat 

på att skapa diskussioner och dialoger. Speciallärare säger: 

 

Det innehåller inte inslag som att traggla multiplikationstabeller eller annan procedurräkning 

(citat BB, intervju 2).  

 

På skola 2 är beskrivningen av åtgärderna i åtgärdsprogrammen mer kategoriska då det inte 

sker så mycket anpassningar i klassrummet utan den främsta matematikutvecklingen sker 

utanför den ordinarie undervisningen genom intensivundervisningen hos specialläraren i 

matematik. För elev 3 framkommer det varken i intervjun eller textanalysen att hen får extra 

anpassningar i matematik i den ordinarie undervisningen utan allt stöd genomförs hos 

specialläraren i matematik genom att eleven har erbjudits att där arbeta med extraträningen av 

de grunder hen saknar i matematik. För elev 4 ser det lite annorlunda ut än för elev 3 då hen 

delvis får stöd i klassrummet genom tillexempel anpassat material och en extra lärarresurs som 

stöttar under lektionerna. Men även hen går till specialläraren under 15 minuter dagligen för att 

få arbeta enskilt med specialläraren i annat arbetsrum. 
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De åtgärder och insatser för eleverna som görs med dessa åtgärdsprogram som utgångspunkt, 

sker i skolan oftast en till en med resurs eller speciallärare och för elev 4 även med klassläraren. 

Vid flertalet tillfällen i veckan tas eleven ut från den ordinarie undervisningen och detta arbete 

kan skilja sig mycket från den aktiviteten som bedrivs i klassrummet med den ordinarie 

pedagogen. Flera av eleverna är delaktiga i sitt arbetssätt och har en dialog med pedagogerna 

kring detta. Läxor och att arbeta hemma med matematiken är något som enbart förekommer på 

vårdnadshavarens eller elevens önskemål och då kan det vara att ta in matematiken i vardagen 

eller för att förbereda för nya moment genom att tillexempel titta på videoklipp av flippade 

klassrum. Flippade klassrum kan användas genom att pedagogen filmar en genomgång som 

eleverna får i läxa att titta på innan genomgången i skolan eller som repetition om en elev 

behöver en extra genomgång. Det kan även vara till hjälp för vårdnadshavarna för att sätta sig 

in i hur eleverna arbetar inom ett område i matematiken.  

 

5.2 Resultatsammanfattning 
Textanalysen och de kvalitativa intervjuerna visar att i denna studie skiljer sig uppfattningen 

mellan speciallärarna i matematik och klasslärarna kring hur de ser på åtgärdsprogrammen. 

Detta synliggörs genom intervjuerna där svaren skiljer sig mycket mellan de olika 

professionerna och den stora skillnaden är att speciallärarna i en högre utsträckning än 

klasslärarna anser att åtgärdsprogrammen är levande och efterföljs. Alla fyra respondenterna 

ser att användandet av UNIKUM har bidragit till att åtgärdsprogrammen blir enklare arbeta 

effektivt med. 
 

Det är en samsyn på skolorna kring vilka professioner som är delaktiga när ett åtgärdsprogram 

ska upprättas, arbetas efter samt utvärderas och de delaktiga är klasslärare, speciallärare i 

matematik samt specialpedagog. På båda skolorna är det speciallärare eller specialpedagog som 

står som ansvarig för åtgärderna och alla fyra åtgärdsprogrammen har föranletts av en utredning 

eller kartläggning av elevernas behov. När åtgärdsprogrammet upprättats uppges det i tre av de 

fyra åtgärdsprogrammen att elev, vårdnadshavare, klasslärare samt speciallärare eller 

specialpedagog varit delaktiga, i det fjärde var inte eleven delaktig. Vid intervjuerna framgår 

det dock att vårdnadshavare inte varit med i upprättandet, utan fått ett färdigt förslag presenterat 

för sig där de sedan haft möjlighet att komma med förslag på ändringar. Även vid 

utvärderingarna är inte vårdnadshavarna med under hela förloppet då det sker avstämningar och 

utvärderingar emellan att klassläraren har ett formellt utvärderingstillfälle vid 

utvecklingssamtalet. De berörda professioner som är med och upprättar åtgärdsprogrammen på 

dessa två skolor är även aktivt deltagande i de anpassningar och särskilda stöd som eleven får 

efter sina behov. Det är tydligt att det i alla fyra åtgärdsprogrammen som har granskats uppges 

att elev och vårdnadshavare är delaktiga i både upprättandet och utvärderingen men att det i 

verkligheten inte riktigt har gått till som det står utan då är det främst de olika professionerna 

på skolan som varit involverade.  

 

På de båda skolorna som studien har genomförts har åtgärdsprogrammen utgått från en eller 

flera kartläggningar. På skola 2 står det inte i åtgärdsprogrammet att det upprättats som resultat 
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av en kartläggning av eleven. Kartläggningar som genomförts har berörda professioner på 

skolan, eleven och vårdnadshavare varit delaktiga vilket gett en god helhetsbild av elevens 

behov och anpassningar. Det skiljer en del mellan skolorna vilket material som har använts för 

att kartlägga matematikkunskaperna hos eleverna men gemensamt för båda skolorna är att 

specialläraren har arbetat med eleverna och gjort vissa ”dolda” tester (eleverna har blivit testade 

på sina matematikkunskaper både muntligt, praktiskt och teoretiskt utan att veta att det var ett 

test de gjorde) för att se hur eleven arbetar och eventuella andra svårigheter.  

 

Åtgärderna för alla fyra eleverna i studien är snarlika och bygger på intensivmatematik hos 

specialläraren i matematik dit eleven går flera gånger i veckan för att få enskild undervisning. 

