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Sammanfattning 

Specialpedagogisk forskning om åtgärdsprogram i svensk skola har ofta fokuserat på 

situationen i grundskolan. I denna studie ligger istället fokus på åtgärdsprogram på 

gymnasiet. Syftet med studien är att studera hur gymnasieskolor beskriver elevers behov 

av särskilt stöd samt de åtgärder som förekommer i åtgärdsprogram. Vidare syftar studien 

till att ge mer kunskap om gränsdragningen mellan olika former av stöd, som extra 

anpassningar i undervisningen och särskilt stöd. Den valda metoden är att genom en 

fallstudie på två gymnasieskolor genomföra en kvalitativ textanalys och innehållsanalys 

på 34 åtgärdsprogram.  

 

Resultatet relateras till forskning om åtgärdsprogram samt Gunnar Bergs teori om frirum 

och visar att det i åtgärdsprogrammen inte alltid tydligt går att utläsa elevernas stödbehov 

eller att behoven bara delvis är beskrivna. Vidare framkommer det att det finns exempel 

där åtgärder beskrivs i den del av åtgärdsprogrammet där behoven normalt skall 

beskrivas. Studien visar även på en stor spridning på de stödåtgärder som tas upp i 

åtgärdsprogrammen men att det kan urskiljas ett mönster där individinriktade insatser 

syftande till att ge eleven specialpedagogiskt stöd i olika skolspecifika stödverksamheter 

är en vanligt förekommande åtgärd. Reduceringar av kurser eller förlängda 

gymnasiestudier är också exempel på andra vanligt förekommande åtgärder.  

 

Slutligen visar även undersökningen exempel på åtgärder som bättre stämmer överens 

med Skolverkets definitioner av extra anpassningar än särskilt stöd. Därmed synliggör 

studien svårigheten för de undersökta skolorna att tolka gränsen mellan särskilt stöd och 

extra anpassningar i undervisningen. 

 

Nyckelord: Åtgärdsprogram, extra anpassningar, särskilt stöd, gymnasiet, 

specialpedagogik    
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1Inledning 

Specialpedagogisk forskning om särskilt stöd och åtgärdsprogram i svensk skola har 

historiskt sett varit fokuserad på situationen i svensk grundskola. Detta faktum gör att det 

finns lite information om hur särskilt stöd hanteras på gymnasiet. Motivet med denna 

studie är därför att genom en fallstudie på två gymnasieskolor genomföra en kvalitativ 

textanalys på 34 åtgärdsprogram. Målet är att studera hur de olika gymnasieskolorna 

beskriver elevers behov av särskilt stöd samt de åtgärder som förekommer i 

åtgärdsprogrammen. Inom den specialpedagogiska forskningen finns ett stort behov av 

att se om och hur de olika specialpedagogiska perspektiven och förståelsen för elever i 

svårigheter når ut i praktiken i det dagliga arbetet. Denna studie av åtgärdsprogram kan 

vara en källa till ökad förståelse för hur en aspekt av specialpedagogisk praktik kan ta sig 

uttryck i gymnasieskolan. Vidare kan analysen sätta fingret på de gråzoner eller 

utrymmen för tolkning som görs när det gäller olika former av stöd, så som särskilt stöd 

och extra anpassningar i undervisningen.     

 

I Skolverkets rapporter och statistik över andelen åtgärdsprogram redogörs det ingående 

för situationen på grundskolan men för gymnasiet finns ingen aktuell statistik, vilket i sin 

tur gör det svårt att få en god bild över hur det kan se ut på gymnasiet. Det finns även 

särskilda omständigheter som skiljer gymnasiet från grundskolan när det gäller särskilt 

stöd. På gymnasiet finns åtgärder vilka inte är aktuella på grundskolan och på grundskolan 

finns särskilt stöd som inte omfattar gymnasiet. Ett exempel på en gymnasieunik åtgärd 

är möjligheten att förlänga sina studier på gymnasiet efter de tre år som normalt utgör en 

gymnasieutbildning på ett nationellt program (SFS 2010:2039). Utöver detta finns rätten 

att gå om en gymnasiekurs (ibid.). På grundskolan finns å andra sidan särskilt stöd som 

enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp (SFS 2010:800) som 

möjliga åtgärder, vilka båda inte har ett aktuellt stöd i de lagar och förordningar som styr 

gymnasiet. Dessa exempel är något i sig som gör gymnasiet som studieobjekt extra 

intressant.  
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Ytterligare en viktig aspekt, som i dagsläget är otillräckligt analyserat av 

forskarsamhället, är frågan om effekterna av de förändringar som genomfördes 2014 i 

och med införande av extra anpassningar i undervisningen (Skolverket, 2014).  Med 

hjälp av en metodkombination med kvalitativ och inslag av kvantitativ metod ämnar 

föreliggande studie att belysa de problem som kan uppstå i beskrivandet av elevers 

stödbehov och de insatser som definieras som särskilt stöd i åtgärdsprogram.  

 

Frågor som framträder i studiet av åtgärdsprogram är exempelvis; Vad är skillnaden 

mellan extra anpassningar och särskilt stöd? Vad ska man inkludera i ett åtgärdsprogram 

och vad ska inte vara med? Skolverket konstaterar att ”Extra anpassningar ska inte skrivas 

in i åtgärdsprogram eftersom dessa inte går att överklaga” (Skolverket, 2019). Problemen 

handlar då dels om att definiera både behov av stöd, vad som är särskilt stöd och vad som 

kan ses som extra anpassningar i undervisningen på gymnasiet. Att i en uppsats som 

denna utforska gränserna mellan särskilt stöd och extra anpassningar skulle kunna ge 

skolors elevhälsoteam nya perspektiv på arbetet med dokumentation av elever i behov av 

stöd.  Förhoppningsvis skulle detta även kunna mana till reflektion kring de svårigheter 

som kan finnas med att både analysera en elevs stödbehov och finna de åtgärder och 

insatser som skulle ge effekt på elevens lärande och skolsituation.  Förhoppningsvis kan 

denna undersökning leda till en vidare diskussion av hur elevers behov av stöd kan och 

bör beskrivas och hanteras i åtgärdsprogram på gymnasiet. 

 

Denna uppsats kommer att inledas med en presentation av syfte och frågeställningar och 

därefter beskriva relevant bakgrund och centrala begrepp i undersökningen. Efter 

bakgrunden redogörs det för tidigare forskning i ämnet och detta följs sedan av ett avsnitt 

om teori och metod. Slutligen redovisas undersökningens resultat och påföljande metod- 

och resultatdiskussion. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra och ge exempel på vilka behov av särskilt stöd 

och former av särskilt stöd som beskrivs i åtgärdsprogram på gymnasiet. Utöver detta 

ämnar studien bidra med kunskap om gränsdragningen mellan de två stödåtgärderna extra 

anpassningar i undervisningen och särskilt stöd. Detta övergripande syfte uppfylls 

igenom besvarandet av följande forskningsfrågor:  

  

1. Hur beskrivs elevers behov av särskilt stöd i åtgärdsprogram på gymnasiet?  

2. Vilka åtgärder för särskilt stöd uttrycks i åtgärdsprogram på gymnasiet?   

3. Hur hanteras gränsen mellan extra anpassningar i undervisningen och särskilt stöd i 

åtgärdsprogram på gymnasiet? 



 

 4 

3 Bakgrund 

För att först få en förståelse för vad åtgärdsprogram är och hur företeelserna extra 

anpassningar i undervisningen och särskilt stöd fungerar kommer detta avsnitt beskriva 

ett antal olika perspektiv på dokumentation i skolan. I texten kommer det att ingå 

beskrivningar av bakgrunden till införandet av relevanta lagar, förordningar och centrala 

begrepp i studien. Avslutningsvis presenteras även några aktuella perspektiv på frågan 

om särskilt stöd och de förändringar som skett efter 2014. 

3.1 Åtgärdsprogram  

Vanligt förekommande problem kopplat till särskilt stöd på gymnasiet kan vara 

studieavhopp, elever som slutar utan gymnasieexamen, brister i att utreda elevernas 

behov av stöd, dokumentationen samt uppföljningen av de åtgärder som görs. Alla dessa 

företeelser beskriver Petra Runström Nilsson i boken Pedagogisk kartläggning - Att 

utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd (2014). Vidare menar hon att det 

i arbetet med stöd på gymnasiet ofta söks svar på elevens svårigheter i eleven själv och 

att åtgärderna tenderar att fokusera på eleven och inte på vad skolan kan och bör göra. 

Runström Nilsson pekar även på att det är skolans uppgift att kritiskt granska sin egen 

verksamhet samt se till att det finns kompetens på skolan för att ge eleverna särskilt stöd. 

Enligt Runström Nilsson har undersökningar från bland annat Skolverket visat att 

gymnasieeleverna själva förväntas ta ansvar för sina studier samtidigt som eleverna ofta 

upplever skoltrötthet och bristande motivation till att ta sig an sina studier, vilket är 

speciellt vanligt hos elever som bedöms i behov av särskilt stöd. För att få en utökad bild 

och förståelse för hur det särskilda stödet ser ut på gymnasiet är det relevant att studera 

de dokument i vilket stödet skall framgå, nämligen åtgärdsprogram. 

Ett åtgärdsprogram är ett viktigt dokument i skolans värld då det innehåller viktig 

information om både elevers behov och de särskilda insatser som skolan bedömt som 
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relevanta. Vidare är dokumentet en offentlig handling och det är ett dokument som går 

att överklaga. 1974 myntades begreppet åtgärdsprogram i den så kallade SIA-utredningen 

där det enligt Bengt Persson (2004) lades grunden för införandet av åtgärdsprogram som 

ett krav på skolor i den nya grundskollagen 1980. Persson beskriver att redan vid 

införandet av åtgärdsprogram skulle både elevens individuella svårigheter men också den 

samlade skolsituationen tas i beaktande. Han konstaterar sedan att dessa lagändringar 

sedermera följdes av ytterligare förstärkningar och i början av 2000-talet var 

åtgärdsprogram ett krav i alla skolformer utom förskoleklass och vuxenutbildningen.  

I en överblick över tidigare forskning om åtgärdsprogram beskriver Lisa Asp-Onsjö 

(2008) hur forskningen visar att åtgärdsprogram togs fram på skolorna men att de inte 

alltid användes i arbetet med att ge elever stöd. Vidare visade forskningen att de problem 

som föranlett stödet i det närmaste uteslutande beskrivs i åtgärdsprogram som problem 

situerade i eleven. Ytterligare perspektiv på åtgärdsprogram visade att det ofta förekom 

likriktade åtgärder och mål och de åtgärder som beskrevs var sällan utvärderingsbara.  

Hon menar också att fokus för åtgärderna ofta handlade om insatser som syftar till att 

kompensera elevens eventuella brister. Asp-Onsjös sammanställning av tidigare 

forskning visar även på att specialpedagogen ses som en viktig komponent i arbetet med 

åtgärdsprogram och att dess roll är avgörande när det gäller att initiera och ta fram och 

slutligen följa upp åtgärder (Asp-Onsjö, 2008).  

I dag gäller kraven på åtgärdsprogram även för förskolan och enligt Skolverkets hemsida 

ska ett åtgärdsprogram i skolan vara ”det dokument där skolan skriver ned vilka behov 

eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet ska beskriva det 

särskilda stöd som en elev ska få och handlar om skolans insatser och 

undervisningen”(Skolverket, 2019). I Skolverkets allmänna råd (2014) konstaterar de att 

i åtgärdsprogrammets första del ska elevens behov av särskilt stöd framgå och i den andra 

delen ska åtgärderna som bedömts tillämpliga presenteras. De trycker på att det är 

avgörande att åtgärderna är kopplade till både kunskapsmålen och kunskapskrav samt 

elevens behov av stöd. Utöver detta framhåller de att åtgärderna måste vara både konkreta 

och utvärderingsbara samt att stödets omfattning ska framgå av dokumentet. 

Avslutningsvis menar Skolverket att åtgärdsprogram ska dokumenteras i skrift och det 

beslut som fattas måste visa vem det gäller, vilket lagrum som är aktuellt samt det datum 

när rektor eller delegerad personal undertecknat dokumentet (ibid.). Om åtgärdsprogram 
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ska tas fram till elever i behov av särskilt stöd behöver man ställa sig frågan, vad är behov 

av särskilt stöd?  

3.2 Särskilt stöd  

Begreppet elever i behov av särskilt stöd är ett komplext begrepp som kan vara svårtolkat 

för skolans personal och ledning. Skolverket beskriver särskilt stöd som ”insatser av mer 

ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen” (Skolverket, 2014, s. 11). I 

Lisa Asp-Onsjös (2006) doktorsavhandling om åtgärdsprogram menar hon att begreppet 

elev i behov av särskilt stöd är svårdefinierat och att det är bundet av kontexten och 

uppstår under specifika förhållanden. Hon pekar på det faktum att en elev i behov av 

särskilt stöd under vissa förhållanden kan fungera helt utan stöd medan det för andra 

elever är avgörande att stödet finns för att de överhuvudtaget ska kunna delta i skolan. 

Även Gustaf Wall (2018) sätter fokus på begreppets diffushet och han fastslår att det 

saknas en tydlig definition av formuleringen och att det inte i lagtext går att utläsa vilka 

förutsättningar som ska till för att särskilt stöd ska ges. Wall beskriver att det i förarbetena 

till lagen framhålls att det inte är möjligt att tydligt beskriva de specifika förutsättningar 

som ska till för att ge särskilt stöd till elever i skolan samt att bestämmelserna måste vara 

”allmänt hållna och knytas till skolans ansvar att utreda elevens stödbehov” (Wall, 2018, 

s. 14).  

3.3 Förändringar i skollagen och gymnasieförordningen 2011 

och 2014 

Åtgärdsprogram och särskilt stöd i skolan har fortsatt diskuterats under de senaste tio 

åren, alltsedan införandet av den nya skollagen 2011. Ett viktigt perspektiv kring 

dokumentation, som också lyfts i debatten, handlar om den arbetsbörda som utredandet 

av särskilt stöd leder till. Enligt Wall (2018) var detta en viktig anledning till införandet 
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av den nya bestämmelsen om extra anpassningar i undervisningen 2014. Wall framhåller 

att  

 

En viktig aspekt med regleringen var att tydliggöra skillnaden mellan särskilt stöd och 

den utredning som detta kräver och extra anpassningar som redan ingick som en del av 

lärarnas kompetensområde och som ska hanteras inom ramen för den ordinarie 

undervisningen (Wall, 2018, s. 59).  

 

Vad säger då Skolverket om just skillnaden mellan extra anpassningar i undervisningen 

och särskilt stöd?  

 

I stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen (2014) beskriver Skolverket extra 

anpassningar som ”Stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det kan handla om 

anpassningar för att hjälpa eleven att planera och strukturera sina studier”(Skolverket, 

2014, s. 23). Vad är då skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd? Skolverket 

beskriver skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd genom att konstatera att:  

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, 

som skiljer särskilt stöd från sådant stöd som ges i form av extra anpassningar. Beslut om 

extra anpassningar tas av elevens lärare. Om det inte räcker, eller om det finns särskilda skäl 

att anta att extra anpassningar inte kommer att räcka, så ska det utredas av rektor. Särskilt 

stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. När det gäller särskilt stöd så 

innebär det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor. (Skolverket, 2019)      

 

Dessa formuleringar som kan upplevas som vaga bidrar till svårigheter i praktiken på 

skolorna. Wall (2018) menar att det i förarbetena till den förändring som genomfördes 

2014 beskrivs att det inte anses möjligt att med hjälp av lagtexter definiera vilka 

förutsättningar som ska till för att man ska ge särskilt stöd. Han går sedan vidare med att 

förklara att vaga och allmänt hållna regler kan ge svårigheter för de som är satta att 

genomföra reglerna. Detta i sin tur kan göra att hanteringen av reglerna leder till att elever 

antingen ges fel stöd eller inte får något stöd alls. Wall kopplar även denna problematik 

till begreppet likvärdighet och menar att olika hantering av lagtexten kan påverka 

elevernas rätt till stöd och därmed rätten till likvärdig utbildning.  

 

I Skolverkets rapport om tillgängliga lärmiljöer från 2016 analyseras även frågan om 

tolkningsproblemet och det konstateras att Skolverket ”har också mött lärare och 

specialpedagoger som anser att gränsen mellan vad som är extra anpassningar och vad 

som är särskilt stöd är oklar. Lärare ser också risken att det kan bli för få åtgärdsprogram 
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och att programmen inte längre tas på samma allvar och då inte heller utvärderas på ett 

bra sätt” (Skolverket, 2016, s. 31). Vidare framkommer det i rapporten att det är många 

elever som trots att de har åtgärdsprogram och särskilt stöd ändå får betyget F i olika 

ämnen och att det även finns en problematik med elever som inte klarar att nå godkända 

betyg och som inte fått särskilt stöd och därmed troligtvis varit i behov av det men av 

olika anledningar inte fått ta del av det. Skolverkets rapport visar även att det finns en 

tendens att sätta in stödet för sent och att det ofta kan vara så att arbetet med extra 

anpassningar sker över för lång tid och det troligtvis skulle varit mer effektivt att i ett 

tidigare skede ge eleven tillgång till särskilt stöd istället.  

