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Problem och syfte: Medlemsländerna i Världshälsoorganisationen söker implementera WHO: s klassi-

fikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Klassifikationen ICF bygger på ett helhetstän-

kande där människors hälsoegenskaper inom den kontext som deras personliga livssituationer och om-

givning skapar beskrivs (Socialstyrelsen, 2003). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) föreslår en 

mall för kartläggning av elever enligt ICF-CY (Children & Youth Version, 2007) inför upprättande av 

individuell utvecklingsplan eller åtgärdsprogram. Syftet med undersökningen är att utvärdera hur lärare 

upplever att mallen skapar förutsättningar för ett gemensamt språk. 

Metod:  Undersökningen är kvalitativ och har en fenomenologisk ansats. Sex lärare har intervjuats en-

skilt genom halvstrukturerad livsvärldsintervju. Lärarna saknade tidigare erfarenhet av klassifikationen 

ICF. Perspektivet är språk och implementering. 

Resultat: Resultatet visar att lärarna upplever otydlighet i hur kartläggningsmallen informerar om 

bakgrund till ICF, vilka som är kartläggningens målgrupp, i instruktioner för genomförandet av 

kartläggningen och i de begrepp som används. Lärarnas upplevelser talar för att mallen till stora delar 

saknar förutsättningar för att skapa ett gemensamt språk. 
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1 Inledning 

I området Elevhälsa möter skolans värld hälsobegreppet. Bremberg (2004) drar slutsatsen att man 

genom att utveckla elevernas kompetenser också främjar deras hälsa. Han menar att detta är syf-

tet med skolans undervisning som helhet. Inom alla skolformer är det således nödvändigt att an-

passa undervisning och lärandesituationer utifrån elevernas förutsättningar. Samtidigt skärpte den 

nya skollagen från 1 juli 2011 tillsammans med de nya läroplanerna kunskapskraven (Skolverket, 

2011). Redan tidigare fanns skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram då en elev riskerade att inte 

uppfylla målen. Den nuvarande skollagen är också tydlig med att ett åtgärdsprogram ska föregås 

av en utredning eller kartläggning av elevens behov (SFS 2010:800). I en mall föreslår Specialpe-

dagogiska skolmyndigheten (SPSM) en tankemodell för att utföra kartläggning enligt ICF-CY, 

International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth Version 

(Socialstyrelsen, 2003; WHO, 2007). Den är tänkt att användas inför att upprätta en individuell 

utvecklingsplan eller ett åtgärdsprogram.  

Världshälsooganisationens intention med ICF-CY är att den ska kunna användas inom olika 

samhällssektorer som vård, social omsorg och utbildning. Klassifikationen består av sju huvud-

områden som kallas komponenter. Varje komponent består av olika domäner och varje domän 

av kategorier, som är klassifikationsenheter.  

Catharina Broberg (2007) belyser i en studie användningen av ICF i Norden. De flesta rapporter 

som berör klassificeringssystemet kommer från hälsosektorn medan andra sektorer som till ex-

empel utbildningssektorn och sociala omsorgssektorn saknas (a.a.). En studie bland habiliterings-

personal pekade på behovet av bedömningar baserade på ICF-CY och interventionsmetoder fo-

kuserade på delaktighet (Adolfsson, Granlund, Björck-Åkesson, Ibragimova & Pless, 2010). 

I Norden saknas sålunda i stor utsträckning studier inom utbildningsfältet som berör använd-

ningen av ICF. Norwich (2008) menar att det behövs en klassifikation för funktion, aktivitet och 

delaktighet som är relevant för undervisning och lärares praktik. Inom Specialpedagogiska skol-

myndigheten pågår ett utvecklingsarbete för att sprida kunskap och användning av ICF-CY. Ett 

fåtal rapporter har publicerats. Enstaka berör området kartläggning inför åtgärd. 

Att beskriva en elevs sätt att fungera i olika situationer och i olika miljöer ger en mer komplett 

kartläggning än att beskriva individuella egenskaper isolerade från sitt sammanhang. Det är så 

ICF- CY är tänkt att användas (Möller, 2005). WHO (2007) menar att klassifikationen bland an-

nat kan skapa ett gemensamt språk kring hälsotillstånd för att förbättra kommunikationen mellan olika använ-

dare (s. 39). 
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2   Bakgrund 

I avsnittet som följer är målsättningen att ge läsaren en bakgrund till undersökningens angrän-

sande områden genom att presentera ICF, ICF-CY, styrdokument för skolan, forskning om ICF 

inom utbildningsområdet, specialpedagogiska perspektiv, Specialpedagogiska skolmyndigheten 

samt implementering.  

Efter att begreppen ICF och ICF-CY förklarats i texten används vid vissa tillfällen förkortningen 

ICF och innefattar då även ICF-CY. 

2.1 ICF-historik 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat en rad klassifikationer för att användas på olika 

aspekter av hälsa. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(ICF) är en av dem (Socialstyrelsen, 2003). 2001 antogs ICF i WHO:s generalförsamling som ett 

samlat, standardiserat och strukturerat dokument för att beskriva hälsa och hälsorelaterade till-

stånd (Möller, 2005). Möller beskriver detta beslut som en milstolpe och syftar på historiken kring 

klassifikationer, vilka haft fokus kring död, sjukdomar och funktionshinder. Foucault (1972) me-

nar att verktyg för att kategorisera människor blir till i den kliniska miljön för att utvecklas till ve-

tenskaplig kunskap. Ur kunskapen skapas redskap för förebyggande åtgärder, för utbildning om 

de kliniska kategorierna och för behandling. Så småningom förflyttas vetenskapen som blivit till 

på kliniken ut för att omfatta fenomen i hela samhället (a.a.).  Beskrivningen tycks passa in på 

Världshälsoorganisationens arbete med klassificeringar som Möller (2005) beskriver. Sedan WHO 

bildades är det de som ger ut internationella klassificeringar över sjukdomar och hälsorelaterade 

problem. Den senaste versionen är den tionde och kallas ICD-10 (WHO, 1992). Användningen 

bland läkare är att ställa diagnoser (Möller, 2005). För att råda bot på skenande sjukvårdskostna-

der i slutet av 1900-talet sökte WHO genom den engelske läkaren Woods utarbeta en klassifikat-

ion av sjukdomskonsekvenser (WHO, 1980). Modellen fick namnet Internationell klassifikation 

av skada, funktionshinder och handikapp – ICIDH och skulle utgöra ett komplement till ICD. 

Klassifikationen hade ett individualistiskt och kliniskt perspektiv (Möller, 2005). Den omfattande 

kritik ICIDH utsattes för från handikapprörelserna och forskare handlade om att den förmedlade 

ett tankesätt där individen fick bära skulden för den uppkomna situationen och att modellen fo-

kuserade på problem (a.a.). Nordenfelt (1993) och Söder (1989) var forskare som tog upp omgiv-

ningens betydelse. Som en konsekvens av massiv kritik bestämdes 1993 att påbörja en revisions-

process. WHO gav experter, användare och professionella från hela världen möjligheter att bidra 
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med synpunkter. Efterhand utgavs försöksversioner vilka prövades på olika håll i världen (Möller, 

2005). Vid det här laget hade WHO identifierat behovet av att klassificeringen skulle visa konse-

kvenser av hälsobetingelser (WHO, 2007). Den reviderade versionen, kallad ICIDH-2, kom 

också att innefattas av ett  perspektiv där både de individuella förutsättningarna såväl som de om-

givande och samspelsrelaterade beaktas (ICF, 2003).  

2.2 Ansats och perspektiv i ICF 

ICF har sin bakgrund inom det naturvetenskapliga området, vilket av tradition bygger på ett posi-

tivistiskt perspektiv. Hartman (2004) ger positivism en vidare betydelse än brukligt när han skri-

ver att kunskapen utgörs av teorier  innehållande begrepp vilka syftar på mätbara företeelser. 

Möller (2005) talar om att ICF innehåller vissa motsägelser som å ena sidan är snävt beskrivande, 

å andra sidan vidare. Den snäva tolkningen innefattar sjukdom, störning, skada eller trauma och 

kan därmed associeras till det medicinska perspektivet. I den vidare tolkningen medräknas alla 

aspekter av hälsa (Socialstyrelsen, 2003). Möller (2005) menar att ICF i dess vida tolkning är en 

modell för alla människor i alla kulturer och därmed ska anses universalistisk. Med inriktning på 

betydelsen av att se individen i sitt sammanhang har ICF antagit ett mer  tvärvetenskapligt syn-

sätt. Möller (2005) menar att varje område i ICF utgör en pusselbit i beskrivningen av en person 

där pusselbitarna är beroende av varandra. 

2.3 ICF – Syften 

I den svenska översättningen från 2003 (Socialstyrelsen, 2003) anges fyra syften med ICF: 

1. att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, 

deras konsekvenser och bestämningsfaktorer 

2. att skapa ett gemensamt språk kring hälsotillstånd för att förbättra kommunikationen 

mellan olika användare 

3. att möjliggöra jämförelser mellan länder, mellan verksamheter och över tid 

4. att skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem  

Som sammanhängande syfte tar texten upp behovet av ett system som kan användas av olika an-

vändare för hälsopolitik, kvalitetssäkring och utvärdering av resultat (Socialstyrelsen, 2003).  

Som sista punkt förklaras tillämpning när det gäller utbildning: 
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 som ett redskap för utbildning – för utformning av läro- och kursplaner och för att öka 

medvetenhet och vidta sociala åtgärder. (Socialstyrelsen, 2003) 

2.4 ICF-CY 

Tillägget CY står för Children and Youth Version och betyder i översättning Barn- och ung-

domsversion. ICF-CY är härledd ur ICF men är utformad för att beskriva kriterier hos det väx-

ande barnet och de omgivande miljöer som påverkar barnet (Socialstyrelsen, 2010). Uppväxtåren 

innebär stora förändringar i barns och ungdomars fysiska, sociala och psykologiska utveckling. 

ICF-CY utvecklades för att kunna användas inom hälsovård, skola och utbildning och inom den 

sociala sektorn. Funktionsnedsättningar och kroniska tillstånd skiljer sig i karaktär, intensitet och 

påverkan under barndomen och ungdomsåren. Därför är ICF-CY en utvidgning av ICF för att 

tillföra innehåll och detaljer som kan beskriva kroppsliga funktioner och strukturer, aktivitet, del-

aktighet och miljöer särskilt relevanta för spädbarn, förskolebarn, skolbarn och ungdomar. Den 

gäller till och med 17 års ålder (a.a.). 