Fokus på dessa träningstillfällen är att stärka självförtroendet inom matematik, hitta glädjen 

med ämnet samt att stärka den grundläggande taluppfattningen. Intensivträningen sker inte 

enbart på matematiklektionerna utan även under andra lektioner. Både hos specialläraren och i 

klassrummet under den ordinarie matematikundervisningen används olika hjälpmedel såsom 

plockmaterial, anpassad matematikbok och digitala verktyg. Det finns även vid vissa tillfällen 

en extra resurs i klassrummet som kan ge dessa elever extra stöd och hjälpa till att anpassa 

lektionen. 

 

Gemensamt för alla de fyra elever som åtgärdsprogrammen utgått ifrån är att mycket av de 

åtgärder som sätts in sker utanför klassrummet med speciallärare i matematik i form av en-till-

en undervisning. Det sker även anpassningar i klassrummet såsom plockmaterial och annan 

matematikbok (på lägre nivå) men huvudinsatserna inom matematiken sker som 

intensivmatematik flertalet gånger i veckan. Detta ser jag som ett mer kategoriskt- än 

relationellt perspektiv då eleven tas från den ordinarie undervisningens för att på annan plats få 

enskild undervisning.  
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6 Diskussion 

Syftet med studien var att belysa och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram samt 

att se hur de tillämpas i verkligheten. Studien syftade även till att ta fram riktlinjer för skrivandet 

av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som blir ett stöd för eleverna och 

pedagogerna. I detta kapitel diskuteras det empiriska resultatet utifrån syftet och 

frågeställningarna där jag tolkar resultatet av min analys med hjälp av tidigare forskning, 

styrdokument och teoretiska perspektiv. Kapitlet avslutas med några slutsatser från 

undersökningen och förslag på vidare forskning inom området. 

 

6.1 Behov och kartläggning  
Åtgärdsprogrammen som jag analyserat och sedan haft intervjuer kring i denna studie följer 

Skolverkets allmänna råd vid arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b) där de skriver 

att ett åtgärdsprogram bör utgå från en pedagogisk bedömning av elevens behov. Detta 

framkommer tydligt vid intervjuerna där speciallärarna redogör för hur kartläggningarna gått 

till och vilka material som använts, däremot så är det i två av åtgärdsprogrammen inte 

framskrivet att det genomförts någon kartläggning innan åtgärdsprogrammet påbörjades. Att 

inte ha genomfört en pedagogisk utredning/kartläggning innan upprättandet av 

åtgärdsprogrammet anser jag inte ger eleven och pedagogerna rätt förutsättningar för att lyckas 

nå målen med åtgärdsprogrammet. Även Andreasson och Wolff (2015) diskuterar detta och 

stärker mina tankar kring vikten av att få en bra bakgrund kring eleven för att kunna bygga en 

undervisningsplan där elevens styrkor kan hjälpa till att underlätta för eleven samt att de 

svårigheter som uppstår kan reduceras för att optimera chanserna för eleven och pedagogerna 

att lyckas i sitt arbete. 

 

Precis som Isaksson, Lindqvist och Bergström (2007) ser jag att fokus på kartläggningarna 

ligger på eleven och att man inte tittar på grupp- och organisationsnivå. Det säger författarna 

kan bero på att pedagogerna på skolorna ser elevens svårigheter som något som finns hos eleven 

och att det inte är något som påverkas av undervisningsmiljön eller hur organisationen ser ut 

detta resultat ser jag i min studie med. Det som uppmärksammats i min studie är att största 

delen av stödet eleverna fått är organiserat utanför klassrummet med specialläraren, det vill 

säga att det inte skett några förändringar för eleverna i den ordinarie undervisningen i 

klassrummet. Frågan är då hur man ska kunna förändra detta på skolorna, för det står tydligt i 

Skolverkets skrift (2014b) att kartläggningen inför ett åtgärdsprogram ska ske på individ-, 

grupp, - och organisationsnivå. Det är också viktigt att dokumentet som åtgärdsprogrammet 

skrivs i har med alla delar. Enligt Skolverket (2019) ska följande delar ett i åtgärdsprogrammet 

tydligt beskrivas: vilka kartläggningar som genomförts, vilka behov eleven har, vilka åtgärder 

som sätts in, vilka som varit delaktiga vid upprättandet samt datum för utvärdering. 

Anledningen till varför detta är viktigt är för att en ny pedagog eller personal som behöver ta 

del av åtgärdsprogrammet ska kunna läsa ut och ha användning av det som står skrivet utan att 

behöva göra extra efterforskningar.  

 

På den andra skolan har specialläraren i matematik med den ena eleven inte genomfört tester 

inom matematiken där eleven varit medveten om detta utan de har mer arbetat tillsammans med 
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uppgifter och därigenom har specialläraren fått kunskap om elevens förståelse inom olika 

områden. Syftet med detta var att skapa en avslappnad miljö där eleven inte skulle känna press 

eller oro för att på så sätt minska riskerna för misslyckande som de sett har skett tidigare. Detta 

poängterar Sjöberg (2006) är väldigt viktigt att ha i åtanke när vi kartlägger och testar våra 

elever för det finns en risk att eleverna upplever matematikångest och även om de egentligen 

kan lösa en uppgift låser de sig i situationen och känner att de inte kan. Här är det viktigt att se 

över hur lärmiljön och bedömningen fungerar generellt i en grupp.  