 

Även Skolinspektionens rapport om extra anpassningar i skolan visar att det efter 

lagändringen 2014 fortfarande är ”oklart vad som avses med extra anpassningar och hur 

de genomförs med god kvalitet” (Skolinspektionen, 2016, s. 5). De konstaterar vidare att 

det i svenska skolor finns en sammanblandning mellan extra anpassningar, andra 

aktiviteter i skolan och det som kategoriseras som särskilt stöd. Skolinspektionens rapport 

framhåller att den lagändring som genomfördes 2014 delvis tillkom på grund av osäkerhet 

i skolor om vad som ska ses som särskilt stöd och vad som är extra anpassningar samt 

förekomsten av ”kvalitetsbrister i arbetet med anpassningar” och ”överdokumentation” 

(Skolinspektionen, 2016, s.7). Granskningens resultat visar att ett tydligt tecken på 

svårigheten att definiera vad som är vad när det gäller stöd till elever i svårigheter är just 

att ”extra anpassningar ofta skrivs in i elevers åtgärdsprogram” (Skolinspektionen, 2016, 

s.10). Skolinspektionens granskning genomfördes i grundskolan, i årskurs fyra, och ger 

därför inte en bild av hur det ser ut på gymnasiet. Denna uppsats skulle därför kunna bli 

ett bidrag till en mer fördjupad bild av hur det ser ut med frågan om extra anpassningar 

och särskilt stöd i svensk gymnasieskola.  

 

Frågan om åtgärdsprogram och dokumentation av behov av stöd samt extra anpassningar 

i undervisningen har här aktualiserats ur olika perspektiv.  Dels framkommer en bild av 

hur myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen försöker förstå hur 

åtgärdsprogram, särskilt stöd och dess relation till extra anpassningar i undervisningen 

kan och bör ta sig uttryck i skolans praktik. I dagsläget finns ingen offentlig statistik för 

gymnasiet och det går därmed inte att dra några slutsatser om eventuella förändringar på 

gymnasiet, men enligt Skolverket ”hade 5,6 procent av eleverna i grundskolan ett 

åtgärdsprogram läsåret 2015/16” (Skolverket, 2016, s.29). Skolverket menar dock att det 
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är svårt att jämföra statistiken just på grund av lagändringen från 2014 ”som innebar att 

extra anpassningar numera ska göras utan beslut om åtgärdsprogram i många av de 

skolsituationer där åtgärdsprogram tidigare har varit regeln”(Skolverket, 2016, s. 29). När 

lagändringen genomfördes menade regeringen att förändringen inte skulle påverka elever 

med funktionsnedsättning och ge några negativa konsekvenser och Skolverket skriver 

vidare att elever med funktionsnedsättning inte automatiskt behöver extra anpassningar 

eller särskilt stöd men att dessa elever som grupp har ett ”större behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd än andra” samt att ”Statistik kring särskilt stöd och 

åtgärdsprogram kan därför ge en indikation på skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättning” (Skolverket, 2016, s. 30). När det gäller den konkreta effekten av 

förändringen 2014 menar forskaren Lisa Asp-Onsjö att konsekvenserna av detta har blivit 

att elever i behov av särskilt stöd, dokumenterat i ett åtgärdsprogram, har i det närmaste 

halverats i grundskolan sedan införandet 2014. Hon anser att detta är problematiskt och 

kan leda till att elever i behov av stöd blir utan det stöd som de behöver för att klara sin 

skolgång (Asp-Onsjö, 2017). 
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4 Tidigare forskning 

Åtgärdsprogram är inte en unik svensk företeelse men de är ändå unika då de utgår från 

den svenska lagstiftningen vilken inte alltid är helt jämförbar med lagstiftningen i andra 

länder. Detta faktum gör det svårare att genomföra internationella sökningar för det 

aktuella forskningsläget kring åtgärdsprogram. Internationellt används begreppet IEP 

(Individual Educational Plans) som motsvarighet till svenskans åtgärdsprogram. I denna 

undersökning användes därför IEP som sökord i undersökningen av det internationella 

forskningsläget om åtgärdsprogram. Jag är medveten om att begreppet IEP har olika 

innebörd i olika länder men det är det begrepp som även används av svenska forskare i 

de artiklar som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.  

 

Vidare finns en aspekt till som påverkar tillgången till tidigare forskning och det är det 

faktum att införandet av begreppet extra anpassningar i undervisningen skedde först 

2014. Införandet av en förändring i relativ närtid gör att longitudinell forskning på ämnet 

inte är möjlig och den forskning som genomförts över längre tid har inte hunnit ta hänsyn 

till denna förändring i lagstiftningen. Den forskningsgranskning som ligger till grund för 

detta avsnitt innehåller därför forskning som har sin utgångspunkt i olika perspektiv på 

särskilt stöd och åtgärdsprogram men där inte alla kan inkludera denna lagändring och 

dess konsekvenser.  

 

I den tidigare forskningen kring åtgärdsprogram och särskilt stöd framträder olika 

perspektiv och teman både i den svenska och den internationella forskningen som 

kommer att beskrivas nedan. I den svenska forskningen har fem olika teman identifierats; 

Dokumentation och makt, Rättssäkerhet och juridifiering i skolan, Individfokus och 

konstruktionen av elever i åtgärdsprogram, Åtgärder för särskilt stöd i grundskolan och 

gymnasiet samt Kvalitet i åtgärdsprogram. Den internationella forskningen som ingår i 

denna undersökning är från olika delar av den engelskspråkiga världen och innehållet i 

den forskningen tjänar dels som en utblick i omvärlden men bidrar även med perspektiv 

på de temata som framkommit i den svenska forskningen. Avsnittet avslutas med en 

kortare sammanfattning av forskningsläget och relevansen för detta examensarbete.  
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4.1 Sökstrategi  

Sökandet efter forskning genomfördes i databaser som ERIC och DIVA och en vanligt 

förekommande strategi för att finna fler relevanta källor har varit det så kallade 

snöbollsurvalet. Sökord som åtgärdsprogram, extra anpassningar, gymnasiet, IEP och 

high-school/upper secondary school gav resultat vilka även de ledde vidare till andra 

möjliga sökord vilka avgränsade omfånget i materialet. Utöver dessa sökningar har även 

sökfunktioner på Skolverket och Skolinspektionens hemsida använts för att finna de 

relevanta skrifter och rapporter som redovisas i bakgrunden. Rapporternas 

källförteckningar har även de använts som underlag för vidare sökning efter tidigare 

forskning då de ofta innehåller tidigare forskning på ämnet. Vad visar då forskningen om 

åtgärdsprogram och särskilt stöd?  

4.2 Dokumentation och makt  

Ett förekommande tema inom forskningen om åtgärdsprogram handlar om att analysera 

processen inom vilken åtgärdsprogrammen skapas och hur språk och makt tar sig uttryck 

i framförhandlandet av stödåtgärder i viktiga dokument i skolan. I Asp-Onsjös 

doktorsavhandling från 2006 fokuserar hon på dialogen och spelet som förekommer i 

framtagandet av åtgärdsprogram på grundskolan. I en etnografisk fallstudie studerade 

Asp-Onsjö interaktionen mellan aktörer i skolan i syfte att skapa förståelse för den 

institutionella praktik som finns i skolan rörande framtagande och hanterandet av 

åtgärdsprogram. Hon använder sig av Bakhtins syn på språket som dialogiskt och i sin 

dialoganalys har hon använt sig av den amerikanske sociologen Erving Goffmans 

teatermetafor ”The presentation of Self in Everyday Life där han liknar mötet mellan 

människor vid framträdanden på en teater” (Asp-Onsjö, 2006, s. 60). I sin avhandling 

konstaterar hon att det i processen, i vilken ett åtgärdsprogram tas fram, finns två 

parallella dialoger och att dessa parallella dialoger gör att föräldrarna och elevernas 

inflytande i processen är begränsad. Hon menar att viktiga beslut redan har fattats innan 

mötet där åtgärdsprogrammet tas fram, men att detta faktum inte sägs rakt ut i samtalen. 

Utöver det visar hon hur det i dialogen mellan personal, elever och vårdnadshavare kan 
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finnas en sorts dold agenda där syftet med samtalet snarare handlar om att få elev och 

vårdnadshavare att gå med på de åtgärder som föreslås från skolans sida. 

 

Åtgärdsprogram och annan dokumentation av elever och deras arbete fyller i dagsläget 

en viktig funktion inom skolans dagliga praktik. En ny sorts dokumentationskultur har 

vuxit fram i svensk skola och i samhället i övrigt. Asp-Onsjö (2011) beskriver i en artikel 

hur dokumentationen i skolan har ändrats i sin karaktär och funktion. I den studie som 

presenteras använder Asp-Onsjö Foucaults resonemang om styrningstekniker när hon 

konstaterar att dokumentationen har förändrats från att främst vara i form av påbud och 

så kallad yttre reglering till att istället mer fokusera på att elevens självreglering reglera 

för att få den att foga sig till de normer som finns i verksamheten. Vidare resonerar hon 

kring det hon kallar dokumentationens dubbelhet. Hon fastslår att ”Det som skrivs om en 

elev är aldrig neutralt” (Asp-Onsjö, 2011, s.42) och därför präglas även all dokumentation 

i skolan av ett visst perspektiv eller en specifik syn på eleven i fråga. I sin analys av 

dokumentationens dubbelhet slår hon fast att i den stund saker dokumenteras så skapas 

en sanning som manifesterar den makt som exempelvis skolan har att styra eleven till att 

ändra ett beteende eller infoga sig i normen. Samtidigt menar hon att genom själva 

dokumentationen skapas även en möjlighet till motstånd där elev eller vårdnadshavare 

kan förhålla sig till eller kritisera det som skrivs i dokumenten.  

 

Asp-Onsjö (2011) har i sin studie använt sig av diskursteori och textanalys i kombination 

med etnografiska observationer. Studien utgår från Asp-Onsjös doktorsavhandling (Asp-

Onsjö, 2006) som även i denna studie fungerar som underlag för hennes analys. I det 

empiriska underlaget ingick dokument som åtgärdsprogram, individuella 

utvecklingsplaner och annan dokumentation. Utöver det innehöll underlaget för studien 

intervjuer med olika professioner i skolan samt observationer. Asp-Onsjö menar att det 

empiriska underlaget visar denna dubbelhet i det att det finns exempel på föräldrar som 

nyttjat dokumentationen till att ställa krav på skolan. Vidare konstaterar hon att det kan 

vara så att dokument upprättas för att skolan och lärarna ska känna att de har ett bevis för 

att de har gjort något om någon skulle ställa krav eller frågor, eller som det uttrycks i 

artikeln, att de har ”ryggen fri” (Asp-Onsjö, 2011, s. 44). Avslutningsvis anser hon att 

dokumenterandet av elevers behov och de pedagogiska insatser och åtgärder som ämnar 

möta behoven synliggör eventuella brister i verksamheten och att dokumentationen i sig 

kan användas av föräldrar och elever för att förstärka sin position gentemot skolan. Då 
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denna text skrevs innan införandet av den nya skollagen 2011 speglar den en verklighet 

där möjligheten att överklaga åtgärdsprogram ännu inte genomförts, vilket gör det 

intressant att se hur en studie av detta slag skulle sett ut med den nuvarande lagstiftningen 

på plats. En analys av dessa lagförändringars konsekvenser finns även som ett tema i nästa 

avsnitt, då främst ur ett juridiskt hänseende.  

4.3 Rättssäkerhet och juridifiering i skolan  

I och med införandet av rätten att överklaga åtgärdsprogram, vilket gjordes i samband 

med den nya skollagen 2011, har frågan om rätten till stöd blivit en rättslig fråga som kan 

överklagas av elever och vårdnadshavare.  När den nu gällande skollagen från 2011 togs 

fram aktualiserades frågan om en utökad rättssäkerhet för elever i skolan, detta gällde 

även rätten till särskilt stöd.  Viola Boström, Lina Grundin, Sara Lyrenäs & Nina Nilsson 

(2014) har i en studie analyserat frågan om rättssäkerhet och särskilt stöd. Underlaget för 

studien bestod av beslut fattade av Skolväsendets överklagandenämnd mellan 2011 och 

2013, totalt 83 fall från förskola och grundskola. Då studien genomfördes innan 2014 tar 

den inte hänsyn till de lagförändringar som genomfördes i samband med införandet av 

extra anpassningar i undervisningen. Artikelförfattarna finner i sin analys att möjligheten 

att överklaga åtgärdsprogram kan sägas ge en ökad grad av rättssäkerhet i och med att de 

ger en möjlighet att överpröva åtgärdernas laglighet och lämplighet. Samtidigt konstaterar 

de att det är rimligt att fråga sig om reglerna är tillräckligt tydliga då det i olika 

överklaganden framförts frågor och ärenden som nämnden inte kan pröva, vilket i sin tur 

indikerar att det finns brister i förutsägbarhet i tillämpningen av överklagande av 

åtgärdsprogram.  

 

Studien visar även att det i de åtgärdsprogram som överklagats har funnits brister i 

utredningarna som föregått åtgärdsprogrammen samt att behovsbeskrivningarna inte ger 

en fullödig bild över elevens skolsituation och att detta ”leder till att åtgärderna blir 

allmänt hållna och inte alltid kopplade till kunskapskraven och läroplanen” (Boström, 

Grundin, Lyrenäs & Nilsson, 2014, s. 349). När det gäller formella brister i 

åtgärdsprogrammen visar undersökningen att det dels handlar om att det saknas 
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information om vem som är ansvarig för åtgärden men även att tidpunkt för uppföljning 

saknas. I frågan om innehåll i åtgärderna så riktas fokus på otydlighet i åtgärder samt 

avsaknad av tydlig koppling till de behov barnet har och till aktuella kunskapskrav. 

Avslutningsvis konstaterar de att det är svårt att utläsa en praxis som kan fungera 

vägledande utifrån de beslut som fattas av nämnden, detta då fallen kräver att det görs 

bedömningar som är individuella i varje fall.  

 

Införandet av överklagandet av åtgärdsprogram kan ses som ett led i den rättsliga 

förändringsprocess som den svenska skolan genomgått de senaste decennierna. Rörelsen 

har gått från en svagt reglerad verksamhet till att allt mer omfattande styrning både 

rörande skolans ramar och i detaljlagar och regler. I en artikel av Susanne Fransson (2016) 

beskriver hon hur det i debatten uttryckts att de förändringar som kom 2011 innebar en 

”chockreglering av läraryrket” (Fransson, 2016, s. 34). Vidare skriver hon att skolan har 

gått från att vara ett område ”med svag rättslig reglering” till att bli ”en arena för 

rättsliggörande i olika former”(ibid.). Hon använder sig av begreppet formell 

rättssäkerhet i sin undersökning. Med det avses aspekter som legalitet, förutsägbarhet och 

likabehandling. Begreppet innehåller även två olika sidor, å ena sidan handlar det om 

makt och tvång som exempelvis i skolplikten. Å andra sidan handlar det mer om 

tillgången till rättigheter för individen som rätten till särskilt stöd i skolan. Skolan är en 

myndighet och den handlägger ärenden som en del av sin praktik. Denna handläggning, 

som vid upprättandet av åtgärdsprogram, måste vara rättssäker och därmed leva upp till 

kraven på legalitet, förutsägbarhet och likvärdighet. Fransons analys utgår från Fullers 

tankar om rättssäkerhet och förutsägbarhet utifrån ett styrningsperspektiv, det han kallar 

”routes to disaster” (Fransson, 2016, s. 46). Detta uttryck beskriver regler som är 

svårförståeliga, motsägelsefulla, inte möjliga att uppfylla och där konstanta förändringar 

kan ge upphov till ”legitimitetsbrist och handlingsförlamning och diskrepans mellan […] 

reglernas innebörd och hur de tillämpas” (Fransson, 2016, s. 47). 

 

I sin undersökning har Fransson (2016) granskat 2010 års skollag utifrån olika 

rättsdiskurser.  Hon fastslår att den materiella juridifieringen av skolan blir synlig i 

mängden regler och lagar som har ökat kraftigt i omfattning i jämförelse med tidigare 

skollag. I en analys av innehållet i den nya lagen kan hon även konstatera en motstridig 

utveckling i lagstiftningen. Dels handlar det om införandet av nya ramar med olika mål 

för skolan men samtidigt har även mängden detaljstyrning ökat. Hon menar att införandet 
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av fler ramlagar gör att lagstiftningen blir vag och att den ger ett stort tolkningsutrymme 

samtidigt som en ökad detaljstyrning begränsar utrymmet för handling för de som skall 

använda lagarna. Fransson konstaterar att de förändringar som skett i skolan, i och med 

införandet av den nya skollagen, lett till införandet av regler som är svåra att förstå för de 

som är satta att tolka dem, det kan till exempel handla om motsägelsefulla regler eller 

regler som inte går att uppfylla. Vidare menar hon att konstanta förändringar i regelverk 

leder till ”legitimitetsbrist och handlingsförlamning och diskrepans uppstår mellan 

reglernas innebörd och hur de tillämpas” (Fransson, 2016, s. 47). Avslutningsvis framhåller 

Fransson att den höga förändringstakten och expansionen av lagstiftningen gör att den 

formella rättssäkerheten urvattnas och det blir svårt att upprätthålla krav på 

förutsägbarhet, proportionalitet, konsekvens och likabehandling i skolan. 