2.5 Tidigare forskning 

Pless, Björck-Åkesson och Granlund (2011) har beskrivit hur ICF kan studeras på olika sätt be-

roende på frågeställning. Validitet kan bara undersökas för klassifikationen i sig medan använd-

barhet innebär en annan dimension som berör ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse 

(a.a.). I detta avsnitt redovisas exempel på tidigare forskning oavsett nämnda inriktningar.I den 

tidigare forskningen har användbarheten av ICF prövats, men då har det oftast varit inom hälso-

sektorn menar Broberg (2007). Hon belyser i en studie användningen av ICF i Norden. De flesta 

rapporter som berör klassificeringssystemet kommer från hälsosektorn medan andra sektorer 

som utbildningssektorn och sociala omsorgssektorn saknas. Därför är det angeläget att utöka 

forskningsfältet med studier inom utbildningsområdet. Ytterligare forskare har synpunkter på hur 

ICF och dess användning för utbildningssektorn. Till exempel Norwich (2007) menar att det be-

hövs en klassifikation för funktion, aktivitet och delaktighet som är relevant för undervisning 

och lärares praktik. I Sverige har en studie genomförts där professionella anser ICF användbar 

för intervention men erfar svårigheter i användning av komponenter och bestämningar i ICF-CY 

och föreslår förändringar (Björck-Åkesson, Granlund, Ibragimova, 2009).  Norwich (2008) menar 

att trots fördelarna med ICF, saknas beskrivningar som ger direkta hänvisningar till lärande- situ-

ationen, som t ex ”fonologiska svårigheter”.  
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Tre forskare från Canada har i en studie konstaterat hur ICF:s konstruktion sammanfaller med 

systemteoretiskt perspektiv. McDougall, Wright och Rosenbaum (2010) argumenterar också för 

hur de anser att ICF bör utökas till att även innehålla kriterier för livskvalitet och mänsklig ut-

veckling.  

139 professionella som arbetade med barn med funktionsnedsättning fick använda sig av fråge-

ställningarna i ICF-CY och därefter värdera och kommentera användbarheten (Ibragimova, 

Granlund & Björck-Åkesson, 2009). Resultaten pekade på att professionella anser ICF-CY an-

vändbar vid intervention men erfar svårigheter i att använda komponenter och graderingar i ICF-

CY och föreslår förändringar. Hur personal på habilitering mottog och införde användning av 

ICF-CY över tid har undersökts i Sverige av Adolfsson, Granlund, Björck-Åkesson, Ibragimova 

och Pless (2010). Resultatet visade att implementeringen fokuserade på bedömningar och habili-

teringsplanering och krävde förändrade rutiner och material. ICF-CY ansågs som användbar för 

att stötta analyser och i kommunikation om barns behov. Personalen ansåg också att den bidrog 

till nya perspektiv på problem och stärkte fokus på delaktighet. Forskarna drog bland annat slut-

satsen att personalen genom ICF-CY fick ökad förståelse för familjernas perspektiv på barnets 

delaktighet. Studien pekade på behovet av bedömningar baserade på ICF-CY och interventions-

metoder fokuserade på delaktighet (Adolfsson, Granlund, Björck-Åkesson, Ibragimova & Pless, 

2010). 

Vikten av komponenten Personliga faktorer i ICF har studerats genom en litteraturgenomgång av 

forskare i Schweiz (Geyh, Peter, Muller, Bickenbach, Kastanjek, Ustun, Stucki & Cieza, 2010). 

Deras slutsats var att komponenten Personliga Faktorer (PF) ansågs relevant för användningen 

av ICF i olika sammanhang. De identifierade behovet av standardisering av PF. Litteraturen de 

fann pekade på potentialen i PF för att öka förståelsen av funktionstillstånd, funktionsnedsättning 

och hälsa för att erbjuda insatser och service för personer med funktionsnedsättning samt för-

stärkning av individens perspektiv. I Schweiz har användningen av ICF-CY prövats på utbild-

ningsområdet (Hollenweger, 2008,). Hollenweger har gjort en omfattande analys av hur ICF-CY 

berör olika nivåer i samhället uttryckt i begreppen macro (samhälls)- meso (grupp)- och micro 

(individ). Utbildningen utgör en micronivå menar författaren där den individuella utbildningspla-

nen finns. Här föreslås en modell för användning som innefattar 1)situation (problem), 

2)bedömning, 3)anvisning, 4)intervention och 5)utvärdering (a.a.).  

En pågående studie vars design presenterades på en konferens i Frankfurt 2010 studerar indivi-

duella utvecklingsplaner och/eller motsvarande åtgärdsprogram och ska försöka koda dem enligt 
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ICF-CY:s nuvarande kodningsregler (Maxwell, Alves & Moretti, 2010). Ett annat syfte hos fors-

karna är att konstatera huruvida ICF-CY kan användas för att öka kommunikationen mellan olika 

resurspersoner inom skolan och mellan skolan och föräldrar. McLeod och Threats (2008) har 

bland annat utvärderat 56 kartläggningsverktyg för barn med kommunikationssvårigheter. Sime-

onsson (2009) menar att ICF (-CY) utgör en ny paradigm för mänskligt funktionstillstånd och 

funktionsnedsättning som kan användas för tvärvetenskaplig bedömning och intervention. Han 

anser att ICF-CY kan erbjuda bland annat specialundervisningen en dokumentationsform. Sime-

onsson framhåller vikten av att identifiera och utarbeta instrument och bedömningsverktyg som 

kan tillhandahålla bevis för anvisningar till graderingar för ICF-CY:s koder (Simeonsson, 2009).  

2.6 Styrdokument 

Nedan redogörs för de styrdokument som är aktuella i anknytning till undersökningen. De 

härrör från skrivning i skollagen. 

 

2.6.1 Skollag 

Ny skollag gäller från den 1 juli 2011 (SFS 2010:800). Den del av den nya skollagen som be-

rör föreliggande undersökning gäller individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram vilka 

är i fokus som interventioner efter kartläggningen enligt ICF i den blankett studien menar att 

utvärdera. Nedan följer citerade textutdrag från lagen. 

 Åtgärdsprogram 

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, 

hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet 

att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp  ellerenskilt enligt 

11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. 

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutan-

derätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (SFS:2010:800). 
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13§  

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. Ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, 

och 

2. Sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så  långt som möjligt 

inom ramen för läroplanen. 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt 

inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven 

och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. 

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen 

(SFS 2010:800). 

Sammanfattningsvis ska åtgärdsprogrammet 1) påvisa elevens behov, 2) visa hur behoven ska 

tillgodoses samt 3) hur åtgärderna följs upp. När det gäller den individuella utvecklingsplanen ska 

den innehålla 1) omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven och 2) 

ange vilka insatser som behövs för att utvecklas inom ramen för läroplanen.  

2.7 Specialpedagogiskt perspektiv 

Många har försökt definiera det tvärvetenskapliga området specialpedagogik (se exempelvis 

Fischbein, 1996; Gray & Freeman, 1989; Skrtic, 1991; Stainback & Stainback, 1990). Bengt Pers-

sons (2001) bidrag lyder specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte 

bedöms räcka till (s. 22). Persson tillsammans med Emanuelsson och Rosenqvist (2001) menar att 

forskning om specialpedagogik antingen rymmer ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv. 

Med en förenklad beskrivning kan det kategoriska perspektivet sägas se problem knutna till indi-

viden och i det relationella perspektivet till sammanhanget. Nilholm (2006) lyfter fram hur etiska 

och politiska ställningstaganden blivit centrala för specialpedagogikens område då de berör frågor 

om människors värde och rättigheter. Dilemmaperspektivet är det tredje perspektivet, i vilket 

Nilholm beskriver hur (skol)problem skapas i vissa sociokulturella kontexter och där olika aktörer 

och grupper förhandlar om vad elevers olikhet betyder och hur den ska hanteras. Detta låter sig 

inte göras på något självklart sätt eftersom t ex skolan innefattar uttryck för olika gruppers intres-

sen där olika till synes goda värderingar står mot varandra (a.a.). Ett annat dilemma att ta ställning 

till är huruvida olikhet ska kategoriseras eller inte, menar Nilholm. I båda fallen riskerar olikheten 

att förstärkas, men det viktiga är här om olikhet ses som en tillgång eller den värderas kategorise-

rande (a.a.). Åtgärdsprogrammet ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd 
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(SFS:2010:800). Kerstin Möller (2005) menar att ICF kan användas av lärare som ska planera 

undervisning med utgångspunkt i planerade aktiviteter. Då används perspektiven aktivitet och 

delaktighet som första pusselbitar. 

När skolans pedagoger ska hantera enskilda elevers svårigheter blir det tydligt, menar Assarsson 

(2009), att en elev visar olika förmågor i relation till en viss situation eller till sammanhanget. 

Detta stärker behovet av ett bredare synsätt som sammanfaller med det relationella som nämnts 

ovan. Å andra sidan hävdar Assarsson att skapandet av typkategorier som relationellt respektive 

kategoriskt synsätt innebär att information som bryter mot mönstren går förlorad i en sådan ana-

lys (Assarsson, 2009).  

2.8 Att implementera ICF 

En annan fråga för den här studien är på vilket sätt ICF implementeras och med vilken referens-

ram den processen kan betraktas i Sverige. Att implementera betyder att förverkliga eller att ge-

nomföra och handlar om en process som sker under lång tid och i flera steg (Pless, 2011). Den 

54:e Världshälsoförsamlingen godkände ICF för internationellt bruk genom resolution 2001 och 

uppmanade medlemsstaterna att använda ICF i forskning, utvärdering och rapportering samt 

uppmuntrar till användning genom stöd från WHO (Socialstyrelsen, 2010).  Däremot har varken 

Sverige eller Europiska Unionen tagit något beslut om att ICF ska användas (Pless m. fl., 2011). 

Eftersom ICF är en klassificering av hälsa som tvärvetenskapligt berör många vetenskapsfält på-

går också implementeringen på olika plan för flera professioner. Då intresset för denna studie 

finns inom det utbildningsvetenskapliga fältet och i synnerhet det specialpedagogiska området 

faller det sig naturligt att så avgränsa bakgrunden för implementering.  

CHILD är en förkortning av Children, Health, Intervention, Learning och Development (Högs-

kolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping, 2011). Forskargruppen CHILD:s arbete ut-

gör en omfattande del av implementeringsarbetet, gör prövningar av ICF och ICF-CY och är 

tvärvetenskaplig. Flera av de rapporter som nämns i avsnittet Tidigare forskning härrör från 

gruppen.  