 

6.2 Upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram 

En av mina huvudfrågor var vilka personer som är delaktiga i upprättandet av utvärderingen av 

åtgärdsprogrammet. Jag hade innan en förutfattad mening om att vårdnadshavare och elev inte 

är aktivt delaktiga i upprättandet och utvärderingen av åtgärdsprogrammet trots att de ska ges 

möjlighet till detta enligt grundskoleförordningen (SFS 2010:1036). Denna uppfattning stärktes 

i min studie då det trots att det stod inskrivet i åtgärdsprogrammen att elev och vårdnadshavare 

hade varit delaktiga i upprättandet kom fram vid intervjuerna att klassläraren och speciallärare 

eller specialpedagog gjort ett förslag på åtgärdsprogram som sedan presenterades för 

vårdnadshavarna. Även Asp- Onsjö (2006) såg samma resultat i sin studie och jag ställer mig 

då frågan varför det är så när aktuell forskning visar att det är viktigt att elev och vårdnadshavare 

är delaktiga för att målen som sätts upp ska kunna nås. Har det med tidsbrist att göra? Det vill 

säga att de olika berörda professionerna på skolan inte har tid att sitta ned med vårdnadshavarna 

och därför har en dialog sinsemellan på skolan både via mail och möten, för att sedan en av de 

inblandade skriver ihop ett förslag som sedan först presenteras för berörda på skolan och först 

därefter bjuds föräldrarna in till en träff med klassläraren. Detta kan även relateras till 

respondenternas syn på hur levande de anser att åtgärdsprogrammen på deras skolor är. För om 

det är specialpedagogen eller specialläraren som är den som genomför arbetet med upprättandet 

av åtgärdsprogrammen samt den som träffar och jobbar med elevens åtgärder blir klasslärarna 

kanske inte så involverade och ser inte det arbete som egentligen sker. En annan fråga som jag 

ställer mig är om inte den berörda eleven kan bli mer motiverad och engagerad om hen får vara 

med och vara delaktig på ett mer aktiv sätt. Eleverna i denna studie har visserligen blivit 

intervjuade, genomfört olika matematiska tester samt pratat med pedagogerna men någon 

kanske skulle prata med dem om vad de vill ska finnas med i deras åtgärdsprogram. Vi behöver 

alltså göra eleven mer delaktig och det är viktigt precis som Engström (2015) säger att för att 

skapa förutsättningar för samtliga elever behöver skolorna ha en tydlig ansvarsfördelning där 

det framgår vem som gör vad, samt att vid uppföljningen fokus måste vara på att det är 

åtgärderna och inte eleven som skall utvärderas. 

 

6.3 Stöd och åtgärder 

Flera olika rapporter och dokument visar att varje enskild elev har rätt till undervisning och då 

alla elever har olika förutsättningar måste det ske anpassningar efter varje elevs individuella 

nivå (Skolverket, 2011 och Skolverket, 2014b). I de åtgärdsprogram som granskats framgår det 

tydligt att fokus för samtliga elever handlar om att bygga en förståelse för den grundläggande 

matematiken samt att skapa ett självförtroende och att finna glädje inom matematik. Det 

synliggörs även att den största delen av undervisningen som anges som åtgärd i 
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åtgärdsprogrammet sker hos specialläraren i matematik utanför klassrummet som en-till-en 

undervisning. Att respondenterna valt att gå tillbaka till den grundläggande aritmetiken och 

taluppfattningen visar att de följer läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2014a) som säger att 

undervisningen ska ske på individens nivå. Eleverna i studien går i årkurs 2, 3 och 4 och det jag 

kan se är att eleverna i årkurs 3 och 4 borde ha fått dessa stödinsatser tidigare för att kunna 

minimera riskerna för att eleverna skulle hamna i matematiksvårigheter. Det är inte självklart 

att pedagogerna eller specialpedagogerna vill börja kartlägga redan i förskoleklass eller årskurs 

1 och min erfarenhet är att många säger att det kommer lossna och att eleven bara är lite sen. 

Lunde (2015) säger att ju längre man väntar med att kartlägga och sätta in åtgärder för eleverna 

i matematiksvårigheter desto längre får man backa tillbaka för att möta dem på deras 

kunskapsnivå samt att glappet till klasskamraterna blir större och större. Även Engström (2015) 

stärker denna teori då han säger att dels ökar svårigheter för varje dag som går och att skolorna 

därför behöver sätta in åtgärder så tidigt som möjligt för att förebygga att svårigheterna blir för 

stora genom att eleven har gått miste om kunskap och kunskapsutveckling. 

 

Speciallärarna på skolorna arbetar mycket med dessa eleverna kring antalsuppfattning och att 

få en förståelse för tallinjens uppbyggnad genom att räkna uppåt och nedåt på tallinjen. Att göra 

detta både praktiskt, konkret och genom ramsor och sånger har enligt Dowker (2005) en positiv 

inverkan på elevens inlärning och förståelse. Vidare stödjs det av Dowkers (2005) resonemang 

om att införa ett praktiskt och konkret arbetssätt för att träna på kommer skapa en bättre 

förståelse och även underlätta när eleverna sedan ska börja räkna addition och subtraktion. Jag 

anser även precis som Dowker (2005) att eleverna inte kan ta sig vidare till nästa område i 

matematiken innan de behärskar grunderna då all matematik kan ses som byggstenar som 

bygger på varandra och att alla delar är viktiga för den slutgiltiga förståelsen. På den ena skolan 

arbetar specialläraren även mycket med verklighetsanknuten matematik för att eleverna ska få 

känna att det finns ett syfte med att de ska lära sig matematik. Detta tror jag är mycket viktigt 

för att eleverna ska känna en ökad motivation och enligt min erfarenhet kan man få in 

matematiken i det mesta i vardagen och det behöver man bygga vidare på, både för elever i 

behov av stöd men även i den ordinarie undervisningen. Griffin (2007) säger att våra elevers 

kunskaper och förståelse stärks om undervisningen relateras till barnens verklighet samt ifall 

de får jobba med material och uppgifter som känns meningsfulla. 

