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Sammanfattning 
 

Några elevers upplevelser av sitt inflytande vid utarbetande av åtgärdsprogram 
 

I grundskoleförordningen och gymnasieförordningen står att eleven och dennes 

vårdnadshavare (tills eleven fyllt 18 år) tillsammans med skolans personal bör samverka vid 

utarbetande av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogram är obligatoriskt för alla i behov av 

särskilt stöd från skolår 1 till gymnasiet. Arbetet med åtgärdsprogrammet bör vara en process 

i vilken eleven själv ges en aktiv roll vid analysen vid skolsvårigheterna samt vid 

utformningen och genomförandet av programmet. Hur utarbetandet av åtgärdsprogram går till 

är ett relativt outforskat område. 

 

Syftet med denna studie är att belysa några elevers upplevelser av sitt inflytande vid 

utarbetande av åtgärdsprogram. Vi har med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden 

intervjuat sex elever i skolår 5-9, som är i behov av särskilt stöd. Våra frågeställningar är: 

Fanns den egna insikten om vilka svårigheter som eleven hade? 

Vem tog initiativet till att utarbeta ett åtgärdsprogram? 

Har eleven haft möjlighet att förbereda sig? 

Vilka känslor och/eller funderingar hade eleven innan eller undersamtalet? 

Hur upplever eleven att den fick möjlighet att prata/berätta och blivit lyssnad på? 

Vilken upplevelse hade eleven av vem som gav förslag på mål och åtgärder och hur de sedan 

utarbetades? 

Var eleven nöjd med mötets innehåll och har målen uppnåtts? 

Det vi kom fram till med hjälp av dessa frågor var att eleverna upplevde att de var nöjda eller 

mycket nöjda med de åtgärder som utarbetats och med samtalet som helhet. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Elevinflytande, åtgärdsprogram 
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Inledning 

Efter att ha erfarenhet av att ha arbetat inom grundskolan har vi deltagit i olika verksamheter 

där elevers möjlighet till inflytande varit på olika sätt. Det är inte alltid en självklarhet i skolan 

med vad elevinflytande är och vad det kan innebära. I skolans styrdokument lyfts 

elevinflytande fram som en del i skolans demokratiuppdrag. Formerna för att genomföra 

elevinflytande i praktiken är upp till varje skolas ledning att utarbeta. Trots att det står skrivet 

i styrdokumenten att alla elever har behov av meningsfulla sammanhang och av att känna sig 

delaktiga, så visar sig tidigare forskning och rapporter att elevernas inflytande inte är så stort 

(Mats Danell, Lisa Asp-Onsjö, Skolverket m.m.). 

 

I vår utbildning inom specialpedagogik har vi båda intresserat oss för inflytande för elever i 

behov av särskilt stöd. Då åtgärdsprogram är obligatoriska att upprätta för elever i behov av 

särskilt stöd ser vi detta tillfälle som ett utav många viktiga sammanhang där eleven ska 

kunna ges möjlighet till inflytande. De elever som anses vara i behov av särskilt stöd är de 

elever som av olika anledningar riskerar att inte uppnå de nationella kunskapsmålen. 

Delaktigheten vid utarbetande av åtgärdsprogram har visat sig betyda mycket för utfallet av 

åtgärderna (Skolverket 2008). När problemställning och val av insatser sker i dialog med 

eleven och vårdnadshavare ger åtgärderna ett bättre resultat än när det sker utan eleven och 

vårdnadshavarens inflytande. Utifrån Skolverkets undersökning av elevers delaktighet i 

åtgärdsprogram såg vid det som intressant att göra en studie om detta. Därför har vi valt att 

belysa några elevers upplevelser av sitt inflytande i åtgärdsprogram.  
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Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs i korthet historiken om elevinflytande och åtgärdsprogrammens 

utveckling i skolan.  

Elevinflytande 
Elevers inflytande har länge varit ett viktigt inslag i skolan. Det har dock inte alltid varit en 

rättighet men visionen har funnits sedan långt tillbaka. Det man kan se är att syftet med 

elevinflytande har ändrats under årens lopp. Redan i 1906-års folkundervisningskommité 

kunde man läsa om elevinflytandes syfte för att fostra till samhörighet och till gemensamt 

ansvarstagande (Margareta Aspan 2005). 

På 1940-talet är motivet bakom elevinflytande istället karaktärsfostran och ansvarsmedvetande, i 
löroplanen från 1962 betonas att eleven ska utvecklas till en fungerande medborgare, på 1970-talet ses 
elevinflytande bland annat som en lösning på disciplinproblemen med Lgr 80, efter SIA-utredningen, 
förstärks elevens inflytande mer än medborgarfostran. Ansvaret ska växa med mognad och ålder (Aspan, 
2005, s 27 ).  

 
Det som också varit ett viktigt inslag i läroplanerna är de demokratiska principerna. I Lgr 69 

slog man fast att: 

Skolan skall vara demokratisk… Ett individuellt medinflytande i skolsamhället måste medföljas av ett 
motsvarande individuellt medansvar (Lgr 69, s 27). 

 
Däremot betonar Lgr 80 tydligare än Lgr 69 att den demokratiska fostran ska komma till 

uttryck i skolans praktiska och vardagliga arbete. I Lpo 94 kan vi se att elevinflytande vilar på 

demokratiska principer, elevernas ansvar och inflytande. Det handlar om att kunna påverka, 

ta ansvar och vara delaktig.  

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna 
arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning (Lpo 94, s 13). 

 
Läraren ska se till att eleven får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 

I skollagen från 1991 4 kap. 2 § kan man läsa följande: 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad  
(Skollagen 1991:4 kap §2). 

 
I skolans styrdokument lyfts elevinflytande fram som en del i skolans demokratiuppdrag. Det 

är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet står det i läroplanen. Skollagen slår fast att eleverna ska ha 

inflytande över hur deras utbildning ska formas. Eleverna ska enligt styrdokumenten ha ett 
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verkligt inflytande. Tanken bakom styrdokumentens formuleringar är att om eleverna 

omfattas av demokrati ska eleverna genom detta fostras till aktiva demokratiska medborgare.   

Åtgärdsprogram 
Begreppet åtgärdsprogram har inte funnits lika länge som begreppet elevinflytande. Man 

pratade om åtgärdsprogram första gången i SIA-utredningen om skolans inre arbete. Det 

syftade till att förbättra situationen för de elever som var i behov av särskilt stöd. Det krävdes 

en förändring av skolans insatser. Tidigare hade man haft en uppfattning av att det var eleven 

som skulle anpassas till skolan. Nu skulle den ordinarie skolans verksamhet i stället (förändra 

sig) anpassa sig för att möta variationen av elever. Tidigare hade expansionen av 

specialundervisning i klinikform varit utmärkande för 1960-talet. Även undervisning i 

särskilda grupper var vanligt förekommande under 1970-talet. När man i SIA-utredningen 

märkte att den kraftiga expansionen av specialundervisning dels skedde på bekostnad av 

annan undervisning, dels att resultaten uteblev var det dags för en förändring. Man ville nu 

fokusera på arbetsformer, arbetssätt och innehållet i undervisningen. Det var också viktigt att 

lyfta fram relationen mellan lärare och elev och gemenskapen elever emellan i 

åtgärdsprogram. Kravet på utarbetande av skriftligt åtgärdsprogram skrevs in i 

grundskoleförordningen, tjugo år efter SIA-utredningen. Denna skyldighet är reglerad i 

samtliga förordningstexter sedan år 2000. Lagstiftningen om åtgärdsprogram har också både 

synkroniserats, vidgats och stärkts under senare år (Lisa Asp-Onsjö 2006) 

 
När en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen eller när det finns en oro över elevens utveckling har rektor 
skyldighet att se till att ett åtgärdsprogram utarbetas (Skolverket, 2001a). Vanligen delegeras uppgiften 
vidare till den ansvarige i arbetslaget. När, och vissa riktlinjer för hur, ett åtgärdsprogram ska utarbetas är 
reglerat i grundskoleförordningen 5 kap. §1 (SFS 1994:1194) och i skollagen 4 kap. §1 (SFS 1985: 1100). 
I en skrift från Skolverket (2001a) finns också vissa råd för hur arbetet ska genomföras. Sedan 2001 har 
skolans skyldighet att utarbeta åtgärdsprogram ytterligare vidgats till att även omfatta elever i 
gymnasieskolan och särskolan (SFS 2000:1108, kap.5 1§) (Asp-Onsjö 2006, s.23 ). 

 
Åtgärdsprogram är obligatoriskt för alla i behov av särskilt stöd från skolår 1 till gymnasiet. 

