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Sammanfattning 
Vi valt att fördjupa oss i pedagogers dokumentationsarbete utifrån den nya 
lagstiftningen som kom i juni 2014, gällande arbete kring extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram  
 
Metoden som i denna studie används är en enkätundersökning i form av ett 
onlineformulär, med möjlighet till fritextsvar, som vi analyserar både kvantitativt och 
kvalitativt. Respondenterna är yrkesverksamma pedagoger i gymnasiesärskolans olika 
program.  
 
Resultatet av studien ger en enhetlig bild av hur godtyckligt statens intentioner 
realiseras och implementeras i skolans verksamhet. Detta beroende på tjänstemännens 
tolkningar av statens givna ramar. Studien visar en stor diskrepans mellan 
respondenternas verksamheters olika implementering, förändrade arbetssätt och rutiner 
kring dokumentation, sedan lagändringen i Skollagens(2014), 3:e kap 8-9§. 
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Styrdokument tolkas, verkställs och förankras beroende på ledning, styrning och 
stimulans, maktkultur och diskurser. 
  
Resultat visar även på en ökad kollegial samverkan, då respondenterna skriver färre 
åtgärdsprogram än tidigare. Majoriteten av respondenterna talar om ett oförändrat arbete 
eller ingen förändring med Arbete kring extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Respondenterna ger även uttryck för otydliga 
direktiv, på grund av styrdokument med stort tolkningsutrymme och avsaknad av 
tydliga ramar. 
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1. Inledning 
Vi är två yrkesverksamma pedagoger med bakgrund i två olika skolformer. Vi går på 
samma utbildning men läser mot olika specialiseringar, speciallärare med specialisering 
mot utvecklingsstörning, respektive specialpedagog med inriktning mot 
gymnasieskolan. I våra respektive yrkesverksamma liv arbetar en av oss i 
grundsärskolan - träningsskola special och den andra på en yrkesförberedande 
gymnasieskola.  
 
Under vår utbildningstid har vi kunnat skönja olikheter kring uppfattningen om hur 
ändringen i Skollagen, 3:kap 8-9§ 20 (SFS1 2014:456) ska tolkas och genomföras. Till 
lagändringen kom sedan Skolverket ut med sin tolkning Arbetet kring extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014).  
 
Då de allmänna råden från 2014 ämnar stärka elevers lagliga rätt till stöd och särskilt 
stöd (SKOLFS22014:40) vill vi på ett djupare plan undersöka hur arbetssättet har 
förändrats för pedagoger i gymnasiesärskolan. Vi tolkar att de anpassningar, som är 
möjliga att utföra inom ramen för den ordinarie undervisningen, som 
Departementsrapporten (Ds3 2013:50) tar upp, behöver dokumenteras i elevens 
individuella utvecklingsplan. Det ska enligt Skolverket Arbetet kring extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, (2014) dokumenteras anpassningar.  
Även de extra anpassningar som pedagogen har utfört, när eleven riskerar att inte nå sin 
måluppfyllelse, dokumenteras. Då kontaktas rektor, som skyndsamt ska utreda och ta 
kontakt med elevhälsoteam för samverkan kring eleven. I överensstämmelse med våra 
kurskamrater och kollegor skönjer vi en samhällsutveckling, som går mot en allt mer 
dokumenterad måluppfyllelse för eleven.  
 
Vi ställer oss dock frågande till om elever verkligen gynnas av all dokumentation och 
om dokumentationen kommer eleven till godo. Genom dokumentationen har skolan 
”ryggen fri” av att skriftligt påvisa vilka insatser som har gjorts för eleven samtidigt 
som många elever inte når de uppsatta målen.  Man måste dock beakta, att den skriftliga 
pedagogiska dokumentationen ofta väger tyngre än det muntliga samtalet. Detta går då 
                                                
1 SFS- svensk författningssamling 
2 SKOLFS- Skolverkets författningssamling 
3 Ds- departementsskrivelse  
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stick i stäv med tanken om mer tid för undervisning och utveckling av denna samt för 
att stimulera och motivera elevens utveckling. Vi ser i ovanstående problematik en 
konflikt av lärarnas brist av undervisningstid. Då vi båda är aktiva pedagoger i olika 
skolformer har implementeringen av de nya allmänna råden (2014) väckt vår nyfikenhet 
och vårt intresse för hur denna process påverkar det dagliga arbetet för pedagoger. 
 
Ofta får pedagoger bristande tid för att undervisa, då detta påtalas bland annat i media, 
att pedagoger upplever i enighet med till exempel artikeln Låt lärare vara lärare och 
inte administratörer i Dagens nyheter (2013.01.14). Pedagoger får en allt mer 
administrativ roll, som varken gynnar elever eller pedagoger. Genom att ta bort onödiga 
administrativa göromål och frigöra tid och resurser för utbildning, så kan detta leda till 
att eleverna får det stöd som de behöver och har laglig rätt till. Pedagoger upplever 
frekvent stress och deras administrativa uppgifter ses ofta som en ständigt växande 
börda. Detta kan leda till att det missgynnar elevernas möjlighet att nå så långt som 
möjligt i deras kunskapsutveckling. Jenner (2006) talar om, att det är viktigt att 
pedagoger får tid för att kunna möta alla elever, utifrån deras olika förutsättningar: 
 

Det krävs att pedagogen har tillägnat sig ett förhållningssätt, som kan beskrivas med 
begrepp som perspektivseende (syftar på att gå utanför sitt eget perspektiv och, så långt 
det är möjligt, se världen med elevens/klientens ögon), professionell hållning och etisk 
hållning. Mötet har också ett pedagogiskt innehåll, det som parterna samlas kring - och 
som i stor utsträckning är mötets mening och ändamål. Huruvida detta är (i) något på 
förhand givet eller (ii) något man skapar tillsammans, får betydelse för mötets karaktär. 
Vidare påverkas mötet av kulturella aspekter (parternas vardagskultur och 
organisationskulturen) samt av samhälleliga värderingar uttryckta bl.a. i lagar, 
förordningar och styrdokument och mer allmänt i samhälleliga attityder till olika 
företeelser, t.ex. skolproblem, sociala problem och missbruk. 
 
    (Jenner, 2006, s. 9) 

 
Vi ser inom vårt kollegium att mycket tid går åt att administrera olika göromål, så som 
dokumentation kring elevens måluppfyllelse, pedagogiska kartläggningar, systematiskt 
kvalitetsarbete och individuella utvecklingsplaner. Vi befarar att denna tid idag tas från 
exempelvis det relationella elevarbetet eller utveckling av undervisning, som ska passa 
fler elever. Enligt artikeln i Dagens Nyheter (2013.01.14) går mycket tid idag åt till 
dokumentation i stället för viktat stöd och undervisning för eleverna. Eleverna behöver 
mötas av engagerade och kompetenta lärare som väcker elevernas motivation som 
artikeln i Dagens Nyheter, (2013.01.14) belyser. Lärarförbundets ordförande Johanna 
Jaara Åstrand (2015-03-20) menar att detta inte alltid är en realitet, då lärare ofta pratar 
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om att budget och administration hindrar dem från att ge eleverna det stöd dem har rätt 
till. Detta leder ofta till en metod att skjuta problemen på framtiden. Denna bedömning 
från lärarna måste få större dignitet och budgetens snäva ramar får inte äventyra 
elevernas behov och rätt. Ovanstående problematik kan utgöra ett hinder för att ge 
eleverna sitt rättsliga, faktiska stöd och minskar möjligheterna för att genomföra 
reformen. Åstrand (2015-03-20) påtalar att det krävs mer resurser och fler 
specialpedagoger och speciallärare för att säkerställa att eleverna får rätt stöd.   
 
Pedagogernas administrativa arbetsuppgifter måste minska för att ge tid för 
undervisning (Ds 2013:50,s. 7). Upplevelsen vi har, är att de nya allmänna råden (2014) 
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, är ett 
förhållningssätt i rätt riktning. Skolan är skyldig att dokumentera utifrån på vilka 
grunder och vilka insatser som görs kring eleven för att nå kunskapsmålen. Den 
obligatoriska dokumentationen, tillsammans med pedagogers erfarenheter, personliga 
tankar och åsikter ska leda fram till individens rätt till extra anpassningar, särskilt stöd 
och åtgärdsprogram. Det är en skyldighet från skolan att säkerställa lärandemiljön, 
organisera grupper, anställa behöriga kompetenta pedagoger och bereda ekonomiska 
förutsättningar, där anpassat material och andra verktyg utgör en grund för att ge en 
likvärdig utbildning.  
 
Skolverkets nya rekommendationer 2014 ser vi som ett nytt dokument att förhålla oss 
till med tre nyckelbegrepp: anpassning, extra stöd och åtgärdsprogram, samt som ett 
nytt styrdokument för oss pedagoger att tolka och förhålla vår verksamhet till.  
 
Vår tolkning av lagstiftningen är att den ska ämna stärka elevers rätt till stöd genom 
förändrade dokumentationsrutiner. Reformtätheten de senaste fyra åren kan också 
innebära förvirring och tolkningsproblematik på organisations-, grupp-, och individnivå. 
Vi är intresserade av de nya allmänna råden Arbete med extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram, (Skolverket, 2014) och vi ser dessa rekommendationer som 
en möjlighet till högre kvalitet på utredningar och åtgärdsprogram. Dock väcks våra 
tankar om tjänstemän tröttnat på nya reformer kring den förändrade lagen SKOLFS 
2014:456 om särskilt stöd. 
 
Genom att göra medvetna kloka stödåtgärder och anpassningar för eleverna ges elever 
rätt att lyckas i skolan samt deras rätt till stöd vid behov. Vi önskar i vår studie att 
undersöka, diskutera och ta reda på vad dessa begrepp kan innebära för pedagogers 
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dokumentationsarbete gällande Skolverkets (2014) rekommendationer och vad de 
innebär och hur dessa åtgärder kan utföras i den ordinarie undervisningen.   
 
 
 

2. Bakgrund 
2.1 Skolverkets rekommendationer i form av allmänna råd 
Skolverkets allmänna råd ges ut för att ge förskoleklasser och skolor rekommendationer 
för hur skollagen ska följas och tillämpas. De kan även ses som en hjälp och stöd och 
vara förtydligande för hur de nya lagförändringarna ska tillämpas i praktiken. För att få 
insikt i lagförändringar och uppkomst av allmänna råd inom elevdokumentation har vi 
en historisk tillbakablick på departementsbeslut och uppdrag från regeringen.  
 
”Första gången som åtgärdsprogram omnämndes var i utredningen för skolans inre 
arbete (SOU4 1974:53) där elev och föräldrar nämns som aktiva parter i arbetet kring 
elevers skolsvårigheter” (Gadler, 2011, s. 94). Grunddokumentet angående 
åtgärdsprogram kommer dock först 1985. Asp-Onsjö (2013) talar om att sedan 2001 är 
skolan skyldig att upprätta åtgärdsprogram till att även omfatta elever i särskolan och 
gymnasieskolan (SFS 2000:1108, kap 5 § 1). Asp-Onsjö (2013, s.15) hänvisar vidare 
till: Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser, 1; Särskoleförordningen 5 
kap. Särskilda stödinsatser, 1; Specialskoleförordningen 6 kap. Särskilda stödinsatser; 
Fristående skolor 1 kap. Fristående grundskolor och fristående grundsärskolor, 
Åtgärdsprogram 5 a § (Asp-Onsjö .21013,s.15). 
 
Departementsbeslut som presenteras i Sveriges riksdag är viktiga då de kan leda till 
förslag på lagändringar. Intresset för en lägre grad av dokumentation har väckt tankar 
och funderingar om mindre skriftlig elevdokumentation och förändrat arbete för 
arbetslag och skolor utifrån de nya råden.  
 
Regeringen gav utbildningsdepartementet i uppdrag att utreda lärarnas 
dokumentationsbörda och då särskilt gällande åtgärdsprogram. I denna utredning kring 
pedagogers administrativa göromål undersöktes arbetet kring individuella 
utvecklingsplaner, betygsbedömning med mera, vilket ledde till en ändring av allmänna 
råden för åtgärdsprogram, (2008). Dessa nya allmänna råd för åtgärdsprogram 

                                                
4 SOU- Statens offentliga utredningar 
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(SKOLFS:2008) gav instruktioner för hur åtgärdsprogrammen skulle utformas, följas 
upp och utvärderas.   
 
Departementsremissen 2013: 50, som föregicks av uppdraget till 
utbildningsdepartementet U 2012: E, att undersöka lärares tid för administrativa 
uppgifter, visar att myndigheten avfärdar dess innehåll. Lärarna behöver få mer tid för 
eleverna. I Sveriges riksdags kommittéberättelse Uppdrag om lärares administrativa 
arbete (U2012:E), resoneras det om åtgärder gällande lärarnas dokumentationsbörda. 
Rapporten (U2012:E) dömdes ut och en ny utredning tillsattes.  Departementsrapporten 
(Ds 2013:50) visade på att undervisningen ska vara utformad för att stödja alla elever 
och kunna möta så många elever som möjligt inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Enligt utbildningsdepartementets utredning (Ds 2013:50) formuleras 
följande: ”Uppdraget innebär att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas 
och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och 
behov av stöd säkerställs.” (a.a. sid.7). Detta mynnade ut i att ovanstående 
rekommendationer hävdes (SKOLFS 2013:08). Asp-Onsjö (2013) menar vidare att 
lagförslaget (Ds 2013:50) kan innebära dödsstöten för en likvärdig skola då elevers rätt 
till stöd och för elever som riskerar att inte nå målen nu ska inkluderas i skolans vanliga 
verksamhet utan extra resurser. Skolverket gav ännu en gång ut nya rekommendationer 
för hur åtgärdsprogrammen ska utformas, uppföljas och utvärderas. Detta skedde efter 
regeringskansliets utredning Tid för undervisning krav för åtgärdsprogram (2013/14: 
Ub5U19) som utmynnade i att Skolverket kom ut med ytterligare rekommendationer 
och kommentarer i juli 2014 Arbete för extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Detta leder till ett lagförslag som ledde till ändringar i lagen 2014-07-
05. Så här ser den nya skollagen SFS 2014:456 ut kring extra anpassningar som trädde i 
kraft 5:e juli 2014: 
 

5a§ Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 
från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. 
 
8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 
från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

                                                
5 UbU- utbildningsutskottet betänkande 
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undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta 
att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 
stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 
sådant stöd. 

SFS 2014:456 
 

Skollagen är ett bindande nationellt styrdokument, som innehåller grundläggande 
bestämmelser om utbildningen i alla skolformer. Den är stiftad av riksdagen och 
innehåller även övergripande riktlinjer och mål för utbildningen.  
 
 
2.2 Samhällsutveckling och politisk styrning 
Dagens skola påverkas av den politiska styrningen på både nationell och kommunal 
nivå. Därför kan arbetet se olika ut beroende på i vilken kommun skolan är belägen. 
Nilholm (2008) ställer sig frågan om politik gör skillnad i utbildningssammanhang:  
 

Hur arbetet med elever ”i behov av särskilt stöd” bör bedrivas är en kontroversiell fråga 
bland forskare, såväl internationellt (Brantlinger, 1997), som nationellt (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001). Peder Haug (1998), menar att skilda synsätt på hur detta 
arbete bör bedrivas kan ses som uttryck för olika utbildningspolitiska ideologier. Å ena 
sidan en innovativ utbildningspolitik rotad i ideal om gemenskap och deltagardemokrati, å 
andra sidan en restaurerande utbildningspolitik som bygger på tanken om kompensation för 
individuella tillkortakommanden, ofta i segregerande former. 

             (Nilholm 2008, s.110) 
 

Samhällsutvecklingen är enligt Granberg och Ohlsson (2009) en lärande organisation. 
För att kunna möta och anpassa sig efter samhällets krav behövs det kompetens och 
kompentensutveckling, då ökade krav på effektivitet medför behov av nya kunskaper 
samt den snabba utvecklingen av informationsteknik i vårt informationssamhälle. De 
båda författarna talar om att förändring och lärande, förstärker varandra. Ju mer 
samhället utvecklas desto mer kunskap behövs hos medborgarna. Dagens samhälle tar 
idag för givet att medborgarna har tillgång till ny teknik och även praktiskt kan använda 
den som förutsättning för rätten till en likvärdig utbildning oavsett socioekonomisk 
bakgrund Quennerstedt (2007). Quennerstedt, (2007) talar om  
 
           Principen om en likvärdig utbildning är en underliggande drivkraft till dessa 

politiskt- ideologiskt grundade handlingar, men vilken likvärdighetstolkning 
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som får genomslag i kommunens sätt att organisera och finansiera sin skola beror 
på den politiska majoriteten i kommunen.   

( Quennerstedt, 2007, s. 61) 
      

Den socioekonomiska bakgrunden kan ha stor betydelse eftersom individer riskerar att 
mista sin lagliga rätt på grund av bristande ekonomiska förutsättningar. Detta kan 
medföra en påtaglig risk att som samhällsmedborgare bli exkluderad, klassificerad och 
stigmatiserad. Samhällets normer menar Goffman (2014) utgör en anpassning till att 
eftersträva normalitet där det avvikande ofta leder till en kamp- eller konfliktsituation.  
 
Aspelin (2010) resonerar kring filosofen Bubers syn på pedagogikens mål att utbilda 
humanister och arbeta för en mänskligare värld. Buber ser läraryrket som ett av de 
viktigaste yrken, vilket utgör samhällets grund. Lindensjö och Lundgren (2000) menar 
att för säkerställa att alla elever ska få en utbildning som är likvärdig, krävs det att det 
vidtas särskilda åtgärder. Generella reformer är nödvändigt, då det annars kan 
missgynna vissa grupper som har svårt att själva utnyttja förbättrade möjligheter. De 
resonerar vidare om hur avgörande regelstyrda punkter förvandlas till en målstyrning.  
 