 

Alla de fyra eleverna i studien får sin undervisning enskilt hos specialläraren i matematik vid 

ett flertal tillfällen under en vecka. Den ena skolan följer en mall som kallas intensivmatematik 

där deras två elever och specialläraren i matematik träffas dagligen under 15–20 minuter under 

en femveckors-period. Den andra skolan har ett liknande upplägg där de träffar eleven 1–3 

gånger i veckan. Här känner jag mig lite kluven. Å ena sidan står det i Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) att skolor ska ha målsättningen att bedriva en inkluderande 

undervisning och att anpassningar och stöd ska kunna ske i den ordinarie undervisningsgruppen 

för att inte skapa en exkluderande lärmiljö. Ahlberg (2015) menar precis som resultatet i min 

studie att vi ska försöka få eleverna att arbeta med stöd och anpassningar så mycket som möjligt 

i klassrummet för det finns så mycket kunskap att ta till sig där genom diskussioner, 

genomgångar, grupparbeten med mera men att det även är väldigt positivt att eleverna får en 

intensiv stödperiod där fokus ligger på grunderna så att eleverna kan stärkas i sina kunskaper 
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precis där de befinner sig. I de fallen jag studerat sker inte intensivträningen i matematik enbart 

på matematiklektionerna vilket är en fördel då de får en möjlighet att vara delaktiga i den 

ordinarie matematikundervisningen med. Det som skolorna kan se som en svårighet med detta 

är att i en klass är spridningen av elevernas matematikkunskaper och förståelse väldigt stor 

vilket försvårar för pedagogerna i deras planering av lektionerna. Engström (2015) menar att vi 

behöver på varje skola hur se över matematikundervisningen organiseras så att den fungerar för 

samtliga elever, både de som lär långsamt och de som lär snabbt. 

 

6.4 Synen på åtgärdsprogram  
I min studie synliggörs en skillnad mellan klasslärarnas/pedagogernas och speciallärarnas syn 

på hur levande de anser att åtgärdsprogrammen är på deras skolor. Det är intressant att 

speciallärarna anser att det är levande och efterföljs men att den ena klasslärarna inte tycker det 

och den andra klassläraren är kluven och tycker det fungerar bättre i skolan än på fritids då de 

anpassningar och särskilda stöd som finns under skoltid inte tillämpas på fritids. Jag ställer mig 

då frågan hur det kan komma sig? Tidigare forskning av Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson 

(2013) visar att åtgärdsprogrammen främst är ett administrativt dokument och att det inte är ett 

stöd för varken eleven eller pedagogerna. Det kan vara just det som göra att pedagogerna i min 

studie inte anser att det är ett levande dokument då de inte ser att åtgärderna ger något resultat 

eller positiv förändring för eleven i behov av stöd. Pedagogen på den första skolan uttrycker 

tydligt att trots de insatser som åtgärdsprogrammet fokuserar på så blir det ändå inte möjligt för 

eleven att delta i den ordinarie undervisningen samt att åtgärderna inom matematik-

undervisningen inte blir möjlig att arbeta med i klassrummet. På den andra skolan ser 

pedagogen även ett problem i att åtgärdsprogrammet inte är tillgängligt för personalen på 

fritidshemmet och att åtgärderna borde finnas med i elevens vardag. Men hur kan det komma 

sig att specialärarana i motsats till pedagogerna tycker att åtgärdsprogrammen är levande och 

efterföljs? Min första tanke är att det beror på att det oftast är specialläraren som är den som är 

främst är ansvarig genom att de genomför kartläggningen av eleven, dessutom är det de som 

skriver ihop åtgärdsprogrammet och i dessa fallen även den som främst arbetar med eleven. 

Genom intervjuerna i studien framkom det tydligt att det i åtgärdsprogrammen på skola 1 var 

det specialläraren och specialpedagogen som upprättade ett utkast av åtgärdsprogrammet som 

presenterades för klassläraren.  

 

Det kan också vara så att synen på åtgärdsprogrammen skiljer sig åt beroende på att 

pedagogerna och specialläraren har olika syn på vad det är som ska stå i ett åtgärdsprogram och 

hur åtgärderna ska arbetas med. Pedagogerna kan då uppleva det som att man inte jobbar med 

åtgärdsprogrammet men speciallärarna anser att det är anpassningar och att det därför inte är 

ett särskilt stöd. Skolverkets (2019) lista med exempel på vad som är särskilt stöd visar att det 

främst är åtgärder som innebär att eleven är utanför den ordinarie undervisningsgruppen och att 

pedagogen därför inte är lika involverad i dessa insatser. Däremot så ska de extra anpassningar 

som behöver göras främst ske i klassrummet och det kan vara så att klasslärarna i denna studie 

anser att det är dessa punkterna som inte fungerar och inte det särskilda stöd som sker hos 

specialläraren under intensivträningen.  
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Ett annat viktigt resultat är hur synen på åtgärdsprogrammet har förändrats sedan skolorna 

börjat arbeta med UNIKUM. Både pedagogerna och speciallärarna i denna studie säger att de 

tycker att åtgärdsprogrammen blivit mer levande och lättare att följa upp sedan de började 

arbeta med UNIKUM där även åtgärdsprogrammen skrivs in. De ser att det blir fler som har 

möjlighet att gå in och läsa och på det sättet vara delaktiga, detta jämfört med att förut fanns 

åtgärdsprogrammen i ett inlåst arkiv dit enbart elevhälsan hade nyckel för att komma in. 

Riskerna med detta är att åtgärdsprogrammet skrivs och när det presenterats så hamnar det i 

arkivet och att det faller i glömska. Precis som Stroggios och Xanthacou (2006) säger så 

behöver åtgärdsprogrammen vara bredare och mer övergripande för att det ska fungera så bra 

som möjligt för alla inblandade. Jag tror att UNIKUM kan vara med och bidrar till att det blir 

mer som respondenterna förespråkar då det involverar alla på skolan på ett bättre sätt än tidigare 

men man får fortfarande inte glömma att det är viktigt att alla som är delaktiga, även 

vårdnadshavare och elev, också behöver träffas och ha möten där det finns tid att sitta ner och 

samtala tillsammans och inte bara kommunicera enskilt via UNIKUM. 