Myndigheten för skolutveckling, visar att de flesta elever som anses vara i behov av ett 

åtgärdsprogram också har tillgång till ett sådant (Asp-Onsjö 2006). Vid utarbetande av en 

elevs åtgärdsprogram kommer man fram till olika mål och åtgärder som ska hjälpa eleven att 

utvecklas och nå sina mål. Det finns råd och rekommendationer från Skolverket för hur 

åtgärdsprogram bör utarbetas. I grundskoleförordningen och gymnasieförordningen står att 

eleven och dennes vårdnadshavare (tills eleven fyllt 18 år) tillsammans med skolans personal 

bör samverka vid utarbetande av åtgärdsprogrammet (Skolverket 2008). 
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Hur det gått till när dokumentet skrivits, vad de innehåller och vilka konsekvenser det får är 

ett relativt outforskat område (Asp-Onsjö 2006). Däremot har flera studier gjorts av 

elevinflytande och vi kommer med hjälp av tidigare forskning belysa några elevers 

upplevelser av sitt inflytande vid utarbetande av deras åtgärdsprogram. 



 6

Tidigare forskning om vad elevinflytande kan innebära 

Vår avsikt med detta kapitel är att försöka ge en förståelse för vad elevinflytande kan 

innebära. Vi kommer att berätta om den forskning vi har studerat och beskriva vad 

elevinflytande kan innebära utifrån dess resultat. De fem avhandlingar som vi använt oss av 

berör barn och elever i olika åldrar. En av avhandlingarna grundar sig på ett utvecklingsarbete 

om barns inflytande i förskolan (Elisabeth Arnér 2006) medan de andra fyra fokuserar på 

elevinflytande i grundskola och gymnasium (Margareta Aspán 2005, Mats Danell 2006, Eva 

Forsberg 2000, Gunvor Selberg 1999). När det gäller Arnérs avhandling om inflytande i 

förskolan används endast begreppet inflytande eftersom barnen i förskolan inte är elever. Vi 

ser likheter mellan inflytande i förskolan och elevinflytande i skolan och har därför använt oss 

av hennes avhandling i denna uppsats. De likheter vi ser handlar om de positiva konsekvenser 

som barnen/eleverna får möjlighet till som till exempel ta ansvar, påverka, vara med och 

bestämma m.m. Vi har också i detta kapitel använt oss av olika rapporter och styrdokument 

som berör elevers inflytande i skolan. En modell ifrån Myndigheten för skolutveckling 

kommer också att visas. Den beskriver hur man kan se på elevinflytande i fyra dimensioner. 

Modellen är något modifierad då vi fyllt i med fler exempel i de olika dimensionerna än vad 

det var från början. Tillsammans med modellen och vår tidigare forskning ska vi försöka ge 

en så tydlig bild som möjligt av vad elevinflytande kan innebära. 

Begreppet elevinflytande 
I våra tidigare studier om elevinflytande konstaterar vi att elevinflytande är ett mångtydigt 

begrepp och att gränserna för elevinflytande inte enkelt kan fastställas. 

Tolkningsmöjligheterna är många och formerna för att genomföra elevinflytande i praktiken 

kan också se olika ut. Myndigheten för skolutveckling har gett ut en modell på hur man kan se 

på elevinflytande. Modellen visar olika former för elevinflytande. Den visar också om 

formerna kan ske individuellt, kollektivt, formellt eller informellt. I den individuella-formella 

dimensionen ser vi exempel på former då inflytande kan skapas. Där finner vi bland annat 

åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. I den individuella-informella dimensionen 

kan till exempel samtal mellan elev och lärare i korridoren ses som tillfällen då möjlighet till 

elevinflytande skapas. I den formella –gemensamma dimensionen är till exempel elevråd och 

skolråd former för elevinflytande. I den informella-gemensamma dimensionen kan det till 

exempel vara en grupp av elever som arbetar för förändring i skolan. Ett annat exempel i 

modellen, som vi kan se i alla fyra dimensioner, är förhållningssättet. Med det menar vi 
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pedagogers förhållningssätt till eleverna. Till exempel på hur de pratar med eleverna, om de 

tar eleverna på allvar, om de har en öppen attityd mot dem m.m.  

                                            

Modell för elevinflytande 
 

Individuell 
  
 
 
arbetssätt, förhållningssätt   förhållningssätt 
individuella utvecklingsplaner  samtal mellan lärare 
individuella utvecklingssamtal  och elev i korridor 
lärandesituationer 
 
 
Formellt      Informellt 
 
Arbetssätt, förhållningssätt   förhållningssätt 
Elevråd, skolråd, klassråd   samtal mellan lärare och elever 
Miljögrupp    i korridoren, 
Samspel/samarbete vid lärande  grupp av elever som arbetar för
    förändring i skolan  
 
 
 
 
 

Gemensamt 
 
Figur 1. Modifierad modell av Dimensioner av elevinflytande (Myndigheten för skolutveckling 2007)[hämtad 
2008-02-15] 
 

Att former för elevinflytande behöver skapas och användas på bästa sätt är en förutsättning 

för att elevers inflytande ska kunna utövas. I Margareta Aspán (2005) kan vi se hur man under 

ett treårigt skolprojekt arbetar fram olika former för att fördjupa demokratin i skolan. Arbetet 

byggde på FN:s barnkonvention och skolans värdegrund. Anledningen till projektet var att 

skolan hade stora problem med bland annat gängbildning, stökiga elever och mobbing. De 

ville genom ett större elevinflytande sträva mot att få en tryggare skola där alla trivs och att 

eleverna också skulle nå ett bättre resultat. Skolan arbetade tillsammans med BRIS som åtog 

sig att utbilda eleverna och lärarna om barns rättigheter och skyldigheter och också hur de 

tillsammans kunde sträva mot en tryggare skola där alla trivs. Formerna för elevinflytande 

som man arbetade fram på skolan var till exempel elevråd, matråd, kamratstödjare m.m. 

Genom dessa former kunde eleverna få möjlighet till inflytande genom att påverka/bestämma 
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i olika beslut och även ta ansvar. Man ansåg också att det var viktigt att eleverna skulle 

tillfrågas om sin mening i olika frågor och på det sättet vara med och påverka. Allas röster 

skulle bli hörda. En form för detta var bland annat att schemalägga demokrati. Det man ansåg 

som en bärande del av inflytandet på skolan var yttrandefriheten och att genom den försöka 

skapa tid för samtal och reflektion. Att samtala tillsammans och få möjlighet att säga sin 

mening och även lyssna på varandra blev alltså ett viktigt inslag för att eleverna skulle få 

inflytande. 

 

I ett utvecklingsarbete i förskolan där man också ville skapa större möjlighet till inflytande för 

barnen var i Elisabeth Arnérs (2006) studie. Där använde sig personalen av sitt arbetssätt och 

förhållningssätt som en form för att skapa elevinflytande. Avhandlingen beskriver personalens 

sätt att granska sitt arbete och sitt förhållningssätt gentemot barnen. Personalen försökte 

förändra sitt arbetssätt och förhållningssätt mot att bli mer lyhörda och flexibla och även ha en 

mer reflekterande attityd. De försökte bli mer öppna för förändringar och se alternativ, både i 

sitt arbetssätt och i sitt bemötande till barnen. Ett sätt att förändra sitt förhållningssätt kunde 

vara att, istället för att säga nej till ett barns idéer/önskemål, låta det motivera eller 

argumentera för sin idé/önskan. Det var viktigt att låta barnen få prova på sina idéer/önskemål 

och lita på sin egen kompetens. När barnen märkte att de togs på allvar i sina lekar och utifrån 

sina egna idéer, blev resultaten större kreativitet och en djupare koncentration från barnen. 

Här kan man se att barnens inflytande var att deras möjlighet till att påverka sin situation blev 

större. Även möjligheten till att bli lyssnad på och tagen på allvar blev större. Samtalen 

mellan barnen och personalen blev också ”djupare”. Med djupare menar vi att samtalen blev 

längre och mer ingående eftersom barnen fick motivera för sin önskan/idé. Studien visar att 

personalens förhållningssätt med fokus på samtalet var en viktig form för att barnen skulle få 

möjlighet till inflytande.  

 

När det gäller samtal i skolan, både formella och informella, kan man se att de är en viktig 

form för att elevinflytande ska kunna utövas. Vid de formella samtalen som till exempel 

individuella utvecklingssamtal eller samtal vid utarbetande av åtgärdsprogram ska eleven ges 

möjlighet till att berätta/tala, bli lyssnad på, kunna påverka, komma med egna idéer/förslag 

m.m.  

 

Av skolans styrdokument framgår att vårdnadshavare och elev ska ges möjlighet att delta vid 

utarbetande av åtgärdsprogram. Skolverket (2008) har också gett ut rekommendationer om 
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hur åtgärdsprogram ska utarbetas. Där står att utarbetande av åtgärdsprogram bör ses som ett 

kollektivt arbete där arbetslaget tillsammans med eleven själv och elevens föräldrar samtalar 

och förhandlar om hur den pedagogiska verksamheten ska utformas för att anpassas till 

elevens behov. 

 

När det gäller de informella samtalen, till exempel samtal i korridoren, kan dessa också vara 

betydelsefulla med tanke på möjlighet till att skapa elevinflytande.  