2.8.1 Tre perspektiv på implementering 

Lundqvist (1987) tar upp teorier om implementering och förmedlar att vissa förutsättningar är 

nödvändiga för att processen ska falla väl ut. I föreliggande studie är lärare aktuella som använ-

dare av en kartläggningsmall enligt ICF. Vid implementering av mallen behöver detta beaktas: 

1. Användaren/läraren ska förstå varför han/hon ska använda SPSM:s mall.  
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2. Användaren/läraren ska kunna använda mallen. 

3. Användaren/läraren ska vilja använda mallen.  

2.9 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och 

stöd till skolhuvudmän i deras ansvar för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, 

främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till 

vissa utbildningsanordnare och till vuxna med funktionsnedsättning för vissa kortare studier. (SPSM, 2010) 

Implementeringsarbete kan genomföras i projekt eller integrerat i verksamheten. I det senare fal-

let uppfattas det som ett utvecklingsarbete i verksamheten. Schön (1983) beskriver detta organisa-

toriska lärande som att reflektionen över den vardagliga aktiviteten sker i nära anknytning till 

handlingen. Medlemmarna i organisationen utvecklas och förändras genom att tolka, reflektera 

och sedan utföra handlingen om och om igen. De yrkesgrupper som har komplexa arbetsuppgif-

ter där standardteorier saknas använder sig ofta av detta arbetssätt (a.a.). Beskrivningen nämnda 

författare ger talar för att Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför implementeringen av 

ICF som ett utvecklingsarbete i verksamheten.  

På specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida förekommer förkortningen ICF och ICF-CY 

på flera ställen. Under fliken tillgänglighet med underrubrik Pedagogik står att läsa: 

ICF står för Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF:s klassifikation kan även användas som 

verktyg för pedagogisk kartläggning eller beskrivning av konsekvenser för lärande. Till höger finns en länk till en tankemodell 

för kartläggning utifrån ICF, barn och ungdomsversionen (ICF-CY). 

Samma länk återfinns på sidan där åtgärdsprogram omtalas. Där görs kopplingen på följande sätt: 

Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram bör beskriva hur olika faktorer samverkar i elevens lärandesituation. 

Vilka behov skolan har för att kunna möta elevens förutsättningar kan kartläggas utifrån perspektivet i den internationella 

klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn och ungdomsversionen (ICF-CY).    

Dessutom erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten en distanskurs med namnet En inblick i 

ICF – ett verktyg för kartläggning (SPSM, 2011). I kursplanen beskrivs kursens syfte till att få en 

inblick i ICF och att kunna göra en beskrivning/kartläggning med hjälp av ICF. Kursen är ett 

återkommande erbjudande årligen sedan några år tillbaka och runt sex kurser har genomförts 

uppger Christina Gustafsson som är en av kursledarna (personlig kommunikation 2011-05-03). 

Det är också med stöd från SPSM lärare provat användbarheten av ICF på olika sätt.  
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I anknytning till samtliga platser där ICF omnämns på SPSM:s hemsida återfinns även en länk 

som leder till ”Enkel tankemodell för kartläggning enligt ICF-CY” (Westermark, 2010). Denna 

mall är central i föreliggande undersökning och återfinns som sista bilaga (5). Mallen presenteras 

som en kartläggning inför att utforma individuell utvecklingsplan eller åtgärdsprogram enligt ICF-

CY. Som huvudrubriker vertikalt i ett rutsystem används ICF:s komponenter (huvudrubriker) 

aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer, personliga faktorer, kroppsfunktion och kroppsstruk-

tur. I den lodräta kolumnen anges Frågeställning, Situation 1, Situation 2, Situation 3 osv. (a.a.). 

Ett återkommande begrepp i litteraturgenomgången och även i SPSM:s kartläggning är tankemo-

dell. Det får sin förklaring i Handbok i att använda ICF och ICF-CY (Pless, Adolfsson & Klang, 

2011). Att använda ICF som tankemodell innebär att använda ICF på en övergripande nivå me-

nar författarna. Anledningen är att säkerställa att viktig information om de mest betydande fak-

torerna för individers fungerande i sin miljö inte glöms bort till exempel i individuella planer 

(Möller, 2005; Socialstyrelsen, 2003). Pless, Adolfsson och Klang (2011) hävdar att den som vill 

använda ICF som tankemodell också behöver känna till ICF:s delar och komponenter. Vid an-

vändningen av ICF som tankemodell sker bedömningen i två steg: 

1. avgörande görs om informationen ska sorteras till klassifikationens del 1 som handlar om 

individen (funktionstillstånd och funktionsnedsättning) eller till del 2 som handlar om 

kontextuella faktorer. 

2. Avgörande görs om vilken sk komponent informationen ska sorteras till 

(Kroppsfunktioner, Kropps-strukturer, Aktivitet och delaktighet, Omgivnings-faktorer 

eller Personfaktorer). (a.a.) 

När ICF:s tankemodell ska utgå från fungerande i vardagliga situationer anpassar Pless, Adolfs-

son och Klang (2011) ordningsföljden i komponenterna så att Aktivitet och delaktighet presente-

ras först, sedan Omgivningsfaktorer och sist Kropp med kroppsfunktioner och kroppsstruktur. 

På så sätt kommer individens delaktighet i fokus för att identifiera (kartlägga) och åtgärda. Ut-

formningen av mallen ”Enkel tankemodell för kartläggning enligt ICF-CY” verkar utgå från den 

innebörd Pless, Adolfsson och Klang (2011) ger ordet tankemodell. 

2.10 Exempel på kartläggningar enligt ICF inom SPSM 

I ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Karlstad universitet, Malmö Högs-

kola och Umeå universitet genomfördes utbildningen Specialpedagogik med inriktning grav 

språkstörning på 30 högskolepoäng under 2009. I ett fördjupningsarbete har Fredriksson och 
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Fröberg (2010) utprovat en kartläggningsmodell för gemensam problemlösning mellan elev, för-

älder och pedagog (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010). De lyfter fram behovet av ett 

kartläggningsinstrument som stärker alla aktörers medverkan. Den grupp Fredriksson och Frö-

berg frågat ansåg att deras modell som grundar sig på ICF-CY skapade mer gynnsamma förut-

sättningar för att omgivningsfaktorerna fokuseras och därmed beaktas i interventionsprocessen. 

De drar slutsatsen av sin prövning att ICF innehåller begrepp som är kända och användbara i den 

pedagogiska praktiken. Kartläggningsmodellen de utformat utgår från en problembeskrivning, 

sedan är det tänkt att pedagoger, föräldrar och barn (elev) ska beskriva lärandesituationen utifrån 

de fem domäner som ingår i ICF-CY: kroppsnivå, aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer och 

personliga faktorer. För varje domän ges exempel på vad som kan beskrivas. Därefter ska åtgär-

der skrivas in i kartläggningsmodellen på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå (SPSM, 

2010). Modellen har stora likheter med den på SPSM:s hemsida publicerade mallen ”Enkel tan-

kekarta för kartläggning av lärandesituationen utifrån ICF-CY” som utformats av logoped Anders 

Westermark (2010). Den modellen har i sin tur enligt Westermark inspirerats av en tankemodell 

specialpedagog Susanne Lohemann använt sig av inom SPSM:s distansutbildning om grav språk-

störning (personlig kommunikation 2011-05-03). Christina Gustafsson som är en av kursledarna 

för en distanskurs om ICF inom SPSM anger att Westermarks tankekarta tillsammans med deras 

kurs även legat som grund till en kartläggningsmall som används i fortbildning för skolledare 

inom sex län i Mellersta regionen av Sverige (personlig kommunikation 2011-03-15). 

 

2.11 Nyttan av undersökningen 

Frågan om nyttan av att klassificera elever med hjälp av ICF-CY bör ställas. Möller (2005) argu-

menterar för klassificeringsverktygets förtjänster i ett enhetligt språk för att underlätta kommuni-

kationen mellan olika discipliner. Till och med inom en och samma skola kan det gemensamma 

språket behöva stärkas genom att utgå från samma mall för kartläggning, till exempel. Kerstin 

Möller (2005) lyfter fram att det inte finns något instrument som syftar till att kartlägga mångfal-

dens fördelar (Möller, 2005). SPSM anger ett perspektiv på kartläggningen inför åtgärdspro-

grammet som kompletterar skollagens skrivning; Vilka behov skolan har för att kunna möta elevens 

förutsättningar (SPSM, 2011). Det är den perspektivförskjutningen klassificeringen enligt ICF kan 

bidra med och Möller (2005) ser dokumentet som politiskt väsentligt för att nå FN:s standardreg-

ler.  
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Världshälsoorganisationen anger som målsättning att ICF-CY ska bidra till att personer beskrivs i 

ett helhetsperspektiv och i ett sammanhang. Klassifikationen sägs vilja erbjuda ett gemensamt 

språk kring hälsa för att underlätta kommunikationen mellan olika användare för att nå målet. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar en tankemodell för kartläggning enligt ICF i en 

mall. Mallen kan utvärderas genom att belysa användarnas upplevelser av kartläggningen med fo-

kus på om den tillhandahåller förutsättningar för ett gemensamt språk. 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare upplever att mallen ”Enkel tankemodell 

för kartläggning enligt ICF-CY” (SPSM, 2010) skapar förutsättningar för att nå ett gemensamt 

språk. 

 

Genom undersökningen förväntas studien ge svar på följande frågor: 

 Hur upplever respondenterna att mallen beskriver varför mallen ska användas och hur 

den ska användas? 

 Hur upplever respondenterna att mallen kan förstås för kartläggning? 

 Vilka upplevelser har respondenterna kring begrepp i mallen? 

 Vilka upplevelser har respondenterna kring mallens utformning? 

ICF kan beskrivas både som klassifikation och tankemodell (Pless, Björck-Åkesson & Granlund, 

2011). Det är viktigt att precisera vad som undersöks och här aktuell studie berör ICF som tan-

kemodell. Pless, Björck-Åkesson och Granlund (2011) menar att ICF som teoretisk modell kan 

diskuteras antingen ur perspektivet validitet eller användbarhet. Det senare perspektivet är det 

aktuella i föreliggande studie. När användbarhet ses som ett kvalitetsmått består de centrala kvali-

teterna av ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse men kan också handla om användar-

vänlighet (a.a.).  
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4  Metod och ansats 

I avsnittet Metod redogörs för den kvalitativa metoden och studiens fenomenologiska ansats 

samt  de perspektiv från vilka studien betraktas och analyseras.   