Liljequist (1999) anser att läroplanen utgör det grundläggande pedagogiska styrmedlet 
för skolans enskilda elever. I läroplanen uttrycks det hur skolan ska bedrivas i 
detaljerade föreskrifter. Genom att granska tidigare läroplaner är det lätt att skönja 
samhällsutveckling, värderingar och normer med dess syn på elever. Förutom skolans 
roll som kunskapsförmedlare ska den även fostra. Fostran kan ske genom att förmedla 
värderingar, vanor och attityder som alla har stor betydelse för utveckling av elever. 
Elever lär sig både på fritiden och i skolan genom självdisciplin och att anpassa sig till 
att samspela med andra människor (a.a.).  
 
2.3 Begrepp och förklaringsmodeller  
Nedan presenteras en schematisk och överskådlig bild av de olika stegen som utformas 
för elever i behov av anpassningar, särskilt stöd då de elever som riskerar att inte nå 
målen. Efter bilden förklarar vi varje nivås innebörd av arbetet med de nya allmänna 
råden (2014). De tre nivåerna är anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Vi tar 
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även upp hur stödinsatser betraktas ur begreppet Ledning och stimulans. 

 
En modell över arbetsgången med stödinsatser. Skolverket, (2014, s. 15) 
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2.3.1 Ledning och stimulans 
Enligt Skolverkets (20146) ska stödinsatser betraktas under bestämmelserna om ledning 
och stimulans där skolan har ett uppdrag av kompensatoriskt slag. ”Utbildningen ska ta 
hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i 
deras förutsättningar,”(a.a. 2014, s. 10).  I kontrast till ledning och stimulans där alla 
elever innefattas, upprättas åtgärdsprogram för individen med vårdnadshavares 
medgivande. Verksamheten måste därför organiseras på individ-, grupp- och skolnivå 
vilket skapar förutsättningar för elevernas utveckling och deras möjlighet att nå 
utbildningens mål så långt som möjligt.  
 
För att nå de olika kunskapskrav som finns motverkas eventuella konsekvenser av en 
funktionsnedsättning genom att ge stöd. Utöver stimulans och ledning som sker i den 
allmänna undervisningen måste en del elever i behov av ytterligare stöd ges. För att alla 
elever ska utvecklas mot utbildningens mål bör adekvata och tidiga stödinsatser ges till 
alla elever. Det är av största vikt hur organisationen kring gruppen och eleven ser ut 
innan den riktade stödinsatsen för individen sätts in.  
 
2.3.2 Elever i behov av särskilt stöd 
Nilholm (2008) menar att definitionen av en elev ”i behov av särskilt stöd” ofta ses som 
en viktig uppgift. Särskilt stöd grundar sig i grundskoleförordningen (SFS:1997:599), 
där stödundervisningen är den allra vanligaste formen av särskilt stöd och ges till elever 
som befarar att inte nå kunskapskraven.  Ljusberg (2009) påpekar att det ofta är 
stigmatiserande och stämplande för eleverna som exkluderas och som ibland placeras i 
särskilda undervisningsgrupper. Eleverna ser ofta sitt skolmisslyckande ur ett 
bristperspektiv och Ljusberg (2009) poängterar, att eleverna har svårt för att utveckla 
socialisation och lärande genom denna särskiljande undervisningsform.  
 
2.3.3 Arbete med extra anpassningar 
Enligt Skolverket (2015) sker extra anpassningar ofta inom ramen för den ordinarie 
undervisningen och har en stöttande funktion för vissa elever. För att genomföra extra 
anpassningar krävs dock inget formellt beslut utan dessa kan genomföras av både 
                                                
6 Från och med detta avsnitt kommer vi att benämna Skolverkets  allmänna råd Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) med Skolverket 
(2014). 
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pedagoger och annan skolpersonal men ska skriftligen dokumenteras i elevens 
utvecklingsplan. Extra anpassningar kan exempelvis vara utrustning, hjälp med 
lästräning, struktur och planering samt enstaka insatser av specialpedagogisk karaktär 
Skolverket, (2015). 
 
Extra anpassningar är enligt Skolverkets (2014): 
  

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig 
att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen.  
Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.  
Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av 
de allmänna råden, samt för fritidshemmet. 
  (Skolverket, 2014, s.11) 3kap. 2§ och 5a§ skollagen. 

 
Skolverkets (2014) illustration (se s.10) förtydligar arbetsgången vad det gäller elever 
som riskerar att inte nå kunskapskraven. Den visar att extra anpassningar ligger på nivå 
två i stödinsatsgången. Först måste dock pedagogerna uppmärksamma att eleven inte 
utvecklas i gynnsam riktning mot kursen kunskapsmålen.  
 
2.3.4 Arbete med särskilt stöd 
Skolverket (2015) påvisar att enligt skollagen ska särskilt stöd ges till elev i dess 
grupptillhörighet. Elevens behov av särskilt stöd behöver utredas då det även kan finnas 
andra svårigheter i skolsituationen. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska 
beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram utarbetas. Exempel på särskilt stöd kan vara 
anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller elevassistent och det särskilda 
stödet kan behövas både under kortare och längre tid. Orsakerna till behov av extra 
anpassningar kan vara sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättningar eller andra 
orsaker, som försvårar för eleven att tillgodogöra sig undervisningen (Skolverket 2015). 
 
Arbete med särskilt stöd är enligt Skolverket (2014): 
 

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av 
mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 
skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
 
12 Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och 
varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra 
anpassningar. 
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Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer som berörs av de här 
allmänna råden, förutom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt 
utbildning i svenska för invandrare. Bestämmelserna gäller även för fritidshemmet. 
 
13 Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 
  (Skolverket, 2014, s.11) 3 kap. 2§ och 6§ skollagen. 
 

Behovet av särskilt stöd utreds skyndsamt efter att nivå två i stödinsatskedjan inte 
anses tillräckligt även om anpassningarna har intensifierats. Om utredningen av 
elevens studiesituation visar att eleven är i behov av särskilt stöd utarbetas ett 
åtgärdsprogram enligt arbetsgången (se bild s.10).   

 
2.3.5 Arbete med åtgärdsprogram 
Skolverket (2015) menar att åtgärdsprogram är ett dokument för elevens planerade 
utbildning och utvärdering. I programmet ska det tydligt belysa elevens behov av 
särskilt stöd och hur detta ska tillgodoses. Ifall utredningen påvisar att elev inte är i 
behov av särskilt stöd måste rektor besluta att det inte ska upprättas något program. 
Skolan är skyldig att kontinuerligt utvärdera och följa upp åtgärderna. Det är därför av 
stor vikt att sätta ut datum för utvärdering samt utse vem som ska utföra denna 
uppföljning och arkivera dokumentet på rätt sätt. Åtgärdsprogram går att överklaga till 
Skolväsendets överklagandenämnd och programmet skall ha upprättats i samråd med 
elevhälsan samt att vårdnadshavare och elev har berikats möjlighet till deltagande i 
själva upprättandet, enligt Skolverket (2015). 
 
 
Arbete med åtgärdsprogram är enligt Skolverkets (2014):  
 
 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska hon eller han ges sådant 
stöd och ett åtgärdsprogram utarbetas. 
I det praktiska arbetet fungerar åtgärdsprogrammet som ett stöd vid planeringen och 
genomförandet av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Samtidigt är det en 
skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd samt vilka åtgärder som ska vidtas. 
Ett åtgärdsprogram gäller vid den skolenhet där det har beslutats, men det kan även 
fungera som ett värdefullt informationsunderlag vid elevens övergång till en annan 
skolenhet. 

   Skolverket, 2014, s. 14 3 kap. 8-9§§ skollagen. 
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2.3.6  Rektor och ledning 
Efter Skolinspektionens granskning (2010) finner de att rektorer ofta brister i sin direkta 
undervisningskontakt samt i pedagogernas klassrumsarbete men även med anpassade 
lokala dokument utifrån styrdokumenten. Det brister ofta i det pedagogiska ledarskapet 
och måste enligt förslaget förbättras genom nya rektorsutbildningar med 
fördjupningsutbildningar som ska leda till samsyn över hur rektorers uppdrag ska 
utföras, för högre måluppfyllelse för eleverna. I rapportens slutord står det att läsa om 
den lokala styrkedjan.  
 
Skolhuvudmannens skyldighet är, enligt Skolverket (2015), att alla elever ska utvecklas 
och stimuleras så långt de kan inom målen med utbildningen. Detta ska genomföras 
genom ledning, stimulans samt att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och en 
strävan efter att möjliggöra för att alla elever ska tillgodogöra sig sin undervisning. 
Rektorer, huvudmän och annan berörd skolpersonal ska uppmärksamma och anpassa 
verksamheten, skapa organisatoriska förutsättningar för elevers olika behov vid till 
exempel resursfördelning, val av metoder, anpassningar och arbetssätt. Enligt 
Skolverket (2015) är det alltid rektorns ansvar att implementering av lagförändringar 
verkställs i skolan. Detta kan till exempel ske på kompetensutvecklingsdagar, 
information från ledning eller med lokala arbetsplaner där skolans rutiner förstärks. 
Rektor erhåller anmälningar från personal om en elev befaras att inte nå de lägst ställda 
kunskapskraven trots stimulans, stöd och extra anpassningar. Det är då rektor som är 
ytterst ansvarig ska initiera att en skyndsam utredning påbörjas. Utredningarnas karaktär 
och tidsåtgång för dessa kan se olika ut beroende på omfattningen av elevens svårighet. 
Skyndsamt är därför ett mycket vagt begrepp och ger därför inte heller någon direkt 
tidsram. Det är också rektor som beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas och att 
särskilt stöd för eleven ska sättas in. Rektor ska även besluta om att inte upprätta något 
åtgärdsprogram om utredningen påvisar, att det inte är aktuellt med särskilt stöd för 
eleven. Rektor kan även få tillbaka ett ärende från Skolväsendets överklagandenämnd 
för ny prövning om det överklagande beslutet upphävs (Skolverket 2015).    
 
Enligt gymnasieförordningen kapitel 9 5§ beslutar rektor även om vissa stödåtgärder 
(Gymnasieförordning 2013:359). 
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5 § Rektorn fattar beslut enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ efter det att eleven och berörda lärare har 
fått yttra sig. Om eleven inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, ska även 
elevens vårdnadshavare yttra sig.  

Förordning (2013:359) 
 
Om rektorns roll och styrkedjan återfinns i SOU rapport (2015:22) med ett 
författningsförslag till ändring av skollagen (2010:800). Förslaget grundar sig på och 
utgår ifrån, forskning kring framgångsfaktorer, gällande rektorernas ledarskap. 
Utredningens uppdrag var att undersöka rektorers arbetssituation i syfte att stärka 
elevers måluppfyllelse.  
 
Ytterligare utredningar vi tittat närmare på är SOU:2015:22 där Nihlfors & Johansson 
(2013) menar ”att samstämmigheten mellan statens krav och skolledarnas egna krav är 
klart större än när det gäller de krav som rektorer upplever från huvudmännen” (a.a. sid. 
38-39). För att det ska fungera och för elevers framgång och skolans bästa, måste 
rektorerna få bra styrning, ett gott stöd och tydlig ledning för sitt uppdrag ifrån 
huvudmännen. Inom skolväsendet är huvudmannens centrala uppgift att kontinuerligt 
och systematiskt analysera, planera och utveckla verksamheten samt följa upp så väl 
värdegrundsarbetet och kunskapsresultat. Rektorernas uppdrag är av stor vikt för 
verksamhetens utveckling och kvalité men ofta upplever rektorerna tidsbrist på grund av 
administrativa göromål. Genom tydligare ledningsroll för rektorer skulle lärare bli mer 
motiverade och måluppfyllelse och effektivitet skulle sannolikt öka med ett större lärar- 
och rektorinflytande. Rektorer påpekar också ofta att de ekonomiska ramarna samt 
resurser ses som hinder i verksamheterna. 
 
 
2.4 Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan ska ge elever med en utredd och dokumenterad utvecklingsstörning, 
en anpassad utbildning. Ineland, Molin och Sauer (2009) påpekar vikten av olika 
skolformer för att inkluderingstanken ska bli verklighet måste speciella behov hos 
ungdomar och barn tillgodoses, när de bedöms att de i den reguljära skolformen inte har 
möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Särskolan ska kompensera elever i behov av 
särskilt stöd, så att de kan ta del av samhällets gemenskap samt att det svenska 
samhällets ordinarie skola inte är kapabel att ta tillvara på alla elevers resurser, (a.a., 
2009). Efter att ha fullgjort nio-årig grundsärskola mottas eleverna i gymnasiesärskolan. 
Utbildningen ska ge en god grund för fortsatta studier, för yrkesverksamhet och även 
för att kunna delta aktivt som samhällsmedborgare samt för en personlig utveckling. 
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Skolformen är en frivillig skolform för elever med en intellektuell funktionsnedsättning 
och är en fyraårig utbildning.  
 
Jacobsson och Nilsson (2011) talar om intellektuell funktionsnedsättning som ett nytt 
begrepp för utvecklingsstörning, vilket innebär bristande förmåga  att klara den dagliga 
livsföringen. Det är det omgivande samhället som definierar synsättet på 
utvecklingsstörning. Elevers svårigheter med kognitiva funktioner tillsammans med  
eventuell diagnos, bygger på deras intelligens och deras förmåga att utveckla adaptiva 
beteenden. Det finns cirka 1-2 procent personer med utvecklingsstörning i Sverige. 
Kylén (1979) ser människan som en helhet där funktionsnedsättningen ses i sitt 
sammanhang. Hans utgångspunkt för våra handlingar är motivation, vilja och känslor. 
Utvecklingsstörning hindrar inte innehållet i någons upplevelser och tankar, utan 
möjligheterna som ges för ett gott liv.  
 
 
Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan enligt SFS 2010:800: 
 

Utbildningens syfte 
2 § Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en 
för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap 
och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 
kunskaper. 
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de 
kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i 
motsvarande utbildning. 
Av 29 kap. 8 § följer att det som sägs i denna lag om ungdomar 
med utvecklingsstörning ska gälla också för vissa andra 
ungdomar.  

Lag (2012:109) 
 
I gymnasiesärskolan finns det nationella och individuella program med möjlighet att 
läsa ämnen eller ämnesområden från gymnasieskolans programutbud. I Sverige minskar 
antalet elever i gymnasiesärskola som en följd av minskat elevantal i grundsärskolan 
eftersom det nu finns möjlighet att välja gymnasieskolans introduktionsprogram. 
Elevantalet i gymnasiesärskolan har minskat med nio procent från läsåret 2013/2014. 
Det går nu drygt 7000 elever i gymnasiesärskolan.   Det finns nio yrkesinriktade 
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program och ett individuellt program som alla ska förbereda eleven till ett 
självständighet liv, ett yrkesliv och för vissa till fortsatta studier i folkhögskola 
Skolverket (2013). Läroplanen för gymnasiesärskolan GySär (2011) är fastställd av 
regeringen och anger grundläggande mål, riktlinjer och skolans värdegrund. Individuell 
studieplan ska upprättas för varje elev och skall kontinuerligt följas upp samt innehålla 
elevens valda program och kurser.  
 
Vår problematisering är att i föreliggande examensarbete undersöka ändringen av 
Skollagen 3:e kapitlet 8-9§ 20 (SFS7 2014:456) samt Skolverkets allmänna råd Arbetet 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och hur detta genom 
sin praktiska implementering i skolan kan ha påverkat pedagogernas 
dokumentationsarbete och på vilket sätt det har stärkt alla elevers rätt till stöd.  
 
Vi intresserar oss för hur Skolverkets (2014)  allmänna råd Arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, tas emot, tolkas och vad detta har för 
betydelse för pedagogerna och eleverna. Vi önskar därför fördjupa oss i hur dessa 
allmänna råd (Skolverket, 2014), har påverkat pedagogers arbete och pedagogisk 
dokumentation.  Med pedagogisk dokumentation avser vi skriftliga kartläggningar, 
individuella utvecklingsplaner, pedagogiska utredningar, observationer med mera. Vi 
som arbetar i skolan har tolkningsbara och vida styrdokument som bidrar till 
pedagogers olika syn på dokumentationsskyldighet. 
 
 
Vi är därför extra intresserade av styrdokumentens genomslagskraft och dess betydelse 
för pedagogers dokumentationsarbete i praktiken inom gymnasiesärskolan och i arbetet 
kring elever i behov av stöd. Utifrån vår yrkeserfarenhet har vi fått till oss att det finns 
uppfattningar bland pedagoger och personal inom gymnasiesärskolan,  som en särskild 
skolform, som redan utgör en egen anpassning i sig. 
 
 

3. Syfte 
Syftet är att undersöka hur Skolverkets allmänna råd Arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) har fallit ut. Syftet är vidare att studera vilken 
makt och tolkningsförfarande pedagoger kan ha som tjänstemän vid implementering av 

                                                
7 SFS- svensk författnings samling 
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nya styrdokument samt dess påverkan för pedagogers dokumentationsarbete i 
gymnasiesärskolan, för att nå alla elever.  
 
3.1 Frågeställningar: 
 

● Hur tolkar pedagoger  lagändringen  i Skollagen  (2014), 3:e kap 8-9§?  
● Vilken dokumentation upprättas för elever i svårigheter i gymnasiesärskolan? 
● Hur har Skolverkets nya allmänna råd Arbetet med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram (2014) påverkat verksamheten i gymnasiesärskolan? 
 