4.4 Individfokusering och konstruktionen av elever i 

åtgärdsprogram  

Ytterligare ett vanligt förekommande tema i forskningen avser själva 

problembeskrivningen och var fokus i åtgärdsprogrammet ligger. Detta handlar då 

exempelvis om forskning om individen som bärare av svårigheter och åtgärdsprogram 

som ett dokument i vilka identiteter formas och elever konstrueras som elever i behov av 

särskilt stöd.   

 

I en studie av Ingela Andreasson och Maj Asplund Carlsson (2013) analyseras 

åtgärdsprogram för 136 elever på 14 olika grundskolor. Textförfattarna genomför en 

textanalys baserad på diskursteori där åtgärdsprogrammen läses ett flertal gånger och 

teman identifieras. Den underliggande diskursen som ligger till grund för analysen 

handlar om identitet och normalitet samt idén om den gode eleven. Följande fyra 

perspektiv av den gode eleven identifierades: akademiskt, socialt, beteende och 

fysiskt/kroppsligt.  

 

Artikelförfattarna finner att den största delen av åtgärdsprogrammen speglar de delar som 

har med akademiska problem att göra. Det handlar då ofta om kunskaps- och 
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förmågetillkortakommanden hos eleven i främst matematik och läsning. Andreasson och 

Asplund Carlsson (2013) identifierar även att ett flertal av eleverna som upplevde 

akademiska svårigheter även omnämns i åtgärdsprogrammen som elever med svårigheter 

att hantera sociala situationer. Det vill säga sådant som krävs av elever i skolan; 

samarbete, respekt och tolerans mot andra elever. Dock kan de konstatera att dessa sociala 

svårigheter mer skrivs in i åtgärdsprogrammet som ett rop på hjälp eller i ren desperation 

från lärarnas sida och att de sällan följs av stöd eller interventioner. Den tredje aspekten 

som också framträder handlar om beteenden. Enligt studien beskrivs elevernas brister och 

misslyckanden utan att relatera dem till den kontext och lärandesituation som eleven 

befann sig i när beteendet uppvisades. Vidare finner de att det även här saknas information 

om lämpliga åtgärder som skulle kunna stödja och utveckla elevernas förmåga till att 

reglera sitt beteende. Slutligen visar analysen att kroppsliga aspekter av eleverna kan ses 

som ett genomgående tema i de undersökta dokumenten. I dokumenten framkommer 

information om elevers kroppshållning, hygien, hur de äter, sitter, står eller springer.  

 

Sammanfattningsvis menar Andreasson och Asplund Carlsson (2013) att utifrån 

diskursen om den gode eleven visar åtgärdsprogrammen att elever konstrueras utifrån 

avsaknaden av de eftersträvansvärda egenskaperna som den gode eleven har. Till exempel 

handlar det om att eleverna inte klarar att göra sina uppgifter i tid, hantera social 

interaktion med kamrater och lärare, att vara fokuserad, ha med sig rätt material och vara 

i tid samt att vara prydlig och kontrollerad.  

  

På frågan om individfokus i åtgärdsprogram har forskarna Joakim Isaksson, Rafael 

Lindqvist och Erik Bergström (2006) i en studie ställt sig frågorna; hur problemen som 

föranleder åtgärdsprogram beskrivs samt på vilken nivå lösningarna på problemen finns. 

Handlar det om lösningar på individ- eller organisationsnivå? Artikelförfattarna inleder 

med att konstatera att tidigare undersökningar visat att det ofta handlar om att både 

problemen och lösningarna görs på individnivå snarare än på organisationsnivå. I 

Isakssons, Lindqvists och Bergströms studie av tre grundskolor i norra Sverige 

analyserades åtgärdsprogram med hjälp av innehållsanalys samt teorier och modeller från 

handikapp- och specialpedagogiska fältet.  Målet med studien var att undersöka hur 

problem och åtgärder beskrivs och om fokus ligger på eleven eller på skolans miljö eller 

om det ligger på samspelet mellan eleven och dess skolmiljö.  
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Studiens resultat ger vid handen att de problem som beskrivs i åtgärdsprogrammen för 

elever i årskurs 3 handlar om svårigheter med att skriva och läsa medan det för de äldre 

eleverna i årskurs 9 istället handlade om svårigheter som var kunskapsrelaterade 

(Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2006). När det gäller de socioemotionella svårigheter 

som beskrevs var det främst samarbetssvårigheter och kommunikation som låg i fokus 

för de yngre eleverna medan den framträdande svårigheten för de äldre eleverna istället 

var koncentrationsproblem. Ytterligare ett mönster som framträdde i studiens empiri var 

att matematiksvårigheter ofta förekom i åtgärdsprogrammen och att dessa svårigheter var 

konsekvent förekommande både i de yngre och de äldre åldrarna. En liknande bild av 

elevers svårigheter framträder även i Perssons studie (2004). Persons undersökning tar 

sin utgångspunkt ur en enkätstudie med tusen grundskolor. Ur den större studien valdes 

ett antal skolor ut vilket resulterade i tio fallstudier där både observation, intervju och 

textanalys av åtgärdsprogram ingick. Totalt undersöktes 83 elevers åtgärdsprogram och 

114 intervjuer samt 60 timmar observationer genomfördes (Persson, 2004). I 

undersökningens analys av åtgärdsprogrammen var en av slutsatserna att elever i de lägre 

åren främst uppvisar läs- och skrivproblematik men att bilden är mer komplex för elever 

i årskurs 4 till 9. För dessa elever är det inte bara läs- och skrivrelaterade problem som 

ligger till grund för åtgärder utan även matematiksvårigheter och socioemotionella och 

psykosociala problem. 

 

När det gäller de åtgärder som beskrivs i Isakssons, Lindqvists & Bergströms studie 

(2006) finner författarna att den vanligast förekommande åtgärden för de yngre eleverna 

var någon form av specialträning, som exempelvis tid med speciallärare. För de äldre 

eleverna handlade åtgärderna bland annat om att anpassa innehåll och arbetsprocesser för 

att underlätta för eleven utifrån elevens behov. Ett exempel som också förkom i årskurs 

9 var placering i en mindre grupp för elever med koncentrationssvårigheter. I den 

avslutande analysen av det empiriska underlaget analyserades och kategoriserades 

åtgärdsprogrammen utifrån följande fyra typologier:  

 

1. Individuella problem – Individuella åtgärder  

2. Skolproblem – Individuella åtgärder 

3. Individuella problem – Åtgärder i skolmiljön  

4. Skolproblem – Åtgärder i skolmiljön  
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Utifrån dessa typologier visade resultatet att den så kallat ”psycho-medical tradition of 

special education, which focuses on the shortcomings of the individual pupil, still holds 

a prominent position among school staff” (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2006, s. 88) 

då två tredjedelar av åtgärdsprogrammen tillskrevs elevens individuella svårigheter. 

 

Även i mer nutida forskning, utförd i förskolan, har det konstaterats att det finns ett tydligt 

fokus på individen i förskolans åtgärdsprogram. Linda Palla skriver att det är barnens 

prestationer som tenderar att bli ”utvärderade och bedömda i uppnåendemålsrelaterade 

uttryck” (Palla, 2018, s. 89). Resultatet visar att måluppfyllelse relateras till barnets 

prestationer och inte till verksamheten. Återigen är det ett fokus på individen och 

verksamheten medan organisation och grupp inte ligger i fokus för dokumentationen.  

4.5 Åtgärder för särskilt stöd i grundskolan och gymnasiet  

Om svenska grundskolerektorer får svara på frågan om vilka åtgärder som förekommer i 

åtgärdsprogram framträder en relativt samlad bild om hur särskilt stöd i grundskolan ser 

ut. I en rapport från Göteborgs universitet undersöker Joanna Giota och Ingemar 

Emanuelsson (2011) rektorers perspektiv på frågan om stöd. I en enkätstudie svarade 

rektorer på både fristående och kommunala skolor på frågor om särskilt stöd i skolan. 

Giota och Emanuelson presenterar och analyserar rektorernas enkätsvar och diskuterar 

sedan resultatet utifrån frågor som differentiering, tilldelning av resurser till särskilt stöd 

på individ och organisationsnivå och slutligen åtgärdsprogram. Rapportförfattarna menar 

att enkätens frågor speglar ett perspektiv där elevernas behov av stöd kan ses som ett 

resultat av både individuella och miljöfaktorer och att strävan med studien var att studera 

eventuella avvikelser i hur olika skolor hanterar skolsvårigheter. Giota och Emanuelsson 

presenterar i sin rapport de åtgärder som rektorerna beskrev som vanligast förekommande 

i åtgärdsprogrammen. Här framkommer det att åtgärder i högstadiet främst handlar 

om ”anpassning av de läromedel som används, särskild färdighetsträning och anpassning 

av undervisningens arbetsformer/arbetssätt”(Giota & Emanuelsson, 2011, s. 2). Utöver 

det konstateras det att rektorerna bedömer åtgärdsprogrammen som betydelsefulla när de 

utformar och planerar för den pedagogiska verksamheten och även hur resurser ska 
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fördelas. Då deras studie genomförts i grundskolan är det intressant att se vilka likheter 

och skillnader som kan tänkas finnas på gymnasiet.  

 

I en studie på gymnasiet från 2011 konstaterar Monica Johansson att det finns ett mönster 

på gymnasiet där särskilt stöd tar sig olika uttryck beroende på vilket program som 

eleverna går. Undersökningen genomfördes som en etnografisk studie på en 

gymnasieskola under tre läsår. Metoden som användes var deltagande observation och 

intervjuer med elever och lärare. Undersökningen fokuserade på tre olika 

gymnasieprogram; individuella programmet, omvårdnadsprogrammet och 

teknikprogrammet. Undersökningen ger vid handen att utformningen av stödet såg olika 

ut och att den främsta skillnaden för de nationella programmen var den mellan 

omvårdnadsprogrammet och teknikprogrammet. På omvårdnadsprogrammet fick 

eleverna oftast stöd i kärnämnen utanför den ordinarie undervisningen medan i 

karaktärsämnen ingick stödet i den ordinarie undervisningen. På teknikprogrammet å sin 

sida gavs stödet i anslutning till karaktärsämnena och det gavs av de ordinarie lärarna. 

Utöver det uppmuntrades alla elever på teknikprogrammet att ta del av de extra stöd som 

fanns i matematik i form av öppna extralektioner. Johansson konstaterar att det särskilda 

stödet på teknikprogrammet inte ses som ”särskilt sär-skilt” och att det snarare handlar 

om en del av den vanliga undervisningen som ges på programmet (Johansson, 2011, s. 

56). 

4.6 Kvalitet i åtgärdsprogram  

I en forskningsöversikt över åtgärdsprogram genomförd av Ingela Andreasson, Lisa Asp-

Onsjö och Joakim Isaksson (2013) fann de bland annat att bristande riktlinjer för 

implementering av åtgärdsprogram gör att åtgärdsprogrammen blir otillräckliga. Enligt 

forskarna upprättar skolorna åtgärdsprogram men de implementerar dem inte. I 

upprättandet av åtgärdsprogram tar skolor inte hänsyn till en viktigt kritisk synpunkt 

nämligen vad ett åtgärdsprogram är och hur det skall användas i praktiken. Vidare finner 

de att åtgärdsprogrammen snarare används som ett administrativt redskap än ett faktiskt 

verktyg som fungerar stödjande för elever i behov av stöd. Deras slutsats är att 
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åtgärdsprogram riskerar att fungera som ett dokument vilket bara skapas för att visa upp 

en friserad version av skolans rutiner för särskilt stöd i syfte att klara skolinspektionens 

olika kvalitetsgranskningar. Slutligen lägger författarna även fokus på att identifiera ett 

framtida behov av vidare forskning och det handlar om föräldrars och elevers delaktighet 

i skapandet av åtgärdsprogram. 

  

I en relativt ny undersökning om kvalitet i åtgärdsprogram studeras ett antal olika aspekter 

av vad åtgärdsprogram kan och bör innehålla. Ingela Andreasson och Ulrika Wolff (2015) 

beskriver hur de har studerat 150 åtgärdsprogram på grundskolan åk 1-9. Temat för 

studien var att analysera kvaliteten i åtgärdsprogram för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Artikelförfattarna presenterar ett antal kvalitetsindikatorer som de 

använt i undersökningen.  Fyra olika aspekter används i analysen av åtgärdsprogrammen:  

 

1. Hur elevens individuella och specifika behov behandlades – specifikt eller mer 

generellt beskrivna?  

2. De åtgärder som föreslogs. Hur såg relation ut mellan åtgärder och det som 

framkommit i utredningen som föregick åtgärdsprogrammet?   

3. De stödjande teknologier/kompensatoriska strategier som förslogs. Vilka 

stödjande tekniker och strategier framkommer?  

4. Subjektivitet. Finns det mer generella uttalanden om elevens svårigheter och hur 

den är som person?  

 

Studiens resultat visar att många av de undersökta åtgärdsprogrammen verkar vara 

effektiva verktyg för att förbättra elevernas lärande.  Samtidigt konstaterar Andreasson 

och Wolff att det finns ett stort antal åtgärdsprogram som inte kvalitativt går att använda 

som verktyg i praktiken i skolan. De kvalitetsbrister som studien framhåller avser bland 

annat det faktum att en tredjedel av de undersökta åtgärdsprogrammen inte innehöll några 

kompensatoriska åtgärder, trots att det behövdes, samt att så mycket som 28 procent av 

åtgärderna som föreslogs höll låg eller väldigt låg kvalitet (Andreasson & Wolff, 2015). 

Vidare finner författarna att nästan en tredjedel av åtgärdsprogrammen inte föregicks av 

en utredning trots att det är ett krav i skollagen. Utöver det så framkommer det att mer än 

två tredjedelar av åtgärdsprogrammen inte speglar på ett korrekt sätt det som framkommit 

i utredning. En slutsats som dras i undersökningen är att de åtgärdsprogram som föregås 
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av en utredning håller en högre kvalitet än de som inte föregåtts av utredning. Själva 

förekomsten av utredning är alltså i sig en sorts garant för ett bättre åtgärdsprogram.  

4.7 Internationell forskning om åtgärdsprogram   

In den internationella forskningen om åtgärdsprogram ses åtgärdsprogram ofta främst 

som ett rättighetsdokument till stöd för funktionsnedsatta elever. Persson (2004) 

framhåller att internationellt har arbetet med åtgärdsprogram sitt ursprung i 

handikapplagstiftning och fungerar då som dokument som kan användas i rättsprocesser 

för att garantera barn rätt till stöd utifrån dokumenterad funktionsnedsättning. I kontrast 

till detta sätt att se på åtgärdsprogram internationellt har det svenska systemet inte diagnos 

som krav för särskilt stöd. Persson menar dock att det finns forskning som ändå visar att 

det ofta krävs en diagnos för att eleven ska få det stöd den behöver. 

 

I en ofta citerad internationell metastudie från Nya Zeeland presenterar David Mitchell, 

Missy Morton och Garry Hornby (2010) en analys av över 300 olika texter om 

åtgärdsprogram. De konstaterar att åtgärdsprogram (IEP:s) finns nästan överallt i världen 

och att de används som ett led i arbetet med särskilt stöd till elever. Vidare visar 

undersökningen att det finns ett antal områden där kritik framförts. Det handlar delvis om 

en otillbörlig påverkan från beteendevetenskapen och ett för stort fokus på individen i de 

olika dokumenten. Vidare finner de att det finns en utbredd kritik i frågan om 

åtgärdsprogrammens effektivitet. Även de mångtydiga syften som uttrycks i 

åtgärdsprogrammen är problematiska då ett och samma dokument förväntas ta hänsyn till 

utbildningsmål, lagar, planering, utkrävande av ansvar, skolplaceringar och 

resursallokering (Mitchell, Morton & Hornby, 2010).   

 

I Australien finns även lagstiftning kring åtgärdsprogram och särskilt stöd till elever med 

funktionsnedsättningar. Den lagstiftningen är dock inte lika förskrivande som i 

exempelvis USA. Vad kan då hända när detaljstyrning och hårt beskrivande lagar saknas 

trots att rätten till åtgärdsprogram finns? I en undersökning av Ian Dempsy (2012) gjordes 

en analys av material från en omfattande longitudinell studie med data från 2002 till 2009 
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där australiensiska barns hälsa, utbildning, kognitiva och känslomässiga utveckling följts 

över tid. Materialet undersöktes och de fann en stark koppling mellan 

funktionsnedsättning och förekomsten av åtgärdsprogram. Dock fann Dempsy även att 

det i materialet fanns en stor grupp elever, över 50 procent, vars föräldrar angivit att deras 

barn har en funktionsnedsättning men som ändå inte hade ett åtgärdsprogram i skolan. 

Undersökningen visar på det stora hela variationer i andelen elever som får stöd samtidigt 

som den konstaterar att det finns naturligtvis brister i åtgärdsprogram och att de inte kan 

ses som en garanti för en god utbildning. Dempsy menar dock att åtgärdsprogrammet 

ändå en garant för att det faktiskt finns ett protokoll över att utbildning har skett. Detta 

skall ställas mot att det i Australien finns barn i behov av särskilt stöd som inte har tillgång 

till den nationella läroplanen och inte ingår i de nationella testerna och därmed också 

saknar ett åtgärdsprogram, vilket Dempsy anser är problematiskt (Dempsy, 2012).       