4.1 Kvalitativ betraktelse 

I en kvalitativ studie är undersökaren själv huvudinstrumentet (Creswell, 2009). Den som utför 

studien samlar in uppgifter genom att undersöka dokument, observera beteenden eller intervjua 

deltagare. En kvalitativ studie beskriver en naturlig situation på fältet. Ofta innehåller studien data 

från flera olika källor och när alla uppgifter är insamlade försöker undersökaren bilda sig en upp-

fattning om allt material, organisera det i teman som återkommer genom hela studien. På det sät-

tet är den kvalitativa metoden induktiv eftersom undersökaren bygger upp mönster nerifrån och 

upp till allt mer förfinade teman. Det utmärkande draget för en kvalitativ studie är tolkningen. 

Respondenternas tolkningar, undersökarens tolkningar och läsarens tolkningar är alla inblandade 

och ger en bild av hur komplicerat ett fenomen kan vara. Slutligen söker den kvalitativa studien 

inta ett holistiskt perspektiv på ämnet som beskrivs  (a.a.).  

I föreliggande studie kommer den kvalitativa ansatsen att följas genom att tolka intervjuer där 

respondenterna uttalar sig om en kartläggningsmall. Undersökaren använder egen förförståelse av 

den kontext specialpedagogernas och lärarnas vardagliga verksamhet utgör eftersom det finns 

förtrogenhet i ämnet och uppsatsförfattaren är yrkesverksam inom samma fält. Risken i sam-

manhanget är samtidigt att förförståelsen kan innebära att förutfattade meningar och perspektiv 

kan färga tolkningar och påverka resultatet. 
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4.1.2 Fenomenologisk ansats 

Föreliggande studie har en fenomenologisk ansats. Husserls idé med fenomenologin var att fast-

ställa kunskapens teoretiska grund och sanna oförfalskade natur (Husserl, 1900,1901).  Han me-

nar att vi behöver känna till de universella regler vi använder för att fastställa våra erfarenheter för 

att nå säker kunskap. Husserl (1900, 1901) hävdar att verkligheten är skapad av människor. För 

att nå sanningen behövs den naturliga inställningen till världen. Filosofen introducerade begrep-

pet den fenomenologiska reduktionen som innebär att den upplevda erfarenheten är fri från vär-

deringar kring om den är sann eller falsk. Detta tillstånd kom senare att benämnas livsvärld. Re-

sonemanget kom Husserl (1900, 1901) att tvivla på den positivistiska vetenskapssynen. Han häv-

dade att människan har en subjektiv förmåga som medlem i en viss kulturgrupp och språkgemen-

skap att tolka och kategorisera sina upplevelser. Alfred Schutz (1963) utvecklade Husserls (1900, 

1901) begrepp livsvärld så att det vardagliga och oreflekterade handlandet kallas kunskap av 

första ordningen och den vetenskapliga expertförståelsen med tolkningar och förståelse av möns-

ter är kunskap av den andra ordningen. Målsättningen med kunskap av den andra ordningen är 

att genom ett ”väsensskådande” beskriva fenomenets gemensamma väsen. Det som inte föränd-

ras under variationernas gång består av fenomenets väsen.  

Inom fenomenologin, som inte vill vara något annat än en väsenslära inom ramen för ren intuition...(Husserl, 

2004, s.189) 

Schutz framhöll vardagskunskapen som en resurs vilken borde synliggöras och vara ett eget 

undersökningsobjekt.  

Genom typifieringar där vi känner igen företeelser och skapar tankescheman förstår vi vardagen 

menar Schutz (1963). På detta sätt blir kunskapens sociala dimension tydlig eftersom det är i sam-

spel med andra vi gör erfarenheter. Typifieringar kan handla om sociala idealtyper som t ex lärare, 

sotare osv.(Bäck-Wiklund, 2003). De kan också handla om oskrivna regler för lämpliga beteenden 

i en viss situation. Det är kontexten som avgör val av typifieringar. Orden som används för att 

bestämma tid och rum gör det möjligt att förstå varandra. Den språkliga inriktningen inom fe-

nomenologin har utvecklats genom etnometodologin (a.a). 
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4.1.3 Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Som metod har den fenomenologiska kvalitativa intervjun valts som också kan kallas halvstruktu-

rerad och empatisk livsvärldsintervju. I intervjun söks intervjupersonens upplevda livsvärld 

(Kvale, 2010). Att beskriva och förstå meningen i centrala teman i intervjupersonens livsvärld hör 

till målsättningen. Det är viktigt att också försöka lyssna till vad som sägs mellan raderna. Den 

kvalitativa forskningsintervjun vill fånga vad respondenten upplever och känner och hur hon 

handlar. Detta överensstämmer med de tre aspekter som efterfrågas då respondenterna ombeds 

fylla i kartläggningsmodellen och vad de upplever och känner vid tillfället. Det är den kvalitativa 

mångfalden som ska beskrivas. Intervjuaren bör förhålla sig öppen för nya oväntade fenomen 

under intervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun är centrerad till bestämda teman (a.a.). De 

teman som analyserats fram ur empirin återfinns i bilaga (2). De öppna frågeställningarna, menar 

Creswell (2009), är den bästa metoden för att forskaren ska kunna lyssna in vad människor säger 

och gör i deras livssituationer. Kvale (2010) framhäver att intervjupersonens uttalanden kan vara 

motsägelsefulla i vissa fall. I några fall kan en intervjusituation leda till att antingen intervjuperso-

nen och/eller den som intervjuar ändrar uppfattning om något fenomen. Kravet på intervjuaren 

om känslighet för och förkunskaper om intervjuämnet står i samtidig kontrast till den förutsätt-

ningslösa inställningen. En kvalitativt genomförd intervju är en situation av mellanmänskligt sam-

spel som under goda förutsättningar blir en positiv upplevelse för båda parter (a.a.). 

4.1.4 Urval plan A 

Den första idén till föreliggande studie byggde på att vända sig till lärare som genomgått SPSM:s 

distansfortbildning om ICF och som därmed förväntades väl insatta i ämnet. De skulle få en fik-

tiv fallbeskrivning presenterad för sig som de skulle utgå ifrån i en kartläggning. Sedan skulle de 

intervjuas om hur de genomfört kartläggningen med hjälp av SPSM:s mall och hur de upplevt 

användningen.  Anders Westermark (SPSM) fick frågan om han kunde förmedla kontakt till lä-

rare i södra Sverige som använt sig av SPSM:s (hans) mall. Förslaget tillbaka var att kontakta 

kursledarna för SPSM:s distansfortbildning om ICF. Christina Gustafsson ställde sig positiv till 

att förmedla ett informantbrev (bilaga 4) till de som tidigare fortbildats. Av mailkontakt (personlig 

kontakt 2011-04-25) framgår att brevet skickats till det trettiotal personer som just då gick di-

stanskursen om ICF. Efter några veckor stod det klart att ingen alls anmält intresse av att vara 

med i studien. Detta fick till följd att data måste insamlas på annat sätt. 
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4.1.5 Urval plan B 

De sex kvinnor som intervjuats i föreliggande undersökning blev deltagare genom bekvämlig-

hetsurval, alltså lärare tillgängliga i vardagen (Creswell, 2009). Samtliga har lärarexamen och de 

flesta (fem) har examen som specialpedagog  Inriktningen på deras lärarexamen skiftar från för-

skola och grundskola till gymnasium. Alla är 44 år och äldre. Flertalet av kvinnorna har över 30 

års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skolan. Lärarna är verksamma i en mindre kommun i 

södra Sverige. I resultatdelen har de tilldelats de fiktiva namnen Agneta, Britta, Cilla, Denise, Elsa 

och Fanny. 

4.1.6 Genomförande av intervjuer 

Första kontakten om förfrågan till intervju togs via mail (bilaga 1). Vid ett senare arbetsmöte träf-

fades flera av de tilltänkta respondenterna och tider kunde bokas in för intervjuerna.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av respondenterna. Det var författaren till stu-

dien  som utförde samtliga. Platsen för intervjun varierade; en genomfördes på en för båda neu-

tral skola, tre genomfördes på respondenternas arbetsplats och två gjordes på intervjuarens ar-

betsplats. Vidare fick respondenterna information om det tänkta upplägget för intervjuns genom-

förande och samtycke till inspelning gavs i samtliga fall. Alla intervjuer spelades in på diktafon. 

Vid två tillfällen upphörde inspelningen under intervjun då batterierna laddats ur. Intervjuerna 

fortsatte med hjälp av att anteckningar fördes. Den del som föll bort på grund av tekniska pro-

blem utgör endast en liten del av materialet. 

Intervjuerna transkriberades inom ett par dagar efter att de genomförts. Vid utskriften valdes att 

göra dem så lika talet som möjligt. Dock översattes talet till korrekt skriftligt språk nästan ge-

nomgående. Undantaget är ordet ”och” som ibland skrivits ut som ”o”, då det blir mer flyt i läs-

ningen. Även hummanden finns med som ”mmm” och pauser har markerats med punkter...I de 

fall paraspråk förekommit som ansetts väsentligt för att bättre förmedla intervjusituationen har 

det skrivits ut inom parentes, till exempel (skratt). Allt är överväganden som måste göras vid tran-

skribering men som det enligt Kvale (2009) inte finns givna regler för. 
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4.1.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att säkerställa så hög tillförlitlighet som möjligt till materialet har transkriberingarna kontrol-

lerats flera gånger så att felskrivningar kunnat korrigeras (Creswell, 2009). Undersökarens egen 

uppfattning om den tankemodell SPSM presenterar i mallen för kartläggning påverkar sannolikt 

resultatet och därmed tillförlitligheten. I kontakt med mallen har framförallt frågan uppkommit 

över vilka pedagoger SPSM tänkt som användare och hur lärare som saknar kunskaper om ICF 

kan ha stöd av mallen i en kartläggning. Att respondenterna förknippat intervjuaren med elever 

med funktionsnedsättning kan antas ha påverkat tillförlitligheten. 

När det gäller trovärdigheten kan själva mallen för kartläggning sägas säkerställa en del av kon-

firmerbarheten eftersom samtliga intervjuade haft den framför sig vid intervjun så att vi varit 

överens om vad vi talade om. Giltigheten i uppgifterna gäller för de lärare som saknar tidigare 

kännedom eller utbildning om klassifikationen om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 

ICF.  

Undersökningen ger uttryck för vad just de här sex utvalda lärarna upplevt i samband med kart-

läggning med hjälp av mallen. 

