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Sammanfattning 
 

Vi har gjort en empirisk studie och vårt syfte har varit att undersöka lärares syn på 

åtgärdsprogram som ett verktyg för elevers lärande i grundskolans senare år. Vi har gjort en 

kvantitativ studie och som datainsamlingsmetod använt oss av enkätmetoden. I vår bakgrund 

reflekterar vi över vad begreppet lärande innebär och lyfter fram behaviorismens, 

kognitivismens och det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Vi resonerar utifrån de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför kring begreppet lärande och hur de didaktiska val som 

lärare gör påverkar elevers lärande. Vi presenterar åtgärdsprogram ur ett historiskt perspektiv, 

dess innehåll och användande. I metoddelen redogör vi för tillvägagångssättet av vår 

undersökning och argumenterar för de olika val vi gjort när det gäller både själva metoden 

och utformandet av enkäten. I avsnittet presentation och diskussion av resultatet presenterar vi 

de svar vi fått och analyserar och diskuterar även dessa. I diskussionen reflekterar vi sedan 

över elevers lärande utifrån våra frågeställningar. Vi diskuterar vilka konsekvenser lärares 

olika syn på lärande genom åtgärdsprogram kan få i skolan. 

 

Våra slutsatser med denna undersökning är att lärarna anser att åtgärdsprogram är ett 

nödvändigt dokument mer än ett användbart verktyg för dem själva. Åtgärdsprogrammen ses 

som ett nödvändigt dokument för vårdnadshavarna mer än ett användbart verktyg för elevers 

lärande. Lärarna anser också att åtgärdsprogrammen har en stor betydelse för den pedagogiska 

verksamheten på skolan. Det är oftast lärarna själva som tar initiativet till upprättandet av 

åtgärdsprogram och de anser också att uppföljning är viktigt. Den vanligaste anledningen till 

att åtgärdsprogram upprättas är elevens individuella förmåga och elevens sociala situation. 

 

Vi hoppas att denna undersökning ska vara till nytta för beslutsfattare, lärare och elever i 

skolorna. Vi tror att vi tillsammans ständigt behöver reflektera över åtgärdsprogrammens 

betydelse som verktyg för elevers lärande. Det kommer med all sannolikhet alltid att finnas 

elever i behov av särskilt stöd och i samarbete mellan elever, lärare och vårdnadshavare måste 

utvecklingen av åtgärdsprogram fortsätta. 

 3



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 6 
1.1. Syfte och frågeställningar............................................................................................ 7 
1.2. Avgränsning ................................................................................................................ 7 
1.3. Disposition .................................................................................................................. 7 

2. Bakgrund............................................................................................................................... 8 

2.1. Lärande .......................................................................................................................... 8 
2.1.1. Vad är lärande?......................................................................................................... 8 
2.1.2. Behaviorismen.......................................................................................................... 9 
2.1.3. Kognitivismen / konstruktivismen ........................................................................... 9 
2.1.4. Sociokulturell teori ................................................................................................. 10 
2.1.5. Hur syns lärandet i skolan? .................................................................................... 11 
2.1.6. Varför behövs lärande? .......................................................................................... 12 
2.1.7. Didaktiska val......................................................................................................... 13 

2.2. Åtgärdsprogram.......................................................................................................... 15 
2.2.1. Åtgärdsprogrammets historik................................................................................. 15 
2.2.2. Vad är ett åtgärdsprogram? .................................................................................... 16 
2.2.3. När används åtgärdsprogram?................................................................................ 17 

3. Metod................................................................................................................................... 19 

3.1. Tillvägagångssätt......................................................................................................... 19 
3.1.1. Kvantitativt eller kvalitativt ................................................................................... 19 
3.1.2. Val utifrån syftet..................................................................................................... 19 
3.1.3. Population och urval............................................................................................... 20 
3.1.4. Validitet och reliabilitet.......................................................................................... 20 
3.1.5. Undersökningens genomförande............................................................................ 21 

3.2. Enkätens utformning .................................................................................................. 22 
3.2.1. Missivbrevet ........................................................................................................... 22 
3.2.2. Enkätfrågorna ......................................................................................................... 22 
3.2.3. Etiska överväganden .............................................................................................. 24 
3.2.4. Litteratursökning .................................................................................................... 25 
3.2.5. Bearbetning av data................................................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 4



4. Presentation och diskussion av resultatet ........................................................................ 26 
4.1. Åtgärdsprogram som verktyg och dokument ............................................................ 27 
4.2. Åtgärdsprogrammets betydelse för den pedagogiska verksamheten ........................ 29 
4.3. Initiativtagare till åtgärdsprogram............................................................................. 30 
4.4. Åtgärdsprogram som en tidskrävande process.......................................................... 31 
4.5. Åtgärdsprogrammets uppföljning ............................................................................. 32 
4.6. Åtgärdsprogrammets kortsiktiga mål ........................................................................ 33 
4.7. Vanligaste anledningarna till åtgärdsprogrammens upprättande .............................. 33 
4.8. Enkätens öppna avslutande fråga .............................................................................. 35 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 36 
5.1. Lärande genom åtgärdsprogram enligt lärandeteorierna........................................... 36 
5.2. Motstånd mot åtgärdsprogram .................................................................................. 37 
5.3. Sammanfattande reflektioner .................................................................................... 38 

6. Litteraturförteckning......................................................................................................... 40 
6.1. Skriftliga källor ......................................................................................................... 40 
6.2. Elektroniska källor .................................................................................................... 42 
6.3. Muntliga källor .......................................................................................................... 42 

7. Bilagor ................................................................................................................................. 43 
7.1. Missivbrevet .............................................................................................................. 43 
7.2. Enkäten...................................................................................................................... 44 

 

 5



1. Inledning 
 

I vår studie har vi valt att undersöka lärares syn på åtgärdsprogram som verktyg för elevers 

lärande i grundskolans senare år. Ett åtgärdsprogram är till för elever i behov av särskilt stöd 

och är ett dokument som innehåller en problembeskrivning och förslag till åtgärder för eleven. 

1974 formades begreppet åtgärdsprogram av SIA-utredningen där de kom fram till att eleven 

själv skulle vara aktiv i analysen av sina svårigheter i skolan och i åtgärdsarbetet. I Lgr 80 

infördes krav att åtgärderna inte bara skulle inriktas mot den enskilde eleven utan även riktas 

mot såväl undervisningsmiljön som hela skolsituationen. Vikten av att eleven och 

vårdnadshavarna hade en aktiv roll i arbetet underströks redan då och är fortfarande av största 

vikt. Sedan den 1 juli 2000 är det en skyldighet att åtgärdsprogram upprättas för elever i 

behov av särskilt stöd och det är rektorn på skolan som har huvudansvaret för detta. 

 

I medierna har det fokuserats alltmer under de senare åren på att elever inte når målen i skolan 

och åtgärdsprogrammens innehåll och användande har debatterats livligt. 

Åtgärdsprogrammens betydelse i skolan är ett ämne som fått ökad aktualitet under senare år 

och som vi därför funnit intressant att studera närmare. Vi kan läsa i Skolverkets 

pressmeddelande från 6 december 2006, Nio av tio elever når behörighet till gymnasieskolan, 

om betygsstatistik på riks-, kommun- och skolnivå från läsåret 2005/06. Där kan vi läsa att tre 

av fyra elever som går ut grundskolan når målen i alla ämnen och nio av tio når behörighet till 

gymnasieskolan. När vi läser denna artikel växer vårt intresse för åtgärdsprogram och vi 

reflekterar över om åtgärdsprogrammens funktion i skolan påverkar det resultat som 

Skolverket kommer fram till. Är åtgärdsprogrammen effektiva verktyg för elevers lärande i 

skolan och hur ser lärarna på detta? 

 

Vårt personliga intresse kring åtgärdsprogram väcktes under våra respektive 

verksamhetsförlagda utbildningar som ingår i Lärarprogrammet. Vi har då upptäckt att det 

finns många elever i skolorna som är i behov av särskilt stöd och får det med hjälp av olika 

stödinsatser i undervisningen. Vi fann att en stor del av lärarens arbetstid i skolan krävs till 

arbete med åtgärdsprogrammets olika steg. Det kan vara möten med rektorn, Elevhälsan och 

föräldrar, upprättande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet. 
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Skolans intresse är att alla elever i grundskolan når målen enligt styrdokumenten. De elever 

som är i behov av särskilt stöd har rätt till att få hjälp via åtgärdsprogram enligt Skollagen. 

Skolans uppdrag enligt Lpo94 är att främja elevers lärande i skolan. Det är också skolans 

uppdrag att fostra och utbilda blivande medborgare vilket också är samhällets intresse. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att göra en undersökning av lärares syn på åtgärdsprogram som ett 

verktyg för elevers lärande i grundskolans senare år och vi har utgått från följande 

frågeställningar. 

• Hur ser lärarna på åtgärdsprogrammen som verktyg för elevers lärande och som 

dokument? 

• Upplevs åtgärdsprogrammen som betydelsefulla och som effektiva verktyg för skolans 

pedagogiska verksamhet? 

• Kan man se skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares syn på åtgärdsprogram? 

• För vem, vilka eller varför anser lärarna att åtgärdsprogrammen primärt upprättas? 

 

1.2. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vårt syfte med att undersöka lärarnas syn på åtgärdsprogrammen som 

verktyg för elevers lärande i grundskolans senare år. Lärarna i vår undersökning är lärare i 

skolår 7-9 och med elever menar vi de som är inskrivna i den ordinarie kommunala 

grundskolan. 

 

1.3. Disposition 

Vi har byggt upp vår uppsats utifrån vårt syfte med vår undersökning och arbetat med några 

nyckelord som lärande, lärares didaktiska val, åtgärdsprogram och lärandeteorier. I kapitel 2 

presenterar vi den vetenskapliga förankring som ligger till grund för vår undersökning. Vi 

beskriver vad lärande innebär och vilka lärandets centrala begrepp är utifrån de tre 

lärandeteorierna. Vi resonerar kring lärarnas didaktiska val i undervisningen och redogör för 

vad åtgärdsprogram innebär. I kapitel 3 presenterar vi valet av forskningsmetod, urval, 

validitet och reliabilitet och gör kopplingar till vårt syfte. Vi redogör för undersökningens 

genomförande och enkätens utformning som vi presenterar i kapitel 4 i form av diagram med 

tillhörande diskussion. I kapitel 5 diskuterar vi utifrån det resultat vi fått fram och gör 

kopplingar till bakgrunden. 