 

Alla länder har dock inte lagstadgat kring användandet av åtgärdsprogram (IEP:s). Irland 

är ett exempel på ett land där det ännu inte är lagstadgat att upprätta åtgärdsprogram för 

elever i behov av stöd. I en studie av Richard Rose, Michael Shevlin, Eileen Winter, Paul 

O’Raw och Yu Zhao (2012) fastslås att, trots att det inte krävs av lagen, har det ändå vuxit 

fram en praxis med åtgärdsprogram på Irland. Författarna menar att åtgärdsprogram tas 

fram på olika skolor samt att de verksamma lärarna framhåller att dokumentet gör att 

fokus kan riktas på elevens behov, att det följs upp och att det efterlevs. Artikeln bygger 

på intervjuer med lärare, föräldrar, elever och andra professioner och studien finner att 

avsaknaden av gemensamma riktlinjer gör att skolorna gör olika i utformandet av 

dokumenten och processerna, men att införandet av åtgärdsprogram ändå kan få positiva 

effekter på samarbete mellan föräldrar och lärare. Avslutningsvis poängterar 

artikelförfattarna att det finns kritik av åtgärdsprogram som även blir synlig i deras 

undersökning. De lyfter frågor som kvalitet i åtgärdsprogram och huruvida dessa på ett 

bra sätt kan avgöra och mäta elevernas behov av stöd, men även brister i delaktighet från 

föräldrar och elever i processen samt hur den relateras till skolans generella arbete med 

att planera och genomföra undervisning för alla elever i skolan (Rose, Shevlin, Winter, 

O’Raw & Zhao, 2012). 

 

I den Amerikanska traditionen och skolkulturen finns ursprunget till det som i USA kallas 

för Individualized Education Plans. Dessa kom till som en del av den 

handikapplagstiftning som togs i bruk under 1970-talet med införandet av IDEA, 
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Individuals With Disabilities Education Act i vilken kravet på åtgärdsprogram för alla 

elever med funktionsnedsättning infördes.   Laura E. Bray och Jennifer Lin Russel (2018) 

beskriver i en artikel framväxten av åtgärdsprogram som ett rättsligt dokument i USA. 

Enligt artikelförfattarna ger lagen (IDEA) alltså föräldrar i USA rätt att stämma 

skoldistrikt som inte ser till det funktionsnedsatta barnets behov. Detta blir tydligt då det 

varje år förekommer rättsfall i USA där skoldistrikt dras inför rätta kring frågor som rör 

skapandet av åtgärdsprogram och dess innehåll. Bray och Russels undersökning är en 

jämförande fallstudie av hur institutionellt tryck på två skolor tar sig uttryck i 

åtgärdsprogram. Undersökningen visar på hur innehållet i åtgärdsprogrammen reagerat 

på trycket att finna lösningar för särskilt stöd i en inkluderande skolmiljö. 

Artikelförfattarna menar att det i de två undersökta skolorna fanns olika förhållningsätt 

till det särskilda stödet och speciallärarnas uppgifter i verksamheten. I den ena skolan 

utgick det specialpedagogiska stödet utifrån en reaktiv struktur där stödet sattes in efter 

misslyckanden hos eleverna medan stödet i den andra skolan mer fungerade som en 

inkluderad del av den vanliga undervisningen och på ett mer proaktivt sätt. Dessa 

skillnader till trots finner Bray och Russel att det i åtgärdsprogrammen i båda skolorna 

inte tydligt framgår vilka åtgärder som finns för att möta elevernas behov i ett 

inkluderande sammanhang. Det som beskrivs är huvudsakligen anpassningar i 

undervisningen och inte tydligt instruerande åtgärder som verkar för att stödja elever med 

funktionsnedsättningar, i deras studie inlärningssvårigheter. Lärarna i undersökningen 

upplevde även att åtgärdsprogrammen inte gav dem instruktioner som stöd till hur de ska 

kunna stödja elever med funktionsnedsättning med att möta deras specifika behov. 

4.8 Sammanfattning av tidigare forskning  

 

I forskning kring åtgärdsprogram framkommer en uppsjö av olika perspektiv och teman 

som visar på frågans komplexitet och hur väsentligt åtgärdsprogrammet är som ett 

verktyg i praktiken i skolor både i Sverige och runt om i världen. En samlad bild som 

framträder i den tidigare forskningen är att det oftast läggs ett stort fokus på att förlägga 

forskning till grundskolan. Forskningen visar även på viss samstämmighet, som i det 



 

 24 

faktum att åtgärdsprogram i Sverige och runt om i världen har en tendens att vara 

individcentrerade och att det finns brister i både utformande och genomförande av 

stödåtgärder. Då de yngre skolbarnen ligger i fokus för merparten av undersökningarna 

skulle det kunna indikera en kunskapsbrist när det gäller äldre elever, främst på 

gymnasiet. Eftersom lagändringen om extra anpassningar i undervisningen genomfördes 

så sent som 2014, finns det av tidsmässiga skäl ännu ingen longitudinell forskning på 

ämnet vilket i sig gör denna uppsats mer relevant då den genomförs efter lagen ändrats. 

Om den nuvarande forskningen visar på både brister i åtgärdsprogrammens utformning 

och funktion samt roll i skolan bör studiet av stödbehov och åtgärder på gymnasiet vara 

högst relevant ett område för vidare undersökningar. En undersökning med ett klart 

textfokus skulle även kunna bidra med nya kunskaper som inte fokuserar på de processer 

och relationer som föregår dokumentets skapande utan på texternas innehåll och de lagar 

som styr skolan.   
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5 Teori 

Målet med denna uppsats är inte att utgå från en given teori så som genusteori, maktteori 

eller olika socialkonstruktivistiska teorier om hur elever eller stöd beskrivs eller 

konstrueras i dokumentationen. Alla dessa analyser lägger fokus på många viktiga 

aspekter av arbetet med att förstå åtgärdsprogram och de processer som kringgärdar 

framtagande av särskilt stöd i skolan. Då det empiriska underlaget i denna studie endast 

ger tillgång till en begränsad textmängd i vilken någon längre argumentation inte låter sig 

analyseras ur olika diskursiva traditioner eller analyseras utifrån teorier om makt, leder 

det till att en annan ansats måste till för att analysera materialet.  

 

I denna studie av åtgärdsprogram finns inte en specifik teoretisk ram utifrån vilken 

kategoriseringar av empirin sker, utan fokus ligger istället på de mer metodologiska 

avväganden som görs i analysen av empirin. Med detta sagt, har Gunnar Bergs teori om 

frirum, artikulerat i boken Skolledarskap och skolans frirum (2011), använts som ett stöd 

i diskussionen och analysen av resultatet men inte i kategorisering av stödbehov och 

åtgärder i åtgärdsprogrammen. Bergs teori, som beskrivs mer i detalj nedan, har valts då 

en viktig komponent i teorin handlar om de lagar som styr skolan, vilket även är fallet 

med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Detta faktum gör Bergs tankar relevanta som en 

del i en vidare diskussion om de förutsättningar som finns på skolor i hur de kan eller bör 

se på organisation och hantering av särskilt stöd. 

5.1 Bergs teori om frirum    

Begreppet frirum beskrivs av Berg (2011) som en aspekt av den relation som finns mellan 

den statliga styrningen av skolan och skolan som institution i samhället. Berg framhåller 

att skolan dels befinner sig i ett spänningsfält mellan centralism och decentralism, där 

makten är både koncentrerad och utspridd. Han pekar på hur olika former av styrning 

påverkar skolan och att dessa kan handla om regel-, ram-, resultat- eller målstyrning. I 
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regelstyrningen styrs skolan centralt genom specifika regler som tydligt dikterar vad som 

ska göras och som därmed begränsar handlingsutrymmet på skolan. När det å andra sidan 

handlar om ramstyrningen av skolan ges skolan ramar för vad som ska göras men 

samtidigt uppstår ett lokalt handlingsutrymme och genom dessa ramlagar sker därmed en 

viss decentralisering av makt. Med resultatstyrning avses situationer där staten ställer 

krav på resultat som skolan ska nå upp till, resultatkraven är en del av en mer central 

styrning där gränser för acceptabla resultat anges som skolorna inte får underskrida. 

Slutligen finns även målstyrning som visar olika önskvärda mål som skolan ska nå. Dessa 

mål är generellt mer vaga och allmänt hållna och ger därmed skolorna en stor grad av 

självständighet i hur målen ska nås även här finns ett stort mått av decentralisering av 

makt. Utöver spänningen mellan centralism och decentralism kompletterar Berg med 

ytterligare en dimension som påverkar skolan.  

 

Berg benämner denna dimension som spänningsfältet mellan det förstatligade samhället 

och den församhälleligade staten. Han beskriver det förstatligade samhället som ett 

samhälle där ”staten i allt väsentligt styr och reglerar samhällslivet i stort” och i den 

församhälleligade staten är det istället frågan om det motsatta med en stat som är” svag, 

reagerande och mer passiv” (Berg, 2011, s. 42). Detta spänningsfält kan också relateras 

till den ideologiska spänning som finns mellan de nordiska välfärdsstaterna, med högre 

grad av förstatligat samhälle, och de mer nyliberala samhällen som värdesätter en liten 

stat. Kombinationen av dessa två olika spänningsfält ger de så kallade institutionella 

spelplanerna slipsen, molnet och ellipsen; se bilaga 3. Berg konstaterar att den spelplan 

som är aktuell i dagens skola efter införandet av den nya skollagen 2011 är den han kallar 

ellipsen. Han identifierar en historisk förflyttning från ett mer målstyrt och decentraliserat 

system under 1990-talet till en spelplan där skolans styrning präglas av en centraliserad 

resultatstyrning men även med en högre grad av regelstyrning jämfört med 1990-talets. 

Vad innebär då frirummet?  

 

I sin bok talar Berg (2011) om att den så kallade frirumsstrategin handlar om att identifiera 

de yttre och inre gränser som styr skolan. Han menar att ”De yttre gränserna markerar 

skolan som institution vars uppdrag markeras av olika proportioner mellan regel-, ram-, 

resultat- och målstyrning” medan de inre gränserna avser ”det faktiska vardagsarbete som 

bedrivs av och inom en enskild skola som organisation” (Berg, 2011, s. 57). Frirummet 

handlar alltså om det utrymme som finns mellan de yttre och inre gränserna och att det är 
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i detta frirum som skolutveckling kan ske. Spelplanens utformning och de yttre gränserna 

i form av lagar, regler och rekommendationer påverkar således även det lokala frirummet 

i frågan om skolans uppdrag att hjälpa och stödja elever i behov av stöd vilket är i fokus 

i detta arbete. 
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6 Metod 

I denna studie föll metodvalet på en sorts metodtriangulering där dels kvalitativ textanalys 

och dels innehållsanalys användes. Användandet av en metodkombination kan enligt 

Martyn Denscombe (2017) bidra till en större träffsäkerhet och en mer fullständig bild av 

det som undersöks i studien samt att det kan hjälpa till att utveckla analysen mer. 

Denscombe pekar dock på problem som kan infinna sig vid användandet av en 

metodkombination. Han poängterar att dels måste forskaren behärska två olika metoder 

samtidigt och det finns även en risk att de olika fynden som metoderna ger inte är 

samstämmiga utan visar på olika saker. I denna undersökning handlade det om de två 

olika metoderna om text- och innehållsanalys.  

 

När det gäller kvalitativ textanalys menar Pär Widén (Fejes & Thornberg, 2015) att texter 

fungerar som källan till ny kunskap och enligt Widén handlar textanalys om ”att välja ut 

och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll och skapa kunskap om 

texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem” och att textanalys 

kan göras på texter som han kallar ”Skol- och utbildningstexter” (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 181). I denna kategori menar Widén att exempelvis åtgärdsprogram och 

individuella studieplaner ingår och han konstaterar vidare att en analys av denna typ av 

texter kan ge oss insikter och kunskaper om hur vardagslivet i en skola kan te sig och hur 

skolans praktiker är ”styrda av nationella styrdokument och institutionella 

riktlinjer”(ibid.).  

 

Utöver den kvalitativa textanalysen använde denna studie även sig av ett mer kvantitativt 

inslag av så kallad innehållsanalys. Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) 

beskriver innehållsanalys som ett tillvägagångssätt där företeelser eller ord mäts och 

kvantifieras.  Denscombe (2017) skriver också att innehållsanalysen har ett stort fokus på 

mätande men att det samtidigt ”används tillsammans med kvalitativa data”(Denscombe, 

2017, s. 401). Sammanfattningsvis handlar innehållsanalys om att rent kvantitativt räkna 

förekomsten av ord i texter. I denna undersökning handlade det om att utifrån givna 

definitioner och exempel i Skolverkets stödmaterial analysera förekomsten av olika 



 

 29 

stödåtgärder i det empiriska underlaget. I och med denna metod mättes frekvensen av 

användandet av olika åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammen för att ge en breddad 

bild av vad hur särskilt stöd på gymnasiet kan te sig.  

 

I den kvalitativa textanalysen som genomfördes i denna studie av åtgärdsprogram 

granskades först åtgärdsprogrammen induktivt för att finna olika teman som kunde 

kategoriseras och relateras till de för studien relevanta begreppet stödbehov. Därefter 

analyserades dokumenten utifrån en deduktiv metod där givna definitioner och begrepp 

användes för att förstå och kategorisera de åtgärder och stödinsatser som beskrevs i de 

undersökta åtgärdsprogrammen. Utgångspunkten för analysen och kategoriseringen var 

Skolverkets exempel på vad som kan ses som extra anpassningar i undervisningen 

respektive särskilt stöd (bilaga 1 & 2). För att slutligen ytterligare fördjupa analysen 

genomfördes även innehållsanalys med kvantitativa inslag där frekvensen av olika 

åtgärder i materialet identifierades, räknades och analyserades. 

6.1 Urval  

Då dokumentation av extra anpassningar inte är ett krav på gymnasiet och den 

individuella utvecklingsplanen är ett dokument som är unikt för grundskolan är det i 

åtgärdsprogrammen som eventuella svar står att finna när det gäller frågan om 

gränsdragningar mellan extra anpassningar och särskilt stöd på gymnasiet. De 

formuleringar och beskrivningar av stödbehov och stöd som uttrycks i 

åtgärdsprogrammen torde ge en bild av skolans syn på särskilt stöd men även synliggöra 

de insatser som skolan anser behövs för att möta elevers behov. Med hjälp av dokumenten 

går det att få tillgång till olika elevers behov av stöd och just frågan om dokumentation 

hamnar i fokus. Vidare är tillgång till empiri god då åtgärdsprogram är en offentlig 

handling och det därmed är möjligt för andra att genomföra samma undersökning. Denna 

intersubjektivitet skulle även kunna vara en styrka i studien, dock problematiseras detta 

mer i uppsatsens diskussion av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
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Studiens empiri består av 25 åtgärdsprogram från en stor gymnasieskola med cirka 1300 

elever och 9 åtgärdsprogram från en mindre gymnasieskola med cirka 600 elever. 

Skolorna ligger i olika städer och åtgärdsprogrammen kommer från elever på både yrkes- 

och studieförberedande program. Det görs dock ingen distinktion mellan detta i analysen 

av åtgärdsprogrammen då fokus för studien är att analysera åtgärdsprogram generellt på 

gymnasieskolan som helhet och inte att titta på eventuella skillnader mellan yrkes- och 

studieförberedande program. Åtgärdsprogram från gymnasiets introduktionsprogram 

(IM) ingick inte heller i empirin då studier på IM skiljer sig från studierna på nationella 

program och därmed även de stödåtgärder som kan ses som aktuella i ett åtgärdsprogram 

på gymnasiets nationella program. Då underlaget i denna fallstudie är begränsat till två 

skolor och omfattningen av åtgärdsprogram även är begränsat kan det vara svårt att dra 

långtgående generaliserande slutsatser, dock kan en kvalitativ studie av detta slag ge en 

kompletterande bild som antingen bekräftar tidigare forskning eller som kan visa på ett 

behov av mer omfattande studier. 

6.2 Genomförande  

Den valda metoden för datainsamling i denna studie var att via mail kontakta två olika 

gymnasieskolors rektorer för att begära ut åtgärdsprogram till elever på gymnasiets 

nationella program. I kontakten informerades rektorerna om att dokumenten skulle 

användas till en akademisk uppsats samt att skolornas namn inte skulle figurera i 

uppsatsen samt att de elevdokument som skolan delat med sig av naturligtvis skulle 

användas anonymt samt att dokumenten skulle destrueras efter att uppsatsen var bedömd 

och klar. Skolorna valde ut ett antal olika åtgärdsprogram som var pågående och som 

sedan anonymiserades av skolorna själva. Nyckelpersoner i denna urvalsprocess var 

rektorer och administrativ personal på skolorna. Urvalet begränsades av att det skulle 

handla om elever på nationella program samt att det skulle handla om aktuella 

åtgärdsprogram. På den större skolan genomgick elevhälsan även ett stort 

digitaliseringsarbete vilket gjorde att antalet åtgärdsprogram som gick att få tag på 

begränsats. Efter skolledarnas urval kopierades åtgärdsprogram eller skrevs ut i 
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pappersform, därefter togs eventuellt känsliga uppgifter om elevens namn och adress bort 

ur dokumenten.  