 

6.5 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Uppfattning om vad inkludering, delaktighet och relationellt/kategoriskt perspektiv innebär 

varierar beroende på vem man frågar och det skiljer sig även åt mellan olika skolor och städer 

och länder (Ahlberg, 2015). Om jag utgår från det Aspelin (2013) poängterar så är det särskilda 

stödet som eleverna i denna studie får väldigt kategoriskt då elevernas stödinsatser inte sker i 

den ordinarie undervisning utan eleverna tas ut och får sin undervisning enskilt med en annan 

pedagog eller speciallärare. Men frågan är om det verkligen är så enkelt och att det är detta som 

är avgörande för vilket perspektiv åtgärdsprogrammen har. För tittar man på vad Skolverket 

(2014b) skriver så ska ett åtgärdsprogram bestå av ett särskilt stöd och det särskilda stödet enligt 

dem ska bestå av tillexempel enskild undervisning, placering i särskild undervisningsgrupp 

samt regelbundna specialpedagogiska stödinsatser i ett visst ämne under en längre tid. Om 

skolorna då följer Skolverkets rekommendationer blir det svårt att skriva ett åtgärdsprogram 

som har ett relationellt perspektiv om vi enbart fokuserar på att det avgörande är var eleven får 

sin undervisning. Om vi istället fokuserar på vad det är för elevsyn och fokus på den inlärning 

som åtgärdsprogrammet tar upp, kan jag se att för eleverna i denna studien läggs inte ansvaret 

på eleven så som Ahlberg (2015) beskriver att man i ett kategoriskt perspektiv ser eleven som 

en elev med svårigheter och inte i svårigheter. Speciallärarna i matematik i denna studie arbetar 

mycket med att tolka och förstå var eleven befinner sig just nu och utgår ifrån det när de planerar 

vilka stödinsatser som ska sättas in. Det framkommer också att de inte lägger ansvar på att det 

ska ske extra procedurträning i hemmet, utan att det är den grundläggande förståelsen som är i 

fokus, och den byggs upp genom relationer och samtal, vilket är något som Aspelin (2013) 

anger som en av de viktiga delarna för det relationella perspektivet.  

 

6.6 Slutsatser 
En slutsats jag kommit fram till i denna studie är att åtgärdsprogrammen upplevs av en del på 

skolan som ett dokument som skolan arbetar aktivt med medan andra på samma skola upplever 

motsatsen, det vill säga att det inte är ett dokument som arbetas efter eller bidrar till att 

underlätta för varken elev, vårdnadshavare eller pedagoger. Detta ser jag dels genom att de jag 
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intervjuat har fått svara på den frågan men även genom min granskning av vilka som är 

delaktiga i kartläggningen, upprättandet och utvärderingen av åtgärdsprogrammet. Det är 

intressant att det står ikryssat på åtgärdsprogrammet att elev och vårdnadshavare varit delaktiga 

men under intervjuerna framkommer det att de inte har varit det. För att få fler delaktiga är det 

viktigt att alla ges möjligheter att vara delaktiga och att kunna följa utvecklingen och 

uppföljningen av eleven. En annan aspekt är att det kan bli en skillnad kring hur 

åtgärdsprogrammet arbetas med beroende på om det är en speciallärare/specialpedagog eller 

klassläraren som upprättar och ansvarar för åtgärderna. Om klassläraren blir mer ansvarig blir 

hen kanske också mer uppmärksam på hur åtgärdsprogrammet efterlevs.  

 

Det resultat jag kommit fram till i studien är av betydelse för hur vi arbetar med åtgärdsprogram 

ute på skolorna samt hur synen på det relationella perspektivet kan skapa svårigheter eller vara 

till hjälp i vår undervisning. Gällande åtgärdsprogrammen ser jag att det finns utvecklings-

potential för att vi på våra skolor ska få ett dokument som blir en hjälp för alla berörda och inte 

bara något som skrivs, men inte arbetas aktivt efter. Jag tror att det skulle behövas förtydligande 

kunskap och direktiv kring åtgärdsprogram och fortbildningstillfällen för att skapa en god 

kunskap för alla professionerna på en skola att kunna utgå ifrån och känna sig trygga med. 

Samma sak gäller inkludering och det relationella perspektivet – att skapa kunskap om vad det 

egentligen innebär och detta skulle kunna ske genom fortbildning och diskussioner ute på 

skolorna. 

 

6.7 Implikationer 

En slutsats jag ser i denna studie är att för att kunna få ett relationellt perspektiv är det viktigt 

att specialpedagogen/specialläraren ges möjlighet i sitt arbete att arbeta förebyggande och 

kunna stötta arbetslagen och pedagogerna i hur de bygger upp sin lärmiljö och undervisning. 

Med detta menar jag att det är ledningen på skolan som behöver vara tydliga i 

speciallärarens/specialpedagogens uppdragsbeskrivning gentemot personalen på skolan samt 

att de ges möjligheter att arbeta mer ute i klasserna och med frågor, som kan beröra alla på 

skolan och inte bara de elever som hamnat i matematiksvårigheter. Vi behöver också ute på 

våra skolor fundera över vad ett inkluderande och relationellt arbetssätt innebär för att kunna 

tillämpa det på bästa sätt. Många låser sig i att det relationella perspektivet innebär att eleven 

ska vara inkluderad i klassrummet oavsett hinder och svårigheter istället för att försöka hitta 

styrkor i undervisningen och lärmiljön för att bygga en bra undervisningsmetod som i slutändan 

blir relationell. De insatser som uppmärksammats i denna studie är att eleverna i behov av stöd 

har fått en-till-en undervisning utanför klassrummet av specialläraren i matematik. Det är 

tydligt att dessa åtgärder som sker hos specialläraren arbetas med aktivt och att i det avseendet 

följs åtgärdsprogrammet. Däremot anser inte klassläraren i studien att åtgärdsprogrammen 

efterföljs i lika stor utsträckning som speciallärarna vilket kan kopplas till kunskapen och 

förståelsen av relationellt perspektiv och inkludering samt att insatserna sker främst utanför 

klassrummet och är då inta lika tydliga för klassläraren som för specialläraren. 