 7



2. Bakgrund 
 

2.1. Lärande 
 

Vi kommer att diskutera lärande ur ett didaktiskt perspektiv samt några didaktiska val i 

undervisningen och några olika metoder de använder sig av. Vi lyfter fram vilken syn 

behaviorismen, kognitivismen och den sociokulturella teorin har på lärandet. Vi anser att det 

är av vikt för vår undersökning att läsaren får ta del av vad de tre lärandeteorierna står för 

eftersom lärandet är en viktig del i vårt syfte med undersökningen. Vi bygger upp vårt 

resonemang om lärande utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

 

2.1.1. Vad är lärande? 

Fritjof Sahlströms (2001) utgångspunkt är att lärande och socialisation sker i interaktion. I 

social interaktion sker de mest betydelsefulla processerna för lärandet och 

identitetsutvecklingen. En av de viktigaste delarna är samtalet, till exempel i 

undervisningssituationen där samtalet är en dominerande verksamhet. Roger Säljö (2000) 

resonerar på samma vis. Han menar att lärande är en naturlig och nödvändig aspekt av 

mänskliga verksamheter där människor lär och delar med sig av kunskaper till varandra. Det 

vardagliga samtalet är den viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning. 

 

Maj-Lis Hörnqvist (2000) menar att inlärning är avsiktligt och leder till en önskad produkt. 

Lärande innebär en förändring av något slag hos individen i relation till sin livsvärld och är ett 

resultat av både medvetna och omedvetna livserfarenheter som vi skaffar oss. Hon menar att 

denna förändring då bidrar till att vi upplever världen på ett annat sätt än tidigare. 

 

Gunilla Lindqvist (1999) skriver att enligt Vygotskij finns det tre biologiska och sociala 

faktorer i uppfostran och undervisning. De faktorerna är intresse, tänkande och kreativitet. 

Det är barnets intresse som ska vara själva utgångspunkten för undervisningen. Det är 

lärarens ansvar att väcka intresse hos barnet för att lärandet ska ske på bästa sätt. Läraren 

måste vara uppmärksam på att intresse inte ska handla om något falskt intresse. Det viktigaste 

av allt är att intresse ska ha något samband med andra ämnen och att det även ska finnas något 

samband mellan innehållet i ämnet och verkliga livet. Med tänkande menas medvetande om 

vad man har lärt sig och kan minnas. Lärarens roll här är att med hjälp av dialogen berika 
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deras eget medvetande. Kreativitet är förhållandet mellan produktion och reproduktion. 

Vygotskij menar att det är tänkande som leder till kreativitet. 

 

2.1.2. Behaviorismen 

Grundidén i behaviorismen är att allt beteende återkommer med konsekvenser. Det baseras på 

att rätt stimulus ger rätt respons. En framstående beteendepsykolog är B F Skinner som menar 

att positiva förstärkningar ger bättre respons än negativa förstärkningar (Espen Jerlang, 2005). 

Enligt denna teori kan den studerande lära sig bättre med förstärkning från läraren i form av 

någon typ av belöning (Lindqvist, 1999). När Säljö (2000) beskriver detta använder han sig av 

uttrycket Förstärkningsprincipen. Den innebär att ett uppskattat beteende belönas och på det 

viset kommer det att upprepas igen. En behavioristisk inlärningssyn innebär att lärandet ses 

som grundat i de fysiska erfarenheter en individ gör. Olga Dysthe (1996) menar att eleven lär 

sig grundkunskaperna först och börjar sedan reflektera utifrån en behavioristisk inlärningssyn. 

I en konstruktivistisk teori går däremot tänkande före eller samtidigt med faktainlärningen. 

Detta är en viktig skillnad som får konsekvenser för hur läraren lägger upp sin undervisning 

och de didaktiska val läraren gör, vilket vi beskriver utförligare i nästa stycke. 

 

2.1.3. Kognitivismen / konstruktivismen 

Jean Piagets psykologiska utvecklingsteorier utgår ifrån att människan föds till en social 

varelse som bara kan utvecklas genom att växa upp tillsammans med andra människor i 

samhället. Människan lär i den miljö han/hon befinner sig i och det är miljön och människans 

aktiva deltagande som begränsar dessa möjligheter (Jerlang, 2005). Bernt Gunnarsson (1999) 

menar att lärande är en process där eleverna aktivt bygger kunskap genom samspel med sin 

omgivning, de förstår och ser samband. För att uppnå detta måste eleverna kunna styra den 

egna lärandeprocessen med utgångspunkt från den egna förmågan och 

verklighetsuppfattningen. Även Säljö (2000) anser att kognitivismen klargör hur människan 

bildar kunskap i samspel med sin omgivning. Intresset är inriktat mot att beskriva och förstå 

vad som beskrivs som människans kognitiva utrustning och hennes mentala processer. Att 

utvecklas kognitivt är att utgöra erfarenheter som korrigerar ens världsbild och på så vis 

utvecklas intellektet. Det element i kognitivismen som fått störst inflytande vad gäller synen 

på lärande är konstruktivism. Individen tar inte passivt emot information utan konstruerar 

kunskap genom egen aktivitet och får förståelse av omvärlden. Individen är aktiv och skapar 

meningsfulla helheter av det hon uppfattar. 
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Lindqvist (1999) menar att den studerande utvecklar sitt lärande genom att bygga på vad 

han/hon själv har för grundkunskaper genom samspelet med omgivningen medan Dysthe 

(1996) menar att i den konstruktivistiska teorin går reflektionen före eller samtidigt som 

faktainlärningen. Inlärningen är en process där eleverna tar emot information som de tolkar 

och sedan kopplar ihop med deras tidigare erfarenhet för att kunna få en ny förståelse. Hon 

har också en konstruktivistisk syn på kunskap där kunskapen konstrueras på nytt av varje 

individ och därför varierar beroende på vem det är som lär sig. Hennes personliga 

utgångspunkt vad gäller lärande är konstruktivistisk men även interaktionistisk. Med det 

menar hon att kunskap inte är statiskt och kan överföras från lärare till elev, utan kunskapen 

byggs upp i interaktion, i socialt samspel, mellan individer. 

 

Konstruktivismen utgår från att ingen kan lära någon annan något utan individen måste lära 

sig själv menar Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000). De anser att det positiva med 

denna inriktning är att elevernas aktiva roll betonas och det negativa är att lärarnas 

möjligheter till att bidra till elevernas lärande anses som tämligen begränsade. 

Gerd Arfwedson (1992) menar att den kognitiva tonvikten ligger på utvecklingen av elevens 

intellektuella resurser. Lärande är elevens förmåga att generalisera de erfarenheterna och att 

kunna använda det man har lärt sig i andra sammanhang. 

 

2.1.4. Sociokulturell teori 

I sociokulturella perspektiv, menar Säljö (2000), att vi inte kan undvika att lära, frågan är 

istället vad vi lär oss i olika situationer. Kunskapsförmedling handlar om att färdigheter och 

information överförs från den vuxne eller läraren till barnet eller eleven. Omvärlden förtolkas 

av barnet genom samspel på olika sätt med personer i omgivningen där kommunikation och 

språkanvändandet är centralt. Dessa två termer är länken mellan det inre tänkandet och den 

yttre interaktionen. Det sociokulturella perspektivet har utgångspunkt i Lev S. Vygotskijs 

idéer. 

 

Espen Jerlang och Suzanne Ringsted (2005) menar att det är handlingen och hur man 

använder sig av olika redskap, till exempel språket, som har betydelse för en människas 

utveckling. Det är i människans sociala liv som vi ska hitta en förståelse för hur människans 

handlingar utvecklas till exempel genom att konfronteras med andra människor genom 

beteendet, språket och hur man använder dessa redskap i arbetet. 
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Säljö (2000) menar att de centrala begreppen i ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation och språkanvändning. De utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det 

är genom interaktion som barn kan vara delaktiga i omgivningen och dess företeelser. De 

språkliga uttrycken lär barnet olika beteckningar och sedan använder barnet dem för att 

etablera kontakt med andra. I ett sociokulturellt lärande blir pedagogiken en samhällig process 

som har olika normativa pedagogiska ideologier för hur undervisningen skall gå till. 

Institutionaliseringen av lärande och utvecklandet av speciella former av kommunikation är 

lärarens stora utmaning att lära eleverna. 

 

Säljö (2000) beskriver lärande ur ett sociokulturellt perspektiv på följande vis. Individen har 

förmågan att se något nytt som ett exempel på eller variant av något redan bekant. Denna 

förmåga utvecklar vi genom att kontrollera intellektuella redskap. Människors förmåga att 

lära och att utvecklas har ingen bestämd gräns. Vi frambringar hela tiden redskap med vars 

stöd vi kan lösa fysiska och intellektuella problem. Enligt Vygotskij (Säljö, 2000) sker 

lärandet i utvecklingszonen där den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer 

kompentent person. Individen lär sig i olika utvecklingszoner genom upplevelser i den miljö 

man befinner sig i och samtidigt genom samspelet med omgivningen. 