6.3 Etiska överväganden  

I frågan om etiska ställningstaganden som är aktuella i denna studie framstår två 

övergripande områden som extra viktiga att poängtera. Den ena frågan handlar om 

elevens integritet och rätt till anonymitet då det är elevdokumentation som ligger i fokus 

för undersökningen och som utgör undersökningens empiri. I Vetenskapsrådets skrift 

God forskningssed (2017) framgår det att anonymisering av uppgifter ”kan exempelvis 

ske genom att personuppgifter eller namn […] tas bort så att det sedan blir svårt eller i 

praktiken omöjligt att hänföra ett visst svar eller prov till en bestämd individ.” 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). Vetenskapsrådet framhåller dock att ur ett 

forskningshänseende har denna anonymisering vissa nackdelar som exempelvis 

möjligheten till kontroll av uppgifter. Om åtgärdsprogrammen är avidentifierade så blir 

det svårt att härleda exakt vilka dokument som undersökts och det kan göra det svårt att 

upprepa studien.   

 

Den andra etiska aspekten avser de undersöktas integritet. I sin text hänvisar 

Vetenskapsrådet (2017) till Helsingforsdeklarationen där det trycks på vikten av att 

skydda den personliga integriteten och rätten till privatliv så att de som ingår i studien 

inte drabbas fysiskt, mentalt eller socialt. För att skydda elevens integritet och anonymitet 

ingår det inga namn i materialet och eventuella betäckningar på skolorna och dess olika 

stödverksamheter har även de ändrats för att skydda eleverna och skolans integritet.  

 

Materialet som utgör undersökningens empiri, det vill säga de olika åtgärdsprogrammen 

från de två gymnasieskolorna, hanterades under uppsatsprocessen som känsliga 

dokument och var därmed ej tillgängliga för utomstående. De överväganden som gjorts i 

analys och hantering av dokumenten har haft sin utgångspunkt i skyddandet av elevernas 

identitet och att omnämnanden av åtgärder och stödbehov inte blir spårbara till en specifik 

individ. De åtgärdsprogram som ingår i studien är samtliga åtgärdsprogram som 
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skolledning och/eller administration tagit fram och endast i ett fall har ett åtgärdsprogram 

tagits bort ur underlaget. I detta fall handlade det om en elev på individuella programmet. 

Då elever på nationella program var fokus för denna undersökning blev det bortvalda 

åtgärdsprogrammet inte relevant för studien, och destruerades därför. Avslutningsvis är 

det av vikt att poängtera att samtliga åtgärdsprogram i studien även de kommer att 

destrueras efter uppsatsens godkännande i syfte att fullt ut skydda elevernas identitet och 

integritet. 

6.4 Analysförfarande  

Den första analysen av åtgärdsprogrammen som genomfördes fokuserade på de 

beskrivningar av elevers behov av stöd som framkom i åtgärdsprogrammen. I den första 

delen genomfördes en induktiv analys av behoven i åtgärdsprogrammen. I analysen 

identifierades fem olika teman i de olika typer av stödbehov som uttrycks i 

åtgärdsprogrammen. I den andra delen av granskningen av åtgärdsprogrammen 

undersöktes de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammen utifrån en deduktiv ansats. 

Först sammanställdes en lista på de åtgärder som framkom i åtgärdsprogrammen. 

Därefter, relaterades de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammen till relevant 

forskning för att finna eventuella mönster i materialet. Denna analys följdes sedan av den 

deduktiva analysen av åtgärdsprogrammen där de definitioner av extra anpassningar 

undervisningen och särskilt stöd som beskrivs i Skolverkets skrifter och stödmaterial 

(bilaga 1 + 2) användes som ett kodningsverktyg för analys. Dokumenten läses och 

analyseras dels utifrån de elva exempel och kategorier av extra anpassningar i 

undervisningen (se lista på extra anpassningar i 6.4.1) och dels utifrån Skolverket åtta 

exempel på särskilt stöd (se beskrivning 6.4.2). Efter läsningen kodades de åtgärder som 

framkom i det empiriska underlaget i de övergripande kategorierna: Särskilt stöd, Extra 

anpassningar i undervisningen och Annat. Som ett sista steg i analysen genomfördes även 

en innehållsanalys där åtgärderna utifrån de ovan nämnda kategorierna räknades i syfte 

synliggöra mönster över hur ofta eller sällan de olika åtgärderna förekom. I nästa avsnitt 

redogörs kortfattat för de begrepp som används som analysverktyg och kodning i 
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analysen av åtgärdsprogram utifrån Skolverkets definitioner av extra anpassningar i 

undervisningen och särskilt stöd på gymnasiet.  

6.4.1 Extra anpassningar i undervisningen  

I Skolverkets skrift Stödinsatser i utbildningen (Skolverket, 2014) beskrivs följande elva 

olika exempel på vad extra anpassningar i undervisningen kan avse. Mer detaljerade 

beskrivningar av de olika exemplen finns beskrivna i bilaga 1.   

 

1. Ett särskilt schema över skoldagen  

2. Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt  

3. Extra tydliga instruktioner  

4. Stöd att sätta igång arbetet  

5. Hjälp att förstå texter  

6. Digital teknik med anpassade programvaror  

7. Anpassade läromedel  

8. Utrustning  

9. Extra färdighetsträning  

10. Enstaka specialpedagogiska insatser  

11. Studiehandledning på modersmålet 

  

Utöver de elva exempel beskrivna ovan har det i analysen av åtgärdsprogrammen även 

lagts till ytterligare en kategori; andra anpassningar i undervisningen. Denna kategori 

tillförs för att kunna inkludera exempel på anpassningar som inte på ett naturligt sätt låter 

sig kategoriseras i någon av Skolverkets exempel på extra anpassningar i undervisningen 

men som inte kan ses som insatser av mer omfattande karaktär.  

6.4.2 Särskilt stöd på gymnasiet  

När det gäller särskilt stöd på gymnasiet kan exempel på åtgärder utläsas i Skolverkets 

texter Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 

2014) och Stödinsatser i utbildningen (Skolverket, 2014). Mer detaljerade beskrivningar 

finns i bilaga 2.  
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Enligt gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) har elever som riskerar att inte klara en 

kurs på gymnasiet rätt att få särskilt stöd och detta beskrivs i förordningen i fem olika 

åtgärder:  

 

1. Rätt att gå om en kurs 

2. Individuellt anpassat program i gymnasieskolan 

3. Reducerat program  

4. Förlängd undervisning i gymnasieskolan  

5. Studiehandledning på modersmålet  

 

Utöver dessa fem gymnasiespecifika åtgärderna som beskrivs i gymnasieförordningen, 

finns även andra åtgärder som förekommer i Skolverkets stödmaterial:  

 

6. Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel med en 

speciallärare under en längre tid  

7. Studiehandledning på modersmålet  

8. Elevassistent  

 

Kategorierna i listorna ovan används som verktyg i text- och innehållsanalyserna av 

åtgärdsprogrammen. Valet av Skolverkets definitioner och exempel görs då dessa syftar 

till att vara vägledande för skolorna i deras arbete med åtgärdsprogram och särskilt stöd. 

Vidare är dessa exempel frekvent hänvisade till i annan forskning och rapporter eller 

skrifter från Skolverket och Skolinspektionen vilket talar för dess relevans som verktyg 

till studien. 

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

När det gäller begrepp som validitet i kvalitativa studier konstaterar Fejes och Thornberg 

(2015) att begreppet som sådant mer hör hemma i den kvantitativa forskningen. Vidare 

menar de att validitet handlar om till i vilken grad en undersökning eller forskningsmetod 

verkligen undersöker det som den är tänkt att undersöka. Författarna förklarar även att 

det i den kvalitativa forskningen är möjligt att istället använda begrepp som ”trovärdighet 

och tillförlitlighet” (Fejes & Thornberg, 2015). I Fejes och Thornbergs bok Handbok i 

kvalitativ analys använder de istället ett bredare begrepp som de valt att 
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benämna ”kvalitet” för att beskriva ”en noggrann, systematisk och väl genomförd 

kvalitativ studie”(Fejes och Thornberg, 2015).  

 

Denscombe (2017) konstaterar också att det är svårt att bedöma trovärdighet i kvalitativ 

forskning om man använder sig av de kriterier som nyttjas i den kvantitativa forskningen. 

Han framhåller att det i en kvalitativ studie är svårare att upprepa undersökningen jämfört 

med en naturvetenskaplig undersökning. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

handlar just begreppet reliabilitet och tillförlitlighet i en undersökning om huruvida ”ett 

resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På frågan om möjligheten att analysera denna studie utifrån begreppet 

reliabilitet finns det tydliga fördelar i valet av empiriskt underlag till undersökningen. 

Åtgärdsprogram är offentliga dokument som kan begäras ut av andra forskare och det bör 

därmed vara möjligt att i viss mån göra om undersökningen men att det samtidigt finns 

aspekter av empirin som kan påverka reliabiliteten som diskuteras mer nedan.  

 

I en vidare diskussion av studies empiri bör det väckas ett antal frågor om trovärdighet 

och reliabilitet i underlaget. Enligt Denscombe (2017) handlar trovärdighet i en 

dokumentstudie om att källorna måste relateras till fyra grundläggande kriterier. Först 

handlar det om källans autenticitet, det vill säga är dokumentet det som det utges för att 

vara? Den andra frågan avser representativitet. Är det ett dokument som är typiskt för sitt 

slag och är det redigerat? I denna studie är de dokument som används exempel på 

autentiska åtgärdsprogram som kopierats eller skrivits ut och avidentifierats. På grund av 

avidentifieringen saknas viss information som möjligen skulle kunna påverka tolkningen 

av informationen. Då det handlar om information som kan vara känslig för elevens 

integritet väger integriteten tyngre i denna studie än en fullständig representativitet till 

originaldokumentet. Den tredje frågan handlar om innebörd. Här menar Denscombe att 

man som forskare bör ställa sig frågan om innebörden är entydig och tydlig eller om den 

kanske innehåller svårfångade begrepp eller jargong som kan vara svår att utläsa. I fallet 

med denna studie finns exempel på formuleringar som är lokala och kontextspecifika. 

Detta faktum skulle enligt Kvales och Brinkmanns (2014) resonemang om reliabilitet 

kunna vara ett problem om en annan forskare ville reproducera denna studie. Slutligen 

avser det sista kriteriet texternas validitet, det vill säga är innehållet riktigt och är det utan 

från fel och eventuella förutfattade meningar? När det gäller detta kriterium kan det vara 

svårt att fullt ut avgöra om det finns felaktigheter eller förutfattade meningar uttryckta i 
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texterna, dock är textmassan i de undersökta åtgärdsprogrammen inte så omfattande att 

mängden fel och förutfattade meningar torde vara mindre än i mer omfångsrika 

dokument. 

 

När det gäller generaliserbarhet och fallstudier framhåller Denscombe (2017) att det är 

lätt att kritisera en kvalitativ fallstudie främst utifrån frågan om de generaliseringar som 

görs utifrån studiens resultat. Då omfånget av det empiriska underlaget i denna studie är 

begränsat till ett antal åtgärdsprogram och det endast utgår från två olika skolor är det 

svårt att dra långtgående slutsatser om huruvida resultaten i undersökningen går att 

generalisera till svensk gymnasieskola i stort. När det gäller de kvantitativa inslagen i 

undersökningens innehållsanalys kan dessa resultat främst ses som ett komplement till de 

kvalitativa data och mönster som framträder i studiens empiriska underlag.  

 

Slutligen på frågan om validitet i relation till generaliserbarhet i en undersökning som 

denna kan det istället vara relevant att bedöma undersökningens resultat med hjälp av det 

begrepp som Fejes och Thornberg kallar ”pragmatisk validering” (Fejes & Thornberg, 

2015). De menar validitet i en undersöknings resultat kan bedömas i relation till dess 

relevans och den nytta och användbarhet det har i praktiken. Utifrån Fejes och Thornbergs 

resonemang om en pragmatisk validering är målet med denna studie att dess resultat ska 

kunna utmana och vidga läsarens perspektiv och eventuellt ge ”praktiker verktyg för att 

göra situationsanalyser och för att på ett mer framgångsrikt eller funktionellt sätt handla 

i sin praktik” (ibid.). Förhoppningsvis skulle denna undersökning kunna vara användbar 

för lärare, rektorer och specialpedagoger i deras arbete med särskilt stöd och 

åtgärdsprogram på gymnasiet.  
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7 Resultat 

I uppsatsens resultatdel redovisas och analyseras först de behov som beskrivs i 

åtgärdsprogrammen, därefter följer en beskrivning och analys av exempel på de åtgärder 

som framkommer i materialet. Slutligen redovisas de mönster som framkommer i 

materialet avseende gränsdragningen mellan de stödinsatser som enligt Skolverkets 

definitioner kan eller bör ses som extra anpassningar i undervisningen respektive särskilt 

stöd.    

7.1 Behov i åtgärdsprogram  

I följande del av undersökningen beskrivs exempel på de stödbehov som beskrivs i 

åtgärdsprogrammen. Den första utgångspunkten i läsningen av åtgärdsprogrammens del 

om stödbehov var att konstatera om det uttryckligen skrivs ut vad elevens behov är. Detta 

görs genom en genomsökning av texten där ord som behov, behöver eller stödbehov 

förekommer. Efter genomläsningen analyserades åtgärdsprogrammen igen och ur 

underlaget framträder fem olika grupper med beskrivningar av stödbehov som beskrivs 

nedan i 7.1.1.  

Utformningen av åtgärdsprogram kan skilja sig åt från skola till skola och över tid och 

även detta gäller åtgärdsprogrammen i denna undersökning. I de 25 åtgärdsprogrammen 

från skola 1 är 14 av dem är skrivna enligt en mall, ett enstaka åtgärdsprogram avviker 

helt i utformningen och de resterande 10 följer den senaste modellen, vilken även ingår i 

en digitaliserad typ av elevjournal. När det gäller åtgärdsprogrammen från skola 2 finns 

även här två olika modeller av åtgärdsprogram varav sex stycken följer samma modell 

medan tre en annan. Det som skiljer de två modellerna år är dels de rubriker som finns i 

beskrivandet av stödbehov. I den ena modellen finns rubriken ”Beskrivning av elevens 

aktuella skolsituation, inkl. stödbehov” och i den andra modellen kort och gott rubriken 

”Behov av särskilt stöd”. Vidare framkommer det att det i den andra modellen även 
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används en standardiserad fras som inleds med formuleringen ”(Elevens namn) samlade 

behov av stöd och anpassningar är omfattande och behövs under en längre tid, vilket 

medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om:” därefter följs formuleringen av 

olika beskrivningar av behov och åtgärder.  

7.1.1 Mönster i stödbehoven  

De mönster som framträder i texterna är dels att det finns en uppsjö av olika behov hos 

elever på gymnasiet men att i det undersökta materialet går det att finna några 

övergripande kategorier.  Dessa kategorier kan sammanfattas i följande fem kategorier av 

stödbehov:  

1. Pedagogiska/didaktiska stödbehov  

2. Allmänna stödbehov  

3. Behov av mer tid  

4. Psykosociala behov  

5. Otydliga eller ej utskrivna behov av stöd      

 

I den första kategorin av stödbehov handlar det om elever i behov av stöd i frågor som 

huvudsakligen går att se som pedagogiska eller didaktiska. I åtgärdsprogrammen 

framkommer formuleringar om behov av ”en lugnare miljö, mer struktur, och hjälp med 

studieplanering och studieteknik för att klara sina studier” samt behov av anpassningar 

som ”examinationer i mindre sammanhang, tydligt avgränsade och uppdelade uppgifter 

i sekvenser, mer tid, tydlig kommunikation, muntliga prov, sekreterarhjälp, starthjälp och 

återkoppling”. Gemensamt för dessa beskrivningar är att de alla beskriver behov som är 

kopplade till den pedagogiska miljön eller elevens undervisningssituation i klassrummet.  

Den andra kategorin beskrivs elevernas stödbehov istället i mer allmänt hållna ordalag. I 

dessa exempel specificeras inte behoven nämnvärt utan det konstateras kort att eleven är 

i behov av ”extra stöd i de teoretiska ämnena” eller ”En viss hjälp med svenskan” samt 

”behöver anpassningar och stöd för att öka chanserna att lyckas med utbildningen.” I 

dessa exempel framkommer det inte exakt vad eleven behöver stöd med eller vilka 

förmågor som eleven behöver hjälp att utveckla.  
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I den tredje kategorin framkommer kortfattade behovsbeskrivningar där 

åtgärdsprogrammets författare anser de eleverna av olika anledningar är i behov av mer 

tid för att nå en gymnasieexamen. Här beskrivs hur eleven ”behöver en 4-årsplan med 

förlängd tid” eller ”behöver vi reducera bort kurserna engelska 5 och 6” samt att eleven 

”Behöver mer tid för engelska 5 för att klara kursen”. Gemensamt för dessa är att de 

framhåller behovet av mer tid för att eleverna ska kunna klara av att fullgöra sin 

gymnasieexamen.  