 

En annan viktig form för elevinflytande där man använder sig av samtalet är i samspelet vid 

lärandesituationer mellan elever och mellan elever och vuxna. I samspelet med andra, när man 

talar och lyssnar på varandra, gör saker tillsammans och försöker förstå tillsammans, skapas 

elevinflytande. Det skriver Gunvor Selberg (1999) om i sin avhandling ”Elevinflytande i 

lärandet”. Hon skriver också att det är stor skillnad mellan hur elever med stort inflytande 

arbetar och lär sig, jämfört med dem som har mindre. Elever som får vara med och påverka 

sitt lärande i skolan får en ökad lust och motivation till lärandet. En högre grad av inflytande 

på skolarbetet resulterar också i ett aktivt lärande som ger en djupare och bredare kunskap. 

Att ha inflytande på sitt lärande handlar om, förutom samspel, att både enskilt och kollektivt 

få möjlighet till att planera, förbereda, genomföra, redovisa och utvärdera sitt skolarbete.    

 

I Mats Danells studie (2006) undersöktes hur elevinflytande konstruerades i kollegiesamtal. 

Pedagogerna i kollegiet arbetade i samma arbetslag och eleverna/barnen som de arbetade med 

var från både förskoleklass och grundskola. Personalen träffades vid flera tillfällen och 

diskuterade om begreppet elevinflytande. Dessa samtal spelades in på band för att sedan 

analyseras. Utifrån pedagogernas samtal kunde Danell få fram att elevinflytande inte är ett 

entydigt begrepp, utan det är svårt att dra någon fast gräns på vad som är elevinflytande. Han 

delade upp elevinflytande i bland annat uttryck, objekt, specifika områden och händelser. Det 

kunde till exempel vara ord som bestämma, ansvar, välja lyssna, påverka. Det kunde handla 

om specifika områden och händelser som till exempel roliga timmen, relationer, elevens 

vardag, klassens timme, leken, roller, olika valalternativ, individuella beslut m.m.    

 

Det vi nu beskrivit om elevinflytande så här långt handlar om olika former för elevinflytande 

som vi bland annat kan se i modellen från Myndigheten för skolutveckling i fig.1 . till 

exempel olika råd/grupper som skolråd, elevråd, klassråd, matråd, hälsogrupp, miljögrupp. 

Utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och individuella åtgärdsprogram. Spontana/informella 
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möten och samtal. Även skolans och pedagogers arbetssätt och deras förhållningssätt 

gentemot eleverna kan man se som former för elevinflytande. Arbetssättet kan handla om allt 

ifrån skolornas planering för terminen till den enskilde pedagogens planering av lektioner. 

Förhållningssättet handlar mer om bemötandet av eleverna vilket vi kunde se som exempel i 

Arnérs studie. Vi har också beskrivit olika positiva konsekvenser för eleverna/barnen som kan 

bli möjliga om former för elevinflytande finns. Med positiva konsekvenser menar vi vad 

inflytande för eleven/barnet i praktiken kan handla om, till exempel bestämma, påverka, 

komma med idéer och förslag, ta ansvar, kunna välja och även välja att avstå, att bli lyssnad 

på och tagen på allvar, att känna sig trygg med att tala/berätta, få planera, redovisa och 

utvärdera m.m.  

 

Andra aspekter som kan ingå i begreppet elevinflytande kan till exempel vara omfattningen 

eller digniteten av elevinflytande. Det finns inga givna direktiv på hur mycket och hur ofta 

eleverna ska ges möjlighet att utöva inflytande. Därför kan möjligheten till inflytande variera 

mellan elever och skolor. Orsakerna till uteblivet elevinflytande kan vara olika. Av Danells 

(2006) studie framgår, genom pedagogers samtal om elevinflytande, att en strävan efter en 

gemensam förståelse av elevinflytande fanns, men att omsätta elevinflytande i handling inte 

alltid var genomförbart. Orsakerna till detta kunde vara att pedagogerna i varierande grad inte 

ville, förstod eller kunde genomföra reformen för elevinflytande. Pedagogerna påverkades 

också av de institutionella förutsättningarna som till exempel resursproblem och andra 

arbetsuppgifter utanför själva elevgruppen. Också Eva Forsberg (2000) skriver om 

svårigheterna med att genomföra elevinflytande i praktiken. Hon menar att det är en stor 

skillnad mellan statens intentioner med elevinflytande och den praktik som gäller för 

eleverna. Det hon också ser som en aspekt på inflytande är makt. Hon menar också att det har 

skett en decentralisering av makten i samhället. Att skolan har gått från en kollektiv 

demokratisyn till en mer individinriktad syn på demokrati. Beslutsfattandet har flyttats från 

statligt och politiskt till att rektorer och övrig skolpersonal fått ett ökat inflytande. Detta 

innebär till exempel att den enskilde pedagogen i stor utsträckning har makten att själv avgöra 

hur, om eller hur mycket eleverna ska ges möjlighet till inflytande. Det man kan se utifrån 

både Danell (2006) och Forsberg (2000) är att pedagogens makt över att ge eleverna 

möjlighet till inflytande också kan vara begränsad på grund av de institutionella 

förutsättningarna. Anledningen till detta kunde till exempel vara resursproblem eller andra 

arbetsuppgifter utanför själva elevgruppen.  
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Sammanfattningsvis vill vi konstatera att elevinflytande bland annat handlar mycket om att 

skapa olika former för elevinflytande. Former som gör det möjligt för eleven att utöva 

inflytande. Eftersom begreppet elevinflytande kan tolkas på många olika sätt kan också 

formerna se olika ut. Ålder och mognad på eleverna/barnen kan också vara avgörande för vad 

man lägger fokus på över vad som är inflytande. Även skolors och pedagogers arbetssätt och 

förutsättningar kan se olika ut vilket kan påverka elevers inflytande. Elevinflytande kan också 

handla om makt då skolan och/eller pedagogen har huvudansvaret för hur, när och om 

elevinflytande över huvudtaget ska bli möjligt. 

 

En av de former för elevinflytande som vi nu beskrivit i detta kapitel är bland annat 

åtgärdsprogram. Vid utarbetande av dessa ska eleven ges möjlighet till inflytande. I ett 

åtgärdsprogram ska bland annat kortsiktiga och långsiktiga mål skrivas, och även vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla målen. Dessa mål och åtgärder ska eleven vara 

med att arbeta fram. På det sättet möjliggörs elevinflytande. 
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Syfte och frågeställningar 

Det har visat sig att elever har lättare att nå sina mål om de får vara delaktiga vid utarbetande 

av sina åtgärdsprogram (Skolverket 2003). Därför är vårt syfte att belysa några elevers 

upplevelse av sitt inflytande vid utarbetande av deras åtgärdsprogram. För att möjliggöra detta 

har vi valt att utgå ifrån de frågeställningar som följer: 

• Fanns den egna insikten om vilka svårigheter som eleven hade? 

• Vem tog initiativet till att utarbeta ett åtgärdsprogram?  

• Har eleven haft möjlighet att förbereda sig? 

• Vilka känslor och/eller funderingar hade eleven innan eller undersamtalet? 

• Hur upplever eleven att den fick möjlighet att prata/berätta och blivit lyssnad på? 

• Vilken upplevelse hade eleven av vem som gav förslag på mål och åtgärder och hur de 

sedan utarbetade? 

• Var eleven nöjd med mötets innehåll och har målen uppnåtts? 
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Metod  

I detta kapitel redogör vi för vårt metodval där vi valt den kvalitativa forskningsintervjun. Vi 

beskriver metoden och hur vi har valt att arbeta med intervjuer och slutligen bearbetat 

materialet. Vi redogör för vårt urval och tar upp våra etiska överväganden. 

Kvalitativ forskningsintervju 
I vår studie har vi varit intresserade av att studera elevers upplevelse av inflytande under 

utarbetande av åtgärdsprogram. Steinar Kvale (1997) beskriver den kvalitativa 

forsningsintervjuns koppling till bland annat fenomenologin. Fenomenologins syfte är att 

beskriva människans upplevelse utan hänsyn till upplevelsens ursprung eller orsak. I 

fenomenologi vill man fånga upplevelsen av ett fenomen. Målet är att utan förvrängning 

kunna beskriva upplevelsen av ett fenomen så som det visar sig hos informanterna. 

Intervjupersonens livsvärld är bland annat hennes relation till ämnet för den kvalitativa 

forskningsintervjun.(Kvale 1997) I vår undersökning är fenomenet ”inflytande i 

åtgärdsprogram” och genom intervjuer söker vi beskriva elevernas upplevelser av sitt 

inflytande i åtgärdsprogram. 

 

Vi har valt att arbeta med den kvalitativa forskningsintervjun för att vi skulle få möjlighet till 

att lyssna på elevernas egna upplevelser av inflytande. Vi utförde halvstrukturerade intervjuer 

eftersom vi på det sättet fått möjlighet till att samtala om elevers upplevelser inom vissa 

områden av inflytande som sker vid utarbetandet av åtgärdsprogram. I den kvalitativa 

intervjun skapas samtalet av både den intervjuade och den som intervjuas (Kvale 1997). För 

att ha möjlighet till att koncentrera oss på intervjuernas innehåll har vi använt oss av en 

samtalsmall (se bilaga 1) och spelat in intervjuerna för att lättare kunna bearbeta materialet. 