 

2.1.5. Hur syns lärandet i skolan? 

Lärandeprocessen består av två centrala begrepp enligt Gunnarsson (1999), yttre kontroll och 

inre frihet och dessa två är beroende av varandra. Yttre kontroll är bara möjlig om inre frihet 

finns och vice versa. Den yttre kontrollen handlar om att upprätthålla en maktbalans i skolan 

mellan vuxna och barn samt att utveckla en tydlig struktur utifrån skolans värdegrund 

(Lpo94). Den yttre kontrollens syfte är att skolmiljön ska uppfattas som rättvis och 

demokratisk av eleverna, till exempel att eleverna känner sig trygga och respekterade, att 

eleverna blir rättvist behandlade och att alla är lika värda. För att läraren ska uppleva att den 

yttre kontrollen fungerar ska de känna att de har personligt ansvar för alla elevers delaktighet i 

lärandeprocessen, samarbete med övriga vuxna i skolan samt att de bör känna en tilltro till 

skolmiljöns förmåga och möjligheter för alla elever. Inre frihet föds i dialogen mellan lärare 

och elev och etableras i det ömsesidiga förtroendet. För att den inre friheten ska fungera krävs 

en ständig dialog mellan vuxna och elever. Lärarnas förmåga att kommunicera med eleverna 

är därför av största vikt, till exempel att de inger förtroende, tar sig tid att lyssna, är lyhörda 

och kan bemöta och förstå elevernas reaktioner i olika sammanhang. Målet med den yttre 
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kontrollen och inre friheten är att skapa en situation som eleverna upplever som rättvis och 

jämlik i lärandeprocessen. 

 

Dysthe (1996) menar att det finns tre olika villkor för lärande. Äkta engagemang, delaktighet 

och höga förväntningar. Med äkta engagemang menas att eleverna ska vara intresserade av 

och engagerade i det innehåll och det ämne som undervisas i. Dysthe (1996) menar dessutom 

att eleverna också måste vara engagerade i aktiviteter som de verkligen kan lära sig något av 

för att skapa äkta engagemang. Det finns tre olika villkor för ett äkta engagemang. Läraren 

anser att eleverna har något att bidra med och visar eleverna detta. Eleverna ska se en 

koppling med det de lär sig och det verkliga livet. Eleverna har kontroll över sina 

inlärningsmål och lärarens inlärningsmetoder. 

 

Dysthe (1996) menar vidare att språket har, för elevers delaktighet, en viktig roll i lärandet för 

att eleverna ska koppla mellan ny och tidigare kunskap. Läraren måste skapa tillfällen för så 

många som möjligt att använda språket aktivt, genom att skriva och att samtala. Skrivandet 

har den fördelen att alla elever kan formulera både tankar och åsikter samtidigt. Även de 

tillbakadragna och tysta eleverna får en bra möjlighet att använda sig av språket i skrift. 

Viktiga faktorer för lärande är samspel och dialog. 

 

Författarinnan menar att högt ställda förväntningar är ett viktigt villkor för lärande och 

genom att ställa både höga krav och höga förväntningar kan det villkoret uppfyllas. Det är 

dock viktigt hur dessa förväntningar kommer till uttryck. Ett sätt är att läraren ställer 

autentiska frågor, frågor som inte på förhand har några givna svar, och tar elevernas svar på 

allvar. Då läraren visar att det som eleverna tänker, säger och skriver är intressant och värt att 

kommentera ökar elevernas självrespekt. Dysthe (1996) kommer fram till att då läraren har 

höga förväntningar på eleverna och deras bidrag tar eleverna till sig ny kunskap som de 

integrerar till sina befintliga kunskaper. 

 

2.1.6. Varför behövs lärande? 

Säljö (2000) diskuterar lärande ur ett historiskt perspektiv. Han menar att med samhällets 

förändringar de senaste 100 åren uppstår nya behov av kunskaper. De förändringarna ställde 

nya krav på både form och innehåll i skolundervisningen. Skolans uppgift blev att förmedla 

valda delar av detta snabbt växande kunskapsstoff till nya generationer. Relationen mellan 

skolans verksamhet och det komplexa samhället blir allt mer indirekt. Förr var utbildningen 
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mer yrkesspecifik medan lärandet idag är mer allmänt inriktat. Dagens obligatoriska skolplikt, 

fram till skolår nio, ger alla elever allmän grundkunskap som behövs inför framtidens 

yrkesval. Lärandet i skolan måste vara under ständig förändring parallellt med samhällets 

förändringar. 

 

I Lpo94 står det beskrivet att skolans uppdrag är att främja individens lärande. Skolan ska 

därigenom förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Att främja lärande förutsätter 

en aktiv diskussion om kunskapsbegreppet. Kunskap kan uttryckas i olika former såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa former förutsätter ett samspel med varandra för 

att skapa ett lärande där formerna balanseras och blir en helhet. Även i Skolverkets rapport, 

Attityder till skolan 2000, står det att skolans uppdrag är att främja lärande. Lärandet är en 

social process mellan elever och lärare som är av central betydelse för att individen ska 

tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. Genom studierna skall eleverna skaffa sig en 

grund för ett livslångt lärande. 

 

Livslångt lärande vilar på två principer enligt Anders Söderlund (2000). Den första principen 

är att individens lärande pågår hela livet och den andra principen är att lärande inte enbart 

sker inom olika utbildningar utan även i vardagen och i arbetslivet. Författaren diskuterar 

huruvida uttrycket livslångt lärande kan ses som ett uttryck för ett bildningsideal eller en 

utbildningsideologi. Skolverket visar tydligt i Det livslånga och livsvida lärandet från 2000 

att det sker en reformering av utbildningssystemet. Formella utbildningar ska lägga en grund 

för ett livslångt lärande. Även den enskilde individens ansvar ökar genom att ständigt vara 

beredd på att öka sin kompetens och visa ökad flexibilitet i arbetslivet. Söderlund (2000) 

menar att detta implicerar en syn på den lärande med tydliga kopplingar till det 

konstruktivistiska tänkandet, där individens förmåga att aktivt söka och skapa kunskap 

understryks. 

 

2.1.7. Didaktiska val 

Det var historikern Johann Amos Comenis som på 1600-talet bidrog till att didaktiken1 

etablerades på allvar. Hans grundtanke var att undervisning skulle utgöras av dels innehåll 

(vad) och dels metod (hur). Detta kan vi se som ursprunget på de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför. Dysthe (1996) menar att de didaktiska val som läraren gör i 
                                                 
1 Didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik (Nationalencyklopedin, 
2006). 
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undervisningssituationen, vilket beror på vilken inlärningssyn läraren har, får olika 

konsekvenser för inlärningen. Författarinnan har i sina empiriska studier kommit fram till att 

skrivande och samtalande ska praktiseras inom ramen för det flerstämmiga klassrummet för 

att skapa den högsta möjliga inlärningspotentialen. 

 

Att ge läxor är en pedagogisk metod att använda sig av för att stimulera elevernas lärande 

anser vissa lärare. Carlgren & Marton (2000) menar att ge meningslösa läxor kan vara 

förödande för lärandet. Syftet med att ge läxor och läxornas innehåll är avgörande för om det 

stimulerar lärandet eller inte. Användningen av en metod blir meningsfull endast i förhållande 

till ett syfte. Problembaserad inlärning, eller problembaserat lärande2 (PBL), är en annan 

pedagogisk metod som används i skolan. Författarna anser att det beror på vilket syfte som 

vill uppnås med undervisningen och vad läraren har tänkt sig att eleverna ska lära sig om 

metoden främjar elevernas lärande eller inte. Lärandet ska utgå från kunskapsbehoven för att 

eleverna ska begripa och agera i verkliga situationer. Eleverna arbetar ofta i små grupper med 

handledning av läraren. Tanken är att genom självständigt lärande ska eleverna orientera sig 

fram i informations- och kommunikationssamhället. Författarna diskuterar för- och nackdelar 

med helklassundervisning, gruppsamarbete, datorstödd inlärning och projektorganiserade 

studier och kommer även här fram till de att de didaktiska val läraren gör beror på vilket syfte 

med undervisningen som läraren har. Säljö (2000) menar att metoden i problembaserat 

lärande går ut på att eleven använder så kallade fall eller problem. Metoden bygger på att 

eleven ska själv upptäcka kunskapen. Metoden sätter eleven i centrum för lärprocessen. Syftet 

med problembaserat lärande är att eleven själv konstruerar sin kunskap, men om det finns 

redan givna svar på problemet skapas ingen ny kunskap. Att utveckla kunskap måste vara en 

kreativ process. Vi vill citera Carlgren & Marton (2000) i detta stycke: 

 
”Det som är föremål för didaktiska diskussioner är urvalet av innehåll. Frågan om vad eleverna 

egentligen lär har traditionellt inte varit en av didaktikens frågor” (Carlgren & Marton 2000, s 123). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Samlingsbenämning på utformning av utbildningssituationer som fokuserar utveckling av de studerandes 
självständiga lärande (Nationalencyklopedin, 2006). 
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2.2. Åtgärdsprogram 
 

Vi kommer att redogöra för åtgärdsprogrammets historik, beskriva vad ett åtgärdsprogram är 

och i vilka sammanhang ett åtgärdsprogram kan användas. Detta anser vi är nödvändig 

information för att läsaren lättare ska förstå vårt resonemang i vår analys av och diskussion 

kring vår undersökning. 

 

2.2.1. Åtgärdsprogrammets historik 

Redan 1974 formades begreppet åtgärdsprogram av SIA-utredningen, Utredningen om 

skolans inre arbete (SOU 1974:53). I utredningens förslag stod det att eleven själv skulle vara 

aktiv part både i analysen av sina egna svårigheter i skolan och i åtgärdsarbetet. Som en följd 

av SIA-utredningen infördes krav i Lgr 80 att åtgärderna skulle riktas både mot 

undervisningen och mot hela skolsituationen så att eventuella brister i både lärares och 

rektorers arbete skulle kunna åtgärdas (Skolverket, 2003). 

 

I och med skolans övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning under 1990-talet 

har betydelsen av att nå målen för utbildningen ökat och så också vikten av dokumentation, 

kan vi läsa i Skolverkets (2003) rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i 

grundskolan. Rapporten skriver vidare att sedan 1994 utgör kanske utvecklingssamtalen den 

viktigaste förbindelselänken mellan hem och skola. Av det skälet bör de också spela en 

väsentlig roll i samband med att åtgärdsprogram upprättas. Bengt Persson (2001) menar att: 

 
”Begreppet åtgärdsprogram används för att beteckna den dokumentation och planering som görs för 

elever i behov av särskilt stöd” (Persson, 2001, s 120). 

 
Kravet på åtgärdsprogram skrevs dock inte in i Grundskoleförordningen förrän 1995. Sedan 1 

juli 2000 är det en skyldighet att åtgärdsprogram ska upprättas för elever som är i behov av 

särskilt stöd och det är sedan dess reglerat i samtliga förordningstexter. 