 

4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
4.1 Talet om en skola för alla 
Syftet och upplägget i Assarsons (2007) avhandling är att hon sätter språket i centrum, 
samt att hon genom en diskursanalytisk ansats fångar in pedagogers uppdrag. Hon 
belyser hur uppdragen förhandlas, omgestaltas och gestaltas. Hon ser konstruktioner där 
vetenskap och politik möts genom till exempel samarbete och konkurrens, att språket 
leder till förändringar och möjligheter samt till nyskapande och kreativa lösningar i 
praktiken. Författaren påpekar vidare att politiska intressen och forskning inom 
vetenskapliga fält varierar historiskt över tid och är betydelsefulla för utbildning och 
skola.  
 

4.2 Elevdokumentation, åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner 

Asp-Onsjö (2006) beskriver utifrån sin fallstudie i en kommun om det skrivna ordets 
makt, stämpling och vikten av de dokumenterade ordens olika värde och laddningar i 
sin studie. Hon beskriver det skrivna orden, gentemot de muntliga samt genus betydelse 
för synen på elever. Hon resonerar vidare kring arbetslagets betydelse, för hur till 
exempel upprättandet av åtgärdsprogram, arkivering samt hantering av dessa kan se 
spridda ut, på de olika skolor hon studerat i sin avhandling. Författaren diskuterar kring 
kategorisering av elever med problematik och resonerar om begreppet inkludering samt 
de olika diskursernas betydelse med arbetet kring synen på åtgärdsprogram. Hon påtalar 
även samtalets betydelse vid utarbetningen av programmen. Hennes teoretiska ramverk 
grundar sig på ett sociokulturellt/didaktiskt perspektiv (a.a. 2006).  
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Asp- Onsjö (2012) resonerar vidare kring dokumentation, som en starkt växande och 
viktigt inslag i dagens skola, men även i samhället i stort. Hon menar på, att vi både 
offentligt och privat, skönjer en tilltagande dokumentationsiver. Dokumentation kan 
fylla olika funktioner och dimensioner samt att vi genom dokumentation kan ge en stark 
bild av hur samhället utvecklas. Hon menar att individuella utvecklingsplaner, 
åtgärdsprogram och annan dokumentation, mer ska ses som separata fenomen, som inte 
alltid gynnar eleven då deras föräldrar som till exempel kommer från svagt socio-
ekonomiska förhållanden inte alltid kan göra sina röster hörda. Det är först när 
dokumenteten samverkar, som dokumentationen kring eleven kan skapa bättre 
förutsättningar och om dokumenten verkligen styr handlandet och synsättet kring 
elevens hela situation. Genom en generell ökning av kvalitetssäkringar och 
dokumentationskrav menar hon att tid ofta tas från det ofta relationsorienterade arbetet 
med människor. Då detta påtagligt tar mycket tid i anspråk kan det således utgöra ett 
hinder, genom att den minskar och hotar möjligheterna till att inom arbetet bibehålla 
kvaliteten. Författaren talar vidare om ifrågasatta livsformer och det absoluta vetandet, 
där sanning och verklighet spelar en central roll i människors liv. Dokument med dess 
dokumentation kan skapa en egen mentalitet som vi medborgare blir involverade i, 
genom personliga dokument och om vårt sätt att leva (a.a 2012). 
 
Asp-Onsjö (2013) beskriver hur vi kategoriserar elever som är i behov av särskilt stöd. 
Detta kopplas till en dimension av moral då pedagogers arbete utgörs av hur de 
beskriver och uppfattar elevens problematik som hennes eller hans. De professionella 
skapar bildningen genom samtal och på så vis elevens identitet. Elever uppmanas till 
pedagogernas moraliska ideal och till förbättring av sin inställning till vuxna samt till 
sitt skolarbete. Hon ser det som lärarnas uppgift, att på ett så smidigt sätt som möjligt 
leverera elevens begränsade resurser, så att alla parter upplever detta som rättvist. 
Vårdnadshavarens roll ser hon främst som att godkänna de beslutande åtgärderna och i 
och med denna syn så premieras personalens och skolans behov (a.a 2013). 
 
Asp-Onsjö (2013) talar vidare om en dialogisk praktik, där det är oerhört viktigt med en 
öppen dialog mellan aktörerna, kring en elev i behov av stöd (a.a. 2013). Det är då 
möjligt att synliggöra de olika professionernas skilda syn, röster och perspektiv, samt en 
möjlighet till att erhålla ett helikopterperspektiv. Hon ser en risk med att det finns olika 
stort inflytande, att det är lätt att passivisera eleven och genom att någon annan hela 
tiden vet bättre och tar ansvar i en omsorgsinriktad praktik. I dess motsats finns den 
diagnostiska praktiken med fastställda kriterier och diagnoser från den mer 
framskjutande medicinska professionen. Deras synpunkter rankas ofta högre och får 
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vanligtvis en större dignitet i praktiken än skolans personals yttrande kring eleven. Detta 
kan i värsta fall leda till en delegationspraktik, där befogenheter och ansvar läggs på 
någon annan än läraren.  Det är alltså mycket vanligt att experter som till exempel 
psykologer, läkare och logopeders utlåtande ger starka avtryck för synen på elevens 
behov (a.a. 2013).  
 
Asp-Onsjö (2013), ger även råd till arbetslag och skolor som stöd till pedagogers 
dokumentation kring elever. Hon ser vikten av att aktivt vara för, en generell 
inkludering och mångfald, då särskilt stöd ofta ges i vissa situationer och under 
begränsad tid. Författaren ger uttryck för att det är mycket gynnsamt för elever att få 
struktur och att dela upp målen till delmål. Elever får då ofta en motiverande upplevelse 
av att lyckas och ork att för att jobba vidare. Vårdnadshavarens syn och åsikter måste 
också tas tillvara och de ska vara aktiva aktörer i utformningen av åtgärdsprogram. 
Elevplanernas formuleringar är av stor betydelse för elevers framgång för en mer 
gynnsam skolsituation med t.ex. åtgärdsprogram. Rektor bör alltid läsa igenom 
dokumenten kring en elev före arkivering. 
 
Det gäller att analysera många möjliga orsaker till elevens svårigheter samt att 
kontinuerligt utvärdera och följa upp insatserna från skolans sida och inte beskriva 
elever med dess personliga egenskaper. Receptet kan enligt författaren vara att noggrant 
kartlägga vid vilka tillfällen som eleven inte får möjlighet till att lyckas och genom att 
lyfta blicken bort från eleven till att se kopplingar i omgivningen t.ex. till 
undervisningssituationer och i lärandemiljön. Hon ser i första hand åtgärdsprogram som 
ett verktyg för anpassning i den undervisande situationen och till elevens ordinarie 
grupp eller klass, där mål och åtgärder ska vara utvärderingsbara. Genom dialog och 
samarbete i arbetslag kan man förtydliga elevens problematik genom att se till 
samhälleliga påverkans faktorer och åskådliggöra pedagogiska strategier. Detta arbete är 
en stor motståndskraft till det individfokuserande synsätt som vanligtvis ofta råder ute i 
praktik. I sin studie ser hon ytliga skillnader i arbetet med åtgärdsprogram och varje 
skola har sina traditioner och sin historia som ger egna sätt till problemlösning och sätt 
att kommunicera. Dessa karaktäristiska drag är ofta avgörande för en elevs 
skolframgång (a.a. 2013). 
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4.3 Skolans elevdokumentation om genus, makt, identitet och styrning 
Andreasson (2007) tar upp att lärarna behöver extra utbildning i att upprätta dokument. 
Det råder en stark trend inom skolan av idag att dokumentera och då speciellt 
elevdokumentation i form av elevplaner, kartläggningar, individuella utvecklingsplaner 
samt åtgärdsprogram. Författaren ser den ökade dokumentationen mycket beroende av 
att cirka 20 procent av grundskolans elever har någon form av bedömd skolsvårighet. 
Det ökade behovet av särskilt stöd kräver både planering, utvärdering och uppföljning 
samt upprättande av elevplaner som till exempel åtgärdsprogram. Hon talar vidare om 
att man ofta oreflekterat skriver om elevers svårigheter utan att tänka på de skrivna 
ordens betydelse över tid och som identitetsskapande verktyg. Författaren ser 
konstruktioner av identiteter genom att belysa elevens karakteristiska drag och 
tillkortakommanden.  Författaren ser en hegemonisk8 diskurs i framskrivningen av 
elevers svårigheter och noterar att skolans styrdokument och staten sätter ramarna för 
identitetskonstruktioner och problembeskrivningar (a.a, 2007).  
 
Andreasson (2007) ser diskursens nodalpunkter9 som motivation, ansvar, 
självständighet och den sociala kompetensen som närmast en förutsättning för själva 
lärandet i textens formuleringar som följer eleven. Författaren noterar, att de skrivna 
problembeskrivningarna ofta handlar om beteende, attityder, bristande förmågor och att 
det sällan fokuserar på pedagogiska frågeställningar. Det är inte enbart det 
kunskapsmässiga som dokumenteras, utan även moraliska och sociala 
aspekter.  Eleverna exemplifieras och särskiljs genom jämförelser med diskursens 
mönsterelev och hur de inte är.   Hon ser även att det kan uppstå betydande problematik 
med att elever själva skriver under sin elevplan med sina dokumenterade 
svårigheter.  De bedömda svårigheterna ligger ofta till grund för vilka identiteter som 
eleverna erbjuds samt att svårigheterna ofta är kopplade till genus. Hennes resultat 
påvisar att våra könsbundna föreställningar tränger in i elevplanerna men också av 
vilket stöd eleven erbjuds. I sin avhandling föreslår (a.a) att det krävs kunskap och 
medvetenhet om språkets påverkan och betydelse men samtidigt föra pedagogiska 
samtal om möjliga förändringar med hjälp av språk i sin analys visar hon även på att det 
är styrdokument och stat som utgör de yttre ramarna för skolans verksamhet. Författaren 
ser dock ofta att elevplaner kan få motsatt verkan för eleven. "De elever som skrivs 
                                                
8 Hegemonisk-maktfullkomlighet och maktstrukturer 
9 Nodalpunkt- En nodalpunkt kan även definieras som ett ”privilegierat tecken” och det är kring dessa 
som begrepp ordnas och får sin betydelse – positiv eller negativ. En nodalpunkt får först en betydelse i 
samband med andra begrepp (Winther, Phillips 1999: 33) 
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fram i denna studies elevplaner är emellertid representanter för det motsatta och blir 
därmed definierade som ’Elever i behov av särskilt stöd’ ", (Andreasson 2007,s. 128). 
Hon ser behovet hos pedagogerna att kontrollera och disciplinera osäkerheten för att 
utföra hanterbara former för det genom att identifiera riskbeteenden och riskgrupper. 
Beroende på pedagogers yrkesskicklighet, föreställningar och skolans rutiner blir den 
enskilda individen bedömd och definierad. Elevers problematik uppfattas olika och efter 
pedagogens sätt att hantera svårigheter Exempel på svårigheter är att de 
beteendemässiga- och psykosociala problemen ofta representeras av pojkar. 
Svårigheterna kan ta sig uttryck som t.ex. koncentrationssvårigheter, bristande social 
kompetens och om vikten av att anstränga sig och viljan att arbeta. Hon ser i sin studie 
att pedagoger skriver om betydelsen av att medvetandegöra elever om dess svårigheter 
och ofta om elevers behov av struktur med mera. Hon diskuterar vidare om anpassning 
som ett nyckelord av moralisk karaktär med skolans normer och regler i fokus. Det 
handlar således om ett anpassningstänkande som har historiska rötter ända in på 30- 
talet då asocialitet, missanpassning och rashygien var viktiga i den sociala debatten. I 
elevtexterna ser vi resterna av detta tänkande då moraliska, psykologiska och 
normöverskridande beteenden ofta skriva fram. En annan viktig aspekt hon har funnit är 
att det i elevplanerna ofta skrivs hur experter varnar för elevens framtidsutsikter för att 
tillgodose behov av elevers stödinsatser. Exempel på detta är ett slags hot om elevens 
framtid som är bäddad för problem (a.a., 2007). 
 
Hon talar även om att cirka 20 procent av grundskolans elever är i behov av särskilt 
stöd, antalet eskalerar och att skolsvårigheter visar sig oftare hos pojkar än hos flickor. 
Hon påvisar skolans sociala fostransmål som en bas för kunskapsinhämtning. Hon 
resonerar om vikten av att reflektera över texter i elevers individuella utvecklingsplaner 
och påtalar förändring genom språkets många möjligheter. Skolan formar gärna om 
elever till autonoma och självreglerande ”utbildningssubjekt”.  
 
Pedagogernas etiska uppdrag, menar Andreasson och Asplund Carlsson (2014), handlar 
om respekt mellan människor och är mycket viktigt att beakta vid upprättandet av en 
elevplan. Hon beskriver också elevers beroendeställning till pedagoger, då makt är en 
viktig ingrediens genom olika tekniker för normalisering. Maktprocesser kan ses ur 
både negativ och positiv synvinkel samt vad maktprocessernas konsekvenser blir för 
den enskilda. Hon påvisar även pedagogers normativa uppfostransuppdrag som 
innefattar både kunskap och social fostran. Hon understryker att, pedagoger måste få 
utbildning i att upprätta elevplaner, då dessa kan få oanade och betydande konsekvenser 
för elevens framtida liv och identitetsskapande (a.a., 2014).  
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4.3 Styrkedjeprocess 
Som tidigare forskning utgör även Gadlers (2011) styrkedjeprocess en bas för vår studie 
där processer och statliga intentioner får olika utfall i skolans praktik. Hon talar om en 
styrkedjeprocess, som består av tre nivåer samt fyra ramar, vari det sker ständiga 
processer när flera aktörer agerar och möts. Genom att synliggöra styrkekedjans olika 
skeenden, när det sker dokumentationsupprättande med formuleringar från stat(riksdag) 
samt regering till en skola eller kommun. Tjänstemän tolkar och omsätter sedan de 
formulerade dokumenten genom arbete i sin praktik, inom de olika nivåerna samt, att 
det i ramarna arbetar tjänstemän som förväntas vara kapabla och professionella, att 
utföra dessa uppgifter. Tillsammans med lärare ska till exempel specialpedagoger, 
rektorer och annan personal i skolan agera förmedlare av uppdragets idéer. Styrkedjans 
grund utgörs av styrdokument med statliga formuleringar som sedan förs fram i kedjan, 
ända tills det blir påtagligt märkbart för tillexempel skolans elever. Genom att mäta 
resultat- och måluppfyllelse kan man skönja, om statens intentioner nått de enskilda 
individerna. Även en förändring på makronivå10 kan bidra till en förändring, om 
tillexempel skolinspektionen, som inspekterar och kontrollerar skolans verksamhet, ser 
att statens intentioner inte lett till något avtryck. Detta kan utspela sig under en 
mandatperiod och betyder att många beslut måste fattas gällande förändringar i 
styrdokument, samt att ett flertal utredningar måste påbörjas. I samhällets offentliga 
verksamheter används olika begrepp för statens styrningsinriktning. Två kända begrepp 
är governing11 och inom forskning av statlig styrning är governmentality12 vanligt 
förekommande (a.a., 2011).  
 
Styrkedjeprocessen som studerats finns med i hennes avhandling som behandlar mål-, 
och resultatstyrningsprocesser som gäller från 1991. För att styrkedjan ska fungera är 
det med andra ord viktigt att rektorer och skolledare ansvarar och verkar för att se till att 
pedagogerna ges information, tid och möjlighet att förstå samt implementera nya 
lagändringar. I Gadlers (2011) avhandling tar hon upp, att kärnan i styrkedjeprocessen 
slutligen handlar om hur formulerade dokument aktualiseras och vad de får för 
betydelse i praktiken. Det är den enskilde tjänstemannen, som är den viktiga och 
bärande i kedjan (a.a., 2011).  

                                                
10 
11 Governing (och government)ett begrepp kring statlig styrning som inom forskning uttrycks som 
centralstyrning samt regelstyrning (Gadler, 2011:a s, 35). 
12 
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4.3 Internationell forskning 
Vi har sökt i databaser efter internationell forskning. Nyckelord vi använt oss av vid 
sökningar är special needs, disability, mentally impaired, special school, documentation, 
individual plans, special education, vocational school. 
 
Vad det gäller individuella utvecklingsplaner ställde sig Cooper (1996) redan 1996 sig 
frågande, om dessa var utvecklande för eleven eller om det enbart är ytterligare ett 
byråkratiskt dokument som mest är en hyllvärmare och fungerar som ”ryggen fri” om, 
föräldrar eller någon annan ifrågasätter elevens utveckling och lärande. 
 
Ghergut, (2013) har undersökt hur föräldrars inflytande över hur elever med kognitiva 
funktionshinder väljer utbildning. Han menar att det är deras fulla rättighet att kunna 
välja en utbildning, som ger dem möjlighet att kunna få ett arbete, som är 
tillfredställande och utvecklande, utan att ta bort eller underminera deras rättighet att 
kunna leva ett liv där de inte blir av med sina rättigheter eller kan leva under anständiga 
levnadsförhållanden. Gruppen han undersökte bestod av 640 elever i år 8 och 9, som 
antingen gick i specialskola eller var inkluderade i den vanliga skolan i Rumänien.  
 

In the process of the educational and vocational guidance of students with special needs it is 
recommended that teachers, as well as parents, should inform themselves better about the 
learning abilities, the level of knowledge, skills and interests of each individual student; in 
this way they will be able to assist them in choosing a profession.  

Gherut (2013, s. 122)  
          

 Ghergut (2013) poängterar vikten av att både lärare och föräldrar behöver läsa på mer 
om inlärning, kunskapsnivå, färdigheter och intresse för att varje enskild elev/ungdom 
ska få hjälp att kunna göra rätt val av skolprogram samt för att de ska kunna få en 
utbildning, som de sedan har möjligheter att kunna få arbeta med i framtiden.  