Innan vi skrev samtalsmallen ställde vi oss några frågor om hur vi bäst skulle genomföra 

intervjun. Det gällde bland annat frågor som: Hur ska vi börja intervjun? Kan intervjun 

påverka dem emotionellt? Hur ska vi på ett bra sätt fråga om deras svårigheter? Vilka frågor 

måste jag ställa för att få svar på det vi undersöker? Utifrån dessa frågeställningar bestämde vi 

oss sedan för hur samtalsmallen skulle se ut. Frågorna är från början mer ytliga och allmänna 

till att senare bli mer och mer fokuserade på det ämne som studien handlar om. Genom 

intervjuerna fick vi ta del av elevernas egna beskrivningar och upplevelser. Under 

intervjuerna ställde vi följdfrågor för att bredda och tränga djupare in i elevernas 

beskrivningar. Intervjuerna har vi transkriberat för att sedan analysera texten. Genom att ha 
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deltagit i intervjun och sedan läsa transkriberingen ökade möjligheten för oss att belysa 

elevernas upplevelse.  

 

Inför intervjuerna hade vi förberett så att vi skulle få sitta bekvämt och i lugn och ro i för 

eleven en trygg miljö. Samtalen spelades in på band efter förfrågan om det var godtagbart. För 

att komma igång och skapa en trevlig och lugn stämning för samtal mellan intervjuare och 

informant så inleddes samtalen med frågor av allmän karaktär, frågor om till exempel namn, 

trivsel m.m. Eftersom ämnet i det vi undersöker kan upplevas vara av känslig karaktär då 

eleven är i behov av särskilt stöd så ville vi i början av intervjun prata om positiva saker.  

Eleven fick till exempel frågor om vad som är roligt i skolan och vad de är bra på. Sedan kom 

vi in på vad de upplevde som svårt i skolan. Frågor som fokuserade över svårigheten/rna som 

eleven hade. Genom de frågorna kom vi på ett naturligt sätt in på deras behov av stöd i 

skolan. Vi frågade om till exempel, Vem/Vilka upptäckte att du hade svårigheter? Vad i 

matten har du svårt med? Vad i engelskan behöver du hjälp med? På vilket sätt får du hjälp? 

Hur kom ni fram till att du skulle få den hjälp som du har? Dessa frågor ledde till att vi kom in 

på elevens åtgärdsprogram. Har ni haft möte/samtal om det här? Kommer du ihåg om ni har 

skrivit något om det här? Vet du vad ett åtgärdsprogram är? Intervjun fick härifrån en mer 

fokusering på elevens upplevelse av utarbetandet av åtgärdsprogrammen. Då eleven fick 

möjlighet till att berätta om till exempel vilka som var med, vilka som pratade, vem som kom 

med förslag på åtgärder, om åtgärderna redan var nedskrivna när mötet startade och om man 

var nöjd med samtalet. Frågorna om elevens upplevelser av sitt inflytande i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet grundar sig i den beskrivning vi kommit fram till om vad elevinflytande 

kan innebära. 

Urval 
När vi gjorde vårt urval bestämde vi oss för att välja två skolor i våra hemkommuner av 

praktiska skäl. De elever som valdes ut valdes av specialpedagogerna på respektive skola. Vi 

kontaktade rektorerna på de skolorna för att berätta om vår undersökning. De var positiva till 

vår undersökning och hänvisade oss vidare till specialpedagogerna på skolan. Eftersom vi 

ville komma i kontakt med elever med åtgärdsprogram så tog specialpedagogen/mentor 

kontakt med eleven och vårdnadshavare först för att höra om de inledningsvis var intresserade 

att delta i en undersökning om elevinflytande vid utarbetande av åtgärdsprogram. Vi skrev 

brev till vårdnadshavarna för att berätta om vilka vi är och vad undersökningen gick ut på och 

ett samtycke om att delta i undersökningen (se bilaga 2). Eleverna kontaktade vi på plats på 
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skolan för att berätta om undersökningen och frågade om de ville delta i den. Att eleverna 

skulle samtycka att delta i intervjun var naturligtvis en förutsättning för att undersökningen 

skulle kunna genomföras. Vi fick ett positivt gensvar och bestämde oss för att genomföra 

undersökningen.  

 

Vi intervjuade tre flickor och tre pojkar i skolår 5-9. De namn som används i redovisningen är 

fingerade liksom skolornas namn. Alla elever har pågående åtgärdsprogram men anledning 

till åtgärdsprogrammen kan variera, allt från inlärningssvårigheter till brist på motivation.  

 

Det var en tillfällighet att könsfördelningen blev jämn i vår studie. Vi överlämnade urvalet till 

specialpedagogerna på skolorna vilket vi kan se som en liten risk då de kan ha haft möjlighet 

att påverka val av vilka elever de frågat.  

Genomförande 
När eleverna och vårdnadshavarna samtyckt till undersökningen bokade vi tid med eleverna 

för att genomföra intervjun. Intervjuerna skedde enskilt med en intervjuare och en elev. Varje 

intervju tog mellan 30-60 minuter. De genomfördes på skolan, i en för eleverna trygg och 

lugn miljö. Eleverna blev informerade om att de inte kommer att kunna bli identifierade i 

undersökningen. Samtalen spelades in och transkriberades.  

Bearbetning och analys 
Efter att intervjuerna var slutförda transkriberades alltså inspelningarna så ordagrant som 

möjligt. Efter transkriberingen eliminerades överflödigt material som inte var så väsentligt 

utifrån undersökningens syfte. Inledningsdelen av intervjun som handlade om elevens 

allmänna upplevelser och känslor för skolan, kunde vi enkelt sålla bort, då den inte hade så 

stor relevans i de frågeställningar vi har. Därefter kunde vi koncentrera oss på det ämne som 

undersökningen handlar om, elevers upplevelser av sitt inflytande vid utarbetande av 

åtgärdsprogram. Härifrån kunde vi bearbeta materialet utifrån olika områden som utgick ifrån 

våra frågeställningar. Det var områden som till exempel upplevelser av att få prata/berätta 

under samtalet och att bli lyssnad på, självinsikt om sitt behov av särskilt stöd, vem eller vilka 

tog initiativ till att utarbeta åtgärdsprogram. Utifrån dessa områden kunde vi sedan klargöra 

elevernas upplevelser av sitt inflytande och utifrån dem få fram nya perspektiv på fenomen.  

 

Att bearbeta intervjun utifrån våra frågeställningar med olika områden tyckte vi var för oss ett 

bra sätt för att få fram elevernas upplevelse av elevinflytande.  
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Forskningsetiska överväganden 
I början av vår undersökning diskuterade vi det etiska dilemmat med att ha som urval att 

endast intervjua elever i behov av särskilt stöd. Svårigheten med att göra detta utan att de 

skulle känna sig utpekade. Vi tycker att vi kommit runt det, med att be specialpedagogerna 

och mentorer om hjälp i första skedet att kontakta eleven och vårdnadshavare, detta för att be 

om tillåtelse att ta kontakt med eleven och vårdnadshavare. De elever och vårdnadshavare 

som deltagit i undersökningen har alla samtyckt skriftligt till att delta i undersökningen. (Se 

bilaga 2) De informerades skriftligt om vad undersökningen handlade om och att alla 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Även deras möjlighet till att avbryta undersökningen 

när som helst, utan att behöva förklara sig. Dessa etiska överväganden inför studien har vi 

gjort utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. (Vetenskapsrådet 2008) 
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Resultatredovisning 

I resultatredovisningen som följer beskriver vi elevernas livsvärld med avseende på inflytande 

i åtgärdsprogram. Vi redovisar elevernas upplevelser av inflytande i de olika områden som vi 

använde oss av vid bearbetningen av intervjuerna, vilka också är våra frågeställningar. Under 

varje område beskriver vi relevansen för frågan och sedan följer beskrivningar av elevernas 

upplevelser i just detta område. Genom dessa beskrivningar försöker vi återge det fenomen 

som uppträder i elevernas livsvärldar, det vill säga fenomenet inflytande i åtgärdsprogram. Vi 

gör mini-slutsatser i resultatets löpande text för att sedan följa upp i diskussionskapitlet.  

 

Bakgrundsinformation om eleverna 
I gruppen om sex elever som intervjuades fanns en elev med dyslexi och en med ADHD. En 

tredje elev berättade att hon genomgått en pedagogisk utredning men det visade sig att hon 

inte hade någon inlärningsproblematik. Däremot har hon problem med närvaro i skolan. De 

andra eleverna var inte diagnostiserade men var i behov av särskilt stöd på grund av till 

exempel läs- och skrivsvårigheter, svårigheter i matte och engelska. En av eleverna, David, 

har läs- och skrivstöd hos specialpedagogen på skolan två gånger. Hilda har stöd i matte vid 

två tillfällen i veckan, varav ett tillfälle då specialpedagogen är med i klassen, vid andra 

tillfället får hon vara i en mindre grupp, då man är hos specialpedagogen i dennes arbetsrum. 