 

Sedan den 1 juli 2006 gäller följande: 

Ändring i grundskoleförordningen (1994:1194) 

5 kap. 

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

har svårigheter i skolarbetet. 

Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av rektorn, om inte något annat följer av 5 och 10 §§. 
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Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. 

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

utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna 

skall följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogram utarbetas. (SFS 

2006:205) 

 

Persson (2001) kommer fram till att det var SIA-utredningen som menade att orsakerna till 

elevens svårigheter borde sökas i undervisningsmiljön och inte enbart hos den specifike 

eleven. Det var alltså inte elevens brister i första hand som skulle åtgärdas eller kompenseras 

utan det var skolans verksamhet och organisation som skulle åtgärdas och utvecklas för att bli 

stimulerande för eleven. Elevens problematik skulle ses i ett helhetsperspektiv. Åtgärderna 

skulle alltså beskriva vad som erfordrades på dels individnivå och dels på grupp- och 

organisationsnivå. Det var av största vikt att eleven själv och hans eller hennes 

vårdnadshavare skulle ta en aktiv del i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. 

 

2.2.2. Vad är ett åtgärdsprogram? 

Ett åtgärdsprogram är ett dokument som innehåller en problembeskrivning och förslag till 

åtgärder och är till för elever i behov av särskilt stöd. Det är skolans rektor som har 

huvudansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas. Det är ofta klassläraren själv som 

identifierar problemen eller föräldrarna som kontaktar klassläraren och önskar särskilt stöd för 

sitt barn. Klassläraren gör en bedömning av att eleven inte uppnår målen enligt kursplanerna i 

undervisningen. I ett internt möte diskuterar sedan klassläraren tillsammans med rektorn, 

arbetslaget och specialpedagogen problemen och då görs oftast ett förslag till åtgärdsprogram. 

Förslaget tas med till ytterligare ett möte och då deltar även föräldrarna och i vissa fall även 

eleven (Skolverket, 2003). 

 

Lisa Asp-Onsjö uttalar sig i en artikel i Skolvärlden (nr 18, 2006) om att enkla handfasta 

åtgärdsprogram ofta är de som fungerar bäst för att eleven ska uppnå skolans mål. Lärare 

lägger ofta ned onödigt mycket arbete på omfattande åtgärdsprogram som riskerar att sluta 

som hyllvärmare. Många har inte fått någon utbildning i att skriva åtgärdsprogram och tycker 

att det är svårt. Lärarna fokuserar ofta på elevens funktionsnedsättning och både pedagogiken 

och miljön glöms ibland helt bort. Författarinnan har kommit fram till att varken föräldrar 

eller elever oftast inte har något inflytande över vad som ska skrivas i åtgärdsprogrammet 
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trots att lärarna är väl medvetna om att det är svårt att lyckas om de inte är med och utformar 

åtgärdsprogrammet. Ofta har skolans personal redan kommit överens om innehållet innan 

föräldrar och elever ges möjlighet till inflytande. Samtalen handlar då bara om att få dem att 

samtycka till de redan föreslagna åtgärderna. Elever med stora svårigheter kan fungera bra i 

sin klass om föräldrar och elever bjuds in till en öppen dialog. Det kan då skapas en 

inkluderande skola där elever med olika förutsättningar och behov kan jobba tillsammans i 

arbetet med åtgärdsprogram. 

 

Gunnel Larsson-Swärd (1999) menar också att både eleverna och föräldrarna bör vara med 

när åtgärdsprogrammet skrivs för att på bästa sätt föra eleven framåt i utvecklingen och för att 

bli mer delaktiga i sitt barns lärande. Lärarna får då bättre kontakt med elevens föräldrar och 

därmed också en bättre kontakt med eleven. Ibland kan även andra representanter från 

Elevhälsan närvara, till exempel skolpsykolog och kurator. Enligt Larsson-Swärd (1999) 

behövs specialpedagogisk kunskap i upprättandet av ett åtgärdsprogram. Specialpedagogen 

har kunskap om hur barn generellt beter sig olika utvecklingsskeenden och kunskaper om 

avvikelser i barns normala utveckling. Åtgärdsprogrammet skrivs ut och samtliga deltagare 

får en kopia av detta. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande tillsammans med lärare, 

elev och föräldrar. Denna uppföljning sker varje månad för att få en bra studiegång. Nya 

åtgärdsprogram bör upprättas om något har ändrats och ett stort mål som läraren, eleven och 

föräldrarna försöker eftersträva är att åtgärdsprogrammet avskaffas. Detta sker när målen är 

uppnådda eller när läraren anser att situationen för eleven har förbättrats så mycket att 

åtgärdsprogrammet inte är nödvändigt. För eleven och läraren är detta också en tidskrävande 

process som kan ta värdefull tid från den övriga undervisningen. Därför försöker lärare, elev 

och förälder åtgärda de problem som finns nedskriva i åtgärdsprogrammet så fort som möjligt. 

 

2.2.3. När används åtgärdsprogram? 

Persson (2001) menar att så fort en elev börjar visa några typer av svårigheter i skolan bör ett 

åtgärdsprogram upprättas. Det kan vara att eleven har språksvårigheter, 

koncentrationsstörningar, är allmänt svagpresterande i något av skolans ämnen, har kognitiva 

svårigheter eller psykologiska problem. Författaren understryker vikten av de grundliga 

överväganden som måste göras i samband med att eleven får tillgång till specialpedagogiska 

insatser och att det ska klart framgå hur skolan ska hjälpa eleven att komma tillrätta med sina 

problem. Enligt Larsson-Swärd (1999) är det viktigt att man måste se till hela barnets 

omgivning för att avgöra om eleven är i behov av särskilt stöd och för att kunna upprätta ett 
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bra åtgärdsprogram för eleven. Det första steget är att utforska vilket eller vilka behov som 

den enskilda eleven har utifrån det beteende som eleven har visat. Ett åtgärdsprogram bör 

upprättas så fort som möjligt eftersom eleven kan lätt tappas bort vid lärarbyte och stadiebyte 

vilket kan leda till att man får börja om från början med stödinsatserna och kartläggningen av 

eleven. Åtgärdsprogram kan användas på alla elever i skolan och är ett utmärkt sätt att 

individualisera och utveckla den enskilde eleven. 

 

Britta Liljegren (1991) har ett annat intressant synsätt på åtgärdsprogrammets användande. 

Hon anser att åtgärdsprogram med fördel kan användas till helklasser, arbetslag eller till hela 

rektorsområden. Hon menar att på det viset kan åtgärdsprogrammen användas som ett stöd för 

att uppnå pedagogernas olika gemensamma uppsatta mål inom arbetslaget. Även Per Måhl 

(1998) har en intressant idé om åtgärdsprogram. Han menar att man bör dela in 

åtgärdsprogram i två grupper. Ett större, prioriterat åtgärdsprogram som först och främst 

skulle vara till för elever som har problem att nå målen i kärnämnena och som är 

svagpresterande i övriga ämnen. Alla lärare ska då samverka vid utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet och till exempel ersätta undervisningen i samhällsorienterade och 

naturorienterade ämnen med läs-, skriv- och räkneundervisning. Han menar att det är svårt att 

tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Det 

mindre åtgärdsprogrammet skulle vara till för elever som inte nått de lokala målen i något 

eller några ämnen, till exempel slöjd, bild eller kemi. I detta åtgärdsprogram ska då en eller 

flera lärare ansvara för upprättandet av åtgärdsprogrammet. 
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3. Metod 
 

3.1. Tillvägagångssätt 
 

I vår metoddel börjar vi med att jämföra den kvantitativa med den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Vi beskriver och diskuterar begreppen validitet och reliabilitet. Vi 

redogör för vårt val av metod utifrån vårt syfte med undersökningen, vårt urval av de 

tillfrågade samt undersökningens genomförande och enkätens utformning. Vi klargör också 

de etiska övervägandena vi gjort och hur vi har sökt efter relevant litteratur till vår uppsats. Vi 

har valt att i den här delen av uppsatsen föra en löpande diskussion, för att få en nära koppling 

mellan den skrivna texten, våra val och argumentation utifrån dessa. 

 

3.1.1. Kvantitativt eller kvalitativt 

Jan Trost (2001) påstår att syftet med studien är avgörande för vilken metod man bör använda 

sig av i sin undersökning, den kvantitativa eller den kvalitativa metoden. 

Skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod, menar Trost (2001), är att en 

kvantitativ undersökning behandlar siffror, i direkt eller i överförd betydelse. I ett kvantitativt 

tänkande används variabelvärden som till exempel längre, fler eller mer. I motsatsen, ett 

kvalitativt tänkande, försöker man förstå och hitta mönster. Trost (2001) menar vidare att 

metoderna ofta går bra att kombinera med varandra. Vår egen slutsats av detta resonemang 

blev att kvantitativt tänkande bygger på mängd där ett större underlag eftersöks för att få 

förståelse. Det kvalitativa tänkandet bygger istället på djupet för att få förståelse av ett 

problem. Vårt huvudsakliga syfte var att få en bred bild av lärares syn och därför valde vi en 

kvantitativ enkätstudie som datainsamlingsmetod i vår C-uppsats. 

 

3.1.2. Val utifrån syftet 

Syftet med vår undersökning var att få en bred bild av lärares syn på åtgärdsprogram som 

verktyg för elevers lärande i grundskolans senare år. När vi diskuterade vårt val av metod 

fördjupade vi oss i intervju och enkät som metod till vår uppsats. Vi såg många olika fördelar 

och nackdelar med att använda oss av både intervjuer och enkäter. 