4. 2 Analys och perspektiv  

Intervjuerna transkriberades inom ett par dagar efter att de genomförts så att minnet kunde vara 

ett stöd för utskriften. De lästes genom flera gånger och ett första utkast till rubriker gjordes. 

Detta var ett första steg i reduktionsprocessen (Kvale, 2010). Dessa redovisas först under rubri-

ken Resultat. Därefter har de analyserats. De kvalitativa intervjuerna analyserades ur ett imple-

menteringsperspektiv med fokus på ICF:S målsättning om gemensamt språk (Lundqvist, 1987).  

4.3 Metoddiskussion 

Om studien kunnat genomföras enligt ursprunglig plan med ett urval av lärare som hade god 

kännedom om ICF hade resultatet blivit ett annat. Ingen av de erfarna lärarna visade intresse av 

att delta. Något i metodvalet hindrade frågan från att besvaras. Var lärarna överbelastade med 

arbete och saknade tid? Kände de sig för osäkra om ICF? Kände de sig för osäkra när det gällde 

kartläggning? Kände de sig för osäkra när det gällde själva mallen? Eller var det så att de kände 

tveksamhet till ICF över lag? Det skulle också kunna vara så att informantbrevet förmedlade att 

uppgiften var för omfattande. 
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Det denna undersökning mest kan kritiseras för är att de som intervjuats inte har någon fortbild-

ning om ICF. Målsättningen med urvalet var att belysa hur utfallet av kartläggningen blir när 

dessa lärare använder kartläggningsmallen. Det fanns också en önskan om att söka möjliggöra en 

ändring i utformningen av en kartläggningsmall enligt ICF så att den bättre svarar upp mot beho-

ven hos de lärare som just saknar utbildning eller förförståelse för ICF.  

Att göra ett bekvämlighetsurval medför också vissa risker. Tidigare har några av dem tagits upp i 

avsnittet Etiska överväganden. Genom att lärarna har personlig kännedom om mig och mina er-

farenheter uppstår också vissa förväntningar kring intervjuns innehåll. En av de intervjuade antog 

till exempel att klassifikationen ICF skulle användas för barn inom särskolan. 

Intervjuerna genomfördes enskilt. Kvale (2009) anger att fokusgruppintervjun är lämplig för att 

utforska nya områden då den kollektiva interaktionen kan ge mer spontant expressiva yttranden. 

Det skulle kunna vara så att ytterligare uppgifter hade framkommit genom fokusgruppintervju.   

 

4.4 Etiska överväganden 

De som tillfrågats om deltagande i undersökningen har informerats om att det är frivilligt att del-

taga. Att data som framkommer genom intervjuerna endast kommer att användas i föreliggande 

studie och inte i något annat syfte har de också informerats om. Upplysning lämnades om att de-

ras anonymitet garanteras samt att de när som helst har rätt att dra sig ur undersökningen utan att 

ange någon speciell anledning. Därmed har vetenskapsrådets etiska principer för samhällsveten-

skaplig forskning följts (Vetenskapsrådet, 2002).  

Eftersom det redogjorts för att  respondenterna utgör personer lätt tillgängliga i undersökarens 

vardag skulle anonymiteten kunna äventyras av de som känner till uppsatsskrivarens arbetssituat-

ion. Det vill säga att antalet individer som kommit ifråga för intervju är begränsad och därmed 

finns det färre personer att spekulera kring om deras eventuella deltagande. Typen av data i inter-

vjuerna bedöms vara av den karaktär att respondenterna inte kommer att utsättas för något li-

dande i det fall sådana spekulationer skulle uppstå. Den exakta individens anonymitet anses dock 

vara skyddad.   
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5 Resultat 

I kommande avsnitt avses att redogöra för studiens resultat gällande de teman och mönster som 

visat sig i bearbetningen av intervjuerna samt sammanfattar resultaten. Slutligen görs en analys av 

empirin.   

5.1  Teman och mönster relaterade till forskningsfrågorna 

Nedan följer resultatredovisning där budskapsbärande citat från intervjuerna sorterats dels under 

forskningsfrågorna som rubriker men även i de teman och mönster som visat sig. Där det varit 

möjligt följs inom underrubriken en tänkt arbetsordning då kartläggning görs. 

Forskningsfråga 1: Hur upplever respondenterna att mallen beskriver varför mallen ska användas 

och hur den ska användas? 

 Hur förmedlar mallen förståelse för ICF-CY? 

 Hur verkar respondenterna vilja ta till sig ICF-CY? 

 Förutsättningar 

Forskningsfråga 2: Hur upplever respondenterna att mallen kan användas för kartläggning? 

 Hur upplevdes resultatet av den egna kartläggningen? 

 Hur upplevdes mallens användbarhet? 

Forskningsfråga 3: Vilka upplevelser har respondenterna kring begrepp i mallen? 

 Begrepp: ICF-CY, situation, frågeställning, aktivitet, delaktighet, omgivnings-faktorer, 

personliga faktorer, kroppsfunktion, kroppsstruktur. 

Forskningsfråga 4: Vilka upplevelser har respondenterna kring mallens utformning? 

 Vilka upplevelser finns kring mallens form? 

 Kritik 

 Förslag till förändringar 

 

 

5.1.1 Hur upplever respondenterna att mallen beskriver varför mallen ska an-

vändas och hur den ska användas? 
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Hur förmedlar mallen förståelse för ICF-CY? Att förstå det bakomliggande beslutet som fattats, i 

det här fallet anledningen till att ICF och ICF-CY bör användas samt varför kartläggningsverkty-

get rekommenderas, anser Lundqvist (1987) vara en förutsättning för att implementering ska 

lyckas. Bristen på sådan förståelse är något flera av lärarna tar upp. 

Jag kan lite känna det som du nu säjer som jag inte har hört talas om- ICF eller CY, det känns nästan som det skrämmer 

en lite när man inte har läst kring det eller vet riktigt. (Fanny) 

Jag tyckte det var jättesvårt att veta vad jag skulle använda den till...man skulle kunna använda det till olika sa-

ker...(Agneta) 

När sedan lärarna kommer till den punkt då de ska börja fylla i kartläggningsmodellen upplever 

de tveksamhet. 

 Men det var själva komigånget- det tycker jag var jättesvårt. (Agneta) 

 Jag tyckte det var svårt och jag tyckte att det var väldigt otydligt vad det var jag skulle titta på (Cilla) 

Hur verkar respondenterna vilja ta till sig ICF-CY? Här återfinns delar från intervjuerna som be-

rättar om hur respondenterna talar kring det i kartläggningsmallen förmedlade synsättet för kart-

läggning. 

Det här med att man vill att eleven ska uppleva att den är med i det man gör. Och att...hur mycket gör omgivningen, så att 

säga,, och hur mycket gör det som är själva....självbilden och ...vad är det i det hela som själva funktionshindret påver-

kar.(Agneta) 

Det tycker jag är jättebra. Och det tycker jag att vi behöver trumma ut mera och det tycker jag vi försöker göra i vår nya 

handlingsplan också, att det är inte bara en faktor man kan titta på, utan man måste titta på allt runtomkring. Så det tyck-

er jag är jätteviktigt. Faktiskt. (Cilla) 

 

Vilken målgrupp som är den tänkta för kartläggningsmodeller tycks de intervjuade inte riktigt 

vara klara över. Det görs associationer till funktionsnedsättning och svårigheter. 

...det här är nog en blankett som kanske används  till elever som har större svårigheter än dom jag träffar. (Denise) 

 

Och det får ju egentligen vara någon form av funktionsnedsättning det ska handla om, som eleven har, tänker jag, i alla fall 

om man tittar på det sista. Men kanske inte ändå...Det kan ju egentligen inte stå det om man ska tänka alla skolformer och 

vilken svårighet som helst. (Agneta) 
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Nödvändiga förutsättningar? De som intervjuats ombads uttala sig om vilka förutsättningar de 

tror behöver vara uppfyllda för att kunna göra kartläggningen. Att känna eleven och att ha gjort 

samma tolkning av kartläggningen beskrivs som nödvändiga förutsättningar. 

Man måste ju känna eleven, eller personen ifråga, ganska väl. (Britta) 

Så gäller det ju att vi har vart överens att vi har tolkat den på samma sätt och då eller att min tolkning vinner i 

den gruppen där vi ska jobba med den. (Cilla) 

Någon inser behovet av utbildning, men är kritisk till den förutsättningen och menar att det inte 

borde behövas utbildning för att fylla i en kartläggningsblankett. 

Så tänker jag samtidigt att vi kan inte ha en blankett som kräver att man måste ha en utbildning för att fylla i den. (Cilla) 

 

5.1.2 Hur upplever respondenterna att mallen kan användas för kartläggning? 

 

Hur upplevdes resultatet av den egna kartläggningen? Det är av intresse att söka följa lärarnas 

resonemang då de väljer konkret lärandesituation för kartläggning och vidare till interventioner. 

Först valdes en viss situation... 

 Då tänkte jag att aktiviteten jag bestämde mig för är då att lära sig klockan kvart över och kvart i. (Agneta). 

 Så jag tänkte på provsituationen för de här tre eleverna. (Denise) 

Sedan kom associationer till åtgärder och respondenterna har förslag som riktar sig mot olika ni-

våer i omgivningsfaktorer. 

Om man tänker på grupp och organisationsnivå. Om man hade haft andra typer av lokaler, så kanske man hade kunnat ge-

nomföra det på ett naturligt sätt. Att man som specialpedagog gick runt utan att störa de  andra och också att om det 

var så att en elev med dyslexi alltid hade en specialpedagog i klassen som  resurs. (Denise) 

 ...micropauser, dator, pennhållare skrivhjälp, ett individuellt stöd, anpassning.(Elsa) 
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Vilka upplevelser finns kring blankettens användbarhet? Respondenternas tal om deras tankar 

kring arbetsgång då de skulle fylla i kartläggningsmallen visar samtidigt hur de själva tror de kan 

använda den. De beslutar sig för att använda en viss aktivitet att utgå ifrån, de tänker att aktivite-

ten ska utvärderas efter en tid och arbetar med frågorna systematiskt från vänster till höger. Cilla 

finner att det förväntas en värdering av i vilken mån eleven utför aktiviteten men är osäker på 

hur. Agneta tror det är upp till läraren att bestämma vilken ingångsvinkel som ska användas. Hon 

menar också att kartläggningen kan visa i vilken mån eleven kan delta i olika situationer. Samma 

respondent upplever att kartläggningsmallen kan medföra nya upptäckter när det gäller en elev 

man inte känner sedan tidigare. 