 
Ahmad, Ibrahim och Ghani (2014) har studerat speciallärare och specialpedagoger som 
arbetar i skolor på Malaysia. Det de undersökt är faktorer, som påverkar deras stressnivå 
och det är fem faktorer, som är signifikant för studien. Det är elevers 
beteendeproblematik som är den största stressfaktorn enligt studien. Den andra faktorn 
är arbetsbördan, som enligt respndenterna i studien är för hög, tid och resurser är den 
tredje stressfaktorn. Den fjärde faktorn som stressar pedagogerna är uppmärksammande 
av eventuella hinder i inlärningen och den femte handlar om det interpersonella 
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relationsarbetet. Studiens resultat visade inga signifikanta skillnader mellan kön, 
civilstatus eller akademisk utbildningsnivå. Den kunde heller inte påvisa att det fanns 
några avgörande skillnader gällande yrkeserfarenhet, demografiska faktorer, ålder eller 
respondenternas lön.  

 

De poängterar dock i studien att all stress inte är negativ, men då den blir för 
övermäktig tenderar speciallärarna att lämna klassrummet och specialundervisningen. 
Det är känslan av byrokrati som kan få lärarna att känna att de inte har möjlighet att 
påverka eller att de har en för hög grad av dokumentation, som oftare gör att de lämnar 
ämbetet (a.a).  

 

Pirittmaa, Takkala och Törmänen (2009) talar i sin artikel, Inclusive special education: 
the role of special education teachers in Finland om de Finska speciallärarnas/ 
specialpedagogernas  yrkesroller. Författarna tar bland annat upp Finlands  goda PISA 
resultat och menar på att särskilt stöd bör sättas in under elevens tidiga  skolår och utan 
byråkratisering samt att omedelbara stödåtgärder sätts in vid misstanke om en elev 
befinner sig i  svårigheter. De resonerar också kring begreppen inkludering och 
exkludering. Det är tydligt att Finland har intentioner för inkludering samtidigt som 
speciallärare och specialpedagoger talar om arbete i avskildhet och med små 
elevgrupper. Denna exkludering utgör ett hinder för ett brett specialpedagogiskt arbete 
för alla elever och arbete tillsammans med andra lärare. Bristen på undervisning där 
elever lär sig och formar sig av varandra, det utgör även hinder så som tidsbrist för 
kollegiala samtal, föräldrasamverkan och samverkan med andra professioner. I Finland 
ges sedan 2011, stödinsatser i en trestegsmodell, som en väg mot inkludering. Det första 
steget är att alla som behöver, får ett generellt stöd. I det andra steget finner vi ett  
intensifierat stöd som i det tredje steget blir till ett särskilt specialstöd. Författarna tar 
även upp vikten av att ge stöd för beteendeproblem, individualiserad undervisning samt 
elevvårdsgruppens betydelse med dess regelbundna möten och som motsvarighet till vår 
elevhälsa i Sverige. I Finland ser man även betydelsen av uppriktighet inför 
inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar. Genom att läraren är tydlig och 
uppriktig, utan att behöva säga intetsägande ord och vara rädd att stämpla eleverna. 
Förtroende, uppriktighet och välutbildade lärare kan vara ett framgångsrecept enligt 
författarna. Detta skapar man tillexempel genom “mental support”där elever och lärare 
samtalar om elevens svårigheter  men även deras starka sidor. Det är i dessa samtal som 
lärarna även ges en chans att ge ett mentalt stöd. Genom deras studies respondenter har 
de även fått starka indikationer på att de Finska speciallärarna/specialpedagogerna ofta 
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är stressade och tycker sig inte mäkta med sitt uppdrag. De känner ofta att de brister i 
sitt handledaruppdrag för andra kollegor, men tror på en mer inkluderad framtid genom 
trestegsmodellen inom finskt skolväsende. 

 

I Skolverkets (2001) publikation- En kunskapsöversikt, Forskning inom det 
specialpedagogiska området resonerar författarna, Emanulesson, Persson och 
Rosenqvist under rubriken, Internationell specialpedagogisk forskning om den engelska 
specialpedagogiska verksamhetens förändring under början av åttiotalet.. De ser en 
förskjutning från den traditionella synen av en opolitisk, omvårdande praktik med 
medicinska influenser,  till en mer allmän hållning till pedagogisk praktik. Genom 
många debatter fördes samtal i den engelska regeringen om huruvida det 
specialpedagogiska behovet bäst kunde förklaras genom att ställa det  psykologiska 
perspektivet gentemot det det sociologiska perspektivet. För att hjälpa Local Education 
Authorothies och skolor, antog den engelska regeringen 1994, ett samlat dokument, The 
Code of Practice. Dokumentet består av tre olika nivåer där den första innehåller råd om 
upprättande av individuella utvecklingsplaner, differentiering och diagnostisering samt  
andra olika stödåtgärder. Syftet med dokumentet var just att underlätta åtgärder och att 
identifiera elever  med behov av särskilt stöd samt för staten att säkerställa kontroll och 
styrning av skolornas specialpedagogiska verksamheter. Detta kan dock uppfattas som 
en regression till de essentialistska och medicinska teorier för insikt av det 
specialpedagogiska arbetet. Den andra nivån i The Code of Practice är The Special 
Educational Needs tribunal som är ett organ där föräldrar kan göra sina röster hörda och 
göra anmälningar om brist på tillgång av särskilt stöd för sina barn. I den tredje nivån 
finner vi regelbundna inspektioner och kontroller av skolornas stödverksamhet. The 
Code of Practice har dock fått utstå kritik för att ge en förändrad roll mot 
byråkratisering och att de upprättade åtgärdsprogrammen ofta leder till stigmatisering 
och gör elever till avvikande ur ett förlegat synsätt. Den kan även ge upphov till att en 
större andel elever diagnostiseras som elever i behov av särskilt stöd än tidigare. 
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5. Teoretiska perspektiv 
Vi utgår från bland annat ramfaktorteorin som grund för våra tankar och reflektioner 
och för att den ska vara användbar i vår analys. Ur teoretiskt perspektiv ser vi även 
Foucaults tankar som en röd tråd, där maktdiskurser och identiteter är viktiga begrepp. 
Vår studie inriktar sig på vilken påverkan allmänna råden (Skolverket, 2014), har för 
pedagogers dokumentation kring elever i gymnasiesärskolan.  Då skolans verksamhet 
styrs av politiska beslut påverkas undervisningen av förändrade ramar. Samhället och 
dess människor berörs alla av politiska beslut och deras handlingar tar sig olika uttryck.  
 
5.1 Ramfaktorteorin 
1967 presenterar Dahllöf sin teori i litteraturen Skoldifferentiering och 
undervisningsförlopp (1967) och över tid har hans teori vidareutvecklats med hjälp av 
Lundgren (1972). Ramfaktorteorin beskriver hur juridiska regler och ekonomiska 
förutsättningar påverkar och begränsar utbildningsprocesser. Genom studier bekräftar 
Lundgren (1972) härmed Dahllöf (1967) att elevgrupper är en stor påverkansfaktor på 
undervisningsprogressionen. Genom denna insikt är det viktigt att undersöka hur en 
förening av ramar påverkar processer inom pedagogik som ofta leder till differentierad 
undervisning. Lundgren (1999) sammanfattar ramfaktorteorin som ett tankeredskap att 
innefatta mönster inom utbildning.  
Under sextiotalet utvecklade Dahllöf (1967) i sin bok Skoldifferentiering och 
undervisningsförlopp ramfaktorteorin. Lundgren (1979) tog senare vid och 
vidareutvecklade tänkandet i den ramfaktoriska teorin. Ramfaktorteorin används ofta i 
mål och regelstyrda verksamheter som t.ex. skola, där det finns ett begränsat 
tolkningsutrymme och med tydliga ramar. De båda författarna påtalar dock, att teorin 
ska ses som flera teoretiska ansatser. 
 
Ramfaktorteorin utgör en av grunderna för vår studie och är en av möjliga teoretiska 
förklaringar kring våra frågeställningar i denna studie. Ramfaktorteorins ursprungsidé 
var att belysa hinder för vissa förutsättningar och ramar som till exempel pedagogiska 
resurser, klasstorlek, undervisningstid och klassammansättningar med mera. 
Undervisningen genomförs med dessa förutsättningar i en process, som konstruerar 
påverkande faktorer samt dess resultat (a.a., 1999). Genom att konkretisera denna teori 
tar vi hjälp av bilden som illustrerar en modell för ramfaktorteorin på nästkommande 
sisa (Dahllöf, 1999). Ramar, processer och resultat visar tydligt på utgångspunkten i 
denna modell.  
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Gustavsson (1999) beskriver modellen nedan (utifrån Dahllöfs teori). Vi kan med denna 
bild (Figur 1) åskådliggöra hur statens intentioner genom regeringsbeslut kan 
implementeras i praktiken. Nya regeringsbeslut leder ofta till nya arbetsprocesser som i 
sin tur leder till olika resultat. Dessa resultat kan få olika utfall. För att regeringen ska 
säkerställa det önskade resultatet, kan detta ibland leda till nya ramar och beslut. 
 
 

 
        Figur 1 Dahllöfs modell (1999) 
 
Ovanstående modell (figur 1)är linjär men som vi tolkar det är det en pågående process 
som ständigt leder till resultat och konsekvenser för arbetet med till exempel barn i 
behov av särskilt stöd. Vi uppfattar att det är den enskilde tjänstemannen som bär och 
utvecklar processen genom tolkningar och som ofta utgör dess utfall.  
     

  
 
  
 

Figur 2 Vår tolkning har som utgångspunkt Dahllöfs modell. Dahllöfs (1999) modell för 
ramfaktorteorin.  
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Han påtalar nödvändigheten med att undersöka hur ramar kan påverka de pedagogiska 
processerna, som ofta leder till olika undervisningsresultat (a.a., 1999). För att göra 
denna teori trovärdig måste den gå att testa på olika problem, som en forskare ofta har. 
Det ska gå att luta sig mot teorin och öka medvetandegraden av hur olika ramar kan 
påverka och leda till skilda pedagogiska processer. Han talar vidare om konstitutionella 
ramar som till exempel skollagen och delikata organisatoriska ramar som i skolan till 
exempel kan vara tidsramar eller klasstorlek med mera. De fysiska ramarna kan bestå av 
byggnader, läromedel och klassrum med mera. Ofta är elever och lärare inordnade i en 
viss given struktur genom skillnader i undervisningssituationen.  
 
Ramfaktorteorin försöker många gånger förklara undervisningens ramar i form av 
elevergrupp, undervisningens innehåll, tidaspekten samt elevers eventuella resultat, 
Detta för att påvisa att en del resultat inom vissa ramar är ouppnåeliga. Den teoretiska 
tanken grundar sig på en förståelse av undervisningens resultat kopplat till själva 
undervisningsförfarandet, vilket vidare kan begränsas av sammansättning av 
elevgrupper och tidsbrist med mera (a.a., 1999). 
 
5.2 Makt, styrning och diskurser 
Foucault (1926-1984) är fransman men har varit verksam i Uppsala, Sverige. Han 
utbildade sig från början till filosof, för att vidareutbilda sig till både psykolog och 
psykopatolog. Han tillhör en av 1900- talets stora tänkare och forskare inom humaniora 
och har i olika typer av samhällsvetenskaper fått ett stort genomslag. För författaren 
fanns en ständig önskan om att finna nya sätt att förstå och se världen och att finna nya 
spelregler för denna. Han har även diskuterat hur människan själv förstår sig. Genom 
hans teori som även har funktionen som metod påvisar han genom sin analys 
problematiken med makt, sanning och problemet med individuellt beteende samt 
uppförande. 
 
Vidare talar Foucault (1991) om, beteendets betydelse och att dessa 
erfarenhetsområden, endast kan förstås i relation av varandra, aldrig oberoende. Vidare 
talar han om vikten av hur en sak beskrivs för sin egen skull och inte ska förvandlas 
eller upplösas från verkan till orsak. Genom att i sin forskning vara försiktig med att 
påvisa orsakerna till förändringar och makt söker han inte heller peka ut någon historisk 
handling, personliga eller psykologiska skäl, då han tar ställning mot teorier och det 
förutbestämda. Han belyser också vikten av motståndsarbetet i demokratier, genom en 
ökad förståelse för detta arbete samt att man inte kan ställa sig utanför makten. Makten 
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kan bekämpas eller bejakas men den finns alltid där, då makt når alla utrymmen och till 
och med sanning är maktberoende.  
 
Foucault (1972) menar vidare på att makt är en inneboende kraft som kan påverka och 
förändra människors sociala relationer, samt att makt finns mellan människor i alla 
relationer.  Enligt författaren handlar det om individens möjligheter till att påverka sin 
egen livssituation, då han menar att om makt existerar, kan den ge möjlighet till 
motstånd, då makt och motstånd befinner sig inom denna ram. Makten är enligt (a.a, 
1972) kontinuerlig och ständigt föränderlig, då makten hela tiden skiftar i en process 
som är helt oförutsägbar. Han ser makt som något positivt då den utgör en 
effektiviserande kraft för gruppdynamik. Maktfält och maktprocesser skapas i alla 
sociala nätverk och motstånd förekommer i olika former inom fälten av makt. Vidare 
resonerar han om att han ser massmedia som en kunskapssökande maktförstärkare 
eftersom ingen makthavare har massmedial kontroll. Makt är för författaren strategier 
och tekniker, inte en substans eller någon egendom. 
 
I Foucaults (1993) maktteori ingår för vår studie ett viktigt begrepp, diskurs. Diskurs är 
enligt författaren, maktutövningens innersta kärna, då dess föreställningar som makten 
kan använda sig av, men även hänvisa till. En diskurs innehåller teser, begrepp, utsagor 
och teorier och som alla pekar på en allvarlig uppfattning, kring en specifik händelse, i 
ett samhälleligt sammanhang eller i sociala situationer mellan människor. Det är just 
normer inom en grupp, som avgör den rådande diskursens ordning. "Alla vet att man 
inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att 
inte vem som helst får tala om vad som helst" Foucault (1993, sid 7).  
 
Foucault (1988, 1991, 2003) visar samtliga på, att i allmänhet sker verksamheternas 
styrning parallellt, på två olika sätt. Hans tankar utmynnar i styrningsteknologier och 
begreppet govenmentality utvecklades. Genom att se straff, förordningar och lagar som 
den suveräna och den disciplinära som återfinns i normalitetssträvanden genom 
individen. Innebörden av detta är enligt författaren de två teknologierna som verkar 
samtidigt och är i beroendeställning av varandra där människor bestämmer över sig 
själva inom samhällets ramar. 
 
Foucault (1972) menar att för att få svar på existens i en praktikers diskurs, med deras 
idéer och tankar måste man se den som en praktik med egna regler, historiska 
förvandlingar och villkor som ett politiskt uttryck. Genom en arkeologisk analys 
uppmärksamma diskursernas utmärkande regler och nämna detta som en omslutande 
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teori. Han påtalar också att det är teoretiska konjunkturer som t.ex. globala gränser eller 
karaktärsdrag som leder fram till en disciplin som är individualisersbar. I sitt aktuelle 
sammanhang kan dessa ingredienser påverka övertagna problem men kan också 
förhindra dessa med hjälp av olika metoder, på olika nivåer. 
 
Andreasson (2007) har bland annat psykologen och filosofen Foucault (1991) i sin 
avhandlingsteori, då hon tydligt ser samband med sin studies resultat, kring tankar om 
den samhälleliga styrning som sköts av experternas förutbestämda syn. Detta sker, 
enligt Foucault (1991), genom att pedagoger sorterar och bedömer utifrån sin sanning, i 
den diskursiva regimen, vilka elever som får sina svårigheter på pränt samt skall erhålla 
särskilt stöd.  
 
Genom reflektion och självkännedom ser Foucault (1988) att en önskan om autonomi 
och självstyrning, där eleven förväntas omforma sig till skolans ordning. Denna frihet 
leder till liberal styrning samt till Foucaults begrepp governmentality13 (a.a., 1988). Om 
interna och externa exkluderingsprocedurer resonerar Foucault (2003), han ser 
normalisering som en serie av komplexa uteslutningar och inneslutningar. För honom 
blir normen tydlig av att individualisera individen genom att särskilja denne från sin 
grupp. Detta bidrar även till att homogenisera gruppen (a.a.,2003).  
 

 
6. Metod och forskningsansats 

I denna studie, med hermeneutisk forskningsansats, avser vi att studera hur 
skollagförändringen som leder till nya allmänna råd (Skolverket, 2014), påverkat, 
implementerats och fått för genomslagskraft för pedagogers dokumentationsarbete i 
gymnasiesärskolan.  
 
Under varje rubrik ska vi presentera hur vi väljer ut, hur vi gör och vårt urval av skolor 
samt antal respondenter. I vår studie redovisar vi datainsamlingsmetoder, samt förklarar 
metoderna genom ett hermeneutiskt perspektiv. 
 

                                                
13 Governmentality- Foucaults syn ur ett allmängiltigt perspektiv handlar governmentality om ”de 
tekniker och procedurer som styr och reglerar människors beteenden” (Nilsson 2008:128). 
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6.1 Metodval 
Vi anser att en enkätundersökning är relevant för vårt syfte och för våra frågeställningar, 
då vi önskar få så många pedagogers yttringar gällande deras dokumentation kring 
elever i gymnasiesärskolan som möjligt. Vi väljer därför medvetet bort intervju. som 
metod, på grund av tidsbrist och för lågt deltagarunderlag. För att få ett större underlag, 
från fler respondenter möjliggörs möjligheten att få svar på studiens frågeställningar. En 
kvantitativ studie hjälper oss att ange frekvenser, diagram, statistik och i och med 
enkätens många öppna frågor med fritextsvar ger det även oss den kvalitativa, tolkande 
möjligheten. Vi avser att analysera fritextsvaren kvalitativt, tolka och leta efter olika 
uppfattningar.   
 