 

För att få alla involverade mer engagerade i åtgärdsprogrammen tror jag att specialläraren kan 

ha en stor inverkan. Dels genom att bjuda in klasslärarna och andra berörda pedagoger i ett 
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möte där tankar och funderingar kring eleven som eventuellt är i behov av ett åtgärdsprogram 

diskuteras och dokumenteras. Efter det mötet samordnar specialläraren ett andra möte där 

klasslärare, vårdnadshavare och specialläraren/specialpedagogen ses för att upprätta 

åtgärdsprogrammet. På så sätt blir alla berörda involverade och får känna sig delaktiga samt så 

är det lämpligt att redan då tillsammans bestämma ett datum som alla kan närvara för att 

utvärdera åtgärdsprogrammet. Vidare kan specialläraren bjuda in klassläraren att delta och vara 

med vid vissa tillfällen för att se hur de jobbar på intensivundervisningen och vilket fokus det 

är på den undervisningen.  

  

I denna studie framgår det tydligt utifrån både tidigare forskning inom ämnet och från resultatet 

på studien att synen och tolkningen av åtgärdsprogram är individuell. Med det menar jag precis 

som Gadler (2011) och Assarson (2009) säger att styrdokumenten är skrivna på et öppet sätt 

vilket innebär att hur man arbetar med dessa frågor varier både inom samma skola men även 

mellan olika skolor. Jag anser därför att riktlinjerna för hur åtgärdsprogram skrivs behöver 

förtydligas. Detta kan ske både genom fortbildning centralt men även genom fler direktiv från 

skolverket med tydliga exempel och hur ett åtgärdsprogram ska se ut. Ett förslag på vad som 

behöver bli tydligare i åtgärdsprogrammet är följande: 

• Tydligare att ett åtgärdsprogram skall utgå från någon form av utredning/kartläggning 

som beskrivs i dokumentet. 

• Vid upprättandet skall klasslärare, eventuell ämneslärare, speciallärare/specialpedagog, 

vårdnadshavare vara med och träffas vid ett möte. Om eleven bedöms klara av att 

medverka på mötet skall den vara med, annars ska åtgärdsprogrammets delar gås 

igenom med eleven av en av de från skolan som var med vid upprättandet så fort som 

möjligt. 

• Behoven skall tydligt skrivas in och de ska utgå från individ-, grupp- och 

organisationsnivå och förankras i utredningen. 

• Åtgärderna skall preciseras så att alla berörda kan läsa ut vad det faktiskt innebär. Bra 

med bilaga på vad insatserna har för syfte och hur undervisningen/åtgärderna utförs. 

• Vid upprättandet bestäms ett datum för uppföljning och utvärdering. Viktigt att samtliga 

som är med vid upprättandet även kan delta vid detta tillfälle. Om inte eleven ska vara 

med behöver klassläraren eller specialläraren/specialpedagogen samtala med hen innan 

mötet för att få elevens åsikter. 

• Rektor har en viktig roll, inte bara genom att det är rektor som beslutar och ska skriva 

under utan för att få en inblick i vad åtgärdsprogrammen på skolan har för fokus. Kanske 

är många åtgärdsprogram som kräver samma stödinsatser vilket kan betyda att skolan 

har områden som behöver utvecklas. 

 

Jag ser en risk med att många tycker det är tidskrävande med åtgärdsprogram och att det därför 

inte skrivs för alla elever som egentligen borde ha det stödet. Detta grundar jag på tidigare 

forskning av bland annat Asp-Onsjö (2006) och resultatet från studien att flertalet skolor inte 

har åtgärdsprogram i matematik så de försöker ge det stödet i form av ledning och stimulans 

samt extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Riskerna med att stödet ut formas på 

det sättet skulle kunna vara att vissa elever inte får det stöd de egentligen behöver och då inte 
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når målen i matematik. Därför tror jag att många rektorer dels behöver avsätta tid för 

pedagogerna till detta samt att förtydliga att ett åtgärdsprogram skrivs om eleven är i behov av 

särskilt stöd, annars kan behovet vara extra anpassningar som självklart också måste 

dokumenteras – men det är en annan forskningsfråga. Samt att de som ingår i elevhälsoteamet 

behöver finnas där för pedagogerna som ett stöd både i utredningen av eleven, i upprättandet 

av åtgärdsprogrammet, i det särskilda stöd eleven får (kan vara både enskilt stöd eller i ordinarie 

undervisning) samt i det dagliga arbetet med alla elever på skolan. Genom att skapa ett enat 

samarbete på skolorna kring åtgärdsprogram ökar chanserna för att vi får en gemensam syn. 

 

6.8 Metoddiskussion 

Nilholm (2016) menar att det sociokulturella perspektivets fokus är lärandet och hur 

verkligheten är uppbyggd. Detta är en viktig utgångspunkt i min studie där jag har valt att titta 

på hur de utvalda skolorna arbetar med upprättande och åtgärder av åtgärdsprogram. Studien 

genomfördes genom analys av åtgärdsprogram och sedan uppföljande halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer med pedagoger som varit delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammet. 