  

Kanske det är så här att det här skulle va en….som en kartläggning inför ett åtgärdsprogram och jag har tänkt att det är 

kanske så man ska använda den för att se elevens styrkor och vad det är man kan göra för nånting. För att kanske inte 

fastna så mycket på eleven utan se runtomkring vad det är man kan förändra. (Denise) 

Men man kan ju också få fram där att man inte känner, alltså det finns ingen aktivitet som eleven kan genomföra tillsam-

mans med nån annan när det gäller delaktigheten. För själva aktiviteten, då kan man ju bli rätt ensam om man tänker på 

inkludering. (Fanny) 

 

Också mer pessimistiska uttalande kring användbarheten förekom där de intervjuade upplever tveksamhet 

kring kartläggningsblankettens nytta och även att den inte påverkade tankar kring kommande åtgärdspro-

gram. 

För jag undrar om nån använder den om man bara hittar den på datorn så här. (Fanny) 

Delar av det skulle kanske vara användbart, men det skulle inte kunna utgöra basen för ett åtgärdsprogram eller en IUP. 

Därtill är det alldeles för kryptiskt och knapphändigt. (Britta) 

 

5.1.3 Vilka upplevelser har respondenterna kring språkbruket i mallen? 

Ett sätt att språkligt granska innehållet i mallen för kartläggning och dess tillgänglighet är hur re-

spondenterna tolkar innebörden i de begrepp som används. Här bör läsaren ha i minnet att klas-

sificeringssystemet ICF och ICF-CY är något de inte varit i kontakt med tidigare. Varje begrepp 

som förekommer på blanketten har varit i fokus för någon kommentar under intervjuerna. Under 

varje rubrik i kartläggningsmallen finns också förklarande frågor att använda i anslutning till ru-

briken. Kommentarerna redovisas här: 
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ICF: 

 Vad betyder ICF-CY? (Agneta) 

Situation: 

...undrar om hur man ska se på situation 1 i förhållande till situation 2? Ska nr 2 vara en mer kreativ situation för att jäm-

föra med det pedagogiskt lärande? Eller ska man sätta in åtgärder för att sedan se hur de faller ut? (Elsa) 

 

...som jag tänker så om det står situation 1, situation 2 så tänker jag att, ja, men då kollar jag hur det går första gången han 

ska göra detta, då gick det så här och så jobbar vi på det och så kollar jag, hur går det nästa gång då?(Cilla) 

 

Frågeställning: 

  

 Frågeställning...jaha, vadå frågeställning? (Fanny) 

 

Aktivitet 

Här visar kommentarerna att man tolkar ordet Aktivitet till utförande och handling på något sätt. 

Någon väljer att också försöka gradbestämma aktiviteten. 

 

...det här är ju en allmänbildad och duktig elev som har mycket kunskap och att lyssna å ta instruktioner fungerar ju jättebra 

för honom och han kan koppla det till olika sammanhang å prata om det men att när det kommer till att utföra den när det 

kommer till att läsa o skriva det är då det blir svårt. (Elsa)  

  

Ja, han kan ju genomföra aktiviteten i lärandesituationen, det här med hur vi försöker o få han till o lära sig läsa. (Fanny) 
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Delaktighet 

Här talar kommentarerna för att respondenterna uppfattar ordet delaktighet som någon form av 

medverkan fysiskt eller i kommunikation. Det förekommer också tveksamhet. 

 

Och när det gäller delaktighet så har jag skrivit att det finns ingen delaktighet alls, utan det är litet barn som är ganska oin-

tresserat av att klä på sig själv. (Britta) 

  

 ..där är jag tveksam liksom om han alltid upplever...delaktighet på ett vis, men vad då delaktighet? Han gör kanske det han 

blir tillsagd men hur mycket det är som mentalt stämmer överens med delaktigheten det kan jag inte bedöma. (Fanny)  

 

Omgivningsfaktorer 

Genom att respondenterna ger exempel på omgivningsfaktorer kan deras sätt att tolka ordet uppfattas. 

Distraherande händelser, stöd och uppmuntran (pushning), variation och  gruppkonstellationer nämns. 

Någon får problem med gradering. 

  

Men....går vi sen till omgivningsfaktorer vad som hindrar och underlättar elevens aktivitet och delaktighet kan både gruppstor-

lek och möjligheterna till stöd och pushning och möjligheterna till variation påverka. (Elsa)  

 

Och sen omgivningsfaktorer- underlättar eller hindrar, även grupp- och organisationsnivå...och i  vilken mån...i vilken 

grad...vaddå? Det fick jag inte ihop alls. (Fanny) 

 

Personliga faktorer 

Under rubriken personliga faktorer ges exemplen Tidigare erfarenheter och Självbild. Flera kan 

associera till användning och betydelse för kartläggningen:  

 

Hade han inte haft de problemen, alltså problem med sin självbild o sin tidigare erfarenhet så hade vi inte behövt jobba med 

det. (Cilla) 
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Och sen på vilket sätt påverkar personliga faktorer och erfarenhet och självbild och så, äh....det är ju klart att man kan gissa 

sig till vad sånt har inneburit för dom. Misslyckanden och lyckanden, så att säga. (Fanny) 

 

Kroppsfunktion 

Denna rubrik innehåller undertexten: På vilket sätt påverkas elevens aktivitet och delaktighet i lärandesituationen av 

elevens funktionsnedsättning? Det är viktigt att känna till för att förstå vissa kommentarer. Det förekommer 

olika associationer till ordet funktionsnedsättning. Det är antingen fysisk funktionsnedsättning eller någon 

form av diagnos som omnämns. Några andra tänker på specifika nedsatta funktioner.  

  

 Sen på kroppsfunktion så tänker jag att det här är ett barn som kanske har ett fysiskt handikapp och kan  inte delta på det 

sättet som förväntas. (Britta) 

 

Och då tänkte jag vidare ...att eftersom den ena eleven här har en ADHD-problematik, så skrev jag in den där. Fast den ju 

egentligen inte passar ihop med kroppsfunktion, kan jag tycka. (Agneta) 

 

Kroppsstruktur 

Begreppet kroppsstruktur är det som vållat mest huvudbry för respondenterna. Enstaka kände sig 

mer säkra. 

 Men vad är sen kroppsstruktur, det vet jag inte och där har jag inte skrivit nånting. (Fanny) 

 

Och att kroppsstrukturen påverkar en hel del har jag skrivit i sista rutan... där tänkte jag mig att det var ju hur kroppen är 

beskaffad, har barnet eller personen armar till exempel. Har den ben...och....kan barnet röra kroppsdelarna. (Britta) 

  

5.1.4 Vilka upplevelser har respondenterna kring mallens utformning? 

 

Redan vid en första blick på ett dokument bildar man sig en uppfattning. Lärarna uttalar sig här 

mest i positiva ordalag, t ex att rubrikerna har olika bakgrundsfärg.  

Den såg klar o redig ut vid första anblicken, å när jag läste igenom ingressen så var det också begripligt, o även rubrikerna i 

själva rutsystemet var begripliga. (Britta) 
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 Rubrikerna är hyfsade. (Elsa) 

Nedan är kritiken av allmän karaktär och handlar om upplevd tydlighet. Fanny upplever att kart-

läggningsmallen kräver att användaren är väl insatt i såväl ICF-CY som begreppen. Hon uttrycker 

att lärare i skolan inte har möjlighet att tolka kartläggningsblanketten och ifrågasätter nyttan ur 

det perspektivet. Frågeställningarna upplevs som vaga. Cilla skulle inte rekommendera kartlägg-

ningsblanketten till varken arbetslag eller rektorer eftersom hon inte upplever den som underlät-

tande. Ibland saknas rubriker och utrymme för delar i kartläggningen, anser respondenten. 

Kommentarer om validitet förekommer också. Därutöver finns kritik gällande  verklighetsförank-

ringen. 

..som vi pratade om bakgrunden och att va förtrogen i de här begreppen som man ofta är om man går en utbildning och det är 

detta man fokuserar på men om man jobbar på en skola ute och inte är i det tänket, då har man inte en chans tror inte jag 

och va i detta å  kunna tolka det..å då är det ju frågan- vilka är det somhar nyttan av den då? (Fanny) 

...inte, tycker jag, utgår ifrån verkligheten, utan det är en konstruktion för att det ska bli ett bra schema, det är min spontana 

reaktion. (Britta) 

Under intervjuerna ges direkta förslag till förbättringar ur respondenternas synvinklar. Agneta vill 

byta begrepp och få en presentation av kartläggningen innan den påbörjas. Elsa önskar sig en lat-

hund med exempel. 

Egentligen skulle man ju kunna skriva svårighet eller nåt sånt i stället för kroppsfunktion. (Agneta) 

Ja, att det alltså tillsammans med en lathund, där man ger exempel, där man ger exempel på ett fall eller en situation, och uti-

från den situationen hur man fyller i det här. (Britta) 

 

Sammanfattning av resultatet 

Respondenterna upplever brist på förståelse för ICF-CY och saknar presentation om bakgrund, 

syfte och målgrupp. Det finns inga instruktioner för kartläggningen. De upplever positiv inställ-

ning till bakomliggande principer. 

De kan genomföra vissa delar men inte andra. De intervjuade vill lägga till en rubrik som anger 

elevens sociala situation.  

Det saknas begreppsdefinitioner och undertext till rubriker. Enklare synonymer till förekom-

mande rubriker föreslås. 
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Tabellformen, färgerna och rubrikerna tillhörde det som benämndes positivt. De intervjuade sak-

nade plats i mallen för att skriva vilken situation kartläggningen gäller liksom för att skriva in 

eventuella interventioner mellan observationstillfällena. 

5.2 Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet från undersökningen på ett sammanfattande sätt genom att 

dra slutsatser om implementering och ge en bild av essensen i de kvaliteter lärarna lyft fram ur 

perspektivet gemensamt språk. 

5.2.1 Bakgrundsinformation 

Vi behöver här komma in på vilken typ av bakgrundsinformation pedagogerna efterfrågar. Först 

av allt tar lärarna upp bakgrund och historik kring ICF, liksom översättning: 

Jag skulle nästan velat veta mer kring det, är det nåt som man har tagit i nån konferens eller vad har man diskuterat de här 

kriterierna utifrån. (Fanny) 

 Någon bättre översättning, att det är det som det betyder. (Agneta) 

I citaten framgår att de intervjuade söker den information som Lundqvist (1987) menar är en av 

förutsättningarna för att någon idé ska kunna implementeras. Även andra uttalanden är av lik-

nande karaktär. Det talas om önskemål om förklaring till de sammanhang i vilka en kartläggning 

som denna är aktuell samt något om syfte. 