 

Utifrån vårt syfte såg vi fler fördelar med enkätmetoden eftersom den når ut till fler personer 

än vad en intervjustudie skulle göra. Intervjuer blir oftast mer djupgående men ger inte en så 
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bred inblick av hur lärare ser på åtgärdsprogrammet. Vår uppfattning blev att intervjuer är en 

mer tidskrävande metod både att genomföra och att analysera. Genom att använda oss av 

enkätmetoden fick vi möjlighet att nå ut till ett stort antal lärare på betydligt kortare tid än vad 

intervjuer skulle ta vilket resulterar till att vi fick en bred bild av många lärares syn på 

åtgärdsprogrammet. Ett problem med enkätmetoden upplevde vi var att den är i hög grad 

syftesberoende. Frågorna blir från början starkt kopplade till syftet och måste därför vara 

noggrant genomtänkta, vilket vi kände var relativt tidskrävande. När vi har delat ut enkäten 

går inte frågorna att ändra eller som Guy Karnung (2006) uttryckte sig: ”Lagt kort ligger.” 

 

3.1.3. Population och urval 

Vårt syfte förklarar tydligt vilken population3 vi vänder oss till, lärare i grundskolans senare 

år. När vi började våra diskussioner omkring själva urvalet tänkte vi göra 

enkätundersökningen bland lärare endast på en 7 – 9 skola. När vi informerade oss om hur 

många lärare som jobbade på den skolan kände vi att urvalet kanske inte skulle bli nog stort 

för att kunna göra tillräckligt breda analyser av de svar vi skulle få in. Vi beslöt oss då för att 

kontakta ytterligare en skola för att få ett större urval. Undersökningen gjordes slutligen på två 

kommunala grundskolor för skolåren 7 – 9 i två olika kommuner i Mellansverige. På den ena 

skolan finns det närmare 500 elever och 60 lärare och på den andra skolan finns det ungefär 

525 elever och 60 lärare. Trost (2001) skriver att med ett representativt urval menas att var 

och en av de utvalda motsvarar en del av hela populationen så att en liten del av dem i sin tur 

representerar alla de övriga. Vi anser därför att vårt urval är representativt på dessa två skolor. 

Lärarna har en jämn åldersfördelning och en jämn fördelning mellan könen. 

 

3.1.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom kvantitativ forskning som är viktiga att 

eftersträva till så hög grad som möjligt i en enkät för att få ett så bra resultat som möjligt. Det 

är inte tillräckligt att bara uppfylla det ena begreppet. Dels gäller det att få fram tillförlitlig 

information som mäter det som var avsett att mätas utifrån undersökningen syfte och dels 

handlar det om hur själva undersökningen genomförs. Både frågornas formulering och 

formulärets utseende hänger samman med både validiteten och reliabiliteten hos 

undersökningen (Trost 2001). 

 
                                                 
3 population (senlat. popula´tio 'befolkning', ytterst av lat. po´pulus 'folk'), vid statistiska undersökningar hela 
den mängd individer (objekt, element) som man studerar (Nationalencyklopedin, 2006). 
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Med validitet menas undersökningens giltighet, att den mäter det som är avsett att mätas, 

enligt Trost (2001). Vi har i vår undersökning formulerat varje fråga i enkäten så att de är 

relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Vår avsikt har varit att undersöka lärares syn 

i allmänhet på åtgärdsprogrammet som verktyg i skolan för elevernas lärande. Samtliga våra 

frågor berör detta ur olika infallsvinklar. Av den anledningen menar vi att vår undersökning 

har en hög grad av validitet. 

 

Reliabiliteten, menar Trost (2001), mäter enkätens tillförlitlighet. Risken för slumpinflytelser 

bör minimeras, genom att till exempel de tillfrågade ska frågas på samma sätt, i samma 

situation och vid samma tillfälle. Trost (2001) menar att med hög reliabilitet hos en 

undersökning ska samma undersökning vid ett annat tillfälle ge samma resultat. Författaren 

delar in begreppet i fyra olika komponenter. Kongruens avser likheten mellan frågorna som 

avser att mäta samma företeelse. I vår enkät undersöker vi lärares syn på åtgärdsprogram som 

ett verktyg för elevers lärande i grundskolans senare år. Därför berör samtliga frågor lärares 

syn på verktyget åtgärdsprogram utifrån olika infallsvinklar. Precision handlar om vårt sätt att 

registrera svaren, hur de tillfrågade uppfattar frågorna men även hur de markerar svaren i 

enkätformuläret. Vi har valt att ha sex olika svarsalternativ på samtliga frågor förutom de 

första demografiska frågorna samt den sista öppna frågan. Objektivitet rör uppfattningen hos 

dem som registrerar svaren på frågorna. Om de registrerar samma svar på samma vis är 

objektiviteten hög i undersökningen. Av den anledningen anser vi att det är av största vikt, 

framförallt för analysarbetet, att svarsalternativen är de samma på övervägande antalet av 

frågorna. Den sista komponenten som författaren diskuterar är konstans. Det tar upp 

tidsaspekten i undersökningen och utgår från att fenomenet eller attityden inte ändrar sig. 

 

Vi har, när vi utformat enkäten, haft dessa fyra komponenter i åtanke. Både vad det gäller 

frågeformuleringarna, enkätens layout och det sätt vi har bearbetat och analyserat den 

information vi samlat in har vi tagit hänsyn till de aspekter vi har behandlat i ovanstående 

stycke. Vi har i vår undersökning eftersträvat att få en hög grad av reliabilitet. 

 

3.1.5. Undersökningens genomförande 

Vi startade vår undersökning genom att ta kontakt med respektive rektor på vardera skola per 

telefon. Vi presenterade oss, berättade att vi ska skriva en C-uppsats, dess syfte och att vi ville 

göra ett besök för att få genomföra en enkätundersökning med lärarna. Rektorerna på 

respektive skola var båda positiva och vi fick förslag på lämpliga veckodagar då lärarna hade 
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gemensam tid för att ta emot oss. Några dagar efter telefonsamtalen skickade vi per post ut 

missivbreven till rektorerna och bekräftade vilken dag vi tänkte göra ett personligt besök på 

respektive skola. Vi hade planerat att åka till skolorna och personligen dela ut enkäterna till 

lärarna. Enkäterna skulle samlas in vid samma tillfälle som de delades ut eftersom det externa 

bortfallet blir mindre då, enligt Karnung (2006). På den ena skolan gick detta som planerat 

men inte på den andra skolan. Där fick vi lämna enkäterna till rektorn utan att träffa lärarna 

och hämta enkäterna en vecka senare. 

 

 

3.2. Enkätens utformning 
 

3.2.1. Missivbrevet 

Enligt Trost (2001) bör missivbrevet vara frågeformulärets förstasida på själva enkäten så den 

inte tappas bort. Vi gjorde det kortfattat, konkret och tydligt och utformade det på ett 

inbjudande vis anser vi själva. Om det blir för långt tappar läsaren intresset och struntar 

kanske i att överhuvudtaget fylla i enkäten. I missivbrevet berättade vi vilka vi är och vi 

beskrev vad vårt syfte med undersökningen var. Vi skrev också att vi är 

universitetsstuderande från Örebro universitet som ska skriva vår C-uppsats där, vilket är 

anledningen till att vi vill göra enkätundersökningen. Vi beskrev hur vi kommer att hantera 

svaren vi får in och garanterade de tillfrågade fullständig anonymitet och konfidentialitet. Vi 

skrev också under missivbrevet med våra namn, telefonnummer och e-postadresser så de 

tillfrågade kunde ta kontakt med oss om de undrade över något. 

 

3.2.2. Enkätfrågorna 

Vi valde att utforma enkäten med fasta svarsalternativ för att få hela enkäten så strukturerad 

som möjligt, enligt Trosts (2001) rekommendationer, med undantag för den sista öppna 

frågan. Vi bestämde oss för att skapa en enkät som är lättförstålig, tydlig och strukturerad i sin 

utformning. För att uppnå detta delades enkätfrågorna upp i olika block. Vi använde oss av 

vårt syfte som en överskrift till enkäten. Enligt Karnung (2006) är en snygg och välutformad 

enkät ofta en enkät med mindre bortfall på vilket är en aspekt som man självklart eftersträvar. 

För att uppnå detta är frågorna i enkäten viktiga och de ska vara av lättförstålig karaktär. En 

lång, svår och komplicerad fråga leder ofta till ”vet inte” som svar och det är inte vad man är 

ute efter. Två frågor i en är ofta en fälla som många fastnar i, vad läsaren svarar på då är 
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förmodligen endast en av frågorna och resultaten blir inte tillräckligt tillförlitliga. Känsliga 

frågor bör undvikas för att minska både det interna och externa bortfallet i enkäten. Med 

internt bortfall menas att det är endast vissa frågor i enkäten som inte blir besvarade medan 

externt bortfall betyder att hela enkäten blir obesvarad. 

 

Enligt Trost (2001) är standardisering av svarsalternativen en viktig aspekt i enkäten. Olika 

svarsalternativ kan försvåra bearbetning och analysering av enkäten. De tillfrågade får även 

svårigheter att besvara frågorna. För att skapa en enkät som är standardiserad menar 

författaren att situationen för de tillfrågade ska vara densamma när enkäten besvaras. Standard 

betyder avsaknad av variation så samtliga frågors utformning och svarsalternativ ska även de 

vara desamma. Om inte så är fallet försvåras möjligheten att göra jämförelser mellan svaren i 

analysarbetet. 

 

Både Karnung (2006) och Trost (2001) anser att inleda en enkät med faktafrågor, t.ex. kön, 

födelseår och år av arbetslivserfarenhet är lämpligt och det var idéer som vi använde oss av. 

De tre första frågorna i enkäten är demografiska frågor som berör just dessa tre 

frågeställningar. Anledningen till att vi ville ha med dessa frågor var att vi ville kunna göra 

jämförelser mellan de olika variablerna i olika frågeställningar. Vi har också valt att inte göra 

några jämförelser skolorna emellan eftersom det externa bortfallet på den ena skolan blev 

stort. 

 

Det andra blocket med frågor, 4 – 8, som vi konstruerade var attitydfrågor där den tillfrågade 

får göra personliga ställningstaganden. Fråga 4 ”Har du upprättat åtgärdsprogram under denna 

termin?” kunde de tillfrågade svara ”Ja” eller ”Nej” på och om svaret blev nekande fortsatte 

de till fråga 9. I frågorna 5 – 8 undrar vi hur många elever som lärarna har skrivit 

åtgärdsprogram åt, hur många av dem och deras vårdnadshavare som har engagemang och hur 

många som når målen i sina åtgärdsprogram. I dessa frågor fick vi ett stort internt bortfall på. 