Hon har även stöd i att strukturera sin skoldag och vid lektionsstart och slut. Karin träffar 

specialpedagogen vid två gånger i veckan då hon får stöd i engelska och matte. Sixten träffar 

specialpedagogen i en mindre grupp vid två tillfällen i veckan då de har svenska och matte. 

Greta har stöd vid fyra tillfällen i veckan då hon utifrån sin veckoplanering får stöd av 

specialpedagogen. Stödet kan se olika ut beroende på vad hon har missat i skolan eftersom 

hennes problematik handlar om frånvaro. Kalle har stöd vid fem tillfällen i veckan av 

specialpedagog i matte och svenska. Han har också anpassade arbetsuppgifter i övriga ämnen 

då han arbetar i klassen.  

 

Fanns den egna insikten om vilka svårigheter som eleven hade? 
Självinsikten är en förutsättning för att eleven ska kunna förstå hur man ska kunna få hjälp 

med svårigheterna och att kunna arbeta fram realistiska mål och åtgärder. (Skolverket 2008) 

Alla elever vi intervjuade hade insikt om sina svårigheter. De visste vad de hade för 

problematik och vad de behövde hjälp med. Vi frågade eleverna om det var någonting de 



 18

upplevde som svårt i skolan och alla elever kunde utan problem berätta vilka svårigheter de 

hade.  

En elev, Kalle, berättar följande: 

- Ja, jag tycker det mesta är svårt, men det som är svårast det är engelskan.  
 
Sedan följer en dialog om vad i engelskan som är svårt och hur läxorna går till. Han berättar 

att han bland annat får muntliga läxförhör. Då frågar intervjuaren: 

- Varför får du muntligt? 
- Ähh, jag har dyslexi.  
- Jaha, du har dyslexi, vad innebär det? 
- Jag har läs- skrivsvårigheter. 

 
Kalle berättar vidare i intervjun att han alltid själv har upplevt att han har haft svårt med att 

läsa och skriva. Han berättar också att han nyligen genomgått en pedagogisk utredning och 

veckan före intervjun fått reda på att han har dyslexi.  

 

En annan elev, Hilda, som har svårigheter i matte och med att samarbeta med andra elever 

svarar bland annat att hon ingår i en mattegrupp med elever från olika klasser för att hon 

måste träna på att vara med andra förutom själv matteträningen.  

 

Alla eleverna hade en djup insikt i sina svårigheter. Med det menar vi att de förutom att sätta 

ord på sina svårigheter även kunde förklara och reflektera mer ingående över sin problematik.  

Vem tog initiativet till att utarbeta ett åtgärdsprogram? 
I den här frågan vill vi se om det har varit pedagogen, vårdnadshavare eller eleven själv som 

har tagit initiativ. Om det är de själva som tagit initiativet så kan vi se att de har kunskapen 

om att de själva faktiskt kan ha ett inflytande redan från början. 

 

Fyra av eleverna upplever att det är pedagog/er som är den som tagit kontakt för att utarbeta 

ett åtgärdsprogram. Tre av de fyra eleverna har utarbetat sina åtgärdsprogram i samband med 

att de har haft utvecklingssamtal, vilket det då är pedagogen som oftast sammankallar till. En 

elev kommer inte ihåg vem som tog initiativet till åtgärdsprogrammet men minns att det var 

när hon började sjuan som det blev aktuellt. En elev, Sixten upplever att han bett om att få 

hjälp under tidigare skolår men inte fått det. Men när han började i skolår 7, på en ny skola, så 

skrevs det för första gången ett åtgärdsprogram efter hans egna initiativ. Sixten vet egentligen 

inte vad åtgärdsprogram är och vad det handlar om när han första gången påpekar för 

pedagogerna att han vill ha hjälp. Det han däremot vet är att han behöver extra stöd och hjälp 
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när han börjar i skolår 7. På detta sätt visar han att han tar initiativet till att ett åtgärdsprogram 

måste utarbetas. 

Förberedelse inför samtalet 
Förberedelse inför samtalet kan vara en trygghet och även en möjlighet till att reflektera över 

sin lärandesituation. Att ge eleven möjlighet till att reflektera över vad som är lätt, svårt, roligt 

i skolan, vilka/vilken åtgärder som eleven ska ha som metod för att nå sina långsiktiga och 

kortsiktiga mål. Detta leder till att möjligheten ökar till att nå de fastställda kunskapsmålen 

målen (Selberg). 

 

Fyra av sex elever upplever att de förbereder samtalen.  En elev menar att de aldrig förbereder 

sig och en menar att hon har sådan ”rutin” på att gå på möten så hon behöver inte förbereda 

dem.  

Greta svarar intervjuaren på frågan om hon brukar förebereda sig på något sätt: 

- Nej, det gör vi aldrig. 
 
Intervjuaren ställer följande följdfråga: 

- Det gör ni inte? Är det kanske så att du, mamma och pappa pratar om att ni ska på möte? 
- Nej, alltså vi vet ju, eftersom vi varit på sånna möten innan liksom. Det är ju inte så mycket vi säger… 

för att vi vet ju redan vad som kommer att sägas typ å så där… så det är inte så mycket, då är det mer 
efteråt att vi mer säger vad som blev sagt å så… 

 
Här få vi upplevelsen av att eleven anser att rutinen på att gå på möten gör att hon inte anser 

sig behöva förbereda dem utan att det viktiga är efter mötet när hon pratar igenom med 

föräldrarna av vad som sagts. 

 

Sixten svarar mycket bestämt nej på frågan om han brukar förbereda sig. Även när följdfrågan 

ställs om han och vårdnadshavarna brukar prata inför mötet, svarar han ett tvärsäkert, nej. 

 

Fyra av eleverna upplever att de förbereder sig. Tre av dessa elever har i samband med sina 

individuella utvecklingssamtal utarbetat åtgärdsprogrammet. De har förberett sig med att 

skriva i sin utvecklingsplan innan de kommer till mötet. Förberedelserna handlar om vad 

eleven är bra eller mindre bra på, vad de vill förändra och bli bättre på och hur de vill gå till 

väga för att nå målen. Förberedelserna får göras hemma då eleven har möjlighet att göra det 

tillsammans med sina föräldrar. Karin berättar först att: 

- vi brukar få hem ett papper som man får kryssa i vad man tycker är svårt eller matten och sånt där. 
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Med ”papper som man får kryssa i” menar hon utvecklingsplanen. Hon beskriver vidare om 

hur hon förbereder sig: 

- ja, så man skriver till exempel svenska, vad tycker du är kul och vad tycker du är svårt, så får man 
skriva ner. 

 
De tre eleverna som fick förbereda sig inför utvecklingssamtalet i sin individuella 

utvecklingsplan, kunde använda denna som stöd när de utarbetade åtgärdsprogrammet. De 

andra tre har haft tät kontakt med skolan då de utvärderat sina åtgärdsprogram ungefär var 

femte vecka. Till exempelvis anser Greta att hon har en sådan vana att gå på möten att hon 

inte behöver förbereda sig utan tycker att reflektionen efter mötet är viktigare. 

Känslor och/eller funderingar innan eller under samtalet 
Det är viktigt att känna trygghet inför och under samtalet med dem som deltar i samtalet för 

att våga prata och berätta om sin situation. Mötets innehåll bör vara känt för eleven så att inga 

plötsliga negativa överraskningar dyker upp under mötets gång.  

 

Om eleven känner oro eller nervositet inför eller under mötet kan detta gör det svårare att 

koncentrera sig på mötets innehåll. En viss oro för att det ska komma negativ kritik som till 

exempel hög frånvaro, uteblivna mål och dåligt uppförande, som i sin tur kan leda till 

besvikna och rent av arga föräldrar. Oron kan även bottna i till exempel elevens personlighet, 

osäkerhet inför mötets deltagare, rädsla för reaktioner m.m. Denna oro som eleven kan känna 

kan göra det svårare att fokusera på vilka åtgärder som förslås eller att själv kunna beskriva 

den egna pedagogiska situationen i skolan om man inte vet vad som kommer att sägas under 

mötet. 

 

Genom intervjuerna visar det sig att två av eleverna tycker att det känns kul varav en upplever 

en viss ”pirrighet”. Denna ”pirrighet” ser vi inte som något negativt utan mer som mer 

förväntansfullt. Tre elevers upplevelse är att det är nervöst och känner viss oro inför mötet. 

Karin verkar ha en positiv känsla när hon får frågan om hur hon känner sig inför samtalet: 

- Det är lite pirrigt.. 
- Är det? 
- Men det känns ändå kul.. 
- Jaa 
- Faktiskt.. 
- Jaa 
- För att se hur läraren tycker att det går för mig och man får veta mycket. 
 

Det verkar som Karin är positivt förväntansfull inför mötet och vill gärna höra hur det går för 

henne i skolan. Vi kan se i tidigare fråga att hon har förberett sig inför mötet tillsammans med 



 21

sin vårdnadshavare, vilket vi tror kan minska oron. David hade förberett sig, liksom Karin, 

men kände ändå en viss stress för att det skulle sägas något negativt om honom och hans 

skolgång.  