 Vilka sammanhang? (Agneta) 

 Vad är syftet? (Cilla) 

Eftersom det råder tveksamheter om vilka elever som är målgrupp för kartläggningen bör detta anges. 

Möller (2005) anser att ICF kan betraktas som universalistisk och därför kan användas på alla 

människor var som helst i världen. Om så är fallet kan mallen användas till kartläggning inför 

upprättande av åtgärdsprogram till en elev som t ex har svårigheter med läsförståelse. Respon-

denterna upplever att SPSM:s mall riktar sig till vissa elevgrupper. 

För det jag upplever när jag läser så upplever ju jag att det är en gravt...säjer man skadad? Eller gravt funktionshinder? Man 

skulle kunna använda det även i inkluderingen av elever på våra grundskolor...jag menar alltså särskoleelever inkluderade i 

grundskolan. (Fanny) 

Den svenska översättningen av ICF-CY innehåller också begrepp som kan behöva definieras; funktionstill-

stånd, funktionshinder och hälsa.  

Men funktionstillstånd...ja jag tycker det är svårt. Jag tycker inte man har diskuterat tillräckligt själva begreppen för att man 

ska kunna använda det. För funktionstillstånd och funktionshinder kan ju egentligen va samma sak. (Fanny). 



 

 

 

29 

 

5.2.2 Instruktioner för att genomföra kartläggningen 

I instruktionerna vill de intervjuade veta vad kartläggningen ska utgå ifrån. 

 Den var ganska svår att förstå vad man skulle utgå ifrån. (Elsa) 

 Jag tyckte det var svårt och jag tyckte att det var väldigt otydligt vad det var jag skulle titta på. (Cilla) 

Det framkommer genom intervjuerna att lärarna saknar konkreta instruktioner om hur de ska 

tänka när det gäller graderingar (”i vilken mån”). 

 Vaddå i vilken mån? Det finns ju liksom inga kriterier. (Fanny) 

Ett återkommande förslag på förändring är medföljande exempel. 

 ...en lathund, där man ger exempel, där man ger exempel på ett fall, eller en situation, och utifrån den  situationen hur 

man fyller i det här. (Britta) 

Slutligen definieras behov av förståelse för hur situation 1 och 2 är tänkt användas: 

 Undrar om hur man ska se på situation 1 i förhållande till situation 2? (Agneta) 

 

5.2.3 Begreppsdefinitioner 

I mallen för kartläggningen finns många begrepp att förstå eller missförstå. Intervjuerna påvisar 

behov av begreppsförklaringar eller att vissa ord byts till mer vardagliga. 

 Är det i den stora gruppen eller är det att ha delaktighet i själva aktiviteten? (Fanny) 

Där skrev jag ingenting (Personliga faktorer, min anm.), jag kunde inte riktigt föreställa mig det här med elevens tidigare erfa-

renheter och självbild, det blev för luddigt för mig. (Britta) 

 

5.2.4 Lägga till 

Det förekommer också kommentarer om saknade kolumner och rader för att skriva in sådant i kart-

läggningen lärarna anser viktigt: 

 ...jag vet inte hur jag ska förklara den sociala biten och hur han mår. (Fanny) 

Och då tycker jag att nånstans måste jag väl skriva, vad är det för situation...varför får jag inte skriva ner den nånstans? 

(Cilla) 
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5.2.5 Behålla 

De intervjuade uttalade sig positivt om vissa delar nämligen:  form, rubriker och färgsättning. 

 ….tabellform, det är ju en form som man känner sig förtrogen med. (Agneta) 

 ….den ser ju fin ut med lite färg å lite så. (Fanny) 
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6 Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultatet från undersökningen i förhållande till syftet samt förekommer 

idéer om framtida forskning. I resultatdiskussionen görs kopplingar till vad som framkommit i 

föreliggande undersökning som överensstämmer med tidigare forskning. Det som diskuteras lig-

ger också i viss mån utanför ramen för undersökningens syfte, men har intresse som angränsande 

område då det berörs i studiens bakgrund. Däremot vad som skrivs om ny information under 

sista rubriken har relevans i föreliggande undersökning. 

6.1 Det som var känt sedan tidigare 

Det finns paralleller mellan det respondenterna tar upp och vad som är känt sedan tidigare ge-

nom forskning och litteratur. Några av dessa kopplingar redovisas i kommande avsnitt. Det som 

framkommit i studier om ICF motsvarar de uttalanden respondenterna gjort om tankemodellen 

för kartläggning enligt ICF. Det får då anses att kartläggningsmodellen varit så utformad att de 

intervjuade gjort dessa associationer mellan den och ICF.  

McDougall, Wright och Rosenbaum (2010) föreslår i sin studie bland annat att ICF bör komplet-

teras med komponenter som berör livskvalitet. Detta förslag återfinns även i föreliggande under-

sökning: 

O sen jag skulle nästan vilja haft nånting istället...hur eleven...alltså socialt finns ju inte med riktigt här utan det är uppdelat 

på andra saker här, jag vet inte hur jag ska förklara den sociala biten och hur han mår. (Fanny) 

Svenska forskare har konstaterat att ICF är användbar för intervention (Björck-Åkesson, Gran-

lund, Ibragimova, 2009). De intervjuade lärarna bekräftar detta genom uttalanden om hur kart-

läggningen för deras tankar vidare till åtgärder: 

 ...micropauser, dator, pennhållare, skrivhjälp, ett individuellt stöd, anpassning. (Elsa) 

För det jag skrev här är ju att han behöver mer individuell tid än övriga, och där måste man ju ha in material och sånt men 

också timmar å gruppkonstellationer....(Fanny) 

 

2010 tillfrågades personal på habiliteringar i Sverige om hur de upplevde användbarheten av ICF 

(Adolfsson, Granlund, Björck-Åkesson, Ibragimova & Pless, 2010). En slutsats blev att klassifice-

ringen bidrog till nya perspektiv på problem. Så här säger Denise: 
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Kanske det är så här att det här skulle va en ….som en kartläggning inför ett åtgärdsprogram och jag har tänkt att det är 

kanske så man ska använda den för att se elevens styrkor och vad det är man kan göra för nånting. För att kanske inte 

fastna så mycket på eleven utan se runtomkring vad det är man kan förändra. (Denise) 

 

Samma studie som ovan angav även att personal på habilitering ansåg ICF stärkte fokus på delak-

tighet. Detta bekräftar Agneta: 

 

 ...om du nu vill se hur pass den här eleven kan delta i olika sammanhang i skolsituationen. 

 

En forskargrupp i Schweiz konstaterade behovet av standardiseringar kring begreppet Personliga 

faktorer (Geyh et al, 2010). Britta som intervjuats i min undersökning håller med: 

  

Där skrev jag ingenting, jag kunde inte riktigt föreställa mig det här med elevens tidigare erfarenheter och självbild, det blev för 

luddigt för mig. (Britta) 

 

Hollenweger (2010) har föreslagit en modell för individuell utvecklingsplan som innefattar situat-

ion, bedömning, anvisning, intervention och utvärdering. I min undersökning nuddar lärarna vid 

liknande tankegångar: 

 

Om det nu är samma situation, så var i så fall ska jag skriva det man har ändrat på emellan de olika observationstillfällena? 

(Fanny) 

  

Och då tycker jag att nånstans måste jag väl skriva, vad är det för situation...varför får jag inte skriva ner den nånstans? 

(Cilla) 

 

6.2 Vad nytt just för kartläggningsmallen? 

De faktorer i ICF som av Socialstyrelsen (2009) beskrivs som att identifiera och åtgärda kan över-

sättas till skolans kontext som kartlägga och åtgärda. 
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Det som är intressant att konstatera i undersökningen är hur bra lärarna klarar att navigera sig 

fram i kartläggningsmallen trots att de är helt obekanta med klassifikationen ICF och ICF-CY. 

De uppmärksammar informationen om att det är en lärandesituation som ska kartläggas och de 

inser den bakomliggande principen om det tvärvetenskapliga synsättet där olika komponenter ska 

vägas in. Lärarna går metodiskt tillväga och följer frågeställningarna från vänster till höger och 

gör ansträngningar för att tolka begreppen som används. I många fall lyckas de med tolkningarna. 

Ofta gör de självmant kopplingar till lämpliga interventioner för eleven, även om mallen inte in-

nehåller plats för sådana anteckningar.  

I det fall mallen för kartläggning kan komma att kompletteras med det lärarna önskar gällande 

bakgrundsinformation, instruktioner, begreppsdefinitioner och bibehållna delar ökar sannolikhet-

en för att fler lärare, även de utan djupare kännedom om ICF, använder mallen. Framförallt kan 

den positiva inställningen till att väga in omgivningsfaktorer i en pedagogisk kartläggning tas till-

vara.  

I namngivningen av mallen har SPSM valt att kalla den ”enkel tankemodell”. Pless, Adolfsson 

och Klang (2011) hävdar att den som vill använda ICF som tankemodell också behöver känna till 

ICF:s delar och komponenter. Det talar för att SPSM i sin mall riktar sig till lärare som känner till 

ICF. I mötet med lärare som är obekanta med ICF blir den en mall för kartläggning. Ledtrådar 

om vad som ligger i begreppet tankemodell saknas.  
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Vilka elever ska kartläggas med hjälp av mallen? Möller (2005) uttalar att ICF-CY kan anses uni-

versalistisk och användas för alla personer världen över. Då borde mallen som utgår från ICF-CY 

kunna användas till kartläggning inför upprättande av åtgärdsprogram för problematik som t ex 

berör stavningssvårigheter. Enkel tankemodell för kartläggning enligt ICF-CY upplevs av lärarna 

som riktad till barn med funktionsnedsättning. Att mallen presenteras av SPSM med ett uttalat 

uppdrag mot personer med funktionsnedsättning talar för samma sak. Är det möjligt att först 

välja ut en målgrupp genom kategorisering (funktionsnedsatt) och samtidigt hävda att när en pe-

dagogisk kartläggning genomförs sätts detta faktum inom parentes? Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv har ICF-CY sitt ursprung i det kategoriska synsättet men strävar genom ett uttalat hel-

hetsperspektiv på individen inta ett mer relationellt synsätt (Emanuelsson och Rosenqvist, 2001). 