Den fjärde kategorin med behovsbeskrivningar har mer av en psykosocial karaktär där 

det exempelvis konstateras att ”För (elevens) välmående behöver vi göra åtgärder som 

minskar pressen och stressen för (eleven)” och att eleven ”Behöver hjälp att skapa 

rutiner” eller att det kan handla om stöd med att motivera sig ”att gå på lektionerna, att 

åter komma till skolan, att underhålla elevens starka sidor”. Gemensamt för dessa elevers 

behov är att de ofta sammanfaller med beskrivningar av elever som mår dåligt och/eller 

har varit borta från skolan en längre tid.  

Avslutningsvis finns det även kategorin åtgärdsprogram där ordet behov, stödbehov eller 

behöver inte används i den del av åtgärdsprogrammet där elevens stödbehov skall 

beskrivas. I denna kategori finns exempel på åtgärdsprogram som helt saknar 

behovsbeskrivningar, eller där fokus direkt ligger på åtgärder. I två av 

åtgärdsprogrammen framkommer det dock information om elevernas skolsituation och 

behovet av studiehandledning på modersmålet blir synligt istället i formuleringar som 

”På fråga uppger eleven att (eleven) förstår ca 50 % av det som sägs i klassrummet” samt 

att ”flera av (elevens) lärare har uppmärksammat att (eleven) skulle bli hjälpt av 

studiehandledning på sitt modersmål”. 

7.1.2 Sammanfattning av behov i åtgärdsprogram på gymnasiet  

På forskningsfrågan om hur elevernas behov av särskilt stöd beskrivs i 

åtgärdsprogrammen framträder ett mönster där fem olika kategorier blir synliga. De fem 

kategorier som identifieras är Pedagogiska/didaktiska stödbehov, Allmänna stödbehov, 

Behov av mer tid, Psykosociala behov och Otydliga eller ej utskrivna behov av stöd. I 

flera av åtgärdsprogrammen är det tydligt att detaljerad information om elevens 

stödbehov inte framgår eller att det bara delvis är beskrivet. Det går även att konstatera 
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att det inte alltid uttryckligen skrivs ut vad behoven är och att det istället kan finnas 

exempel på åtgärder i den del där behoven ska beskrivas. I vissa åtgärdsprogram finns 

information om elevens skolsituation och i andra är det bara ett kort konstaterande av 

behovet uttryckt allmänt utan att relatera till elevens skolsituation. En möjlig orsak till de 

allmänt hållna och relativt kortfattade formuleringar om elevernas behov kan möjligen 

härledas till Skolverkets allmänna råd som framhåller att ”Utöver den pedagogiska 

bedömningen finns inget skäl till att ta in ytterligare uppgifter från utredningen i 

åtgärdsprogrammet. Det är onödigt att uppgifter som kan vara av integritetskänslig 

karaktär förekommer i fler dokument än nödvändigt.” (Skolverket, 2014, s.37). 

7.2 Åtgärder i åtgärdsprogram  

I den andra forskningsfrågan i denna undersökning riktas fokus på åtgärder i 

åtgärdsprogram på gymnasiet. Vid en sammanställning av de åtgärder som beskrivs i de 

undersökta åtgärdsprogrammen växer en lång lista med olika åtgärder fram. Nedan 

beskrivs de olika åtgärderna med något eller några korta ord. Formuleringarna är 

huvudsakligen tagna direkt ur åtgärdsprogrammen men det finns formuleringar som 

ändrats eller förkortats för att skydda elever och skolans integritet. Då det finns flera 

formuleringar som är snarlika eller identiska och beskriver samma åtgärd så förekommer 

åtgärden i listan endast en gång. Detta gör i sin tur att listan nedan i sig inte kan ses som 

identisk med det underlag som ligger till grund för innehållsanalysens frekvensmätning 

redovisad i stycke 7.3.   

 

Tabell 1. Exempel på åtgärder uttryckta i åtgärdsprogrammen  

Kuratorstid  Hjälp med uppgifter/rester i skolans 

stödverksamhet   

Tid med skolpsykolog  Prov i genomförs i skolans stödverksamhet   

Skolpsykolog skickar remiss Stöd med studieteknik i skolans 

stödverksamhet   

Studieplanering med SYV Tider/obligatoriska tider i stödverksamhet 

Mentor sms:ar på morgonen till elev Extra lektion  

Almanacka  Repetera och träna extra hemma 

iPad  Hjälp med strategier för inlärning  
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Instuderingsfrågor  Inga fysiska moment på idrotten, bara teori  

Uppdelade prov  Tid/Studier i stödverksamhet för elever med 

Autismdiagnos   

Mängdträning  Bokade/schemalagda tider i stödverksamhet 

Information om anpassningar till lärare  Gå på öppna tider på i skolans 

stödverksamhet  

Snabb återkoppling till eleven  Ett fjärde gymnasieår  

Tid i schemat till att arbeta ikapp Kompensatoriska läromedel   

Prövningar av kurser  Inte vara med på alla lektioner i veckan  

Information från överlämnande skola Gå om åk 1  

Studier hemma matematik  Gå om kurs  

Fördjupad pedagogisk kartläggning  Frukostmatematik/frukostidrott 

Matte-/fysikstuga Prov och läxor i mån av ork  

Assistent  Extra lektion med en lärare en-till-en 

Gå till stödverksamhet på 

matematiklektionen och göra matematiken 

där  

Läsa om kurser i annan klass  

Mentorssamtal varje vecka för avstämning 

och överblick och struktur 

Använda sig av lexikon vid undervisning och 

prov (annat modersmål är svenska)  

Förlängd kurs Pausa yrkeskurser  

Studiehandledning på Arabiska  Praktik 2 dagar i veckan  

Reducera kurs  Eleven ska be om hjälp om eleven inte förstår 

instruktioner  

Regel om att lämna in iPad i början av dagen  Eleven ska prata med undervisande lärare om 

hur eleven kan komplettera i olika kurser.   

Undervisande lärare kan kontrollera en extra 

gång att eleven har förstått instruktionerna 

till uppgifterna. 

Eleven behöver arbeta extra med engelska 

hemma.   

Anpassad studiegång – kurser som 

individuella val och idrott och hälsa tar bort  

I matematik bör eleven arbeta koncentrerat på 

lektionerna vilket betyder att anteckna vid 

genomgångar och räkna så många tal som 

möjligt.  

Eleven ska ha en dialog med undervisande 

lärare och lärare i skolans öppna 

stödverksamhet om hur eleven kan arbeta 

med och vad eleven kan jobba extra med.   

Eleven bör be undervisande lärare om hjälp 

och förklaringar när det behövs.   

 

I en analys av dessa exempel på åtgärder framträder dels en bild som bekräftar tidigare 

svensk (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2006) och internationell forskning (Mitchell, 

Morton & Hornby, 2010) om att åtgärder i åtgärdsprogram ofta riktar sig till eleven som 

individ. Det går till exempel att finna åtgärder som lägger ett stort fokus på vad eleven 

förväntas göra, uttryckt med fraser som ”Eleven bör/ska…”, men även i de åtgärder som 

visar på åtgärder där eleven uppmanas att; träna extra hemma, gå på extralektioner eller 
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stödtider i skolans olika stödverksamheter. Även i andra exempel på åtgärder kan det 

individualiserande perspektivet bli synligt. Åtgärder som att låta elever pausa eller gå om 

en enstaka kurs, gå om en hel årskurs, reducera en kurs eller förlänga elevens 

gymnasiestudier med ett extra år är samtliga exempel på insatser som riktar sig direkt till 

eleven och inte till skolan som organisation eller insatser på gruppnivå.  

 

Vidare blir det tydligt att det på de undersökta skolorna även förekommer en typ av 

åtgärder som avser det som Giota och Emanuelsson kallar ”särskild färdighetsträning och 

anpassning av undervisningens arbetsformer/arbetssätt” (Giota & Emanulesson, 2011, s. 

19). Detta blir synligt i åtgärder som handlar om olika insatser i skolornas olika 

stödverksamheter och i förslag på arbetsformer som bedöms som lämpliga för att möta 

elevernas stödbehov. Exempel på detta kan vara instuderingsfrågor, uppdelade prov, 

snabb återkoppling, använda sig av lexikon och olika kompensatoriska läromedel eller 

verktyg som till exempel Ipad.  

  

De exempel på åtgärder som beskrivs i tabell 1, som även analyserats ovan, kommer i 

nästa stycke att ställas mot de definitioner av särskilt stöd och extra anpassningar i 

undervisningen som presenteras skolverkets skrifter; se bilaga 1 och 2. Denna analys görs 

för att besvara uppsatsens tredje forskningsfråga om gränsdragningen mellan särskilt stöd 

och extra anpassningar i undervisningen.  

7.3 Extra anpassningar i undervisningen, särskilt stöd eller 

annat?    

I detta avsnitt av undersökningen kommer åtgärderna i åtgärdsprogrammen att delas upp 

i tre kategorier; Extra anpassningar i undervisningen, Särskilt stöd och Annat. 

Resultatredovisningen inleds med att fokusera på extra anpassningar i undervisningen för 

att sedan inrikta sig på särskilt stöd. Avslutningsvis presenteras även den sista kategorin, 

Annat.  De mönster som framträder i materialet kommer därefter att problematiseras och 

diskuteras i uppsatsens diskussionsdel.  
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7.3.1 Extra anpassningar i undervisningen 

På frågan om det i åtgärdsprogrammen finns exempel på åtgärder, som enligt skolverkets 

definitioner bör kategoriseras som extra anpassningar i undervisningen, visar denna 

undersöknings analys av det empiriska underlaget att det framkommer ett antal olika 

exempel på denna företeelse. Med utgångspunkt i Skolverkets exempel och definitioner 

(bilaga 1) framträder ett relativt stort antal åtgärder som till sin utformning och omfattning 

skulle kunna ses som extra anpassningar och inte som särskilt stöd. I åtgärdsprogrammen 

står att läsa om åtgärder som tillgång till digital teknik i form av iPad och sms-påminnelser 

i telefon, anpassade läromedel (i åtgärdsprogrammet uttryckt som ”kompensatoriska 

läromedel”) samt hjälp att förstå texter genom tillgång till lexikon på modersmålet. 

Vidare förekommer exempel på extra färdighetsträning som påminner om det Skolverket 

exempelvis benämner matematikverkstäder. I de undersökta åtgärdsprogrammen kallas 

detta bland annat för mattestuga, fysikstuga, frukostmatte eller frukostidrott. Även 

studiehandledning på modersmålet förekommer som stödåtgärd i två av 

åtgärdsprogrammen men på grund av avsaknad av en tydlig beskrivning av stödets 

omfattning är det svårt att avgöra om det stödet kan ses som extra anpassningar i 

undervisningen eller som särskilt stöd. Ett sista exempel på extra anpassningar i 

undervisningen avser det Skolverket betecknar enstaka specialpedagogiska insatser. I de 

undersökta åtgärdsprogrammen framkommer det att det i 17 av de 34 åtgärdsprogrammen 

förekommer åtgärder som på ett eller annat sätt beskriver ett stöd i skolans 

stödverksamheter, se tabell 2 nedan. Dock är det, likt fallet med studiehandledning på 

modersmål, svårt att avgöra omfattningen av stödet utifrån de formuleringar som finns att 

läsa i åtgärdsprogrammet. 

 

När de olika exempel på extra anpassningar som finns att utläsa i åtgärdsprogrammen 

sammanställs utifrån en innehållsanalys framträder följande resultat.  

 

Tabell 2. – Extra anpassningar i undervisningen i 34 åtgärdsprogram   

Exempel på extra anpassningar  Antal  

Ett särskilt schema över skoldagen  1 

Ett undervisningsområde förklarat på ett 

annat sätt   
- 

Extra tydliga instruktioner  1 

Hjälp att förstå texter  2 

Stöd att sätta igång arbetet  1 
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Digital teknik med anpassade 

programvaror  
2 

Anpassade läromedel  1 

Utrustning  - 

Extra färdighetsträning (matte/fysikstuga) 5 

Enstaka specialpedagogiska insatser 17 

Studiehandledning på modersmålet 

 
2 

Andra anpassningar i undervisningen 5 

 

 

Ett tydligt mönster som framträder i tabell 2 är hur specialpedagogiska insatser dominerar 

som åtgärd i åtgärdsprogram på gymnasiet, det vill säga att eleverna på olika sätt erbjuds 

stöd i skolornas olika stödverksamheter där speciallärare och specialpedagoger arbetar. 

En avgörande svårighet i analysen av dessa insatser rör omfattningen av insatserna.  I 13 

av åtgärdsprogrammen framgår inte omfattningen alls och i fyra av åtgärdsprogrammen 

framkommer bara startpunkten eller datum som åtgärden skall inledas samt att åtgärden 

gäller löpnade framöver. Samma förhållande gällande omfattningen är även aktuellt när 

det gäller studiehandledning på modersmål. I dessa åtgärdsprogram uttrycks inte 

omfattningen av stödet varvid det är svårt att avgöra om insatsen avser en insats av mer 

ingripande karaktär eller ej. 

 

När det gäller extra färdighetsträning går det att se att exempel på olika öppna stödstugor 

i olika ämnen är en vanligt förekommande åtgärd i åtgärdsprogrammen, trots att 

Skolverket använder insatser av denna typ som ett exempel på extra anpassningar i 

undervisningen. 

  

Den sista kategorin i tabellen, andra anpassningar i undervisningen, ingår inte i 

Skolverkets exempel och definitioner, utan har lagts till för att kunna inkludera exempel 

på andra anpassningar som inte låter sig kategoriseras i någon av Skolverkets exempel på 

extra anpassningar i undervisningen. Det kan exempelvis avse möjligheten att göra prov 

i skolans stödverksamhet eller att dela upp prov till flera tillfällen eller att göra prov i mån 

av ork. Gemensamt för dessa åtgärder är att de inte är ingripande i sin karaktär och 

omfattning, och går att lösa som en anpassning i den vanliga undervisning och därmed 

inte borde ses som exempel på särskilt stöd. Detta resonemang får även stöd i de beslut 

från Överklagandenämnden som Wall (2018) analyserat. I Walls sammanställning 

framkommer exempel på åtgärder som Överklagandenämnden bedömt vara extra 
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anpassningar i undervisningen, men som samtidigt inte uttryckligen omnämns i 

Skolverkets exempel på anpassningar i undervisningen. Där står exempelvis att läsa om; 

förlängda provtider, kortare arbetspass, sekreterarhjälp och extra tid vid behov som 

exempel på åtgärder i åtgärdsprogram som Överklagandenämnden anser handlar om 

anpassningar i undervisningen och inte särskilt stöd. 

7.3.2 Särskilt stöd  

I analysen av de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammen framkommer ett flertal 

exempel på de gymnasiespecifika åtgärder som beskrivs i gymnasieförordningen. I 

materialet finns exempel på åtgärder som; rätten att gå om en kurs, reducerat program och 

förlängd undervisning. Utöver det är även studiehandledning på modersmål, assistent och 

specialpedagogiska insatser exempel på insatser som förekommer i åtgärdsprogrammen. 

I frågan om individuellt anpassat program är det svårt att separera detta från insatserna 

reducerat program och förlängd undervisning då dessa åtgärder i sig förutsätter att elevens 

program anpassas. I materialet används begreppet anpassad studiegång i endast ett av 

åtgärdsprogrammen. I tabellen nedan beskrivs frekvensen på de olika åtgärderna.      

 

Tabell 3. – Särskilt stöd i 34 åtgärdsprogram   

Exempel på särskilt stöd  Antal  

Rätt att gå om en kurs  3 

Individuellt anpassat program i 

gymnasieskolan 

1 

Reducerat program  8 

Förlängd undervisning i gymnasieskolan  10 

Regelbundna specialpedagogiska insatser 

i ett visst ämne, till exempel med en 

speciallärare under en längre tid  

25   

Studiehandledning på modersmålet  2 

Elevassistent   1 

 

 

Även i analysen av de åtgärder som kan ses som särskilt stöd är frågan om insatsernas 

omfattning en fråga som försvårar analysen. I de åtgärder som beskrivs som 

specialpedagogiska insatser i tabell 3 framgår inte omfattningen och regelbundenheten av 

insatserna i 13 av de 25 åtgärdsprogrammen. I fem av åtgärdsprogrammen framkommer 
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bara startpunkten eller datum samt att åtgärden gäller löpnade framöver och i sju av 

åtgärdsprogrammen är omfattningen tydligt definierad i varaktiga över en längre tid så 

som HT 18 och VT19. Samma fråga om otydlighet i åtgärdens omfattning gäller även, 

som nämnts tidigare, i insatsen studiehandledning på modersmål. Denna otydlighet 

försvårar, som även nämnts ovan, bedömningen om det handlar om en insats av mer 

ingripande karaktär och därmed om åtgärden avser en anpassning i undervisningen eller 

särskilt stöd. Slutligen framkommer det av exemplen i frekvenstabellen att insatsen 

assistent inte är en vanligt förekommande åtgärd dokumenterad i de åtgärdsprogram som 

ingår i denna undersökning. De vanligast förekommande åtgärderna i materialet, förutom 

specialpedagogiska insatser, avser förlängningar och reduceringar av kurser. 