Han säger:  

- Jag känner, jag känner väl lite …stressad innan om någon ska säga något helt jättedåligt, men annars så 
känns det alltid bra, lite bra efter. 

 
Greta berättar att hennes upplevelse inför mötet är att hon är nervös. Det är när hon själv inte 

har någon koll över om hon uppnått målen som hon haft från det förra mötet. I hennes fall har 

det ofta haft med frånvaron att göra, så hon påpekar att: 

- i början… var jag jättenervös, då var det ju jättejobbigt med all frånvaro…då var jag mycket borta…och 
varje gång jag gick därifrån sa jag att jag skulle vara i skolan men när jag kom tillbaka till nästa möte 
hade jag varit borta lika mycket… 

 
I Gretas fall tror vi att hon skulle behövt ha information från pedagogerna om hur hög 

frånvaron varit under den senaste perioden och hur långt hon har kvar till att nå målen för att 

känna sig trygg på mötet. Det vi ser är att eleverna inte är oberörda inför mötet. De känner 

alltifrån positiva förväntningar till stress och oro. Oron och stressen ligger till grund för ”vad 

som komma skall” om det kommer några negativa omdömen som eleven inte är beredd på. 

Upplevelse av att få prata/berätta under samtalet och att bli lyssnad på 
Yttrandefrihet är en bärande del av inflytandet därför anser vi att det är viktigt med denna 

fråga för att se hur elever upplever sin möjlighet att få prata och berätta och att bli lyssnad på. 

Det är pedagogen som har huvudansvaret för att leda mötet och samtalet så att det blir en 

dialog mellan alla som är närvarande. Alla sex elever i undersökningen säger att de har haft 

en positiv upplevelse av detta under mötena. En av eleverna, Karin berättar att alla får 

möjlighet att prata och att läraren verkligen lyssnar på henne. Hon berättar också att läraren 

ställer frågor både till henne och hennes förälder. I flera av intervjuerna får vi fram att 

pedagogerna ställer frågor till eleverna under samtalet för att få igång en dialog där alla får 

möjlighet att säga sitt.  

Upplevelsen av vem som gav förslag på mål och åtgärder och hur målen och 
åtgärderna utarbetades  
Det har visats sig när mål och åtgärder har beslutats i dialog ger åtgärderna ett bättre resultat 

än när det sker utan elevens deltagande. Vi frågade eleverna hur de upplevde vem det var som 

kom med förslag på mål och åtgärder. Fem av sex elever upplever att det till största delen är 

pedagogerna som kommer med förslag på mål och åtgärder. Två av eleverna tycker att de 
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själva också kommit med förslag. Fyra av eleverna upplever att även vårdnadshavarna har 

kommit med förslag. En vet inte vem eller hur åtgärder och mål har föreslagits. 

Kalle, som har flera åtgärder berättar bland annat att förslaget på läshjälp som han får hos 

specialläraren kommer från hans lärare. En annan åtgärd som han har är till exempel att han 

alltid ska ha muntliga läxförhör. Det förslaget på åtgärd tror han kommer från mamma. 

David som också går till speciallärare för att få hjälp med läs- och skrivträning berättar att det 

är läraren som kommit med förslaget på åtgärd. Han säger så här: 

- det var jag och några andra, så då skicka hon (klassläraren) oss till Ulla (specialläraren), och då fick vi 
göra någon form av veckans ord-test, då fick vi stava så hon skulle se vad vi behövde jobba lite mer 
med och så. Så nu är det bestämt att jag och några, och två klasskamrater ska gå till henne och ha 
veckans ord i läxa. 

 
David berättar också längre fram i intervjun att han är osäker på hur det gick till från början 

men att också mamma och pappa tyckte att han skulle gå till specialläraren och få hjälp. 

Intervjuaren frågar Greta: 

- Vem brukar komma med förslag? Till exempel att du ska vara i enheten för specialpedagogik eller en 
mindre undervisningsgrupp? 

- Ja, dels är det mycket Rut (specialpedagogen), å sen hade vi ju Anita (fd mentor)som gick här hon kom 
ju med mycket förslag. Sedan Tina (ny mentor) har vi ja bara haft ett tag…  Anita  kom nog med 
mest förslag. Rektorn kommer väl också med förslag men det är ju hon som till slut bestämmer… Ja, 
den idén var bra…sen kommer mamma och pappa med idéer…. Nåt de kommit på eller nåt liknande 
som passar… 

- Du då, kommer du med några idéer? 
- Nej, (skratt) jag lyssnar mer på deras idéer… för oftast är det ju lika som jag själv tänker... 
 

Detta är en ganska typisk upplevelse. Eleverna menar att de vuxna kommer med förslag som 

eleven får säga ja eller nej till. Ett redan känt arbetssätt på skolan för elever i behov av särskilt 

stöd kan vara en anledning till detta. De vet att det finns en särskild enhet där det arbetar 

specialpedagoger/speciallärare dit man får gå om man behöver extra stöd. Upplevelsen av att 

ha utarbetat målen och åtgärderna tillsammans behöver inte innebära att alla måste ha kommit 

med förslag på mål och åtgärder, utan det kan till exempel vara endast pedagogen som 

kommit med förslag. Det är ändå viktigt att övriga deltagare tycker att det är bra förslag och 

att alla känner sig överens. Som vi beskrivit tidigare så har Skolverket (2008) gett ut 

rekommendationer om hur åtgärdsprogram ska utarbetas. Där står att utarbetande av 

åtgärdsprogram bör ses som ett kollektivt arbete där arbetslaget tillsammans med eleven själv 

och elevens föräldrar samtalar och förhandlar om hur den pedagogiska verksamheten ska 

utformas för att anpassas till elevens behov.  

 

Fem av eleverna upplever det som om de bestämde åtgärderna tillsammans. En elev upplevde 

att det bestämdes mellan vårdnadshavare och pedagog.  
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David som berättade i den förra frågan att det var både läraren och hans föräldrar som ville att 

han skulle gå till specialläraren och få hjälp svarar här på frågan om han kommer ihåg hur det 

gick till när åtgärden utarbetades. 

- mm,neej jag vet inte riktigt hur det gick till från början, men mamma och pappa tyckte väl att jag skulle 
gå till Ulla, som jag hade gjort och då bestämdes det väl, för mellan Helena (klassläraren) och mina 
föräldrar att jag skulle fortsätta med det. 

- Tyckte du att det kändes bra? Att det var en bra idé? 
- Njaaa, blir jag bättre på att stava så visst, så visst självklart. 
 

Karin verkar mycket nöjd med hur hon upplevde att de hade bestämt tillsammans och svarar 

på frågan: 

-ja, det kändes jättebra! 
- Ni känns överens och det känns jättebra? 
-jaa! 
-mm, vad skönt. 
-Niklas (klassläraren) lyssnar ju på mig också. 
 

Känslan av att man har utarbetat åtgärdsprogrammet tillsamman leder också det till ökad 

måluppfyllelse. Detta är en spännande fråga då fyra av sex tyckte att de var pedagogerna som 

kommit med förslag om åtgärder. Här är fem elevers upplevelser att de har kommit fram 

gemensamt till de åtgärder som blivit nedskrivna. En elev upplevde dock att detta var beslutat 

mellan vårdnadshavare och pedagog. 

Var eleven nöjd med mötets innehåll och har målen uppnåtts?  
Med den här frågan vill vi få fram upplevelsen av mötet/samtalet som helhet. Om eleven var 

nöjd med det som sades och bestämdes på mötet. Hur nöjd man är i det stora hela med de mål 

och åtgärder man kommit fram till. 

 

Fem av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med de åtgärder som utarbetats och med samtalet 

som helhet. En elev känner sig ganska nöjd med samtalet och med de åtgärder som utarbetats.  

Karin är mycket nöjd med samtalet och hon uttrycker att hon trivs jättebra med de åtgärder de 

kommit fram till. Hon märker att det känns mycket lättare nu och att hon också börjar närma 

sig de uppsatta målen. Kalle är också nöjd med samtalet och med de åtgärder som de kommit 

fram till. Han känner också att det har skett en positiv förändring. David däremot är lite mera 

tveksam. Han säger först att han är nöjd med samtalet men tillägger sen att han är ganska 

nöjd. Han säger också att han tror att åtgärderna har hjälpt honom. Han vet att han inte har 

lika många stavfel nu men behöver fortfarande arbeta på det. Greta är nöjd med sina samtal 

och hur de upprättats. De åtgärder som de kommit fram till har fyllt sitt syfte. Hon har klarat 

de nationella målen i allt fler ämnen under slutet av grundskolan och menar att hon inte klarat 
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det utan hjälp och stöd. Sixten tycker att det känns bra med de samtal som de haft. Han anser 

att de åtgärder som utarbetats fungerar bra och att han klarar skolan bättre. Hilda är liksom de 

andra nöjd med samtalet som helhet. Hon tycker att de åtgärder som hon tillsammans med de 

andra har utarbetat är ett bra stöd för henne så att vet vad hon behöver göra för att klara 

målen.  
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Diskussion 
Ambitionen med denna studie har varit att belysa några elevers upplevelser av inflytande vid 

utarbetande av deras åtgärdsprogram. Från början tänkte vi göra en studie med både enkäter, 

intervjuer och observationer med både elever, vårdnadshavare och pedagoger. Tanken med 

detta var att vi, förutom elevens upplevelser, ville få en bild av hur vårdnadshavare och 

pedagoger upplevde elevens inflytande. Målet var att få en bred bild av elevens inflytande sett 

utifrån olika håll. Vi insåg tidigt i vår process att vårdnadshavare och pedagoger inte skulle 

tillföra vårt syfte något användbart resultat utifrån de frågeställningar vi har i studien. I så fall 

skulle vi ha använt oss av en annan frågeställning.  