Så här i efterhand förstår vi att anledningen till detta kan vara att terminen inte är slut ännu så 

lärarna har inte någon klar uppfattning om detta när de svarar på enkäten. Av den anledningen 

har vi valt att inte analysera dessa frågor mer än att diskutera detta endast här i detta stycke. 

 

Frågorna under följande block (9 – 12) är påståenden som är kopplade till elevens lärande. 

Svarsalternativen till dessa frågor är fasta och graderade mellan 1 – 5 där 1 är ”instämmer inte 

alls” och 5 är ”instämmer fullständigt”. Det finns även ett sjätte alternativ som är ”vet inte”. 
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Dessa frågor har vi med för att i vårt syfte med undersökningen är en viktig del just att 

undersöka åtgärdsprogrammet som verktyg för elevers lärande. 

 

Under nästa block är frågorna 13 – 24 kopplade till åtgärdsprogrammet som dokument och 

svarsalternativen är även här fasta med samma graderingar som i föregående block. Dessa 

frågor tycker vi är relevanta när vi undersöker lärares syn på åtgärdsprogram. En stor del av 

lärarnas arbetstid används till administrativt arbete och däribland till att upprätta, planera och 

uppfölja åtgärdsprogram. 

 

Trost (2001) menar att det alltid är bra att avsluta en enkät med en öppen kravlös fråga. Den 

tillfrågade kan då avreagera sig, om irritation finns, och vi kan också få goda idéer när vi ska 

tolka och analysera det insamlade materialet. Vår sista enkätfråga gav de tillfrågade möjlighet 

att ge sina synpunkter på undersökningen, dess frågor eller övriga kommentarer till 

åtgärdsprogram. En öppen fråga innebär att den tillfrågade själv formulerar svarets längd och 

den typ av innehåll som svaret tar upp. 

 

3.2.3. Etiska överväganden 

Vi har läst Vetenskapsrådets (2003), Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, och har utifrån denna skrift funderat på vilka överväganden 

vi var tvungna att göra när vi utformade vår enkät. Forskningskravet innebär att samhället har 

ett krav på att forskning bedrivs, inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. För oss 

innebar det bland annat att våra frågeformuleringar behövde vara noggrant genomtänkta. 

Vetenskapsrådet (2003) skriver att det är fyra huvudkrav som ställs på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att undersökningsdeltagarna blir informerade om vilken 

uppgift de har i projektet och vilka villkor som gäller för dem. I missivbrevet som vi bifogade 

vår enkät informerade vi om från vilket universitet och institution vi kom, våra namn, 

telefonnummer och e-postadresser samt vårt syfte med undersökningen. Vi talade om för 

skolledningen muntligt att det var frivilligt att delta för lärarna i undersökningen. På det viset 

uppfyllde vi samtyckeskravet via skolledningen till att genomföra undersökningen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi inte har någon fråga med i enkäten som kan 

identifiera deltagaren. Våra demografiska frågor berör endast kön, födelseår och antal år inom 

det nuvarande yrket. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, uppfylldes genom att de uppgifter vi 

fick in endast har använts för vår egen forskning och redovisas endast här i vår uppsats. Det 
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finns inte något som har använts varken i kommersiellt eller i annat vetenskapligt 

sammanhang. I Vetenskapsrådets (2003) slutliga rekommendationer står det att 

undersökningsdeltagarna ska tillfrågas om de är intresserade av att få veta var 

forskningsresultaten kommer att publiceras. I det bifogade missivbrevet skriver vi att vår 

färdiga uppsats kommer att skickas till skolan och på det viset, menar vi, att alla deltagare kan 

ta del av resultatet. Vi anser därmed att vi gjort relevanta etiska överväganden både när vi 

genomfört och utformat vår undersökning. 

 
3.2.4. Litteratursökning 

När vi letade efter litteratur till vårt arbete letade vi främst på Örebro universitets bibliotek 

men även vid Nora och Lindesbergs kommunala bibliotek. Vi har även använt oss av 

databasen ERIC (Education Resources Information Center) för att hitta relevant litteratur och 

forskning inom vårt område. De sökord som vi har använt oss av är åtgärdsprogram, lärande 

och kommunikation, särskilt stöd, stödåtgärder, mm. Vi hittade en hel del böcker om lärande 

men tidigare forskning om åtgärdsprogram var svårare att få tag på. 

 

3.2.5. Bearbetning av data 

När vi bearbetade och analyserade vår enkät använde vi oss av Microsoft Excel 2003 och 

WinSTAT som är ett insticksprogram till Microsoft Excel. Vi anser att WinSTAT och 

Microsoft Excel har underlättat vårt arbete med att göra diagram, tabeller och analyser. 
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4. Presentation och diskussion av resultatet 
 

Under denna del presenteras utfallet på våra påståenden och på våra frågeställningar utifrån 

vår enkät. Utfallen kommer till stor del presenteras i stapeldiagram med en förklaring till varje 

diagram. Under varje diagram finns en diskussion som belyser de viktigaste aspekterna i 

diagrammen. I vårt analysarbete har vi letat mönster och kategoriserat svaren. Vi har gjort 

jämförelser mellan kvinnor och män utifrån vissa frågeställningar, analyserat och presenterat 

svaren i diagramform. Vi har valt att föra en diskussion till varje diagram för att resultatet ska 

bli mer överskådligt och underlätta för läsaren. 

 

Vi har valt att inte analysera frågorna fem till åtta i enkäten eftersom dessa frågor har fått ett 

väldigt stort internt bortfall och ger oss inte någon relevant information att analysera. På fråga 

åtta har många kommenterat att de inte vet om eleverna når målen i sina åtgärdsprogram ännu 

eftersom terminen inte är slut ännu. 

 

För vår enkät hade vi valt två skolor med skolår 7 – 9 i två olika kommuner i Mellansverige. 

Vi lämnade ut 60 enkäter till lärarna på vardera skolan och det var vår förhoppning att få in 

cirka 100 enkäter totalt för att få en bra grund för analysarbetet. Av 60 lärare på den ena 

skolan svarade 39 på vår enkät vilket ger ett bortfall på 35 %. På den andra skolan lämnade 21 

av 60 lärare in enkäten vilket ger ett bortfall på 65 %. Totalt fick vi in 60 enkäter på båda 

skolorna vilket ger ett totalt bortfall på 50 %. Av de 60 enkäterna som vi fick in var 32 från 

kvinnor och 28 från män. Det stora externa bortfallet på den ena skolan tror vi kan bero på att 

vi inte fick träffa lärarna och att vi inte kunde samla in enkäterna vid samma tillfälle. 
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4.1. Åtgärdsprogram som verktyg och dokument 

Diagram 1

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

Instämmer
inte alls

Instämmer i
låg grad

Instämmer
varken eller

Instämmer i
hög grad

Instämmer
fullständigt

Vet inte

Svarsalternativ

Pr
oc

en
t (

%
)

Fråga 16

Fråga 17

Fråga 18

 
Diagram 1 visar det procentuella utfallet av följande påståenden, ”Åtgärdsprogram är ett 
användbart verktyg främst för eleven (fråga 16), läraren (fråga 17) eller vårdnadshavaren 
(fråga 18)”. 
 
 

Diagram 2
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Diagram 2 visar det procentuella utfallet av följande påståenden, ”Åtgärdsprogram är ett 
nödvändigt dokument för eleven (fråga 19), läraren (fråga 20) eller vårdnadshavaren (fråga 
21)”. 

 

 

I diagram 1 och 2 visar vi resultatet av lärarnas syn för vem (eleven, läraren eller 

vårdnadshavaren) åtgärdsprogrammet främst är till för ur olika aspekter. Detta ansåg vi var 

relevant för vårt syfte och vi ville försöka få reda på lärarnas uppfattning i dessa frågor. Vi 

menar att det kan ha stor betydelse för på vilket vis lärarna arbetar med åtgärdsprogram. Det 
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mönster vi fann i de frågorna som berör åtgärdsprogrammet som ett användbart verktyg 

respektive nödvändigt dokument var att 37 % respektive 40 % av lärarna instämde till hög 

grad att det främst var till för vårdnadshavarna. Vi anser att detta är häpnadsväckande siffror 

och funderar på vad anledningen till detta kan vara. En slutsats som vi drar är att lärarna anser 

att åtgärdsprogrammet är ett byråkratiskt dokument. Det är ett sätt att verkligen visa 

vårdnadshavaren att deras barn får stöd i undervisningen men det kanske också kan vara ett 

sätt för läraren att ”hålla ryggen fri” inför vårdnadshavaren för eventuella reprimander från 

kommunen och Skolverket. Lärarna anser att åtgärdsprogrammet är ett nödvändigt dokument 

mer än ett användbart verktyg för dem själva. Detta stärker ytterligare vårt ovanstående 

resonemang. Ett argument för detta kan vara att dokumentet följer med eleven och det ser vi 

som positivt för elevens fortsatta lärande vid eventuella lärarbyten eller byte av skola. 

Anledningen till att lärarna anser att åtgärdsprogrammet är ett nödvändigt dokument för 

eleven kan vara att eleven på ett tydligt sätt blir medveten om sina brister och vad han/hon 

behöver stöd med för att nå målen. Att lärarna ser att det är ett användbart verktyg för eleven 

tyder på att eleven blir medveten om att han/hon verkligen kan få extra hjälp och resurser i 

undervisningen. Att vi fått så många lärare som har svarat att de instämmer varken eller till att 

åtgärdsprogrammet är ett användbart verktyg eller ett nödvändigt dokument kan tyda på att 

lärarna är osäkra på åtgärdsprogrammets funktion i skolan. 
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4.2. Åtgärdsprogrammets betydelse för den pedagogiska verksamheten 

Diagram 3
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Diagram 3 visar medelvärdet av lärarnas svar på, ”Åtgärdsprogram har 
en stor betydelse för en god pedagogisk verksamhet på skolan  
(fråga 13)” och ”Åtgärdsprogram är ett effektivt verktyg för den 
pedagogiska verksamheten på skolan (fråga 14)”. 