Valet av intervjumetod tycks ha varit rätt metod då jag fick svar på mina frågor samt att 

respondenterna kändes avslappnade och trygga under intervjuerna och på så sätt kunde och ville 

svara på de frågor jag ställde. Detta resulterade i att jag fått fram de svar som undersökningen 

ämnade undersöka. Denna tanke stärks även av att jag fått kontakta dem efteråt för 

kompletterande frågor. För att få in svar från en större urvalsgrupp hade jag kunnat genomföra 

studien med en enkätundersökning och då hade jag även enklare kunnat generalisera studien. 

Men enligt Bryman (2011) så är det en risk med denna metoden att all information inte kommer 

med och att möjligheten till att följa upp svaren med stödfrågor förvinner.  

 

Styrkorna med min valda metod är att då jag börja med textanalys av åtgärdsprogram och sedan 

följa upp de med kvalitativa intervjuer fick jag svar på fler frågor. Om jag enbart hade 

genomfört textanalys hade jag inte fått syn på att kartläggningen genomfördes på alla skolor 

även om det inte stod i åtgärdsprogrammet samt att jag inte hade fått ta del av respondenternas 

syn på hur levande de anser att åtgärdsprogrammen är på sina skolor. Jag fick även en chans att 

fördjupa mina frågor kring vilka som var delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet och 

som då visade sig inte stämma överens med resultatet i textanalysen. För att få en ännu djupare 

förståelse i studien hade jag kunnat utöka intervjuguiden med följande frågor: 

•  Är det tidsbrist som gör att alla inte blir delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet? 

• Skulle elevens medverkan i upprättandet av åtgärdsprogrammet få någon effekt på 

resultatet av åtgärderna? 

 

Skulle jag genomföra studien igen hade jag velat göra intervjuer även med rektorerna för att få 

deras syn på åtgärdsprogrammen. Jag hade vunnit på att vidga mitt undersökningsområde för 

att försöka få fram fler åtgärdsprogram inom matematik genom att även undersöka vilka 

anpassningar som finns för elever inom matematik. Det var tyvärr inte så många skolor i min 

utvalda kommun som hade åtgärdsprogram i matematik upprättade för mig att analysera, vilket 

gjorde att urvalet inte blev så stort. Men hade jag gjort undersökningsområdet bredare genom 

att undersöka generella åtgärder för elever i matematiksvårigheter hade jag även fått med elever 
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på de skolorna där de valt att ge eleverna stöd genom extra anpassningar tillsammans med 

ledning och stimulans. 

 

6.9 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har jag insett att det finns många saker kring åtgärdsprogram, 

dokumentation samt ledning och stimulans/anpassningar/särskilt stöd som det hade varit 

intressant att titta närmare på. Det första jag tänker på är att undersöka vad det finns för olika 

sätt att dokumentera såväl individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och anpassningar. 

Idag finns det olika digitala lärportaler, Skolverkets skriftliga blankett och sedan har säkert flera 

skolor sina egna blanketter och mallar. Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika 

varianterna och hur skulle den bästa dokumentationen se ut för att vara ett stöd för alla berörda? 

 

Mitt andra förslag på vidare forskning är att undersöka vilka risker det finns med att en elev 

inte får åtgärdsprogram och särskilt stöd utan att det istället ska ske genom ledning och 

stimulans samt anpassningar. Flera av de skolor jag var i kontakt med i denna studie sa att de 

inte hade åtgärdsprogram då de inte ger eleven något särskilt stöd utan får in elevens behov och 

åtgärder i form av ledning och stimulans samt extra anpassningar. Jag ser en risk med detta då 

det är svårt att veta om eleven verkligen får det stöd hen behöver, samt att jag undrar om alla 

elever på dessa skolor då når målen? 

 

Slutligen skulle det vara intressant att utveckla denna studien genom att genomföra intervjuer 

med elever och vårdnadshavare för att få deras syn på hur åtgärdsprogrammen upplevs som ett 

komplement. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram 

inom matematik samt att se hur de tillämpas i verkligheten. Vidare syftade studien till att ta 

fram riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som 

blir ett stöd för eleverna och pedagogerna. Jag har utgått från följande frågor: 

• Utifrån vilka perspektiv skrivs åtgärdsprogram i matematik? 

• Vilka professioner är delaktiga när ett åtgärdsprogram upprättas, arbetas efter och 

utvärderas? 

• Hur arbetar pedagogerna med eleverna i förhållande till det upprättade 

åtgärdsprogrammet? 

 

Tidigare forskning visar att det finns brister inom hur skolorna arbetar med åtgärdsprogram och 

att de riktlinjer som Skolverket gett ut inte efterföljs. Det förekommer även på vissa skolor att 

åtgärdsprogram inte grundar sig på av en kartläggning/utredning av eleven. Forskning inom 

matematikdidaktik visar hur viktigt det är att eleverna får en bra grund och förståelse för 

aritmetik och att insatserna behöver sättas in tidigt för de i matematiksvårigheter.  

 

Studien har genomförts med två metoder, dokumentanalys och halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Jag genomförde först en analys av de utvalda åtgärdsprogrammen och sedan följdes 

analysen upp av intervjuer som sedan transkriberades och analyserades. Jag var i kontakt med 

sex skolor och det var två av de skolorna som valdes ut för att vara med i studien. Totalt 

intervjuades fyra respondenter angående fyra elever, två av dem var speciallärare och två var 

klasslärare. 