 

De elevintervjuer som vi har gjort, sammanlagt sex stycken, är med elever i behov av särskilt 

stöd varav samtliga har åtgärdsprogram. Dessa har utarbetats tillsammans med eleven, 

vårdnadshavare och pedagoger på skolan. Tre av eleverna har utarbetat sina åtgärdsprogram i 

samband med utvecklingssamtalen och uppföljning av dessa sker vid nästa utvecklingssamtal 

eller vid behov. De andra tre eleverna har utarbetat sina åtgärdsprogram där mötet endast har 

gått ut på att utarbeta ett åtgärdsprogram. Utvärdering av dessa tre åtgärdsprogram hade skett 

regelbundet med en tidsintervall på ungefär fem veckor. Alla sex elever hade sin 

klasstillhörighet i en ordinarie klass i kommunal grundskola. De stödinsatser som eleverna 

hade var enskilt med specialpedagog eller i mindre grupper. För två av de sex eleverna gavs 

även stöd i klassrummet i form av anpassade arbetsuppgifter med hjälp av specialpedagog 

eller klasslärare.  

 

De vanligaste åtgärderna i studien som vi kan se är att eleverna får hjälp och stöd utanför 

klassrummet och då oftast i en mindre grupp eller enskilt. Det vi bland annat såg som 

intressant var hur de kommit fram till dessa åtgärder. Hur upplevde eleverna det? Hade de till 

exempel fått någon möjlighet att komma med egna förslag på åtgärder eller fick de reflektera 

på de åtgärder som föreslagits? Om elever får möjlighet att komma med egna förslag och 

idéer i sitt åtgärdsprogram ser vi det som ett sätt att eleven har inflytande. Selberg (1999) 

menar att om elever får vara med och påverka sitt lärande i skolan får de en ökad lust och 

motivation till lärandet. Det Selberg menar med inflytandet i lärandet är bland annat att man 

lär sig genom samspel med andra och att både enskilt eller kollektivt få planera, förbereda, 

genomföra, redovisa och utvärdera sitt arbete. Det lärandet som Selberg (1999) pratar om, 

anser vi, behöver inte bara vara ämnes- eller lektionsrelaterat utan detta sätt att se på lärandet 

måste även innefatta processen runt åtgärdsprogrammets utarbetande. Vi anser också att 
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inflytandet under samtalet kan innebära att eleven får olika förslag på åtgärder som den får ta 

ställning till huruvida den tycker att det är en bra åtgärd eller inte. Selberg (1999) säger vidare 

att i samspelet med andra, när man talar och lyssnar på varandra och försöker förstå 

tillsammans, skapas elevinflytande. I vår studie är det inte i första hand eleverna som har 

kommit med dessa förslag på åtgärder utan de kommer från pedagogen/rna. Pedagogernas 

förslag bygger ofta på kompetens som varken elev eller vårdnadshavare har. Trots att de flesta 

av eleverna själva inte var de som kommit med förslagen på åtgärderna från början, upplevde 

de ändå att de hade haft inflytande i dessa. En av eleverna skrattar gott i intervjun vid frågan 

om hon själv kommer med några idéer. Hon säger följande: 

- Nej, (skratt) jag lyssnar på deras idéer… för oftast är det ju lika som jag själv tänkte. 
 

De förslag som pedagogerna kom med handlade om kända arbetssätt där eleven känner till 

hur det faktiskt fungerar på den skolan som de går på. De kända arbetssätten var till exempel 

att få stöd hos specialpedagogen i en viss lokal. De positiva reaktionerna på dessa åtgärder 

beror kanske på att det är allmänt känt på skolan att man kan få den sortens hjälp. Eleven 

kanske har andra klasskamrater eller vänner på skolan som fått stöd via dessa åtgärder och då 

finner de det som något helt naturligt att få liknande stöd. Även de elever som upplevde att 

deras föräldrar hade några förslag var oftast åtgärder som liknande pedagogernas. 

Föräldrarnas förslag var oftast att de tyckte att eleven skulle få stöd och hjälp av 

specialpedagogerna på skolan. Det är svårt för en elev att ha åsikter om sin situation beroende 

på vad slags svårigheter eleven har. Det kan till exempel handla om dyslexi, då hjälp från 

någon med kunskap inom detta område krävs. En elev som har koncentrationssvårigheter har 

däremot kanske lättare att se vilken form av åtgärd som kan behövas, till exempel att få arbeta 

i mindre grupp.  

 

En utav frågorna i intervjun handlade om elevens insikt om vilka svårigheter den hade. Det vi 

kom fram till var att alla hade goda insikter. Elevernas goda insikter om sina svårigheter ser vi 

som en utav anledningarna till deras positiva upplevelser av förslagen på mål och åtgärder. 

Det vi menar är att om eleven inte har goda insikter om sina svårigheter kan det vara svårt att 

bli motiverad till vissa åtgärder. En elev som är omotiverad under mötet hamnar i en situation 

där elevinflytande försvåras. 

 

När det gäller vem det är som har tagit initiativet till åtgärdsprogrammet ser vi även här att det 

i huvudsak är pedagogen som har gjort det. Detta ser vi inte som något konstigt då det är 

skolan som är ansvarig för att eleven når kunskapsmålen. När pedagogen ser eller misstänker 
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att eleven inte kommer att nå de uppsatta målen så är de skyldiga att ge det stöd som den 

behöver vilket föregås av ett utarbetande av åtgärdsprogram. Pedagogerna har en kompetens 

som de flesta eleverna och vårdnadshavare förlitar sig på. Oro och misstankar för elevens 

möjlighet att nå målen kan också komma från vårdnadshavaren eller eleven själv. Om till 

exempel eleven själv säger till skolan att den vill ha hjälp bör skolan naturligtvis ta detta på 

allvar och lyssna på vad eleven upplever för svårigheter och göra det bästa möjliga för att 

hjälpa eleven. Detta är ett sätt att ha inflytande. I fallet Sixten kan man se att han inte togs på 

allvar förrän han började i skolår 7. Han hade under tidigare skolår själv tagit initiativet till att 

få stöd och hjälp men ingen tog honom på allvar. Sixten ”sticker ut” i vår undersökning då 

han till skillnad mot de andra har tagit eget initiativ till att få stöd. Han upplever att han inte 

har haft något inflytande i de lägre åldrarna i skolan men nu när han har blivit äldre lyssnar 

pedagogerna på honom. I Skolverkets ”allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram” 

(2008) är det vanligt att det är vårdnadshavare eller eleven själv som påtalar bekymmer. När 

ett sådant problem uppmärksammas måste skolan tidigt samtala med eleven och dess 

vårdnadshavare för att utreda vilka åtgärder som behöver upprättas.  

 

Elever som får förbereda sig inför mötet har möjlighet att reflektera över sin lärandesituation. 

Detta kan leda till att eleven för det första kommer med förslag på mål och åtgärder och för 

det andra känner en större trygghet i vad som kommer att diskuteras under mötet. Att 

reflektera över sin lärandesituation menar vi är att få förbereda sig hemma tillsammans med 

vårdnadshavaren med frågor som, vad tycker du är lätt, roligt, svårt i skolan. Vad vill jag ha 

för mål och på vilket sätt ska jag bäst försöka nå dem? Förberedelserna till utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet ser olika ut för de elever som deltagit i studien. En av anledningarna tror 

vi beror på att de utarbetas vid olika tillfällen som till exempel vid utvecklingssamtal. 

Möjligheten till att få förbereda sig fanns för alla eleverna men två valde att avstå. Att känna 

sig trygg inför mötet kan också leda till att det går lättare att prata och berätta. En elev som 

känner oro och nervositet inför mötet kanske får det svårare att fokuserat på mötets innehåll 

och även få svårt att prata. Tre av eleverna i studien kände en viss oro eller stress inför mötet. 

Det de var oroliga över, alla tre, var utifall det skulle sägas något negativt som de inte var 

förberedda på. Okända negativa fakta om elevens situation i skolan bör inte komma som ett 

plötsligt inslag under mötet. För att förhindra detta bör elevens pedagoger på skolan informera 

och föra en dialog kontinuerligt med eleven om hur det går med måluppfyllelsen. Dialogen 

mellan elev och pedagoger behöver inte bara ske under formella former som när man har 

inplanerade möten. Dessa dialoger/samtal kan också ske vid informella tillfällen som till 
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exempel under lektion eller på rasten. En elev som är väl förberedd inför mötet har större 

förutsättningar till att utöva elevinflytande.  