Trost (2011) avråder och påpekar att just för öppna frågor i enkätundersökning, 
beroende på att det tar mycket tid i anspråk att hantera svaren, då det finns en risk för 
utförliga och långa svar, medan andra skriver lösryckta svar som är svåra att förstå och 
vissa respondenter inte lämnar något svar alls. Tekniskt sett kan det vara ansträngande 
att hantera sådan data. Vi är medvetna om öppna frågors problematik, men önskar djupa 
och flerdimensionerade svar som kan vara intressant information för studien.     
 
I vår undersökning har vi valt att genomföra en enkätundersökning som både är 
kvantitativ och kvalitativ. Detta på grund av att datan är statistiskt mätbar men även ger 
oss tolkande fritextsvar där respondenten ges möjlighet att svara på öppna frågor. 
Bryman, (2012)  menar att datan som samlas in analyseras och kvantifieras till siffror 
för att underlätta en kvantitativ analys med hjälp av datorn. För att säkerställa 
reliabiliteten och validiteten läggs tyngden på den kvantitativa forskningen. Genom 
enkätundersökningens resultat väcks funderingar mellan resultat och motivet i 
undersökningen.  Detta är till hjälp för att forskaren ska kunna urskilja mönster, söka 
efter fenomen, och få möjlighet att notera iakttagelser som är intressanta, samt för att 
kunna påbörja analysarbetet (a.a. 2012).  
 
Vi tolkar yttringar, handlingar och texter. men för att få förståelse och svar på vår 
forskningsfråga, står tolkningen i centrum. Vi är dock medvetna om att detta inte leder 
till någon sanning, då det enligt hermeneutiken inte finns någon sanning. Genom att vi 
är erfarna pedagoger, är vi medvetna om risken att vara påverkade av vår erfarenhet och 
ha fördomar. Då resultaten utarbetats menar Bryman (2012) att detta utgör delar av 
teorin och av själva kunskapsmassan och erhåller då även återkoppling som är vanlig 
för den kvantitativa forskningen och den positivistiska grunden. 
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Kvale, Brinkmann (2009) och Trost (2011) anser att en kvalitativ studie är att föredra 
om man vill få insikt om andra människors sätt att agera och deras sätt att resonera. Den 
kvalitativa studien är även att förorda, då man vill kunna urskilja och särskilja skiftande 
normer och kulturer. Syftet med den kvalitativa forskningen, är enligt författarna, att 
synliggöra fenomen och händelser genom att tolka respondentens svar och uttryck.  
 
 
6.2 Webbaserad enkätundersökning  
Vi har genomfört en webbenkätundersökning med frågor som utgår från vårt syfte och 
våra frågeställningar. Trost (2011) påpekar att man oftast får färre svar vid webbenkäter 
jämfört med postade enkäter. Detta för att man oftare glömmer bort det elektroniska 
brevet än ett pappersbrev, som är synligt, samt att email kan fastna i spamfilter eller i en 
brandvägg. En annan problematik är att det inte når fram på grund av att mottagarens 
brevlåda är full samt att konfidentialitetsskyddet inte är lika starkt lagskyddat för data 
som skickas över nätet, jämfört med fysiska igenklistrade svarsbrev som sänds med 
postgång.  
 
Genom att genomföra webbaserade enkätundersökningar menar han att man 
undkommer registreringsarbetet, då de olika datorprogrammen med dess många 
funktioner, hjälper till att bearbeta datan till grafer, tabeller och diagram med mera (a.a, 
2011). 
 
 
6.3 Pilotstudie 
Patel och Davidsson (2003) anser att en pilotstudie ska utföras på en grupp, som är 
likvärdig den påtänkta undersökningsgruppen samt ge ett bra prövotillfälle för forskaren 
att testa olika metoder. Bryman (2011) talar om vikten av att göra en pilotundersökning 
för att säkerställa att forskningsfrågorna fungerar i praktiken. Vi testade vår enkäts 
frågor på två aktiva yrkesverksamma pedagoger i gymnasiesärskolan. De besvarade 
samtliga frågor utan besvär, samt att de ansåg att frågeställningarna var både intressanta 
och relevanta. Genom deras kommentarer och synpunkter hade vi möjlighet att klargöra 
att frågorna och svarsalternativen var tydligt ställda och formulerade samt att metoden 
är gynnsam för studiens syfte och frågeställningar.   
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6.4 Undersökningsgrupp 
Studien har genomförts i fyra olika län och i flera olika kommuner i mellersta-, västra- 
och södra Götaland.  Detta gjorde vi för att få svar från olika regioner i Sverige, då det 
för studien kan vara intressant och gynnsamt med större spridning och för att få ett 
bredare resultat. Vi inledde kontakt med våra respondenter via mail för information om 
vår studie. Missivbrev utgick till yrkesverksamma pedagoger inom gymnasiesärskolan. 
Vi vände oss till aktiva pedagoger verksamma i gymnasiesärskolan, som förmodligen 
arbetar med att upprätta pedagogisk dokumentation.  
 
De flesta som deltog i undersökningen är speciallärare och förskollärare. Bland de 
övriga respondenterna återfinns även fritidspedagoger, grundskollärare, ämneslärare, 
yrkeslärare och specialpedagoger, samt de med annan utbildning än de uppräknade. Nio 
av respondenterna är dessutom specialiserade, antingen som speciallärare eller 
specialpedagog. Merparten av respondenterna har arbetat i gymnasiesärskolan i mer än 
fem år, vilket innebär att de har erfarenhet av den nuvarande läroplanen GySär2013, 
men även tidigare läroplaner. 
 
6.5 Urval vid enkätundersökning 
Enkäterna skickades ut via mail med enkätfrågor, som besvarades genom ett 
onlineforumlär, där även sammanställning och analys redovisas i ett statistikverktyg, i 
ett kalkylblad. För att säkerställa ett tillförlitligt underlag, gjorde vi ett utskick till 52 
pedagoger, verksamma i sju olika gymnasiesärskolor, i fem olika kommuner geografiskt 
spridda över landet, inom gymnasiesärskolan. Därefter tolkades och analyserades de på 
ett kvalitativt och kvantitativt av oss, då vi ställde flera öppna frågor, som besvarades i 
fritext av respondenterna. Detta gjordes efter godkännande av vår handledare och de två 
respondenter som var med i vår pilotundersökning.  
 
6.6 Genomförande 
6.6.1 Enkäter 
Vi har genomfört en enkätundersökning via mailkorrespondens, för vår studie, relevanta 
enkätfrågor, i ett onlineformulär, via en webblänk som respondenterna öppnade i en 
webbläsare, utifrån de nya allmänna råden (Skolverket, 2014).  Det var särskilt 
intressant att få svar på våra frågor, som även styrde vilka följdfrågor som ställdes till 
respondenten. Funktion kontrollerade även att alla frågor blev besvarade innan enkäten 
kunde skickas in. I likhet Fangen och Sellerberg (2011) anser vi det vara av stor vikt hur 
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frågorna i enkätundersökningens frågeformulär är formulerade när det gäller 
utformningen och testningen.  
 
Med hjälp av närhetsprincipen bokade vi en tid i en gymnasiesärskola för genomförande 
av enkätundersökning under pågående arbetslagstid (a.a. 2011). Under mötet delade vi 
där ut enkätens webblänk vid det fysiska mötet. Detta kunde vi enbart genomföra på en 
gymnasiesärskola. De andra skolorna fick vi kontakt med via rektor, som i ett par 
gymnasiesärskolor hjälpte oss med mailutskick, till de verksamma pedagogerna i 
gymnasiesärskolorna. De erhöll ett missivbrev där en webblänk var inkluderad med 
direktåtkomst till enkätundersökningen. Vi har även skickat ut två påminnelsemail 
vilket gav goda resultat, då svarsfrekvensen ökade. Esaiasson, Giljam, Oscarsson och 
Wängnerud, (2012) menar att man som forskare inte ska överstiga sex påminnelsemail. 
Av 52 utskick responderade 40 stycken, som motsvarar sjuttiosju procents deltagande i 
studien, vilket Patel och Davidsson (2003) påtalar är ett mycket gott deltagande.  
 
 
6.7 Bearbetning 
6.7.1 Enkäter 
Eilertsson, (2005) påtalar att man oftast i en enkätundersökning bör undvika tal som är 
relativa, om antalet i undersökningen är färre än 50 respondenter. Vi åskådliggör 
resultatet i stolpdiagram då det är läsarvänligt samt tämligen okomplicerat att avläsa. 
Det är svårt att i kvantitativa studier få fram ett urval som kan sägas representera en 
allmängiltighet. Vi har i åtanke ett bortfall av respondenter som kan göra det svårt att nå 
få fram till ett större antal pedagoger i en verksamhet som gymnasiesärskolan, där det 
totala antalet elever i riket är ca 7000 elever och därmed få pedagoger i jämförelseantal 
med pedagoger i exempelvis gymnasieskolan. Bryman (2011) talar om en önskan om att 
inte få unika resultat i sin forskningsgrupp. Man vill med andra ord kunna dra allmänna 
slutsatser från studiens resultat.   
 
Esaisson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) talar om det metodologiska 
perspektivet där det intressanta är att uppmärksamma förgivet tagna aspekter av 
samhällslivet och därmed får svårigheter att få belägg för empiriska, systematiska 
undersökningar. Författarna redogör sina frågeställningar angående kvalitativa 
textanalyser genom en schematisk bild över att kritiskt granska och systematisera 
tankestrukturer.  
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Det finns olika sätt att strukturera systematiserade undersökningar. Ett sätt är att 
klargöra tankestrukturen för aktörerna, exempelvis personer, organisationer och 
politiska partier. Ett andra sätt att systematisera sin undersökning bygger på att logiskt 
ordna innehållet i de argumenterande texter man undersöker, som till exempel att 
argumentera för en viss ståndpunkt i en enkät. Ett tredje sätt att systematisera sin 
undersökning kan göras genom att klassificera givna texters innehåll. Tankeinnehållet i 
texterna sammanfattas då under sammanfattande rubriker, som exempelvis fråga 
nummer 10 i vår enkätundersökning ”På vilket sätt har du förändrat din dokumentation 
kring arbetet med elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven?” (a.a., 2012, s. 
211) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Frågeställningar för kvalitativa textanalyser 
(Esaisson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 
211) 

 
 
6.8 Etiska överväganden 
Det är mycket viktigt att för oss pedagoger överväga våra etiska ståndpunkter och 
yrkesprinciper. Enligt Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer och 
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rekommendationer kommer vi att ha de fyra huvudkraven som en röd tråd genom hela 
vår studie och visar därigenom vårt etiska hänsynstagande. Informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets-, och nyttjandekravet tillgodoses genom att vi informerar 
respondenterna om syftet för denna studie. Varje respondent måste ge sitt godkännande 
för att ingå i studien och att de deltagande deltar på en frivillig basis. De kan 
närsomhelst avbryta studien.  
 
6.8.1 Informationskravet 
Princip nummer ett, är krav på att forskaren ska informera de eventuella respondenterna 
om forskningens syfte och att personernas deltagande grundar sig på frivillighet. Vi 
skickade därför ut ett missivbrev (se bilaga 1) via mail till rektorer och verksamma 
pedagoger inom gymnasiesärskolan. De personer som av studien blir berörda 
informerades om deras rätt att när som helst avbryta sitt deltagande för studien. De 
informerades även om att datan som samlas enbart ska användas i forskningens syfte. 
Vi beaktade att de deltagande respondenterna fick reda på de olika moment som studien 
innefattar samt att vi gav muntlig information till de respondenter som vi utförde 
enkätundersökning med i arbetslaget som vi fysiskt träffade för information och 
genomförde enkätundersökning med. Vi gav även skriftlig information innan 
forskningen genomfördes, (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
6.8.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet är den andra principen i Vetenskapsrådets principer. Det innebär att 
respondenterna själva bestämde över sin medverkan i studien vilket vi understrykte i 
missivbrevet och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien (se bilaga1). 
Vårdnadshavare och föräldrars samtycke bör inhämtas då respondenten inte har fyllt 15 
år eller om forskningen är av etisk karaktär. Våra deltagare är alla över 15 år vilket 
innebär att de själva gav sitt samtycke till att delta i studien.  De deltagande 
respondenterna fick information om att de inte heller fick utsättas för påtryckningar och 
måste tydligt informeras om att de när som helst kan bryta sitt deltagande, 
(Vetenskapsrådet 2007). 
 
6.8.3 Konfidentialitetskravet 
För att ge respondenterna största möjliga konfidentialitet ska personliga uppgifter och 
personuppgifter hanteras och förvaras på ett sådant sätt så att de inte kommer i orätta 
händer och hindra att obehöriga kan ta del av uppgifterna. Detta kan innebära att det 
måste upprättas en överenskommelse om tystnadsplikt om studien är av en känslig 
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karaktär, Vetenskapsrådet (2007). Det råder dock stor skillnad på om enkäten är 
konfidentiell eller anonym. Patel & Davidsson (2003) talar om att i en anonym enkät 
finns det inte några namn, annan möjlig identifikation eller siffror som kan kopplas 
samman med någon person. I en konfidentiell enkät är det bara forskaren som ges 
tillgång till uppgifterna samt har möjlighet att veta vem som är respondenten är. Våra 
respondenter är därför helt avidentifierade i det webbaserade 
enkätundersökningsprogrammet där endast en tidsstämpel lämnas när respondenten 
skickade in sina svar.  
 
6.8.4 Nyttjandekravet 
Den fjärde och sista etiska principen påtalar de regler för den insamlade datan och de 
personuppgifter som inhämtas endast får nyttjas för forskningens ändamål. 
Vetenskapsrådet (2007) påtalar att forskaren får under inga omständigheter använda 
data för kommersiellt, inte vetenskapliga syften och inte heller förmedla uppgifterna 
vidare till någon annan. Våra respondenter upplystes om att enkätundersökningen är 
anonym och vare sig kön, ålder, skola, eller profession kunde spåras till respondenterna.  
 
6.9 Tillförlitlighet 
God validitet borgar för att forskaren undersöker det som studien ämnar undersöka. 
Genom att forskaren vet att det som undersöks görs på ett tillförlitligt sätt motverkar det 
inflytandet av slumpmässig art- reliabilitet. Frågeställningarna och instruktionerna 
menar Patel och Davidsson (2003) är att det i enkätundersökningen måste uppfattas 
korrekt av respondenterna för att de ska ha möjlighet att besvara enkäten som forskaren 
har tänkt. Vi utförde en pilotundersökning för att säkerställa att frågorna i 
enkätundersökningen uppfattades korrekt. Vi tog även upp vad vår forskningsfråga 
handlade om i missivbrevet (se bilaga 1).  
 
6.10 Generaliserbarhet 
Vi analyserade datan både kvalitativt och kvantitativt, trots att vi har utfört en 
enkätundersökning som brukar få mätbara kvantitativa resultat. Vi hoppades på är att få 
en nyanserad bild av verkligheten gällande pedagogers dokumentationsarbete. Vi var 
medvetna om att det är vanligt med ett bortfall uppemot 25 procent och antog därför att 
denna studie kunde ha för få respondenter för att få en sanningsenlig bild och för att 
kunna generalisera vårt resultat. Dessutom mätte vi den kvantitativa delen av 
datamängden på ett entydigt sätt där vi tilldelades siffervärden i form av staplar och 
diagram, som kan ge en ökad grad av säkerhet, enligt Patel och Davidsson (2003). Vi 
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tolkade även fritextsvaren kvalitativt för en djupare förståelse av respondenternas 
dokumentationsarbete i gymnasiesärskolans verksamhet. 
 
6.11 Metodkritik 
I början av vårt arbete med denna studie väcktes våra tankar om att utföra intervjuer och 
enkätundersökning. Vi insåg snart att tiden var för knapp, för att bearbeta den stora 
datamängd som både enkät och intervjuer skulle utgöra. Vi valde därför enbart 
enkätundersökning, då vi vill få kunskap och insyn i fler pedagogernas upplevelser, 
kring allmänna råden (Skolverket, 2014). Med hjälp av vår enkätundersökning önskade, 
vi få kvantitativa siffervärden och statistik samt att genom undersökningens kvalitativa 
fritextsvar, tolka och analysera dessa.  
 
Vi valde enkätundersökning i form av ett webbaserad onlineformulär. Varför vi valde 
att göra undersökningen på nätet är för att vi är medvetna om att enkätundersökningar i 
pappersform ofta hamnar i papperskorgen och tar mycket tid i anspråk vid bearbetning 
av datan. Vi tänkte även att det är ett modererande verktyg som når ut till många 
respondenter och där det är enklare att skicka ut två påminnelsemail för att öka 
svarsfrekvensen. Detta trots att Trost (2011) menar att man oftare får färre svar vid 
webbenkäter jämfört med postade enkäter ville vi använda denna metod. 
 
6.12 Analys och bearbetning 
Genom att bearbeta datainsamlingen utreder vi vår studies frågeställningar och syfte och 
delar upp problem i mindre beståndsdelar för att få möjlighet att undersöka var del för 
sig.  
 
Fangen och Sellerberg, (2011, s. 271) belyser vikten av:  
 

En viktig insikt för alla som ska arbeta med att analysera text är att det inte går att göra 
någon tydlig åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ analys. Om man skulle bestämma 
sig för att jobba strikt kvalitativt och fokusera helt och hållet på de underliggande 
betydelserna och de symboliska innebörderna, skulle man ändå snart börja tänka i 
kvantitativa termer till exempel att något tema eller uttryckssätt förekommer ”ofta”, eller 
att något mönster i materialet är ”dominerande”.  Likaledes är det svårt att tänka sig hur 
det skulle bli om man bestämde sig för att göra en ensidigt kvantitativ textanalys. Man 
kan räkna orden hur mycket man vill och bearbeta siffrorna med alla möjliga statistiska 
metoder, men i slutänden är det ju ändå språk och meningsskapande som man studerar. 
Studieobjektet är ett system av socialt och kulturellt överenskomna och framförhandlade 
relationer mellan tecken och symboler och den ena sidan och innebörder å den andra.  
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    Fangen och Sellerberg, 2011, s. 271 
    
I studiens resultat letade vi efter gemensamma tillvägagångssätt och arbetssätt med 
arbetet kring de nya allmänna råden (Skolverket, 2014). Vi sökte hitta data för hur 
gymnasiesärskolorna tolkat och verkställt den nya lagstiftningen i praktiken på de 
verksamheter som vi undersökt. Vi utgick från studiens frågeställningar i det analytiska 
arbetet, både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv, enligt Fangen och Sellerberg 
(2011).  
 