7.3.3 Annat  

I analysen av åtgärder framkommer även åtgärder som inte enkelt går att definiera som 

varken särskilt stöd eller som extra anpassningar i undervisningen. Exempel på insatser 

som inte finns med på Skolverkets lista över exempel på extra anpassningar är enstaka 

möten med kurator eller skolpsykolog, information om överlämningar och kartläggningar 

av eleven, praktik, kursprövningar samt allmänt hållna formuleringar om att eleven bör 

träna extra hemma. I två av åtgärdsprogrammen finns även utsagor om åtgärder som 

fokuserar på olika insatser som eleven själv förväntas göra. Det kan då handla om att 

eleven bör arbeta koncentrerat på lektionerna, be om hjälp och förklaringar från läraren, 

lämna in sin iPad vid början av dagen samt att prata med undervisande lärare om vad 

eleven behöver komplettera i olika kurser.           

7.4 Resultatsammanfattning  

I denna studie har målet varit att söka svar på tre forskningsfrågor som alla avhandlar 

olika aspekter av åtgärdsprogram på gymnasiet. När det gäller den första frågan om hur 

stödbehov beskrivs i åtgärdsprogrammen framkom ett mönster där fem olika kategorier 

blev synliga. Dels blev det tydligt att det i åtgärdsprogrammen fanns exempel på texter 
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där det inte tydligt går att utläsa elevernas behov av stöd eller att det bara är delvis 

beskrivet. Det gick även att se exempel på tydligt avgränsade pedagogiska eller didaktiska 

stödbehov hos eleverna och i vissa fall mer allmänt hållna stödbehov. Två kategorier av 

behov som också framträdde i åtgärdsprogrammen var det om elever i behov av mer tid 

för att klara sina studier på gymnasiet och elever som av olika anledningar hade stödbehov 

av mer psykosocial karaktär. Vidare visar analysen av åtgärdsprogrammen att det 

förekommer exempel på åtgärder i den del av åtgärdsprogrammet där behoven ska 

beskrivas och att mängden information om elevens skolsituation varierar stort mellan de 

olika texterna.  

 

När det gäller den andra forskningsfrågan om vilka åtgärder för särskilt stöd som uttrycks 

i åtgärdsprogrammen blir det uppenbart att det finns en spridning mellan ett stort antal 

åtgärder. Dock framkommer även i denna undersökning mönster som även kan relateras 

till tidigare forskning om åtgärdsprogram. Det som blir tydligt är att även i dessa 

åtgärdsprogram från gymnasiet förekommer det åtgärder som tydligt relaterar till ett 

individperspektiv på åtgärderna vilket även bekräftas av svensk och internationell 

forskning. Vidare går det att utläsa ut innehållsanalysen att en stor del av åtgärderna på 

de undersökta gymnasieskolorna avsåg insatser syftande till att ge eleven 

specialpedagogiskt stöd i olika skolspecifika stödverksamheter. Utöver detta framstår 

reduceringar av kurser eller förlängda studier som vanligt förekommande åtgärder.  

 

Slutligen, när det gäller frågan om hur gränsen mellan extra anpassningar 

i undervisningen och särskilt stöd hanteras på gymnasiet, finner denna undersökning av 

åtgärdsprogram att gränsen är svår att dra och det empiriska underlaget synliggör tydligt 

denna problematik. I materialet finns ett stort antal exempel på åtgärder som väl stämmer 

överens med de definitioner av extra anpassningar som Skolverket beskriver i sitt 

stödmaterial till skolorna och som därmed inte borde dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Det kan exempelvis handla om rent didaktiska och pedagogiska anpassningar i 

klassrummet som tillgång till digital teknik, extra färdighetsträning som matematikstuga, 

extra tydliga instruktioner eller hjälp att förstå texter. Många av dessa insatser som 

beskrivs är åtgärder som enligt skolverkets definition av extra anpassningar kan eller bör 

lösas i klassrummet i den vanliga undervisningen. Ytterligare en bild som framträder är 

den att det i åtgärdsprogrammen finns exempel på åtgärder som saknar en tydlig koppling 
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till varken pedagogiska och didaktiska anpassningar eller till de olika former av särskilt 

stöd som skollagen och gymnasieförordningen beskriver.  

 

Slutligen ger även undersökningen vid handen att det i åtgärdsprogram som de som ingått 

i undersökningen är svårt att utläsa omfattningen av en insats vilket i sin tur gör det svårt 

att avgöra om det handlar om en insats som är av mer ingripande karaktär som varar över 

en längre tid. Avsaknad av information, eller vaga formuleringar som är svåra att 

utvärdera och följa upp gör det svårt att utläsa en insats omfattning. Som ett bärande 

exempel på denna svårighet, där tydliga gränser mellan extra anpassningar i 

undervisningen och särskilt stöd är svåra att finna, handlar om de olika åtgärder som 

skolornas olika stödverksamheter ska stå för. Utan en konkretiserad och tydlig 

beskrivning av innehållet i stödet som ges i stödverksamheterna går det inte att med 

säkerhet avgöra om det rör sig om en insats som är av mer ingripande karaktär för eleven 

ifråga.      
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8 Diskussion  

I den avslutande diskussionen nedan kommer denna undersöknings metod och material 

att diskuteras och problematiseras utifrån dess styrkor och svagheter. Därefter kommer 

en diskussion av studiens resultat att presenteras och relateras till tidigare forskning om 

åtgärdsprogram samt Bergs (2011) teori om frirum. Avslutningsvis kommer slutsatserna 

att sammanfattas och relateras till specialpedagogisk praktik och forskning samt även 

peka på eventuella behov av vidare forskning.   

8.1 Metoddiskussion  

Valet av text- och innehållsanalys av åtgärdsprogram har i denna studie visat sig vara en 

god metod för att synliggöra komplexiteten i att både skapa goda och funktionella och 

utvärderingsbara åtgärdsprogram på gymnasiet. Metodvalets tydligaste fördel är 

tillgängligheten till materialet och möjligheten för andra forskare att upprepa denna 

studie. En brist med valet av metod kan vara textmängden som analyseras i 

åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen är till sin natur inte så omfångsrika och 

innehåller därmed inte stora mängder text och information, utöver detta är texterna 

exempel på lokalt producerad text som i sig är kontextbunden med referenser till 

aktiviteter och funktioner på skolorna som är unika för just de undersökta skolorna. Detta 

kan till exempel handla om begrepp som ”frukostmatte” eller namn på olika öppna 

stödverksamheter. Utan en tydlig förförståelse för dessa begrepp och vad de representerar 

blir analysen och kategoriseringar av utsagor i texterna möjligen svår att göra. En styrka 

i valet av metodtriangulering är dock att det empiriska materialet undersökts ur flera 

perspektiv vilket i sin tur ger en bredare bild av de mönster som framträder i analysen av 

åtgärdsprogram på gymnasiet. 

 

I liknande studier av åtgärdsprogram har fokus legat på andra aspekter och därmed har 

även andra metoder använts vid insamling av det empiriska underlaget. I flertalet av dessa 
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studier har det använts en kombination av enkätundersökningar, observationer, intervjuer 

och olika former av text- eller diskursanalys. Då denna studie har ett begränsat omfång 

har vissa avvägningar gjorts vilket även påverkat förståelsen av det empiriska underlaget. 

Undersökningen skulle möjligtvis kunna breddats genom att komplettera textanalysen 

med observationer och intervjuer av nyckelpersoner som specialpedagoger, lärare och 

rektorer på skolorna. Detta för att få deras bild av de behov som beskrivs i 

åtgärdsprogrammen samt de tankar de har kring särskilt stöd och extra anpassningar i 

undervisningen. I denna studie går det därför inte, på grund av metodvalet, att dra 

slutsatser som bekräftar eller motsäger de slutsatser som Asp-Önsjö (2006) drar om 

exempelvis föräldrar och elevers inflytande i åtgärdsprogrammen och huruvida viktiga 

beslut om åtgärder redan fattats av skolans personal innan dokumentet upprättats. 

 

En aspekt på åtgärdsprogram och dess innehåll som detta arbete inte kan analysera utifrån 

valet av empiriskt underlag är frågan om vad som föregick upprättandet av 

åtgärdsprogrammen.  De pedagogiska utredningarna som enligt lag skall ha föregått 

upprättandet av åtgärdsprogrammen är inte en del av det empiriska underlaget då denna 

studie endast fokuserat på själva åtgärdsprogrammen. Detta i sin tur gör det svårt att uttala 

sig om vissa kvalitativa aspekter av åtgärdsprogrammen i studien. Andreasson och Wolffs 

(2015) kvalitetsindikatorer går därför inte att använda som en del av denna undersökning 

och det går därmed inte att bedöma om eller vi vilken mån åtgärdsprogrammen föregåtts 

av en pedagogisk utredning. 

 

Slutligen är det värt att reflektera kring urvalet av empirin till undersökningen. Då urvalet 

av åtgärdsprogram på de två undersökta skolorna gjordes av skolans rektorer och 

administrativ personal finns det en risk att det urval som gjorts skulle vara anpassat för 

att visa upp en viss bild av skolans dokumentation som skolledarna anser visar skolan 

från sin bästa sida. Det går inte att utesluta denna möjliga brist i studien men utifrån den 

bredd av olika typer av åtgärdsprogram som ingick i studien framträder inte ett tydligt 

mönster av medvetna urvalsbegränsningar. 
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8.2 Resultatdiskussion  

 
Denna studies syfte har varit att genom text- och innehållsanalys av åtgärdsprogram söka 

finna ny kunskap om elevers stödbehov på gymnasiet och hur dessa behov beskrivs och 

vilka åtgärder som anges för att möta stödbehoven. Vidare har studien visat exempel på 

svårigheten i att navigera i gränsen mellan olika former av stöd.  Nedan kommer resultatet 

av studien att diskuteras utifrån de olika områdena stödbehov, åtgärder och gränsen 

mellan särskilt stöd och extra anpassningar i undervisningen. Slutligen relateras även 

dessa resonemang till Bergs (2011) teori om frirum.   

8.2.1 Diskussion av stödbehov i åtgärdsprogram    

I denna studie framkommer det att stödbehov för elever på gymnasiet tenderar att 

fokusera på de akademiska svårigheter som eleverna upplever men att det även finns 

exempel på behov av annan karaktär som psykosociala behov av stöd och anpassningar i 

studiesituationen. Andreassons och Asplund Carlssons (2013) analyser av 

åtgärdsprogram på grundskolan visade även de att det ofta handlar om akademiska 

svårigheter som ger upphov till åtgärdsprogram, men de fann även att sociala svårigheter 

så som samarbetsproblem, tolerans och respekt förekom i åtgärdsprogrammen. Dessa 

typer av sociala svårigheter är inte framträdande i de undersökta åtgärdsprogrammen i 

denna uppsats. Isakssons, Lindqvists och Bergströms (2006) analys av åtgärdsprogram i 

grundskolan visar även den på att det för de äldre eleverna ofta handlar om 

kunskapsrelaterade svårigheter och behov vilket bekräftas av denna studie på gymnasiet.  

 

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2006)  anger även koncentrationssvårigheter som en 

svårighet som ger upphov till stödbehov för de äldre eleverna i grundskolan.  I jämförelse 

med deras resultat visar denna studie istället på att behov att hantera 

koncentrationssvårigheter inte är vanligt förekommande i de undersökta 

åtgärdsprogrammen. Det som istället framträder är istället frågor om psykiskt mående 

och behov av en lugn miljö eller ett lägre studietempo som möjliggörs med reduceringar 

av kurser. Likt Persson (2004) går det att dra slutsatsen att bilden är delad då 

åtgärdsprogrammen på gymnasiet både visar att kunskaps- och förmågeproblem ligger i 
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fokus men att det samtidigt finns ett flertal exempel på psykosociala och socioemotionella 

svårigheter hos eleverna i åtgärdsprogrammen.  

 

Slutligen kan även analysen av stödbehov relateras till en av de aspekter som Andreasson 

och Wolff (2015) analyserat i sin studie, nämligen den om huruvida elevens behov är 

specifikt eller generellt beskrivna. I det empiriska underlaget till denna uppsats fanns 

exempel på behovsbeskrivningar där det inte tydligt framgår hur elevens lärandesituation 

ser ut eller för den delen de specifika behov av stöd som eleven har. I flera av 

åtgärdsprogrammen finns behovsbeskrivningar som är kortfattade eller där åtgärder 

beskrivs direkt utan att elevens stödbehov skrivs fram för läsaren att bedöma. 

Föreliggande studie bekräftar därmed i viss utsträckning Skolinspektionens (2016) 

slutsats om att skolor blandar ihop behov med de insatser som görs. Utifrån Andreasson 

och Wolffs (2015) analys av indikatorer på kvalitet i åtgärdsprogram går det att se att 

denna aspekt även spelar in i de undersökta åtgärdsprogrammen på gymnasiet och att det 

finns behov av att tydliggöra elevers stödbehov på ett tydligare och mer specificerat sätt 

för att kunna på ett säkert sätt relatera behoven till lämpliga åtgärder som möter elevens 

behov.  

8.2.2 Diskussion av åtgärder i åtgärdsprogrammen  

På frågan om vilka stödåtgärder eller insatser som beskrivs i åtgärder på gymnasiet finner 

denna undersökning att olika mönster blir tydliga. En aspekt av denna undersöknings 

resultat är att studiens analys av åtgärder bekräftar den bild som Isaksson, Lindqvist och 

Bergström (2006) och Mitchell, Morton och Hornbys (2010) ger i sina studier av 

åtgärdsprogram; det vill säga att det finns ett tydligt fokus på åtgärder på individnivå. 

Åtgärderna är i huvudsak riktad till eleven själv och inte till gruppen eller skolans 

organisation.  

 

Vidare går det även att utläsa i undersökningens resultat att en vanligt förekommande 

åtgärd på gymnasiet är att ge eleverna någon form av extra träning som exempelvis tid i 

stödverksamheter med speciallärare eller specialpedagog. Denna bild delas även av 

Isakssons, Lindqvists och Bergströms (2006) samt av Giotas och Emanuelssons (2011) 

undersökning av rektorers uppfattningar om stöd på högstadiet där det konstateras att 
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specialträning och anpassningar i undervisningen var vanligt förekommande åtgärder. 

När det gäller andra studier på åtgärder på gymnasiet fann Johannson (2011) att det fanns 

skillnader mellan olika lösningar av stödåtgärder på olika gymnasieprogram. Då detta inte 

varit i fokus för denna studie så är det svårt att uttala sig om detta mönster kan bekräftas. 

Dock kan en förekommande åtgärd lyftas fram som ett exempel som är mer 

programspecifik än andra och det är förekomsten av ”fysikstuga”, en åtgärd som är tydligt 

riktad till elever som läser på exempelvis natur- eller teknikprogrammet och som därmed 

inte är öppen eller relevant för elever på andra program på skolan. 

     

Ytterligare ett perspektiv som framträder i denna studies empiri är att det finns 

formuleringar som även de visar på det Asp-Onsjö (2011) ser som exempel på skolans 

styrning till förändring hos eleven. I analysen av materialet framkommer åtgärder där 

elever uppmanas att göra saker som att be lärare om extra förklaringar, träna extra hemma, 

gå på de öppna stödtiderna/stugorna för att bättre klara sina studier. I åtgärdsprogrammen 

formuleras det inte som krav utan mer som något som eleven bör göra, vilket stämmer 

överens med Asp-Onsjös resonemang om att skolan i sin dokumentation ger uttryck för 

en form av styrning eller makt i hur de beskriver eleven och vad som förväntas av den, 

ett mönster som alltså även delvis går igen i denna studie.   

8.2.3 Diskussion om extra anpassningar i undervisningen och särskilt stöd   

I analysen av resultatet blir det tydligt att det kan vara svårt att bedöma olika insatsers 

omfattning och varaktighet då exempelvis tiden för åtgärden sällan är specificerad i 

åtgärdsprogrammen. Detta i sig gör att det är svårt att avgöra gränserna mellan hur 

omfattande insatsen är och därmed vilka åtgärder som kan er bör ses som extra 

anpassningar eller särskilt stöd.  

 

En konsekvens av denna slutsats skulle kunna vara att åtgärdsprogrammets utformning 

har en direkt påverkan på elevhälsans möjlighet att hantera gränsdragningen mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd. I undersökningen ingick åtgärdsprogram som i sin 

utformning var olika.  Detta skulle kunna bekräfta resonemanget som Rose, Shevlin, 

Winter, O’Raw och Zhao (2012) för kring hur avsaknaden av gemensamma och tydliga 

nationella riktlinjer för utformningen gör att åtgärdsprogram skiljer sig åt. Om skolornas 
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åtgärdsprogram tydligt efterfrågar formuleringar om åtgärdens omfattning och 

varaktighet så skulle detta möjligtvis underlätta för de som tar fram åtgärdsprogram. 

Utformningen skulle även den i sin tur förbättra möjligheten att följa upp de åtgärder som 

beskrivs i åtgärdsprogram.  