 

Under mötet då åtgärdsprogrammet ska utarbetas ska till exempel kortsiktiga och långsiktiga 

mål skrivas och även vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen. Som vi tidigare förklarat 

bör åtgärdsprogram ses som ett samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren och skolan där 

man samtalar och förhandlar om hur den pedagogiska verksamheten ska utformas för att 

anpassas till elevens behov. I detta samtal bör allas röster bli hörda och att alla lyssnar aktivt 

på det som sägs. Aspán (2005) beskriver vikten av att alla elever ska tillfrågas om sin mening 

vilket ger möjligheter till att kunna påverka i olika beslut. Detta är en grundläggande 

demokratisk princip som skolans värdegrund bygger på. Alla sex eleverna i studien upplevde 

att de hade inflytande då de fick möjlighet att berätta om sin skolsituation och förklara sina 

svårigheter m.m. Flera av dem berättade också att pedagogen ställde frågor så eleven kunde 

reflektera över sin lärandesituation. Möjligheterna för eleverna att få prata var goda vilket vi 

dels beror på den förberedelse eleverna fick göra innan mötet. De kunde reflektera hemma 

över sin lärandesituation och sedan följde en diskussion om det de skrivit ned, vilket 

pedagogerna kunde följa upp med frågor på. Detta underlag ser vi som ett bra stöd för att 

skapa en bra dialog.  

  

När det gäller upplevelsen av nöjdheten med mötet som helhet kan vi se att alla eleverna hade 

en övervägande positiv känsla. Det var endast en av eleverna som var ”ganska” nöjd. Det vi 

kan se av studien är att vi ser ett samband mellan nöjdheten av mötet och hur eleverna 

upplever hur de har lyckats att nå sina mål eller är på god väg att nå dem. David som är den 

av eleverna som säger sig vara ”ganska” nöjd med samtalet och med de åtgärder som 

utarbetats har också varit den som verkat lite tveksam till de åtgärder som han har. Eftersom 

han har svårigheter med att stava rätt och även att läsa rätt så märker han inte själv när han gör 

fel utan det är alla andra som påtalar det. Han ser alltså inte sina egna ”fel” som han gör men 

vet om dem. Därför kan vi förstå att det kan kännas svårt att vara fullt motiverad till de 

åtgärder han har. Han vet att han måste bli säkrare på att stava och att läsa rätt och att han 

behöver extra stöd. Han kommenterade åtgärderna i intervjun att: om han blir bättre på att 

stava så är väl åtgärderna bra. Han verkar också osäker på hur hans åtgärder har hjälp honom. 

Han säger att han blivit bättre på att stava men han säger också att han tror att åtgärderna har 

hjälpt honom. När de gäller de andra fem eleverna har vi inte sett några tveksamheter vad det 

gäller upplevelsen av nöjdhet med sina möten. De har varit positiva till sina åtgärder och kan 
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relatera till att de med hjälp av åtgärderna når sina mål eller är på god väg att göra det. Hilda 

är en av de fem eleverna som är mycket nöjd med mötena och påpekar att hon alltid ser fram 

emot att ha dem. För med hjälp av de åtgärder som utarbetas har hon stor möjlighet att nå sina 

kort- och långsiktiga mål. Även Karin är väldigt nöjd med mötet och hon upplever att de 

känns överens och allt känns jättebra. Hon märker också att hon närmar sig sina mål.  Kalle är 

nöjd med mötena och de åtgärder som han har inskrivet i sitt åtgärdsprogram. Han beskriver 

att han har ganska mycket hjälp och säger att det har varit svårt men att han blir bättre och 

bättre. Greta tycker också att mötena har varit bra och att åtgärderna har hjälpt henne att nå 

målen. Sixten upplever att mötena som helhet har fungerat bra då han är nöjd med de åtgärder 

som utarbetats och är på god väg att nå sina mål.  

 

Sammanfattning av diskussion 
Det vi sammanfattningsvis kan utläsa av vår undersökning är att elevernas upplevelse av 

inflytandet i utarbetandet av åtgärdsprogrammet har i det stora hela varit positivt på många 

sätt. Alla elever hade vetskap om sina svårigheter. Vi ser att de har haft inflytande genom att 

de har upplevt att de har fått möjlighet till att prata och berätta om sin skolsituation under 

mötena. Eleverna har också upplevt att pedagogerna och vårdnadshavarna har lyssnat på vad 

de haft att säga. Det vi ser är att en jämställd dialog är en viktig del vid utarbetande av 

åtgärdsprogram. De har haft möjlighet att få komma med förslag på mål och åtgärder och på 

det sättet kunna vara med och påverka sin situation. Det vi också kom fram till var att de 

flesta förslagen kom från pedagogerna och vi menar att det beror på deras kunskap och 

kompetens. Reflektion över sin lärandesituation ser vi som en viktig aspekt. Mötena/samtalen 

är ofta känsloladdade har det visat sig i vår studie. Det visade sig att eleverna var nöjda med 

sina åtgärdsprogram då de med hjälp av dessa nådde kunskapsmålen eller var på god väg. 

Med andra ord upplevde de att de hade stor möjlighet till inflytande. 
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SAMTALSMALL VID ELEVINTERVJU 
 
Namn och ålder 
Klassen, klasskamrater och pedagoger 
Trivsel i klassen och klassrummet? Arbetsron? Placering i klassrummet? 
Arbetssätt i skolan? Individuellt och/eller grupparbete? 
 
Vad är roligt/roligast i skolan?  
Vad är du bra på?  
Något som är mindre roligt/tråkigt? 
Är något svårt eller jobbigt? I så fall vad? 
När/Hur märkte du/annan person att du hade svårigheter? 
 
(här kommer vi in på åtgärdsprogrammet) 
 
Kommer du ihåg när åtgärdsprogrammet skrevs? 
Hur gick det till på samtalet/mötet? 
Vilka var med på samtalet/mötet?  
Fick du förbereda dig? Hur i så fall? 
Känslor innan samtalet/mötet?  
Fick du möjlighet till att prata/berätta på samtalet/mötet?  
Lyssnade de vuxna på vad du hade att säga? 
Vad får du för hjälp/stöd med dina svårigheter? 
På vilket sätt kom ni fram till den hjälp du får?  
Vem kom med förslag på mål och åtgärder? 
Fanns det redan färdigskrivna förslag på mål och åtgärder innan samtalet/mötet? 
Känsla av att bestämma mål och åtgärder tillsammans, vara överens? 
Känsla av att vara nöjd med de mål och åtgärder som skrevs. 
Fungerar åtgärderna bra? Upplever du någon positiv förändring? 
Är du nöjd med samtalet som helhet? 
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Örebro 080206 
 
 
Till vårdnadshavare 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärare som just nu läser en kurs i ämnet specialpedagogik på universitetet i Örebro. 
Vi har nu kommit till den sista delen i kursen där vi ska skriva ett vetenskapligt arbete. Det 
ämne vi har valt handlar om elevernas upplevelse av inflytande vid utarbetandet av 
åtgärdsprogram. 
 
Det här brevet är en förfrågan om att delta i en mindre studie med syftet att beskriva elevers 
inflytande över utarbetandet av åtgärdsprogram. 
 
Studien innebär samtal med cirka 6 elever i olika klasser och på två olika orter. Samtalen 
kommer att handla om hur eleven ser på sitt åtgärdsprogram och hur inflytandet upplevs. 
Samtalen kommer att spelas in på band. Dessutom vill vi om det är möjligt att observera några 
möten vid utarbetandet av åtgärdsprogram. Dessa observationer kommer också att spelas in. 
Slutligen vill vi att du/ni som vårdnadshavare fyller i en enkät om åtgärdsprogrammet.  
 
Med detta brev vill vi ge en kortfattad information om studien och fråga om ni och ert barn 
vill deltaga. För deltagande krävs att du som vårdnadshavare lämnar ditt godkännande och 
givetvis att eleven själv vill vara med. Vi vill betona att deltagande är frivilligt och att ni när 
som helst kan avbryta deltagandet. Resultatet av studien kommer att redovisas i vår C-uppsats 
på sådant sätt att ingen kan identifieras. 
 
Slutligen vill vi fråga om vi kan ta del av elevens åtgärdsprogram. Det finns en speciell ruta, 
nedan, att kryssa i för att vi ska få tillgång till den. 
 
Om nu har några funderingar över vår studie kan ni nå oss på telefon eller via mejl. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Marianne Håkansson  
070-3191636 
Marianne.hakanssonh072@student.oru.se 
 
Anne Vornanen 
070-5620934 
Anne.vornanenh071@student.oru.se 
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Bekräftelse på medverkan i studie kring elevers upplevelse av inflytande över 

åtgärdsprogram 
 
 

Jag __________________________________________(vårdnadshavares namn) 

godkänner att mitt barn ________________________________(barnets namn) 

får intervjuas och delta i studien kring elevers inflytande.  

 

Ni får ta del av elevens åtgärdsprogram  

 

 

Underskrift av vårdnadshavare    Ort  Datum 

 

 

 