 

7. Resultat och analys 
Vi presenterar resultaten för datainsamlingen i enkäten under denna rubrik, samt 
fritextsvaren. Här redogör vi för enkätsvaren under dessa sammanfattande rubriker 
utifrån de teman vi kunnat skönja i vårt resultat Dokumentation, tolkningar och 
genomförande och Styrning och förändrade arbetssätt i gymnasiesärskolan.  I 
anslutning av dessa två teman följer en analysdel av resultatet. Av 52 utskick 
responderade 40 respondenter i undersökningen. 
 
7.1 Dokumentation, tolkningar och genomförande 
Det är femton av respondenterna som anser att deras dokumentationstid är oförändrad 
och lika många som anser att dokumentationen har ökat. De påtalar att mycket tid går åt 
för det systematiska kvalitetsarbetet, men saknar uppföljning och utvärdering av detta 
dokumentationsarbete. Det är endast tio av respondenterna som anser att tiden för 
dokumentation har minskat. En av respondenterna talar om bristande information, vilket 
ger dubbelarbete på grund av otydliga riktlinjer från ledningen. De efterlyser en 
överlämnandeplan som är utförlig och som visar vilka anpassningar som varit 
lyckosamma. Denna information kommer ofta till specialpedagogen redan innan eleven 
har kommit till skolan. Respondenterna vill gärna ta del av detta i ett tidigare skede så 
de kan arbeta förebyggande. En av respondenterna förklarar att då ”Dokumentationen 
har ökat då är vi numera är ålagda att visa vilka anpassningar som görs för eleverna och 
vad som fungerar och vad som inte har varit utvecklande.”  
 
 



 

 

 

 

47 
 

 
      Figur 4. Diagrammet åskådliggör respondenternas 
uppfattningar om hur deras tid för dokumentation sedan 2014 kan ha förändrats.  
 
En övervägande del av respondenternas svar var, att det inte hade skett någon 
förändring gällande arbete med elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, samt 
att de upplever att det numera upprättas färre åtgärdsprogram och ibland inga alls, trots 
anmälan till elevhälsoteam och rektor. Medan några av respondenterna anser att det 
medfört en ökad dokumentation.  En av respondenterna uttrycker det så här: 
 

Jag lägger ner mer tid och jag har märkt att det påverkar min hälsa, då dokumentationen 
ibland känns överväldigande, då det inte ges någon återkoppling. Ibland kan jag tänka att 
jag endast skriver det för min egen del. Vi har en gemensam mall att skriva i och den är 
mer omfattande än tidigare när vi utvärderade åtgärdsprogrammen tätare. 

 
Två av 40 anser att arbetet med dokumentationen kring elever med skolsvårigheter 
tidigare var ett mer konkret arbete, då det även hade täta utvärderingar och 
uppföljningar av de upprättade åtgärdsprogrammen. En respondent talar om ett 
lärverktygsprogram med mallar som beskriver arbetsgången, som de börjat använda 
under läsåret som gått, som ett bra stöd för arbetet kring extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram.  
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Figur 5. Diagrammet visar på respondenternas olika sätt de tillägnat sig de nya allmänna råden (2014). 
 
Respondenterna har bland annat uttryckt att de haft kontakt med Skolverket till exempel 
via mailkonversation eller telefon. En del av respondenterna har påtalat att det varit 
bristande information från ledning och därför har detta inneburit att flera suttit på sin 
egen kammare och försökt läsa in sig, vilket innebär att det uppstått olika tolkningar. 
Majoriteten av respondenterna har använt sig av råden från Skolverket (2014) som 
litteratur, information på arbetsplatsträff. ”Jag får erkänna att jag inte har riktigt koll på 
vad det innebär för särskolan?” skriver en av respondenterna.  Skolverkets konferens, 
Skolverkets allmänna råd som litteratur är det mest förekommande tillvägagångsättet 
för respondenterna att ta till sig de nya råden.  
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Figur 6 Diagrammet visar på respondenternas uppfattningar om olika direktiv för pedagogisk 
dokumentation kring elever som riskerar att inte nå de uppsatta kursmålen.  
 
17 av respondenterna anser att de inte fått tydliga direktiv gällande hur råden ska tolkas 
och tillämpas i praktiken. 
 
7. 1.1 Analys av det pedagogiska dokumentationsarbetet, tolkningar 
och genomförande 
Utifrån enkätundersökningen framkommer att de flesta av respondenterna upplever att 
dokumentationsbördan har blivit större eller oförändrad. Detta sedan införandet av 
tillägget i lagen juli 2014 (Skolverket, 2014). Även om ramarna (se bild på s, 22) är 
uttalade i den nya lagstiftningen har processarbetet utan något påtagligt resultat i de 
verksamheter inom gymnasiesärskolan som vi undersökt (Dahllöf, 1999). 
 
De nya rekommendationerna (Skolverket, 2014) tycks, enligt respondenterna ha 
implementerats på ett mycket godtyckligt sätt då de uttrycker missnöje med allmän 
information och otydliga riktlinjer från rektorer. De upplever avsaknad av tydliga ramar 
(Dahllöf, 1999). Vår studie visar på att det generellt sätt skrivs färre åtgärdsprogram nu 
efter de nya rekommendationerna, men att dokumentationen inte har minskat. 
Respondenterna talar vidare om att dokumentationsbördan därför inte har minskat då de 
utreder, kartlägger och observerar de enskilda eleverna, inför ett eventuellt 
elevhälsoteammöte. Det genererar i de fall åtgärdsprogram inte upprättas ny 
dokumentation, som grund för detta beslut. I kontrast till Lundgren (1999) önskar 
respondenterna snävt tolkningsutrymme och tydligare riktlinjer som ofta används i mål 
och regelstyrda verksamheter som gymnasiesärskolans verksamhet utgör.  
 
Vi ser också att mycket tid tas i anspråk för det systematiska kvalitetsarbetet och att det 
även nu, enligt respondenterna, tillkommit dold dokumentation i exempelvis de 
individuella utvecklingsplanerna. Ingen av respondenterna nämner heller något om hur 
utfallet av anpassningarna har blivit avstämda. Ur respondenternas synvinkel pågår 
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ständigt obligatoriska dokumentationsgöromål, som inte direkt gagnar elevers 
måluppfyllelse. Respondenternas upplevelser är att processer avstannat när resultatet 
uteblir och det sker en stagnation i utvecklingsprocesserna (Dahllöf, 1999).  
 
 
7.2  Styrning och förändrade arbetssätt i gymnasiesärskolan 
Respondenternas utbildningsnivå presenteras nedan i stapeldiagram och procentuell 
nivå. Alla respondenter är behöriga pedagoger inom gymnasiesärskolan, men 2018 
råder nya bestämmelser kring legitimerade speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning. Nio av respondenterna har en dubbel profession. Sextio procent av 
respondenterna i vår studie har arbetat längre än fem år inom gymnasiesärskolan. Fyrtio 
procent av respondenterna har arbetat färre än fem år inom gymnasiesärskolan.  
 

Figur 7. Diagrammet visar vilken grundutbildning samt eventuell påbyggnadsutbildning respondenterna 
har. 

 
 
Figur 8. Diagrammet visar hur lång yrkeserfarenhet inom gymnasiesärskolan respondenterna har.  
 
Tre av respondenterna anger att de inte har någon gemensam policy för hur de ska föra 
dokumentationen. En av respondenterna har däremot påtalat för rektor, att skolan inte 
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kan strunta i att upprätta åtgärdsprogram, när anpassningarna behöver intensifieras och 
när det gäller en längre tids anpassningar. Sex av respondenterna har fått information på 
arbetsplatsträffar. Femton av respondenterna har svarat att de inte anser att de fått 
tydliga direktiv, då de svarat nej. En av respondenterna berättar att:  
 

Skulle gärna se att vi har gemensamma formulär och mallar från Skolverket för att 
dokumentera elevers progression och för att följa vilka styrkor vi kan arbeta utefter. Det 
skulle medföra att det blir ett enhetligt likvärdigt riksomfattande 
dokumentationsförfarande.  
 

Ett flertal av respondenterna efterlyser någon form av mallar och matris för arbete kring 
elevdokumentation. En av respondenterna nämner att det är även otydligt när mentorn 
samlar in dokumentation kring eleven inför exempelvis uppföljnings-, och 
utvecklingssamtal.  
 
 

 
 
Figur 9. Diagrammet visar respondenternas uppfattningar om huvudmannen organiserar 
verksamheten som möjliggör en stimulerande lärmiljö.    
 
Så många som 36 av respondenterna har en uppfattning om att vare sig ja eller nej 
enbart passar in i deras syn på om de anser att deras elever får rätt stöd och 
kompensatoriska anpassningar. En majoritet av respondenterna anser att rätt bemötande 
och delaktighet genom stöd i kommunikationen är viktigt men det är många som 
nämner att de känner en tidsbrist och stress för att hinna med detta arbete till fullo.   
”Det är olika från individ till individ, men att jag planerar för lösa möjliga hinder och 
försöker fokusera på elevens styrkor. Då tycker jag mig se att fler elever hänger med.” 
Flera av respondenterna berättar att de arbetar mycket med individuella 
utvecklingsplaner, där fokus ligger på elevens intresse och styrka. Där dokumenterar de 
även vilka extra anpassningar som eleven behöver och gör pedagogiska kartläggningar. 
Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna görs i samråd med hemmet, 
korttidsboendet och skolan.  
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”Många gånger känns det som förvaring när en del av personalen är sjuka så ersätts den 
inte”, talar en av respondenterna om. Ett par andra uttrycker att det är för få pedagoger. 
Ett flertal av respondenterna önskar även att de hade fler assistenter. ”Nej! Finns ingen 
tid till detta. Dokumentationen kommer i första hand och eleven i andra hand. 
Kartläggningar, bedömningsmaterial och matriser har ökat i takt med skolans arbete 
med bedömning för lärande.” En av respondenterna uttrycker att:  
 

Jag känner mig hjälplös och frustrerad då steg tre i kedjan saknas. Jag har gjort 
anpassningar och även utökat dem, men ändå inte märker någon förbättring. Även om jag 
skickar in ärende till elevhälsoteamet så kommer ärendet tillbaka utan åtgärd.”  
 

Sex av respondenterna anser att de redan har kompensatoriska anpassningar och särskilt 
stöd i olika former. Ekonomiska hinder nämns som orsak till avsaknad för rätt 
kompensatoriska anpassningar, där respondenterna har påtalat att de önskar att alla 
elever har en egen läsplatta, kommunikations kartor och dator med talsyntes.  
 
Trettiosju av respondenterna har lämnat beskrivningar för hur deras organisation 
organiserat verksamheten. Det är blandade svar, där cirka hälften av respondenterna 
anser att det finns olika hinder och tolv av respondenterna anser att huvudmannen har 
förberett en stimulerande lärmiljö. En av respondenterna berättar;  
 

Vår verkstad är så lik som möjligt som en riktig verkstad. Eleverna får till och med göra 
jobb utifrån, där de får träna sig i kundkontakt. Det brukar de tycka är tufft i början men 
sedan är de stolta att de kan det. 

 
Hinder som upplevs, är bristen på kommunikation i personalen. Flera av respondenterna 
tror att om eleverna får vara mer delaktiga i anpassningarna som görs skulle det medföra 
större engagemang och motivation. Fem av respondenterna uttrycker att pedagogerna 
inte får gehör när de skickar in elevärenden till rektor och elevhälsoteam.  De berättar 
att de många gånger får en mängd information om elever redan innan de har startat 
utbildningen, men som inte alla gånger kommer pedagogerna tillkänna. Tre av 
respondenterna nämner att det systematiska kvalitetsarbetet tar undervisningstid i 
anspråk. De upplever att detta endast utförs som en pappersprodukt då det inte görs 
några förbättringar utifrån pedagogernas förslag på förbättringsområden och andra 
yttringar.  
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Figur 10. Diagrammer visar respondenternas uppfattningar om elevers rätta stöd och kompensatoriska 
anpassningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
 
De flesta respondenter förklarar att råden (Skolverket, 2014) inte har påverkat deras 
arbete, samt att de anser att det inte skett någon förändring sedan hösten 2014, då de nya 
råden började gälla. ”Det har inte påverkat mitt arbete alls, då jag inte fått information 
om detta.” Två respondenter anser sig numera dokumentera mer än tidigare på grund av 
ytterligare samverkande arbete kring elever i svårigheter med elevhälsoteamet och 
respondenterna dokumenterar nu mer utförligt, vilka anpassningar som gjorts och varför 
man väljer att inte upprätta åtgärdsprogram för eleven. Fem andra respondenter 
upplever att de dokumenterar mer för att kunna presentera elevens svårigheter till 
elevhälsoteamet samt att de upplever en frustration över att elevärendena många gånger 
kommer tillbaka, utan någon organisatorisk uppbackning. En annan respondent 
förklarar att det inte har påverkat arbetet då de nya reglerna är oprecisa och otydliga. 
Detta innebär enligt respondentens uppfattning ett sämre stöd för eleverna. En annan 
respondent uttrycker sig så här om dennes upplevelse; 
 

Jag lägger ner mer tid för att utveckla min undervisning så att den ska passa fler av mina 
elever samtidigt. Tidigare gjorde jag fler individuella planeringar men försöker tänka 
utifrån att ju fler som kan få tillgång till extra genomtänkta lektioner desto fler kan 
utvecklas i sin takt men även följa den röda tråden tillsammans med sina kamrater. 

 
Ännu en annan respondent uttrycker sin osäkerhet kring råden; ”Man är mer orolig att 
man gör fel nu. Det har varit så många olika bud om hur man ska skriva och vad för 
mallar man ska använda, så man är lite trött och förvirrad.” Tre av respondenterna anser 
sig föra fler diskussioner kring elever med kollegor och annan personal, som tillexempel 
skolsyster, kurator, resursteam med mera.  
 
Tre respondenter uttrycker att de gjort fler anpassningar på gruppnivå sedan hösten 
2014. Fyra stycken poängterar att de har en ökad kollegial samverkan då de skriver färre 



 

 

 

 

54 
 

åtgärdsprogram. Majoriteten talar om ett oförändrat arbete eller ingen förändring efter 
de allmänna rådens införande (Skolverket, 2014). En respondent talar om otydliga 
direktiv på grund av vida styrdokument och avsaknad av tydliga ramar. 
”Dokumentationen har ökat sedan tidigare, då vi hade åtgärdsprogram för elever som 
riskerar att inte nå de lägst ställda kunskapsmålen.” Fyra av respondenterna berättar att 
det inte upprättats några åtgärdsprogram på deras skola, sedan införandet av de nya 
allmänna råden (a.a., 2014). Detta trots att de anmält till elevhälsoteamet att elever 
riskerar att inte nå målen i kurser. Tre av respondenterna berättar att de har fått 
orosanmälningar från elevhälsoteamet återremitterade, där respondenterna fått i uppdrag 
att beskriva vilka anpassningar de gjort för eleverna och att de fått tillbaka 
anmälningarna med rådet, att intensifiera anpassningarna ytterligare. Pedagogerna fick 
inte några råd eller anvisningar hur de ska intensifiera dessa trots att de redan ansåg att 
de gjort anpassningar och även intensifierat dessa före orosanmälningarna upprättades. 
 
De mest förekommande kompensatoriska anpassningarna genomförs för elever i klassen 
eller i gruppen. Respondenterna nämner ofta bildstöd, dator med kompensatoriska 
datorprogram så som Inprint, inläsningstjänst. Många anser att det är viktigt att ha 
resurs med i klassen som till exempel en assistent eller extra pedagog. En respondent 
uttrycker att den vanligaste förekommande anpassningen är: ”Få elever per klass med 
assistenter och hjälp av assistenter eller pedagog.” Men några uttrycker vikten av 
behöriga pedagoger med professionellt bemötande, kollegial samverkan, 
relationsarbetet med eleverna och med insikt om olika funktionsnedsättningar.  
 
Andra kompensatoriska, ofta förekommande anpassningar är fotodokumentation, för att 
bygga en struktur för eleven som ett minnesstöd, kommunikationshjälpmedel som till 
exempelvis kommunikationskartor samt tecken som stödjer kommunikation. 
Individanpassad studieplan och kortare lektionspass samt pedagoger som har ett 
lågaffektivt bemötande för eleverna, är också vanligt förekommande anpassningar. 
Andra respondenter uttrycker tillexempel anpassningar och enskilt undervisningsarbete 
med en elev, frekvent återkoppling och feedback till eleven samt anpassade 
lärandemiljöer.  
 