 

Är skälen till otydliga formuleringar eller brist på information om insatsernas omfattning 

ett resultat av otydliga regler? Boström, Grundin, Lyrenäs och Nilsson (2014) framhåller 

hur otydligheter i regelverket gör att brister uppstår i åtgärdsprogram.  Även i denna studie 

framträder exempel på brister både i form av avsaknaden av tydligt definierade tidpunkter 

för uppföljning, omfattning av åtgärder samt en tydlig koppling mellan åtgärderna och de 

stödbehov eleven har. Vidare är denna otydlighet problematisk utifrån det faktum att 

åtgärdsprogrammet som dokument även kan användas som ett verktyg för föräldrar att 

hävda sin rätt gentemot skolan. Som Asp-Onsjö (2011) konstaterar kan åtgärdsprogram 

vara ett sätt för elever och föräldrar att granska verksamheten och göra brister i särskilt 

stöd synliga. Vad händer om både de stödbehov och åtgärder som beskrivs i 

åtgärdsprogrammen inte är tydliga eller möjliga att utvärdera?  

 

En konsekvens av lagstiftarens vaga formuleringar i skapandet av de regler och 

förordningar som reglerar rätten till särskilt stöd är att det blir svårt för skolorna att avgöra 

hur olika åtgärder bör definieras och om de skall vara en del av ett åtgärdsprogram. I 

denna undersökning beskrivs åtgärder i åtgärdsprogrammen som rimligtvis bör definieras 

som extra anpassningar och som därmed inte borde finnas med i åtgärdsprogrammet. 

Detta resultat bekräftar också Skolinspektionens (2016) slutsatser i deras kvalitetsrapport 

utförd i grundskolan. Detta är särskilt allvarligt då Skolverket framhåller att extra 

anpassningar i undervisningen inte ska vara med i åtgärdsprogram då extra anpassningar 

inte går att överklaga (Skolverket, 2019). Wall (2018) Boström et al. (2014) och Fransson 

(2016) framhåller alla att det vuxit fram en större grad av juridisk reglering av skolan men 

att lagstiftningen som reglerar exempelvis extra anpassningar och särskilt stöd är 

medvetet vag och ger varken skolor eller Skolväsendets överklagandenämnd en lätt 

uppgift att avgöra och tolka vad som gäller, och detta i sig gör det svårt att ta fram 

dokument och stöd till elever på ett rättssäkert sätt. 
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8.2.4 Diskussion av Bergs Frirum  

Utifrån Bergs (2011) teori om frirum är det möjligt att se på dessa lagändringar och den 

regelstyrning som skett efter 2014 som en situation där skolor kan utforska det frirum 

som skapas på grund av lagstiftarens ovilja att tydligt avgränsa och definiera avgörande 

begrepp som anger vilken typ av åtgärder som kan ses som omfattande och varaktiga. Här 

uppstår ett frirum för skolledare och andra professionella i skolan att vara uttolkare av de 

detaljstyrningar och ramdirektiv som reglerar särskilt stöd och extra anpassningar i skola 

och skapa det stöd som verksamheten bedömer som möjligt. Den inneboende vagheten i 

lagstiftningen skulle kunna tolkas som ett bevis på lagstiftarens tilltro till skolorna att 

agera och tolka elevers behov av stöd. Om lagens otydlighet kan ses som ett bevis på 

lagstiftarens tillit till att skolans olika professioner vet vad som är bäst för eleven, dess 

stödbehov och rätt till likvärdig utbildning, så är detta frirum något skolor kan ta fasta på 

även i frågor om särskilt stöd. Wall (2018) diskuterar även denna balansgång mellan 

detaljstyrning och frihet och han konstaterar att  

 

Lagstiftning kan emellertid inte i detalj styra hur en pedagog ska lägga upp och 

bedriva sin undervisning. Här måste frihet från regelstyrning kunna krävas. En rätt 

att få tillgång till kompensatoriska åtgärder kan däremot ställa högre krav på en 

tydlig rättslig reglering som även kräver en viss formaliserad arbetsprocess. En sådan 

process måste däremot också medge tillit till de erfarenheter och kunskaper 

tjänstemän inom skolan besitter. (ibid.)    

 

Var de yttre gränserna för detta frirum finns tolkas löpande som en del av de rättsliga 

processer och praxis som skapas av Överklagandenämnden. Här dras gränserna för vad 

som är möjligt att se som extra anpassningar i undervisningen och var som är särskilt 

stöd. I Walls genomgång av denna framväxande praxis finner han att det i flera olika 

beslut från nämnden framkommit exempel på åtgärder i åtgärdsprogram som enligt 

nämnden är att betrakta som extra anpassningar. Men samtidigt menar Wall (2018) att det 

finns en risk att ”sådant som under lång tid dokumenteras och uppfattas som extra 

anpassningar i själva verket utgör särskilt stöd” (ibid.).   Avslutningsvis sätter även Wall 

fingret på hur svår tolkningen av olika insatser kan vara när han problematiserar ett beslut 

från Överklagandenämnden. I beslutet fastslogs det att en elev var i behov av särskilt stöd 

som innebar rätt till en lugn miljö, struktur och förberedelser, men Wall menar att dessa 

exempel på åtgärder rimligtvis även borde vara något som alla elever har rätt till och 

därmed borde det inte handla om särskilt stöd. När det gäller denna undersöknings resultat 
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skulle det vara möjligt att föra samma resonemang som Wall gör ovan. Om man 

exempelvis resonerar kring en åtgärd som ”tid i skolans stödverksamhet” så kan det 

beroende på vad stödet innehåller och hur länge stödet ska ges vara både ett exempel på 

särskilt stöd och på en extra anpassning i undervisningen. Detta faktum sätter fingret på 

vikten av att tydligt precisera både innehåll och omfattning av åtgärder som bedöms vara 

särskilt stöd. Även frånvaron av en tydlig och klar praxis skapar ett frirum där skolans 

tolkning av lagen avgör om stödinsatser ska/bör dokumenteras i ett åtgärdsprogram.       

8.3 Sammanfattande slutsatser och vidare forskning  

I en avslutande sammanfattning av denna undersökning av åtgärdsprogram på gymnasiet 

framträder en pusselbit som kan fogas till bilden av en skola i förändring där nya regler 

och lagar förändrar och utvecklar skolans arbete med särskilt stöd. Utifrån denna 

undersöknings resultat och diskussion blir det tydligt att det finns många frågor kvar att 

undersöka och fortsatt forskning om gymnasiespecifika förhållanden är viktiga att 

undersöka vidare. Undersökningen ger vid handen att det finns utvecklingsområden i 

arbetet med åtgärdsprogram som exempelvis i beskrivandet av elevers behov av stöd, 

framtagandet av tydliga och utvärderingsbara åtgärder och slutligen en klar och tydlig 

praxis när det gäller extra anpassningar i undervisningen. I det frirum som 

ramlagstiftningen medger finns det utrymme för skolorna att utveckla sitt arbete med att 

ge eleverna det stöd de behöver för att lyckas i sina studier. Detta arbete är en naturlig del 

av specialpedagogens arbetsuppgifter och bör även vara en fråga för vidare 

specialpedagogisk forskning. Kan det vara så att det framöver behövs mer forskning som 

kan visa och vägleda specialpedagoger i arbetet med att skapa tydliga definierade åtgärder 

som stödjer elever i en inkluderande miljö samtidigt som de dokument som skapas kan 

fungera som ett tydligt instruerande verktyg för de undervisande lärare som möter elever 

i behov av stöd i klassrummet? I den amerikanska studien av Bray och Russel (2018) 

framhålls just detta perspektiv som något som efterfrågas av lärare. Kanske kan det vara 

en del av en förändringsprocess som hjälper skolor att både skapa bra dokument som 

samtidigt ger verktyg till pedagoger som verkligen kan göra skillnad i klassrummen och 

verka stödjande för alla elever som har rätt till stöd och en likvärdig utbildning.
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Bilaga 1. Exempel på extra anpassningar – Stödinsatser i utbildningen (Skolverket, 2014)    

 

Ett särskilt schema över skoldagen  

Schemat kan till exempel beskrivas med bilder och med korta och tydligt avgränsade 

uppgifter och aktiviteter som prickas av varefter de blir färdiga.  

 

Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt  

Området kan behöva förklaras med visuellt stöd eller konkreta begrepp, tydligt kopplat till 

elevnära situationer och till elevens erfarenheter. Området kan också förklaras genom film, 

studiebesök, dramaövningar eller genom att eleverna först får pröva att lösa olika uppgifter 

på något annat praktiskt sätt. Området kan också behöva förklaras på elevens modersmål 

eller via tecken som stöd. Elever kan också behöva ha en förförståelse innan arbetet med 

undervisningsområdet börjar.  

 

Extra tydliga instruktioner  

Elever kan behöva få kortfattade instruktioner med bekanta ord via flera sinnen; muntligt, 

skriftligt i numrerade punkter, via bildstöd eller tecken. Det kan också handla om att 

instruktionerna upprepas individuellt eller i en mindre elevgrupp där ord och talhastigheten 

anpassas. Då förklaras även svåra och obekanta ord.  

 

Stöd att sätta igång arbetet  

När skolarbetet påbörjas kan läraren behöva förvissa sig om att eleven förstår vad som 

förväntas av honom eller henne. Läraren kan då fråga vad eleven ska börja med att göra. Det 

kan också vara en hjälp för eleven att få frågan ”Hur långt tror du att du har kommit om 15 

minuter?” Läraren ser till att målet är realistiskt för att vara säker på att eleven kommer att 

kunna lyckas. Denne sätter kanske därefter på en timer och stannar hos eleven för att se till 

att eleven kommer igång. Efter en stund återkommer läraren för att ge eleven en kort 

återkoppling. Vid behov upprepas momenten.  

 

Hjälp att förstå texter  

Text kan behöva förklaras på elevens modersmål alternativt att eleven får texten uppläst 

exempelvis via talsyntes. Elever kan också få stöd att förstå texter via bilder och genom att 

ha tillgång till digitala synonymlexikon. Att läraren samtalar med eleverna om textens 

innehåll kan vara till hjälp för en del elever liksom att få obekanta ord förklarade och 

konkretiserade.  

  

Digital teknik med anpassade programvaror  

Interaktiva tavlor kan göra genomgångar och redovisningar mer flexibla, innehålla fler 

visuella inslag och därmed öka elevernas delaktighet, motivation och koncentration. Bärbara 

datorer, lärplattor och smartphones är exempel på sådan teknik. Genom inlästa böcker, 

muntliga och skriftliga minnesstödsfunktioner, kalender, talsyntes och via taltilltextfunktion, 

samt översättnings och rättstavningsprogram kan de underlätta och förbättra elevers resultat. 

Det finns många program som effektivt och lustfyllt kan användas för olika former av 

färdighetsträning. Kamerafunktionen kan till exempel användas för att filma eller fotografera 

genomgångar, instruktioner och anteckningar som stöd i lärandet.  

 

Anpassade läromedel  

Läromedlen passar olika bra för olika elever. Vissa elever kan behöva en tydligare och mer 

strukturerad layout för att kunna orientera sig i läromedlet. Andra kan vara i behov av att 

läromedlet är inläst, att informationen är begränsad, på lätt svenska, med fler bilder och på 



 

 

en kunskapsmässigt lättare nivå. En del elever kan behöva ha allt samlat på en bärbar dator 

eller på en lärplatta.  

 

Utrustning  

Det finns olika typer av utrustning som kan hjälpa elever. Tidshjälpmedel kan vara ett bra 

stöd i att ge elever en känsla för hur lång tid som har passerat, exempelvis genom ett timglas 

eller en digital timstock. Det kan också vara i form av en klocka på lärplattan som visuellt 

visar den tid som finns till förfogande och också hur lång tid som redan har använts. På 

mobiltelefoner och smartphones kan elever ställa in tider som ska hållas och också skriva in 

meddelanden om var de ska vara vid olika tidpunkter.  

 

Extra färdighetsträning  

Elever kan behöva träna vissa moment oftare, under längre tid eller på andra sätt än 

klasskamraterna. Detta kan göras i form av olika schemalagda läsgrupper, språk eller 

matematikverkstäder. För elever i grundskolan kan till exempel utomhusmatematik innebära 

verklighetsnära matematik som att använda olika räknesätt och enheter vid vardagsinköp. 

För elever i gymnasieskolans högskoleförberedande program kan det handla om att arbeta 

med matematik tillsammans med mentorer från en högskola eller med äldre gymnasieelever. 

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram kan läsa matematik i kombination med ett 

yrkesämne. Elever på dessa program kan även behöva träna vissa färdighetsmoment mer, 

vilket kan organiseras i form av ytterligare övningstid.  

 

Enstaka specialpedagogiska insatser  

Elever kan behöva stöd av speciallärare eller specialpedagog under en begränsad period, till 

exempel några lektioner i veckan under några månader. Det kan gälla färdighetsträning, till 

exempel att intensivträna läsning, skrivande eller räkning. Det kan också handla om att hjälpa 

elever att hitta fungerande strategier för att kunna fokusera bättre eller att lära sig hantera en 

särskild studieteknik. 

 

Studiehandledning på modersmålet  

Enstaka insatser där eleven till exempel […] får studiehandledning under en kortare tid, kan 

därmed vara att betrakta som stöd i form av extra anpassningar. 

 

 



 

 

Bilaga 2. Särskilt stöd i gymnasiet – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014)  

 

För gymnasieskolan gäller speciella regler om en elev riskerar att inte få godkända betyg på 

en eller flera kurser. Om en elev får betyget F på en kurs har hon eller han rätt att gå om 

kursen en gång. Har eleven fått betyget F på flera kurser kan en åtgärd vara att eleven går 

om ett läsår. Det är rektorn som fattar det beslutet, efter att ha samrått med eleven, berörda 

lärare och, i de fall eleven inte är myndig, med elevens vårdnadshavare. En annan åtgärd kan 

vara att en elev med påtagliga studiesvårigheter ges en möjlighet att reducera det nationella 

program som hon eller han går på. 

 

Åtgärden reducerat program innebär att en elev befrias från undervisningen i en eller flera 

kurser, eller från det avslutande gymnasiearbetet. Om en elev har följt ett reducerat program 

får skolan inte utfärda en gymnasieexamen, och det får konsekvenser för elevens möjligheter 

att studera vidare. Därför är det viktigt att ett sådant beslut föregås av noggranna 

överväganden, och det är endast lämpligt om eleven har påtagliga studiesvårigheter och själv 

vill det. Rektorn behöver informera eleven och elevens vårdnadshavare om vad ett beslut om 

reducerat program innebär för elevens möjligheter att studera vidare.  

 

Om en elev bedöms ha behov av förlängd undervisning på ett nationellt program och 

förlängningen av utbildningen innebär längre tid än tre år, är det huvudmannen som måste 

fatta beslut om detta. Eleven kan ha behov av förlängd undervisning om hon eller han har 

läst ett reducerat program, eller om det finns särskilda skäl för det. Det kan till exempel 

handla om elever som har svårt att koncentrera sig på för många kurser samtidigt. För dessa 

elever kan en sådan åtgärd underlätta måluppfyllelsen, eftersom de då får möjlighet att 

koncentrera sig på färre kurser åt gången.  

 

Ett samlat åtgärdsprogram (punkten 3) Om en elev är i behov av särskilt stöd i flera ämnen 

eller i flera olika lärmiljöer inom verksamheten utarbetar skolan ett samlat åtgärdsprogram 

för eleven. Ett sådant samlat åtgärdsprogram ger en överblick och kan tydliggöra det behov 

av särskilt stöd som eleven har. Det bör emellertid framgå av åtgärdsprogrammet vem som 

ansvarar för respektive åtgärd. 

 

Gymnasieförordningen (2010:2039) – 9 kap. Stödåtgärder  

Rätt att gå om en kurs 1 §  

Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en gång. 

Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen 

ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl. En elev som inte har fått betyget E på 

gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet har rätt att göra om det en gång. Om en elev 

har fått betyget F på en stor andel av kurserna under ett läsår får eleven, om det finns särskilda 

skäl, gå om också sådana kurser som eleven fått lägst betyget E på under läsåret.  

 

Individuellt anpassat program i gymnasieskolan 5 §  

Rektorn fattar beslut enligt 1, 2 och 4 §§ 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.  



 

 

 

Reducerat program 6 §  

En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om eleven 

önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. En elev 

i gymnasiesärskolan kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller 

gymnasiesärskolearbetet om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte 

kan lösas på något annat sätt eller saknar förutsättningar att klara ett fullständigt program. 

Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram.  

 

Förlängd undervisning i gymnasieskolan 7 §  

Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i 

gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program 

eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. 

 

Ur: Stödinsatser i utbildningen (Skolverket, 2014) 

 

Studiehandledning på modersmålet  

  

Även studiehandledning på modersmålet och tillgång till elevassistent definieras som särskilt 

stöd. För att studiehandledning på modersmålet eller stöd av elevassistent ska räknas som 

särskilt stöd ska insatserna vara av sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 

genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas 

omfattning och varaktighet har betydelse när man ska avgöra om studiehandledning på 

modersmålet eller stöd inom ramen för elevhälsan ska anses vara särskilt stöd. Enstaka 

insatser där eleven till exempel har tillgång till elevassistent eller får studiehandledning under 

en kortare tid, kan därmed vara att betrakta som stöd i form av extra anpassningar. 

  



 

 

Bilaga 3. Berg – Spelplaner modell 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