 

Resultatet av studien visar att det är en skillnad i uppfattning mellan klasslärarna och 

speciallärarna kring synen på åtgärdsprogram. Speciallärarna anser att åtgärdsprogram arbetas 

aktivt med och att det är ett levande dokument. Klasslärarna däremot tycker inte att det fungerar 

och att det inte arbetas efter på ett effektivt och givande sätt. Gemensamt för de som 

intervjuades är att de anser att arbetet med åtgärdsprogram har förenklats och förbättrats sedan 

kommunen införde den digitala plattformen UNIKUM. I de åtgärdsprogrammen som granskats 

står det att vårdnadshavare, klasslärare, speciallärare och elev (i tre av dokumenten) är delaktiga 

i upprättandet och utvärderingen. Under intervjuerna framkommer det dock att vårdnadshavare 

och elev inte varit med när åtgärdsprogrammet utformats eller utvärderats utan att de hade fått 

hem ett färdigt förslag som speciallärare, specialpedagog och klasslärare skrivit ihop 

tillsammans. På båda skolorna har åtgärdsprogrammen utgått från en kartläggning (även om det 

inte framgår i två av åtgärdsprogrammen) och åtgärderna som satts in är likartade och består av 

någon form av enskild intensivträning i matematik utanför klassrummet hos specialläraren i 

matematik. Det eleverna arbetat med när de är hos specialläraren är främst den grundläggande 

taluppfattningen och att stärka elevernas motivation och självkänsla inom matematik. Det sker 

ett samarbete mellan klassläraren och specialläraren för att diskutera hjälpmedel och anpassat 

arbetsmaterial i den ordinarie undervisningen.  Slutligen så fick studien även ett resultat i att 

det inte fanns så många åtgärdsprogram inom matematik på skolorna i den valda kommunen. 

Av de sex skolorna som jag kontaktade var det enbart två skolor som hade upprättade 
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åtgärdsprogram inom matematik. Tre av skolorna beskriver det som att det inte behövs 

åtgärdsprogram då de anser att eleverna får det stöd de behöver genom ledning och stimulans, 

tillgängliga lärmiljöer samt extra anpassningar i klassrummet. 
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Bilaga 1. 

 

               
     Fakulteten för lärarutbildning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-02-10 

Missivbrev 

Hej 

Jag heter Caroline Zettergren och är blivande speciallärare i matematik. Jag läser nu sista terminen på 

speciallärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad och under vårterminen skriver jag den avslutande 

magisteruppsatsen och kommer till sommaren ta min examen. 

 

I mitt examensarbete, som är ett självständigt arbete, kommer jag undersöka hur åtgärdsprogram 

upprättas, arbetas efter samt utvärderas. Syftet med undersökningen är att belysa och problematisera 

framställningarna och åtgärderna i åtgärdsprogram.   

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 

med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 

att engagera studenterna under utbildningens gång. 

Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 
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Jag kommer genomföra undersökningen i två steg där jag i det första steget granskar åtgärdsprogram 

för att sedan gå vidare och intervjua de pedagoger och eventuell annan profession som varit delaktiga i 

arbetet med åtgärdsprogrammet.  

 

Åtgärdsprogrammen avidentifieras och kommer inte kunna spåras till den berörda eleven. Intervjuerna 

avser jag att spela in men de kommer anonymiseras och raderas när undersökningen är slutförd. Det är 

bara jag och eventuellt min handledare som kommer ta del av intervjuunderlaget och de 

åtgärdsprogram som redovisas i studien. 

 

Jag kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär följande: 

- Varje deltagare deltar frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja 

medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna 

är examinerad. 

Studentens namn 

Caroline Zettergren 

………………………………………………… 

Studentens underskrift 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer 0702-621896 

E-mailadress caroline.zettergren@varberg.se 

 

Ansvarig lärare/handledare: Ingemar Holgersson 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

 

 

 

 

 

 

mailto:caroline.zettergren@varberg
http://www.hkr/
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

1. Vilken bakgrundsinformation/kartläggning har åtgärdsprogrammet utgått från? 

• Vilka var delaktiga i den (bakgrundsinformationen/kartläggningen) 

 

 

 

2. Vilka professioner var med på skolan vid upprättande av åtgärdsprogrammet? 

• Hur har vårdnadshavare och elev varit delaktiga? 

 

 

 

3. Hur har ni arbetat med eleven utefter de åtgärder ni bestämt? 

 

 

 

 

4. Har ni utvärderat eller ska ni utvärdera? 

• Hur går utvärderingen till? 

• Hur ofta utvärderar ni? 

 

 

 

5. Anser ni att åtgärdsprogrammen på er skola är levande dokument? 
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Bilaga 3. 

Bilaga till kartläggning /utredning – elev 1 

Insatser av speciallärare i matematik 

 

Att arbeta med 1-2 tillfällen/vecka: 

• Förståelse till varför man behöver kunna räkna, 

• Kunna skriva siffrorna 0-9 korrekt, 

• Få en djup förståelse för räkning och då kunna komma fram till ett antal, t.ex. hus, cm, 

ordningstal, namn/information (ex. nr på ett hus), 

• Ramsräkna till 100 med säkerhet, 

• Räkna från olika tal och starta från olika ställen på talraden, 

• Räkna bakåt från 50-0 (100-0), 

• Arbeta med antalsuppfattningen mellan 1-20, 

• Talens granne och grannens granne – både upp och ner inom talområdet 1-100, 

• Strategier i addition och subtraktion, 

• Talsorter; ental, tiotal, hundratal 
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Bilaga 4. 

Bilaga till kartläggning /utredning – elev 2 

Insatser av speciallärare i matematik 

 

Att arbeta med 2-3 tillfällen/vecka: 

• Förståelse till varför man behöver kunna räkna, 

• Kunna skriva siffrorna 0-9 korrekt, 

• Få en djup förståelse för räkning och då kunna komma fram till ett antal, t.ex. hus, cm, 

ordningstal, namn/information (ex. nr på ett hus), 

• Ramsräkna till 10 med säkerhet (-20), 

• Pekräkna (-20)  

• Räkna från olika tal och starta från olika ställen på talraden, 

• Räkna bakåt från 10-0, 

• Arbeta med antalsuppfattningen mellan 1-10 (troligen vänta med 11-20), 

• Talens granne och grannens granne – både upp och ner inom talområdet 1-10, 
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