7.2.1 Analys av gymnasiesärskolans styrning och förändrade 
arbetssätt 
Trots respondenternas långa yrkeserfarenhet, då flertalet av respondenterna har arbetat i 
gymnasiesärskolan i mer än fem års tid, känner de ofta oro och stress av att möjligen 
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feltolka (Skolverket 2014). Hälften av respondenterna påtalar att de önskar tydligare 
riktlinjer, stramare ramar och konkret information om arbetets tillvägagångssätt. 
Studiens deltagare är de facto tjänstemän med stor påverkansfaktor och som besitter 
makt att utföra uppdraget med dess tolkningar. Därmed utgör verksamhetens pedagoger 
kärnan i praktikens diskurser. Beteendets betydelse i skolans verksamhet förstås i 
relation av varandra. Därigenom har pedagogerna en makt som förstås av diskursers 
sanning. Makt är i beroendeställning av social ordning där det även kan finnas 
motståndsarbete då olika professioners syn i vår studie kan bekämpas eller bejakas 
(Foucault, 1991). Lejonparten av respondenterna anser att de inte fått några direktiv hur 
de ska dokumentera att eleven riskerar att inte nå målen. Ramar, process och resultat 
visar på en sammankopplande och ständig process där ramarna blir godtyckliga i 
tolkande processer som ger olika utfall och resultat (Dahllöf, 1999).  
 
Flera av respondenterna menar att anpassningarna borde arbetas med på ett mer 
proaktivt sätt när skolan får överlämnande information till sig, om elever före sin 
skolstart i gymnasiesärskolan. Den informationen får pedagogerna först ta del av när de 
efterfrågar informationen. Planeringen skulle behöva påbörjas redan i det skede när 
skolan får ta del av informationen, så att de kan planera på både på organisation-, grupp- 
och individnivå. Dahllöf (1967)  menar att regelverket gällande juridiska och 
ekonomiska förutsättningar kan vara begränsande och påverkande i 
utbildningsprocesser. Lundgren (1999)  ser ramfaktorteorin som ett redskap för tankar 
och genom att uppfatta mönster inom utbildningssektorn. Det var endast sju av 
respondenterna som angav att de fått riktlinjer och information om de nya allmänna 
råden (Skolverket, 2014) från sina rektorer. De som tagit till sig informationen på annat 
vis berättade att det var av eget intresse de sökt information, gått på Skolverkets 
konferens, läst råden som litteratur eller varit i kontakt med Skolverket för vägledning.  
 
Tio procent av respondenterna säger att det inte längre upprättas några åtgärdsprogram 
på deras skolor, detta trots flera anmälningar till rektorer och elevhälsoteam. Orsaken 
kan vara att rektorer och elevhälsoteam tolkar och tillämpar lagen annorlunda. Dahllöf 
(1999) menar på att konstitutionella och organisatoriska ramar måste undersökas då de 
påverkar pedagogiska processer och ofta leder till olika undervisningsresultat. Olika 
ramar kan leda till skilda pedagogiska processer. I det här hänseendet skönjer vi att 
pedagogerna har sina ramar och rektorer och elevhälsoteam har andra ramar och tolkar 
utifrån dessa. Det beslutas inte om att upprätta åtgärdsprogram, eller så är bedömningen 
att anpassningarna som redan görs, räcker till. Foucault (1993) menar att diskurs är 
maktutövningens innersta kärna, som i ett sammanhang i ett samhälleligt perspektiv, 
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som i detta fall är sociala situationer mellan människor, där rektor och elevhälsoteam 
besitter makt och är i beroendeställning av varandra. Foucault (2002) menar att det finns 
positiva och negativa maktprocesser och dessa maktprocesser kan få direkta 
konsekvenser för gymnasiesärskolans elever. Hans tankar kring positiva och negativa 
maktprocesser och vad dessa maktprocesser får för påverkan för individen (a.a., 2002). 
 
Respondenterna upplever dock en ökad kollegial samverkan kring elever med 
svårigheter, men uttalar ett bekymmer med uppföljning och utvärdering av elevers 
fortsatta kunskapsinhämtning och utveckling.   
 
 
 

8. Diskussion 
Departementsbesluten som presenteras i Sveriges riksdag, är viktiga då de kan leda till 
förslag på lagändringar. Intresset för mindre grad av dokumentation har väckt tankar 
och funderingar både på nationell nivå via massmedia, utbildningsenheter, kring lägre 
grad av skriftlig elevdokumentation och förändrat arbete för arbetslag i skolor, utifrån 
de nya råden (Skolverket, 2014).  
 
Liksom samhällsutvecklingen för övrigt gällande dokumentation, går vi mot en iver av 
ett dokumentationsupprättande i skolans verksamheter, enligt Asp-Onsjö (2012). 
Mycket av pedagogernas arbetstid går åt till detta, när tiden bör gå till undervisning och 
utvecklandet av denna. Det vi däremot skönjer är, att respondenterna talar om, att med 
hjälp av kollegiala samtal utveckla elevernas olika anpassningar och möjligheter. 
Pedagogerna upplever inte att de fått mer tid för undervisning och utveckling av 
undervisningen. Thornberg (2011) talar just om att det tillsammans med andra eller i 
dialog är möjligt att vidga perspektivet, ge en verkligare bild och förklaring av en elevs 
beteende, sociala samspel och mellanmänskliga konflikter. Han ser innebörden av detta, 
som ett perspektiv av social kognition.  Frågan är, om lärares arbetsbörda gällande 
dokumentation och arbetssätt har förändrats, förbättrats, minskat eller inte, efter 
införandet av den nya lagen SFS 2014:456 kring extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Det vi har kunna utröna i vår studie är att pedagogers dokumentation 
och förändrade arbetssätt, efter införandet av de nya allmänna råden (Skolverket, 2014), 
ses som oförändrat, otydliga direktiv med många olika tolkningar på genomförandet och 
brist på information. Ramarna finns enligt Dahllöf (1999) på makronivå utifrån statens 
direktiv i den förändrade skollagen (SFS2014:456), den pågående processen i vår 
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studies syfte påverkas av den korta tid, som den vunnit laga kraft och på grund av 
tolkningsproblematiken, som vi kan skönja i våra respondenters svar. Vår studies 
resultat påverkas därför av respondenternas osäkerhet kring dokumentationsarbetet i 
gymnasiesärskolan. Gustavsson (1999) åskådliggör genom en bearbetad version (tolkad 
av Hagelberg & Frödin Thörnkvist, 2015, bild s. 21) av Dahlöfs (1999) modell för 
ramfaktorteorin hur statens intentioner via regeringsbeslut möjligtvis kan praktiskt 
implementeras. Det är genom att belysa hinder för vissa ramar och förutsättningar till 
exempel undervisningstid, klasstorlek, som idén för ramfaktorteorin uppkom. 
 
Gadler (2011) talar om en styrkedjeprocess där det är viktigt att skolledare och rektorer 
ansvarar och verkar för att se till att pedagogerna ges information, tid och möjlighet att 
förstå samt implementera nya lagändringar för att styrkedjan ska fungera. Studiens 
resultat visar att skolledare och rektorer inte förstår sitt uppdrag eller på grund av 
tidsbrist inte förmår att planera för, att personalen når en samsyn, angående den nya 
lagändringen. Detta visar studiens resultat, då det är en övervägande del av 
respondenterna, som påvisat att deras skolor brustit i implementeringsförfarandet på 
mikronivå. 
 
 
Vår studies syfte och frågeställningar har ökat vår förståelse för vikten av att tydliga 
riktlinjer för intentionerna, gällande implementering av tillexempel styrdokument, 
skollag, läroplaner och de nya allmänna råden (Skolverket, 2014). Vi anser att det varit 
kompetensutvecklande och givande att titta närmare på implementeringen på olika 
nivåer, organisations-, grupp-, och individnivå gällande pedagogers dokumentation 
kring elever i behov av särskilt stöd utifrån (a.a, 2014).  
 
Det är relevant för vår yrkesroll både som pedagog, speciallärare och specialpedagog, 
då vi kommer få uppdrag både av rektorer och pedagoger gällande tolkningar av 
styrdokument, särskilt när det handlar om elever som riskerar att inte nå målen. Det är 
viktigt att vi är uppdaterade på styrdokument, då samhället är föränderligt och nya 
lagändringar och råd ständigt aktualiseras. Ett flertal av studiens respondenter anser sig 
känna stress och tidsbrist i sin arbetsmiljö, som ofta kan leda till psykisk ohälsa. Vi ser 
att det fortfarande råder osäkerhet bland respondenterna, då de önskar tydligare 
information och riktlinjer för verksamhetens utvecklingsarbete på organisations-, grupp- 
och individnivå och för att kunna möta elever mer gynnsamt, som är i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd (a.a., 2014). Pedagogerna i vår studie efterlyser 



 

 

 

 

58 
 

arbetssätt, tydlig ledning och pedagogiska diskussioner för hur arbetet ska kunna 
verkställas. 
 
I enlighet med Gadler (2011) ser vi att tjänstemännens olika tolkningar, är av stor 
betydelse och att det ger väldigt olika utfall i de skolors verksamheter, där vi samlat in 
vårt resultat. Detta får effekt på både organisation-, grupp-, och individnivå. Skolverket 
har dock anordnat och genomfört konferenser, föreläsningar, litteratur och under 
nätburna publikationer på deras hemsida, för att informera och hjälpa till med tolkningar 
av den nya lagstiftningen. Där kan även pedagoger och andra inom skolväsendet ställa 
frågor och få hjälp och stöd för arbetet med implementeringen av den nya ändringen i 
skollagen (Skolverket, 2014). Som tjänsteman har pedagoger och andra ämbetsmän ett 
ansvar att hålla sig uppdaterade gällande nya lagändringar.  
 
Assarson (2007) menar, i sin studie att pedagogerna bildar myter i tomrummen mellan 
styrdokument och praktik, om hur skolan skulle kunna bedrivas och om hur skolan 
tillför sina egna önskningar och förhoppningar. ”Genom att omlokaliserade element i 
styrdokumenten om en skola för alla reartikuleras14, skapar pedagogerna en ny för dem 
objektiv värld, som stämmer väl överens med styrdokumenten” (a.a., 2007, s. 213). Det 
är inte sällan att de, som ska verkställa implementeringen genomför vad de tror att 
huvudmannen har för intention med den förändrade lagstiftningen eller 
rekommendationen (a.a., 2007). Statens intentioner blir inte alltid till verklighet i 
praktiken. De tolkas, omförhandlas och omvandlas beroende på traditioner, kulturer och 
dess olika sociala sammanhang. Enligt författaren leder ofta språket till att de lokala 
tolkningarna blir gestaltade och omförhandlade till kreativa och nyskapande lösningar i 
praktiken. Detta menar hon att det många gånger beror på politiska och vetenskapliga 
konstruktioner. Detta kan ibland leda till något helt annat, än det stat och kommun med 
dess upprättade planer hade för avsikt. Vi har ej kunnat ta del av respondenternas 
kommunala, lokala planer då studien sträcker sig över fem olika kommuner (a.a., 2007).  
 
I enlighet med Andreasson och Asplund Carlsson (2014) finns det en risk, som även 
skönjs i vår studies resultat, att det inte skrivs så många åtgärdsprogram längre, som 
enligt respondenterna kan leda till bristande uppföljning kring eleven. Det är dock 

                                                
14 Reartikulera- diskursen kan ständigt omformuleras av de människor som förhåller sig till diskursen. 
Winther Jørgensen, Marianne - Louise Phillips (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Studentlitteratur: Lund. 
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glädjande att se och få tal del av respondenternas ökade kollegiala samverkan kring 
elevers måluppfyllelse. Detta sker genom en större mängd av kollegiala diskussioner 
mellan olika pedagoger och professioner som Asp-Onsjö (2013) framhåller i sin studie. 
De påtalar att relationsarbetet med både pedagoger och elever är något de önskar få mer 
tid till. Detta stämmer väl överens om Aspelins (2010)  syn på vikten av det relationella 
långsiktiga arbetet, som vi pedagoger har ansvar för.  Det är vår förhoppning att det i 
framtiden ska läggas mer fokus på det relationella arbetet och pedagogiska 
kartläggningar, för att på olika nivåer (organisation-, grupp- och individnivå) stötta 
eleverna. Och andra sidan tar även pedagogiska kartläggningar tid att utföra, men det är 
inte samma regelverk kring kartläggningar, gällande rektorns skyndsamma initiering, 
arkivering, elev- och vårdnadshavares medverkan samt medgivande för 
uppföljningsarbetet.   
 
 
8.1 Resultatdiskussion 
Med införandet av de nya allmänna råden (Skolverket, 2014) var statens grundtanke, att 
stärka elevens rätt till stöd. För att detta skulle möjliggöras gjordes styrkedjan om, 
gällande dokumentationen för åtgärdsprogram, som ska utgöra det sista steget i kedjan 
kring arbetet med elever som befinner sig i någon form av skolsvårighet. Detta 
genomfördes för att frilägga mer tid för pedagogerna till undervisning och planering, 
och för att hjälpa elever, att få det stöd de har rätt till, i den ordinarie undervisningen 
(a.a., 2014).  
 
Anpassningar och stöd ska enligt råden dokumenteras i elevens individuella 
utvecklingsplan. Gadler (2011) talar om tolkningar och om hur de formulerade 
dokumenten omsätts genom arbete i praktik, där tjänstemän förväntas att vara kapabla 
och professionella att utföra dessa uppgifter till exempel dokumentationsupprättande. 
Flertalet av respondenterna nämner att de har fått i uppgift att dokumentera 
anpassningarna, när de skickar in en anmälan till elevhälsoteam och rektorer. Dessutom 
har dessa respondenter blivit ålagda att skriva in anpassningarna i elevens individuella 
utvecklingsplan, vilket Skolverket (2014) påtalar ska dokumenteras. Cooper (1996), ser 
faran med att dokumentation i de individuella utvecklingsplanerna endast blir 
hyllvärmare och endast med funktion att hålla ”ryggen fri”. Andreasson (2007) menar 
att pedagoger behöver kompetensutveckling och utbildning i att formulera elevplaner, 
så som individuella utvecklingsplaner och pedagogisk dokumentation. Dessa kan annars 
riskera att förstärka elevers tillkortakommanden och svårigheter. Det kan generera att 
elevens identitet negativeras och skapar stigman.  Samhällstrenden menar (a.a., 2007) 
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och Asp-Onsjö (2010) att elevdokumentation har ökat, då en ökad mängd av elever har 
någon form av skolsvårighet. Ljusberg (2009) talar just om att elever i behov av särskilt 
stöd ofta ser sitt misslyckande ur ett bristperspektiv. Då är det extra viktigt att 
gymnasiesärskolans personal har goda kontakter och kunskap om eleverna för att 
avgöra elevernas olika behov och anpassningar. 
 
Genom att mäta resultat- och måluppfyllelse kan man skönja, om statens intentioner nått 
de enskilda individerna. Även en förändring på makronivå kan bidra till en förändring, 
om tillexempel skolinspektionen, som inspekterar och kontrollerar skolans verksamhet, 
kan se att statens intentioner inte lett till något avtryck (Dahllöf, 1999). På mikronivå är 
det viktigt att skolan arbetar för en samsyn, men också att de har gemensamma 
handlingsplaner och förhållningssätt på sin elevsyn (a.a., 1999). De respondenter som 
påtalat att de får tillbaka ärenden från elevhälsoteam behöver få konkreta råd för vidare 
arbete med anpassningar och särskilt stöd. Det innebär att arbetsgången av 
stödinsatsmodellen på sidan 13, enligt ett antal av respondenterna inte följs (Skolverket, 
2014).  
 
Fyra av respondenterna i vår studie påpekade, att de ser kollegiala samtal, samarbete 
mellan olika professioner och relationsarbete som viktigt och givande, i arbetet med att 
finna lösningar för anpassningar och särskilt stöd för elever i svårigheter. Andreasson 
(2007) belyser vikten av att ta hjälp från olika professioner med dess kompetens för att 
hitta lyckosamma anpassningar och för att belysa elevens hela studiesituation. Aspelin 
(2010) menar att det är nödvändigt med relationer mellan människor, precis som våra 
respondenter eftersöker. Våra respondenter menar att ansvar, där (a.a., 2010) långsiktig 
utveckling och med relationsmedvetna intentioner, tillgodoser stabila band av social 
karaktär. Via kommunikation som formas och upplevs, påverkas handlandet och sociala 
band ses, som en förutsättning för utveckling av kognitiva förmågor genom att hantera 
känsloaspekter och kunna läsa av processer i undervisningen (a.a., 2010). Andreasson 
(2007) föreslår att det krävs kunskap och medvetenhet om språkets påverkan och 
betydelse samt att föra pedagogiska samtal, om möjliga förändringar med hjälp av 
språk. Respondenterna efterlyser mer samverkan kring elever i svårigheter.  
 
Vår studies respondenter talar just om vikten av att pedagogerna som arbetar i 
gymnasiesärskolan behöver vara behöriga och ha stor kunskap och förståelse av olika 
funktionshinder och att kunna möta eleverna med stor empatisk förmåga. Detta går stick 
och stäv med Asp-Onsjös (2012) resonemang, kring samhällets tilltagande 
dokumentation. Tidsbrist kan utgöra ett hinder för det relationella, sociala-, och 
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mellanmänskliga mötet, som till exempel informella sociala möten med eleverna och 
vårdnadshavare. Respondenterna efterlyser mer tid för det relationella och sociala mötet 
med eleven. Det ska vara genuint och kommunikativt för att bygga på relationerna, som 
skapar sammanhang och motivation.  
 
Ett par av respondenterna uttrycker sin osäkerhet och oro kring de nya allmänna råden; 
(Skolverket, 2014), då det tycks ha varit många olika tolkningar av hur anpassningarna 
ska dokumenteras och hur arbetet med elever i svårigheter, med eller utan 
åtgärdsprogram ska utformas, genomföras, uppföljas och utvärderas. Vi vet dock inte 
hur många åtgärdsprogram som upprättades innan den nya skollagsändringen i 3:e 
kapitel 8-9§ 20 tillkom. Det kan därför vara möjligt att rektorer i gymnasiesärskolan 
redan anser att skolformen i sig, redan utgör en anpassad verksamhet. Även om 
respondenterna uttrycker sin osäkerhet, så är det just den enskilde tjänstemannen, som 
är den viktiga och bärande i kedjan. Gadler (2011), ser också betydelsen av vad som 
händer mellan politikers beslut och de enskilda tjänstemännens/ämbetsmännens 
tolkningar av direktiven. Trots att rektorer och skolledare bör ansvara för 
implementering av nya direktiv har dock pedagoger som tjänsteman ett ansvar, att även 
de hålla sig á jour och uppdaterade, gällande nya styrdokument och lagändringar.  
 