 

 

Fråga 13 och 14 kan vi så här i efterhand känna att de kan uppfattas likadant. Här borde vi ha 

varit tydligare i våra frågeformuleringar och preciserat vad vi menar med ”god pedagogisk 

verksamhet” och ”effektivt verktyg”. För oss finns det en klar skillnad i uttrycken, men så är 

kanske inte fallet för alla. Med en ”god pedagogisk verksamhet” menar vi att alla lärare i 

arbetslaget genom samarbete på bästa sätt kan hjälpa alla elever att nå målen. 

Åtgärdsprogrammet som ”effektivt verktyg” ser vi som en konkret hjälp för elever i behov av 

särskilt stöd. När åtgärdsprogrammet fungerar som ett effektivt verktyg medför det en god 

pedagogisk verksamhet på skolan. Vi har därför sammanställt fråga 13 och 14 och anser att de 

är bättre att ses utifrån ett medelvärde. Diagram 3 visar att medelvärdet är 3,2 med en 

standardavvikelse på ±0,7. På denna fråga har tio lärare svarat ”vet inte”. Dessa svar finns inte 

redovisade i diagram 3. 

 

Som diagram 3 visar finns det en jämn fördelning mellan låg och hög grad till att merparten 

av lärarna instämmer i att åtgärdsprogrammet både har stor betydelse och är ett effektivt 

verktyg för den pedagogiska verksamheten. De lärare som har en pedagogisk utbildning och 

många år av yrkeserfarenhet är de som har svarat att de instämmer i hög grad enligt vår 

undersökning. Utav den anledningen har pedagogerna stor förståelse för hur 

åtgärdsprogrammet påverkar den pedagogiska verksamheten på skolan menar vi. De som har 
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svarat att de instämmer i lägre grad kanske inte har en pedagogisk utbildning bakom sig 

överhuvudtaget och förstår därför inte sambanden mellan åtgärdsprogram och en god 

pedagogisk verksamhet. Det kan vara obehöriga lärare och vikarier som arbetar i skolan och 

som har mindre erfarenhet av pedagogiskt arbete. 

 

4.3. Initiativtagare till åtgärdsprogram 

Diagram 4
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Diagram 4 visar det procentuella utfallet av följande påståenden, ”Den som oftast tar 
initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram är eleven (fråga 22), läraren (fråga 23) eller 
vårdnadshavaren (fråga 24)”. 

 

 

I diagram 4 frågade vi vad lärarna hade för syn på vem utav eleven, läraren eller 

vårdnadshavaren som oftast tar initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram. Här såg vi ett 

mycket tydligt mönster. De flesta hade svarat att det oftast var läraren själv som tar initiativet 

vilket stämmer med vad Skolverket (2003) kom fram till i sin rapport. Våra funderingar kring 

detta hamnar kring skolans och därmed också lärarens krav på att eleven ska uppnå målen 

enligt kursplanerna. Det är lärarna själva som vet vad eleven måste prestera för att nå målen 

eftersom det är framförallt lärarna som är insatta i vad styrdokumenten säger. Vi menar att det 

kan vara den starkaste och troligaste orsaken till att det är läraren som tar på sig det största 

ansvaret för att upprätta åtgärdsprogram. Nästan inga av lärarna anser att det är eleven som tar 

initiativet att upprätta ett åtgärdsprogram. Vi tycker inte att dessa siffror är häpnadsväckande 

då de flesta elever inte är insatta i de mål som ska uppnås eller inte alls bryr sig om vare sig 

sin skolgång eller sin utbildning. En stor del av lärarna anser att det inte är vårdnadshavaren 

som tar initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram. Anledningen till detta anser vi kan vara 
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att vårdnadshavarna varken har tid eller den kunskap som krävs. Vi tror att det är få föräldrar 

som vet vad som krävs för att deras barn ska nå målen i skolan. Det finns dock en liten del 

som instämmer till påståendet och detta anser vi är en intressant aspekt. Vi tror att det kan 

vara vårdnadshavare som själva är pedagoger, har hög utbildning eller helt enkelt är väldigt 

intresserade och engagerade föräldrar. 

 

4.4. Åtgärdsprogram som en tidskrävande process 

Diagram 5
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Diagram 5 visar svarsfrekvensen av påståendet ”Åtgärdsprogram kräver mycket tid som tas 
från den ordinarie undervisningen (fråga 15)” fördelat på kvinnor och män. 

 

 

Totalt är det 32 kvinnor och 28 män som besvarat denna fråga. Tretton kvinnor (41 %) och tio 

män (36 %) instämmer till hög grad och elva kvinnor (34 %) och fem män (18 %) instämmer 

fullständigt till påståendet. Tre kvinnor (9 %) och sju män (25 %) instämmer i låg grad till att 

åtgärdsprogrammen tar mycket tid från den ordinarie undervisningen. 

I diagram 5 lyder fråga 15 ”Åtgärdsprogram kräver mycket tid som tas från den ordinarie 

undervisningen”. Här upptäckte vi att påståendet kan missuppfattas på det viset att vi faktiskt 

påstår att det tar tid från den ordinarie undervisningen. Det kan vara så att det lika gärna tas 

tid från till exempel planeringstiden. Frågan kan också på det viset uppfattas som två 

påståenden i ett. Resultatet i vår undersökning visar att 75 % av kvinnorna instämmer i hög 

grad eller fullständigt medan bara 54 % av männen anser detsamma. Vi tror att denna sneda 

fördelning mellan könen kan bero på att i dagens samhälle finns det många som är 

dubbelarbetande, främst kvinnor. Många lärare lägger en del av sin planeringstid i hemmet 
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och vi tror att kvinnorna oftare har högre arbetsbelastning i hemmet och känner sig då mer 

pressade av att även hinna med planeringen av undervisningen från hemmet. En annan 

anledning att lärarna anser att åtgärdsprogram är tidskrävande kan vara att även uppföljningen 

kräver mycket av lärarnas tid. Utvärderingen visar om åtgärdsprogrammets stödinsatser har 

hjälpt eleven eller inte. Om inte så är fallet måste läraren ändra på stödinsatserna eller 

upprätta ett nytt åtgärdsprogram vilket kommer att bli ännu mer tidskrävande för läraren. 

Även Asp-Onsjö (2006) kommer fram till i sin undersökning att kvinnor lägger mer tid på 

åtgärdsprogrammens uppföljning än vad män gör. 

 

4.5. Åtgärdsprogrammets uppföljning 
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0

2

4

6

8

10

12

Kvinna Man

Kön

Sv
ar

sf
re

kv
en

s

Instämmer inte alls

Instämmer i låg grad

Instämmer varken eller

Instämmer i hög grad

Instämmer fullständigt

Vet inte

 
Diagram 6 visar svarsfrekvensen av påståendet ”Uppföljning av åtgärdsprogram är en viktig 
enskild del för elevers lärande (fråga 12)” fördelat på kvinnor och män. 

 

 

Totalt är det 32 kvinnor och 28 män som besvarat denna fråga. Elva kvinnor (34 %) och elva 

män (39 %) instämmer i hög grad till att uppföljning är viktigt för elevers lärande. Elva 

kvinnor (34 %) och nio män (32 %) instämmer fullständigt till detta påstående. 

Diagram 6 visar fördelningen mellan kvinnor och män och vad de anser om uppföljning av 

åtgärdsprogram som en viktig enskild del för elevers lärande. Vi ser att huvuddelen av 

svarsalternativen ligger jämnt fördelat på ”instämmer i hög grad” och ”instämmer 

fullständigt” för båda könen. Vi kan tolka detta som att lärarna, både kvinnliga och manliga, 

anser att det är viktigt att se hela åtgärdsprogrammet, från upprättandet till uppföljningen, som 

betydelsefullt för elevers lärande. Det är viktigt att lärarna tar sig den tiden att följa upp och 
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därmed också reflektera över vilka resultat som åtgärdsprogrammet konkret har gett den 

enskilde eleven. Utan en grundlig uppföljning av åtgärdsprogrammet kan läraren inte se hur 

eleven har utvecklats och uppnått de mål som har varit nedskrivna i åtgärdsprogrammet. Vårt 

resultat stämmer överens med Larsson-Swärds (1999) resonemang där hon lägger stor vikt vid 

kontinuerlig uppföljning för att fort kunna åtgärda de problem som finns nedskrivna i 

åtgärdsprogrammet. 

 

4.6. Åtgärdsprogrammets kortsiktiga mål 

Vår undersökning visar att 75 % av lärarna instämmer i hög grad eller fullständigt till att 

kortsiktiga mål i åtgärdsprogram ger bästa möjliga resultat för eleven. Vi anser att kortsiktiga 

mål för eleven kan motivera mera än att få långsiktiga mål att sträva mot. Eleven ser dessa 

kortsiktiga mål som möjliga att uppnå och stärker då elevens självkänsla. Asp-Onsjö (2006) 

har i sin studie kommit fram till att lärare ofta lägger ner onödigt mycket tid på att utforma 

alltför omfattande åtgärdsprogram. De slutsatser hon har dragit är att enkla och handfasta 

åtgärdsprogram är de som ger bäst resultat för eleven. 