Föreliggande studie tyder på att lärare placerar in ICF-CY i dilemmaperspektivet där Nilholm 

(2006) exemplifierar ställningstagandet till om olikhet ska kategoriseras eller inte. Han menar att 

det viktigaste här är om olikhet ses som en tillgång eller värderas kategoriserande. Det får anses 

som ett sådant dilemma att ICF-CY kategoriserar och klassificerar personer med funktionshinder 

samtidigt som hälsa och andra funktionstillstånd ska komplettera klassificeringen.    

Lärarna i föreliggande studie har på flera sätt förmedlat att de inte upplever språket i kartlägg-

ningsmallen som tillgängligt för dem. Anledningen kan delvis vara de naturvetenskapliga rötterna 

till ICF-CY. Inom SPSM tycks ICF-CY fått spridning inom den krets som arbetar med grav 

språkstörning. Husserl (1900, 1901) hävdade att människan har en subjektiv förmåga som med-

lem i en viss kulturgrupp och språkgemenskap att tolka och kategorisera sina upplevelser.    

 

6.3 Upplever lärarna att mallen ger förutsättningar för ett gemen-

samt språk? 

Lärarna i föreliggande studie har på flera sätt förmedlat att de inte upplever språket i kartlägg-

ningsmallen som tillgängligt för dem. 

Lärarna ges tillgång till ”Enkel tankemodell för kartläggning enligt ICF-CY” på Specialpedago-

giska skolmyndighetens hemsida. Det tas för givet att lärarna på egen hand kan förstå anledning-

en till att SPSM rekommenderar mallen och hur de ska använda den liksom till vilka elever den 

kan fylla en funktion. De begrepp som används leder också till många frågeställningar om hur 

dessa ska tolkas. De intervjuade upplever otydlighet i mallen och att den är otillgänglig i sin nuva-

rande form. Respondenterna känner en välvilja i förhållande till att väga in omgivningsfaktorer i 
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kartläggningen. Meningen med den så kallade tankemodellen och hur det tycks vara tänkt att den 

ska styra kartläggningen (Pless, Björck-Åkesson och Granlund, 2011) framgår inte av mallen.  

Möller (2005) betraktar ICF som en möjlighet att nå enhetligt språk mellan disciplinerna för att 

underlätta kommunikationerna. Resultatet av föreliggande studie talar inte för att mallen på 

SPSM:s hemsida gynnar detta syfte. Språkbruket i ICF röjer dess medicinska historia och bak-

grund. För att nå en bredare publik behövs en typ av översättning som förmedlar budskapet i ett 

mer vardagsknutet språkbruk.  

6.4 Framtida forskning 

En pågående studie vars design presenterades på en konferens i Frankfurt 2010 ska studera indi-

viduella utvecklingsplaner och/eller motsvarande åtgärdsprogram och försöka koda dem enligt 

ICF-CY:s nuvarande kodningsregler (Alves, Maxwell & Moretti, 2010). Ett annat syfte är att kon-

statera huruvida ICF-CY kan användas för att öka kommunikationen mellan olika resurspersoner 

inom skolan och mellan skolan och föräldrar. Det är den studie jag finner närmast angränsande i 

ämnesval till föreliggande undersökning.  

Ytterligare utvidgning av här aktuell studie skulle kunna vara att undersöka hur redan utbildade i 

klassifikationen ICF tänker kring kartläggning och IUP samt åtgärdsprogram. 

En annan idé är att jämföra kommande resultat från kodningarna Maxwell, Alves och Moretti 

(2010) utfört med befintliga läroplaner och koda dem på motsvarande sätt. Skulle ett sådant 

resultat innebära att kunskapskrav i läroplanen kunde matchas med lämpligt innehåll i en IUP 

eller åtgärdsprogram? 

Talesättet lyder att ändamålet helgar medlen. Att nå FN:s standardregler anger Möller (2005) 

som ett övergripande syfte för ICF. Den nuvarande versionen av ICF började revideras 1993 

och kom i svensk översättning 2003. 2011 kan konstateras att det syfte som WHO beskriver 

om att nå ett gemensamt språk inte uppfylls genom den mall specialpedagogiska skolmyndig-

heten bidrar med. Är det så att vi borde ägna framtida forskning åt att söka nå målen som 

nämns i ICF på ett enklare och snabbare sätt?    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Inbjudan till deltagande i studie   2011-03-22 

Hej! 

 

Det här brevet skickas till Dig som genomgått Specialpedagogiska skolmyndighetens distansfort-

bildning  

  
En inblick i ICF - ett verktyg för 
kartläggning  
 

Jag studerar på Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik på 

Högskolan i Jönköping och har valt att skriva min magisteruppsats om ICF(-CY).  

 

Mitt intresse för Er som grupp beror på att jag för min magisteruppsats gärna vill skriva om den 

pedagogiska användningen av ICF-CY. Eftersom ni fått en inblick i ICF och sannolikt är utövande 

pedagoger har jag stort hopp om att få värdefull information av Er! 

 

Syftet med min studie är att ta reda på användbarheten av ICF-CY för pedagogisk planering.  

 

Metoden jag ämnar använda är att be Er som pedagoger skriva ner en kortfattad pedagogisk pla-

nering  innehållande undervisningsmål och undervisningsaktivitet med kartläggning enligt ICF-

CY  under  rubriken Lärande som utgångspunkt för planeringen. Jag kommer att utforma ett 

formulär för detta som gör den önskade ifyllningen tydlig. Kartläggningen är avidentifierad och 

beskriver en för Er okänd elev. I nuläget har jag inte begränsat studien till viss ålder på eleverna, 

inte heller inom någon viss verksamhet eller skolform. 
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I formuläret kommer också att ställas några frågor om hur Du tänkt runt kartläggningen och pla-

neringen. 

 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska regler för forskning om informationskrav och samtyck-

eskrav. Det betyder att Du får information om studien och att deltagande är frivilligt och när som 

helst kan avbrytas även under pågående studie. Din anonymitet är säkrad. 

 

Om Du vill fråga om något tveka inte att kontakta mig! 

 

Det skulle vara mycket värdefullt om Du vill bidra med Din kunskap! Hör av Dig per mail 

eller telefon om du är intresserad! (Eftersom kontakten förmedlas via Spsm:s kursanordnare 

har jag själv inte möjlighet att ta kontakt med Dig) 

 

Vänliga hälsningar 

 

Marie Johansson 

marie.johansson7@edu.olofstrom.se 

tel.nr. 0454-93595/93632 (arb.), 0454-91766 (hem) 

mobilnr. 070-3922821 

 

 

 

 

mailto:marie.johansson7@edu.olofstrom.se
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Bilaga 2 

 

 

 

2011-06-09 

 

 

 

Hej specialpedagoger! 

Jag skulle vara mycket tacksam om du vill hjälpa mig genom att fylla i den blankett jag bifogar. Det är en 

blankett som finns på spsm:s hemsida och min tanke är att utvärdera hur den kan användas så som den 

presenteras där. Så fyll i den, utifrån den information som ges. Sedan vill jag gärna ställa några följdfrågor 

om hur det var att fylla i blanketten. Vi kommer överens om när det passar. 

Vetenskapsrådets etiska principer gäller, vilket innebär att din anonymitet skyddas. Uppgifterna kommer 

att avidentifieras och användas endast i min uppsats. Om du väljer att delta, kan du när som helst ändra 

dig och hoppa av utan att ange orsak. 

  

Om det skulle vara någon som har väldigt gott om tid, är det finemang om jag kan få blanketten när vi ses 

på måndag:)! 

 

hälsningar Marie 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för intervju med lärare efter att de använt ”En enkel tankemodell för kartläggning av läran-

desituationen utifrån ICF-CY”. 

 

Vilket år är du född? 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat inom det pedagogiska området? 

Har du hört talas om ICF-CY? 

I så fall – berätta vad du vet om det? 

 

FORM 

 

 Vilka var de första intrycken av blanketten? 

 Hur var det att förstå hur man skulle fylla i blanketten? 

 Hur gick du tillväga när du fyllde i blanketten? 

 Har du några tankar om vilka förkunskaper som behövs? 

 

INNEHÅLL 

Vilken kursplan följer den elev du tänkte på i kartläggningen? 

Valde du att beskriva ett mål i kursplan eller en specifik situation – motivera? 

Beskriv mer Dina tankar när det gäller det pedagogiska innehållet du valde i kartläggningen? 

Hur ser Du på möjligheten att generalisera med blanketten – kan den användas för samtliga åldrar och 

samtliga skolformer? 
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Bilaga 4 

 

Teman från intervjuer  

 

 Hur mallen förmedlar förståelse för ICF-CY 

 Respondenterna vilja ta till sig ICF-CY 

 Tankar och upplevelser kring blankettens form 

 Begrepp  

 Tankar kring det egna kartläggningsstoffet 

 Tankar kring blankettens användbarhet 

 Förutsättningar. 

 Upplevd användbarhet 

 Kritik och förslag till förändring 
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En enkel tankemodell för kartläggning av lärandesituationen utifrån ICF-CY                                                                                  Bilaga 5                                                                                                                        
Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram kan beskriva hur olika faktorer samverkar i elevens lärandesituation. Vilka behov skolan har 
för att kunna möta elevens förutsättningar kan kartläggas utifrån perspektivet i den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa: barn- och ungdomsversion (ICF-CY). Kartläggningen bör utgå från lärandesituationen, beskriva elevens perspektiv och 
så långt som möjligt ske i samråd med eleven och andra berörda. 
                    Aktivitet  Delaktighet  Omgivnings-

faktorer  
Personliga 
faktorer  

Kroppsfunktion  Kroppsstruktur  

Frågeställning  I vilken mån kan 
eleven genomföra 
aktiviteten i 
lärandesituatione
n?  

I vilken mån kan 
eleven uppleva 
delaktighet i 
lärandesituatione
n?  

Vilka omgivnings-
faktorer 
underlättar 
respektive 
hindrar elevens 
aktivitet och 
delaktighet i 
lärandesituatione
n?  
(Även grupp- och 
organisationsnivå
)  
I vilken grad?  

På vilket sätt 
påverkas elevens 
aktivitet och 
delaktighet i 
lärandesituatione
n av elevens 
tidigare 
erfarenheter och 
självbild?  

På vilket sätt 
påverkas elevens 
aktivitet och 
delaktighet i 
lärandesituatione
n av elevens 
funktions-
nedsättning?  

På vilket sätt 
påverkas elevens 
aktivitet och 
delaktighet i 
lärandesituatione
n av elevens 
kropps-struktur?  

Situation 1  
Datum               
Situation 2  
Datum  
Situation 3  
Datum  
o s v  
Utvecklad av Anders Westermark, Specialpedagogiska skolmyndigheten Version 2010-12-10



 

 

 

 

 