Andreasson (2007), ser en hegemonisk15 diskurs i framskrivningen av elevers 
svårigheter och noterar att skolans styrdokument och staten sätter ramarna för 
identitetskonstruktioner och problembeskrivningar. Respondenterna i vår studie, besitter 
makten att se till att elever får sin lagliga rätt till utbildning och i gymnasiesärskolan är 
det essentiellt att elever får med sig kunskap och förutsättningar för att bli en 
självständig och delaktig samhällsmedborgare. Definition av utvecklingsstörning bör 
ses, som en helhetssyn på individen, då den nedsatta begåvningsfunktionen inte 
tillskrivs stor relevans, utan det är omgivningen med dess möjligheter, som är 
betydande för individens behov och självständighet Kylén (1979). Ljusberg (2013, s.51) 
betonar pedagogers makt och elevers beroendeställning som både kan ses positiv och 
negativ för elevens bästa för ögonen. ”Although pupils give meaning to what is 
happening and are co-actors, they do not have as much power as the teachers. This 
frequently means that they depend on a teacher who shares power and control with them 
(Ljusberg (2013, s.51).” Samtidigt som pedagoger är beroende av huvudmän, 
styrdokument, ledning, kommunfullmäktige och statens politiska beslut så är det ett 

                                                
15 Hegemonisk-maktfullkomlighet och maktstrukturer 
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ständigt maktutbyte i relation till varandra. Här ser vi en stark koppling till Dahllöfs 
(1999) ramfaktorteori som utgör den teoretiska basen i denna undersökning.  
 
Vår studies respondenter påvisar att det systematiska kvalitetsarbetet sällan kommer 
verksamheten kommer till godo, trots att det tar upptar så mycket tid av respondenternas 
totala arbetstid, som de önskade lägga på kollegial samverkan. Enligt 6 § ska det 
systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras enligt 3 och 4 §§ (SFS 2010:2039). 
  
Ofta blir detta enbart en diskussion för högre måluppfyllelse, som sällan leder till 
förändrade arbetssätt på grund av brist på uppföljning och utvärdering, enligt våra 
respondenter. Skolinspektionen ser ofta att:  
 

Eftersom kvaliteten inte är en statisk företeelse utan en process i ständig förändring måste 
utbildningen hela tiden utvecklas efter aktuella förutsättningar och behov. För att se att de 
åtgärder man genomfört fått önskad effekt är det centralt för ett fungerande kvalitetsarbete 
att resultatet av åtgärderna följs upp regelbundet. (Skolinspektionen, 2015) 

 
Asp-Onsjö (2013) menar, att genom en generell ökning av kvalitetssäkringar och 
dokumentationskrav, tas det tid från det ofta relationsorienterade arbetet med 
människor. Då detta tar mycket tid i anspråk kan det således utgöra ett hinder, genom att 
den minskar och hotar möjligheterna till, att inom arbetet bibehålla kvaliteten. Asp-
Onsjö (2013) och Aspelin (2010) påpekar, hur viktigt det är med utvärdering och 
uppföljning för att se verkliga svårigheter och för att kunna vidta åtgärder samt för att 
kunna nå målen på ett mer gynnsamt sätt.  Det är förvånande det respondenterna 
berättar angående, utebliven uppföljning och utvärdering av redan utförda anpassningar. 
Anpassningar är tänkta att vara kortvariga åtgärder, som ryms inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Detta är i motsats till gymnasiesärskolan som skolform, där 
anpassningar utgör basen och ses ur ett långsiktigt perspektiv. Jacobsson och Nilsson 
(2011) menar att de ser att, elever med funktionshinder måste ses i förhållande till det 
sammanhang och samhälle som den enskilde individen lever i.  
 
Syftet med förändringen av lagen, genom implementering av de nya råden var att 
tydliggöra alla elevers rätt till extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2014). Grundtanken med lagstiftningen är att lätta på pedagogers 
administrativa uppgifter för att frigöra tid och ge möjlighet för att undervisa inom ramen 
för klassen, där elever har rätt att utvecklas utifrån deras nivå, förmågor och styrkor.  Då 
skolorna har olika förutsättningar att genomföra den nya reformen, kommer detta arbete 
att tas sig olika uttryck beroende på tolkningar av det nya regelverket med intentionerna 
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av den nya lagstiftningen. Vi ser där ett orosmoment för att minskad dokumentation kan 
medföra att arbetsgivare tar chansen att utöka elevantalet i klasserna eller lägga till mer 
undervisningstid. Om vi ska ha en vinst med minskad dokumentation och ökad kvalitet i 
skolan, ser vi att en begränsning av undervisningstiden är nödvändig. Dahllöf (1999) 
menar att om man belyser svårigheter för vissa ramar och givna omständigheter så 
synliggörs verksamhetens eventuella hinder för tillexempel undervisningstid, 
pedagogiska resurser, gruppstorlek, med mera. Lagändringen (2014) kan även innebära 
att resurser stryps då stödet ska innefattas i den ordinarie undervisningen beroende på 
hur elevhälsoteam och rektorer tolkar styrdokumenten. Politiska beslut avgör skolans 
resurser i kommunfullmäktige, vilket kan innebära att pedagoger med specialkompetens 
inte kan anställas på grund av bristande ekonomiska förutsättningar. 
 
Asp-Onsjö (2013) talar om vikten av att noggrant observera och kartlägga vid vilka 
tillfällen, som eleven inte lyckas genom att se kopplingar i omgivningen tillexempel i 
lärandemiljön och i undervisningssituationer. Genom att lyfta blicken och se dessa 
kopplingar, är åtgärdsprogram endast ett anpassande verktyg i elevens 
undervisningssituationer, med utvärderingsbara, kortsiktiga mål och åtgärder (a.a., 
2013). Det är beaktansvärt är att flera respondenter berättar om att de får tillbaka sina 
elevvårdsärenden utan någon åtgärd. Detta gör att vi undrar om det kan vara så att den 
nivån i stödinsatskedjan inte finns att tillgå på den eller de gymnasiesärskolorna vi 
undersökt. 
 
Då rektorns roll uppenbarligen är mycket viktig för skolans pedagogiska styrning, talar 
SOU-rapporten (2015:22) om just rektorns roll i styrkedjan. I SOU-rapporten (2014:5) 
skönjer man ökade begär av systematisk uppföljning, för att ge skolan dess resultat- och 
målstyrning, inneburit en högre börda av administration, som på senare år eskalerat och 
hämmat det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt som det finns kopplingar mellan 
pedagoger och rektorers beroende av varandra, samt för att rektorn ska nå framgång 
som ledare, behöver de pedagogernas arbetsförutsättningar och kompetens för att själva 
lyckas i sitt ledarskap. Rektorerna har ofta svårt att i sin ledarroll leva upp kring de 
ökade krav som resultat- och målstyrning ger. Detta skedde enligt SOU-rapporten 
(2014:5) i samband med resultat-och målstyrningen vid kommunaliseringen, som trädde 
i kraft 1991, då staten höjde ambitionsnivån för rektorer och huvudmän beträffande 
elevers studieresultat. Thornberg (2006) menar att olika former av social påverkan i 
skolans vardagliga arbete är viktig att reflektera, förstå och kritiskt granska, precis som 
respondenterna i vår studie påtalar. Gadler (2011) påvisar att enskilda tjänstemäns 
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tolkningar är avgörande och har stor betydelse för rektorns förutsättningar att styra och 
leda sin skola tillsammans med pedagoger och övrig skolpersonal.  
 
Vi ser det anmärkningsvärt att våra respondenter inte talar om att ekonomin utgör ett 
hinder mer än att de önskar att alla elever ska ha tillgång till kompensatoriska 
hjälpmedel som tillexempel iPad, för att ge elever rätten till särskilt stöd. I motsats till 
Assarson (2007) menar Nilholm (2008) i hans studie att det inte går att dra några 
ideologiska slutsatser beroende på politisk styrning mellan kommunernas arbete med 
elever i behov av särskilt stöd. Skillnaderna kan dock ses i lokala skolplaner eller i de 
politiska diskussioner som förs i kommunfullmäktige. Genom en historisk tillbakablick, 
på skolans förhållande till samhällsutvecklingen ser Liljequist (1999), att genom ett 
samhälleligt helhetsperspektiv, med rådande teorier och villkor som styrande faktorer. 
Ideologier, teorier och politiska beslut, som grundar sig på både långsiktiga och 
kortsiktiga nyttoperspektiv, anpassar sig skolan till samhällsutvecklingen i övrigt. 
Lagändringen 2014, som ska stärka elevers rätt till stöd, är ofta svår att utvärdera och vi 
undrar då om resurser utgör ett hinder. I och med att eleven ska få stödet inom ramen 
för den ordinarie undervisningen, behövs även kompetenta pedagoger. Särskolan som 
skolform kommer 2018, enbart ha pedagoger med specialisering mot 
utvecklingsstörning. Det skiljer sig mot grundskolans behörighetskrav på 
utbildningsnivå för speciallärare eller specialpedagogen där ordet tillgång är ett vagare 
begrepp än särskolans legitimerade krav.  Vi ställer detta i motsats till grundskolans 
skollag gällande avsaknad av krav på att det ska finnas legitimerad speciallärare eller 
specialpedagog. ”Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” Skollagen kap1§ 25 
(Skolverket, 2014, s. 54 ).  
 
8.2 Metoddiskussion 
För att ta reda på hur det kommer sig att de nya allmänna råden gällande (Skolverket, 
2014) uppkom, fick vi börja med att titta på styrkedjeprocesserna, alltså hur en ny lag 
utformas och kommer till.  Vi har beaktat Esaisson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud, 
(2012, s.211) figur som illustreras på sidan 31 i metodkapitlet i vårt arbete. Denna figur 
belyser hur vi har valt att systematisera och kritiskt granska utifrån vår studies syfte och 
frågeställningar. Genom att vi klargjorde våra tankestrukturer, ordnade vi datan logiskt 
och klassificerade den utifrån staplarna och diagrammen, som utgjorde en del av vårt 
resultat. Vi tolkade fritextextsvaren kvalitativt för att finna mönster och teman i vårt 
resultat. Därefter systematiserade vi vår insamlade data genom att klassificera innehållet 
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av våra respondenternas tankar, reflektioner och uppfattningar under sammanfattande 
rubriker ( a.a., 2012). Klassificeringarna vi kom fram till genom att skönja 
gemensamma nämnare och uppfattningar, som kan leda till svar för studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Enkätundersökningen gav ett gediget resultat. Det vi kan se som en brist med enkät som 
metodval, är att möjligheten att ställa följdfrågor på intressanta kommentarer saknas. Vi 
ser detta som ett hinder, då tillexempel en av respondenterna talar om ett lärverktyg, 
som vi gärna skulle vilja veta mer om.   
 
Vi har även skickat ut två påminnelsemail vilket gav goda resultat, då svarsfrekvensen 
ökade. Esaisson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud, (2012) menar att man som 
forskare inte ska överstiga sex påminnelsemail. Av 52 utskick responderade 40 vilket 
gav sjuttiosju procents deltagande i studien.  Detta är ett mycket gott deltagande, då 
Patel och Davidsson (2003) talar om, att det är vanligt med ett bortfall i 
enkätundersökningar uppemot tjugofem procent. Trots det goda deltagarantalet, är 
resultatet inte tillräckligt för att generalisera, då det handlar om fyrtio respondenter i 
riket.  För att kunna få en mer sanningsenlig och nyanserad bild, krävs det fler deltagare 
som ingår i studien, samt för att få ett större omfång med respondenter, som 
representerar hela riket.  Respondenterna var skrivvilliga, vilket Esaisson, Giljam, 
Oscarsson och Wängnerud, (2012) menar ger en bättre representativ bild för deras 
arbete och dokumentation gällande de nya allmänna råden (Skolverket, 2014), då vi fick 
in ett brett underlag, till vårt resultat från fritextfrågorna. Genom möjligheten att lämna 
egna kommentarer till en del av enkätfrågorna, kan det ha resulterat i att respondenterna 
kunnat tala mer frispråkigt, även om känsliga dilemman.  Esaisson, Giljam, Oscarsson 
och Wängnerud, (2012) menar att öppna frågor kan göra att respondenter inte hämmas 
av eventuell brist på kreativitet vid utformandet av forskarens frågor. Visserligen är det 
tidskrävande att klassificera och analysera öppna fritextsvar, men det gav studien ett 
innehållsrikt och en mer omfattande information om respondenternas syn på enkätens 
frågor.  
 
Enligt Bryman (2011) vill vi gärna i vår studie dra en allmän generell slutsats kring vårt 
resultat, utifrån 40 pedagogers reflektioner. Då studien är i en liten skala, samt i ett 
program, med begränsad tid, är det svårt att generalisera och få en allmän uppfattning 
gällande studien syfte och frågeställningar. 
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8.3 Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning vore att göra om studien, med arbetet kring Arbete kring 
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) när det har gått en längre 
tid för genomförande. Att på nytt få undersöka om denna ändring i lagen fått ett större 
genomslag för att stärka elevers rätt till stöd. Vi önskar söka vidare efter andra lösningar 
för minskat dokumentationsarbete för pedagogerna, samt för att elever i skolsvårigheter 
ska lyftas, stöttas och i alla fall nå upp till minsta kunskapskrav för att få en skola för 
alla.  
 
Det hade för vår studie varit intressant, att se hur arbetet med de nya råden (Skolverket, 
2014) ter sig under en längre tidsperiod. Den nya lagstiftningen i Skollagen: 3:e kapitlet 
8-9§ 20 (SFS2014:456) har endast gällt sedan första juli 2014. Rådens 
implementeringsarbete kom i flera fall först igång under senhösten 2014 och fortsatte 
med fler konferenser som Skolverket anordnande. Resultatet i vår studie har givetvis 
påverkats av den korta tidsaspekt som råden varit gällande.  
 
Vi ser med spänning fram emot regeringens förslag som presenteras i artikeln 
Skolutvecklingsprogram ska ge mindre administration för lärare i Lärarnas tidning 
(2015-07-09) om ett nationellt skolutvecklingsprogram, där syftet är att pedagogerna 
ska bli mer skickliga och skolorna mer effektiva. Intentionerna med detta 
skolutvecklingsprogram är även att det ska bidra till mindre administration för 
pedagoger. Skolverket har fått i uppdrag att genomföra och ta fram 
utvecklingsprogrammet för att ge stöd till skolor, deras huvudmän och för att öka 
kompetensen samt minska administrationen för rektorer och pedagoger. I artikeln (a.a. 
2015-07-09) nämns att: 
 

Även skolan har blivit utsatt för det som man ibland kallar för "New Public Management", 
alltså en styrningsfilosofi som byggt väldigt mycket på kontroll och uppföljning och 
mycket mindre på att utnyttja all den kompetens som finns hos professionen och låta 
proffsen vara proffs. 

Lärarnas tidning (2015-07-09) 
 
Exempel på vad programmet kommer att bestå av är; insatser för att göra 
arbetsprocesser mer effektiva och att pedagogers och rektorers administration kan 
minskas. Nya arbetssätt och arbetsformer med skolans värdegrund i fokus för att 
utveckla det pedagogiska arbetet ytterligare genom arbete med utvärdering och 
uppföljning av elevernas kunskapsutvecklingen med systematiskt kvalitetsarbete. 
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10.1 Bilaga 1 Missivbrev 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Susanna Hagelberg och Christina Frödin Thörnkvist som 
håller på att skriva ett självständigt arbete inom det specialpedagogiska området på 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
 
Vår forskningsfråga handlar om pedagogers dokumentation kring elever i 
gymnasiesärskolan. Vår handledare, lektor i pedagogik, Ulla Gadler 
Ulla.Gadler@lnu.se är verksam vid Linnéuniversitetet, inom institutionen för 
pedagogik.  
 
Intresset för vår forskning utgår ifrån skollagens förändring till en förstärkning av 
elevens rätt till särskilt stöd. Vi är genuint intresserade av specialpedagogik och ser 
därför anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som viktiga verktyg för elevers 
kunskapsutveckling. Vi vill därför veta mer om det har skett någon förändring av 
dokumentationen kring elever i gymnasiesärskolan. 
 
Enkäten kommer att nå ut till ett femtiotal pedagoger i södra och västra Götaland, 
verksamma inom gymnasiesärskolan. Vi kommer att behandla alla uppgifter på ett 
konfidentiellt sätt och ditt deltagande är helt frivilligt. Du som respondent kan när som 
helst avbryta ditt deltagande i studien.  
 
Elektronisk länk till frågeformulär: 
https://docs.google.com/forms/d/1P96oB7GkkySX8EzYjnboxU7Veb2JTrBZZVh8Y4-
ICLw/viewform 
 
Enkäten består av tio frågor varav en del svar ger möjlighet till egna kommentarer. 
Resultatet av enkäten kommer att läggas in i vårt färdiga arbete och kommer att 
publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA (www.diva-portal.org). 
 
Om du har funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta oss på mail: 
Christina.frodin@spray.se eller Susanna.hagelberg@gmail.com. Det går även bra att nå 
oss på telefon 0708-279779 eller 0723-00 03 67. 
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Vi tackar på förhand för ditt deltagande och för din tid och ditt arbete med att besvara 
enkäten. Dina svar är för oss ovärderliga för att vi ska få svar på studies syfte och 
forskningsfråga. 
 
Med vänliga hälsningar 
Christina Frödin Thörnkvist och Susanna Hagelberg 
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