 

4.7. Vanligaste anledningarna till åtgärdsprogrammens upprättande 

Diagram 7
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Diagram 7 visar svarsfrekvensen på frågan ”Vilken/vilka är den/de vanligaste anledningarna 
till att åtgärdsprogram upprättas? (fråga 25)”. 
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Enkätens sista block består av övriga frågor som är öppna icke strukturerade frågor. Fråga 25 

handlar om vilken uppfattning lärarna har som är den vanligaste anledningen till att ett 

åtgärdsprogram upprättas och det resultatet visar vi i diagram 7. Denna fråga har vi med för 

att få ett svar som på ett enkelt och tydligt vis talar om den generella uppfattningen bland 

lärarna. Störst svarsfrekvens fick ”Elevens individuella förmåga” och det var ett väntat 

resultat för oss. Personligen är vi överens med lärarnas generella uppfattning eftersom det är 

elevens förmåga, till exempel läs- och skrivsvårigheter, som tydligast och mest konkret visar 

sig i undervisningen. Andra svårigheter som kan visa sig kan vara, enligt Persson (2001), att 

eleven har språksvårigheter, koncentrationsstörningar, är allmänt svagpresterande i något av 

skolans ämnen, har kognitiva svårigheter eller psykologiska problem. I de flesta 

åtgärdsprogram fokuserar läraren på elevens brister istället för elevens positiva förmågor visar 

vår undersökning liksom Asp-Onsjö (2006) kom fram till i sin avhandling. Lärarna ser sällan 

till elevens intressen. En elev som har läs- och skrivsvårigheter kan lättare lära sig och därmed 

nå målen genom sitt intresse. Om eleven till exempel har musik som intresse bör han/hon få 

läsa och skriva om musik istället för något han/hon är helt ointresserad av. ”Elevens sociala 

situation” var ett alternativ som också fick hög svarsfrekvens. En elev som har sociala 

problem kan ha besvärligt att få stöd hemifrån och då kan det vara svårt för målen i 

åtgärdsprogrammet att få full effekt. Koncentrationsstörningarna kan visa sig konkret i att det 

är svårt för eleven att hänga med i tempot och tillgodogöra sig de kunskaper som läraren 

förmedlar i klassrummet. ”Lärarens didaktiska val i undervisningen” och ”Den pedagogiska 

relationen mellan lärare och elev” har tillsammans fått cirka tio svar. Vi menar att dessa två 

alternativ inte har fått så stor svarsfrekvens eftersom dessa påståenden är mer personligt 

riktade direkt till läraren. Många människor har svårt för att vara självkritiska och därmed se 

sina egna brister. ”Skolans organisation” har också fått cirka tio svar. Detta kan bero på att 

skolan inte har tillräckliga resurser att tillgå. Antalet pedagoger räcker inte till för att kunna 

dela in klassen i mindre grupper i undervisningen där elever i behov av särskilt stöd då kan få 

extra hjälp. Både Persson (2001) och Larsson-Swärd (1999) understryker vikten av ett gott 

samarbete med specialpedagoger. Det kan också vara att skolans lokaler är begränsade och 

därmed blir det stora grupper för pedagogen att arbeta med och det är inte alla elever som får 

det stöd som behövs. Under det öppna svarsalternativet ”Annat” fick vi olika svarsalternativ. 

Några av lärarna svarade att andra anledningar till att upprätta åtgärdsprogram kan vara 

närvarobrist och elevens brist på motivation. 

 

 

 34



4.8. Enkätens öppna avslutande fråga 

På fråga 26 där de tillfrågade kunde avsluta med att ge sina ”Övriga synpunkter på 

undersökningen, frågorna och övriga kommentarer till åtgärdsprogrammet” fick vi ett stort 

internt bortfall. Av 60 tillfrågade lärare var det endast fem stycken som skrev någon 

kommentar under denna fråga. Vi kan här reflektera över om det har någon betydelse om en 

öppen fråga finns med i enkätens början eller slut. Normalt kan det kännas som att börja en 

enkät med öppna, icke-strukturerade, frågor kan vara att föredra. Den tillfrågade har då 

fortfarande ork och motivation att skriva kommentarer och åsikter med egna ord. I slutet av en 

enkät vill kanske den som besvarat enkäten bli färdig och lägga enkäten ifrån sig. I vårt fall 

hade vi inte något annat val än att lägga den avslutande frågan sist i enkäten eftersom 

frågeställningen var sådan att vi bad om ”övriga åsikter och synpunkter”. 

 

De flesta av de synpunkter som vi fick in var mest negativa, till exempel ”Ibland känns det 

som att jag skriver ett åtgärdsprogram bara för att jag behöver underskriften. Jag tror inte på 

åtgärdsprogram”, ”Det är ett måste för oss lärare” och ”Åtgärdsprogrammet är mer som ett 

hot för att eleven verkligen ska förstå sin situation”. Dessa synpunkter förstärker resultatet i 

diagram 1 och 2 och vår diskussion till dessa diagram. Här blir det tydligt att vissa lärare 

känner sig tvungna att upprätta åtgärdsprogram fast de egentligen inte tror att det är ett 

effektivt verktyg. En annan synpunkt vi fick var ”Samtal är ibland tillräckligt”. Här kan 

läraren mena att i upprättandet av åtgärdsprogram kan relationen mellan läraren och elev 

hamna i en maktsituation. Eleven kan hamna i underläge när läraren bestämmer vad eleven 

måste uppnå. Det uppstår en monologisk kommunikation istället för en dialogisk 

kommunikation. Enligt ett sociokulturellt perspektiv är dialogisk kommunikation att föredra 

(Dysthe, 1996). Vi tolkar läraren på det viset att samtal mellan lärare och elev kan vara 

tillräckligt för att motivera eleven att nå sina mål. Vi fick dock in en positiv synpunkt som löd 

”Åtgärdsprogram är ett bra hjälpmedel för elevens utveckling”. 
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5. Diskussion 
 

5.1. Lärande genom åtgärdsprogram enligt lärandeteorierna 

Carlgren & Marton (2000) påstår att det inte finns några uppenbara förfaringssätt mellan 

tillvägagångssätt och resultat i undervisningen i skolan. Det finns inte några entydigt 

definierbara relationer mellan vilken kunskap man vill uppnå och vilket metod man då måste 

använda sig av. Lärarnas främsta uppgift är dock att bidra till att eleverna lär. De ska skapa 

miljöer för lärande, både genom att skapa sammanhang som ger lärandet en mening och även 

genom att utarbeta meningsfulla uppgifter åt eleverna. 

 

Vi menar att de didaktiska val som varje lärare gör beror till stor del på vilken syn på lärandet 

och vilken lärandeteori som den enskilde läraren har och arbetar utifrån. Med den 

behavioristiska synen på lärandet uppmuntras eleverna när de gjort något bra och beteendet 

blir på det viset förstärkt från läraren. Två centrala begrepp enligt Lindqvist (1999) i den här 

teorin är stimulans och respons. Den här teorin utgår från att eleven först lär sig något och 

sedan tänker och reflekterar över detta. Eleven ses som ett tomt kärl som fylls på. Elevens 

lärande genom åtgärdsprogram kan vi på ett sätt tolka som behavioristiskt. Eleven ska göra 

olika uppgifter, ofta i form av läxor. Eleven får stimulans av läraren genom att läraren 

motiverar eleven att göra uppgifterna. Att eleven klarar målen och får godkänt i ämnet är 

belöningen och responsen från läraren. 

 

Elevens lärande genom åtgärdsprogram enligt den konstruktivistiska teorin utgår från två 

centrala begrepp, elevens aktiva deltagande och samspel med omgivningen enligt Gunnarsson 

(1999). Inlärningsprocessen sker genom att eleven konstruerar sin egen kunskap i samspel och 

interaktion med andra. Eleven är aktiv medskapare av kunskap och får då förståelse av 

omvärlden och kan bygga och skapa meningsfulla helheter av sin omgivning. Åtgärdsprogram 

upprättas individuellt för den enskilde eleven. Insatserna är individuellt utformade så samspel 

med omgivningen är begränsat och då sker inte lärandet på bästa sätt menar vi. Eleven lär sig 

fakta som bara räcker till att nå målen i åtgärdsprogrammet och inte för ett livslångt lärande. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar Säljö (2000) att vi inte kan undvika att lära. 

Människans handlingar och språket har här en stor betydelse. Kommunikation och 

språkanvändande är två centrala begrepp i denna teori, enligt både Säljö (2000) och Dysthe 
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(1996). Eleven har förmågan att ta in ny information och väva in den i redan tidigare 

erfarenheter och på det viset skapas ny kunskap. Det är genom upplevelser i den befintliga 

miljön och genom samspel med omgivningen som eleverna lär och utvecklas. Elevens lärande 

genom åtgärdsprogrammet enligt denna teori innehåller varken kommunikation eller 

språkanvändande som vi ser det. Kommunikationen är ofta bara monologisk från lärare till 

elev istället för att vara dialogisk som Dysthe (1996) förespråkar. Enligt Dysthe (1996) finns 

det tre villkor för lärande, äkta engagemang, delaktighet och höga förväntningar. Elevens 

engagemang och delaktighet i åtgärdsprogrammen är ofta begränsade på grund av elevens 

brist på motivation. Som vi ser det saknas även det tredje villkoret, höga förväntningar, från 

läraren och anledningen till detta tror vi är att många elever får åtgärdsprogram och det är 

svårt för läraren att hinna med att förstärka alla elevers inlärning. 

 

5.2. Motstånd mot åtgärdsprogram 

I Skolverkets (1998) Elever i behov av särskilt stöd kan vi läsa att kommunerna har skyldighet 

att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ända sedan Lgr 80 och idag 

finns det inskrivet i grundskoleförordningens femte kapitel. Det är rektorn på skolan som har 

det yttersta ansvaret för att ett åtgärdsprogram blir upprättat. De flesta föräldrar anser att det 

är viktigt att vara delaktig beträffande det egna barnets stöd i skolan men var femte förälder 

anser att de inte har delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogram för det egna barnet. Det 

finns också ett motstånd mot åtgärdsprogram skriver Skolverket (1998). Det kan ibland 

handla om resursbrist och om eleven inte kan få det stöd den behöver är det likväl 

meningslöst. Lärare anser ibland att överenskommelser inte behöver dokumenteras, de vet 

ändå i huvudet vad som ska åtgärdas. Det kan också finnas etiska skäl och det kan kännas 

svårt att dokumentera problemen skriftligt. En del lärare menar att flexibiliteten på insatserna 

blir begränsad om åtgärderna måste dokumenteras skriftligt. Vissa lärare anser att 

åtgärdsprogram kan kännas som kritisk granskning på de insatser som gjorts för eleven och 

därmed på deras personliga yrkesutövning (Skolverket, 1998). Dessa uppgifter som 

Skolverket har kommit fram till bekräftar det som vi har sett i vår undersökning. De lärare 

som inte ser åtgärdsprogrammet som ett viktigt dokument kan tolkas som att de resonerar att 

det bara är ”ett papper som måste finnas”. De lärare som personligen känner sig granskade 

kan också känna att de får kritik för sin yrkesutövning. Vi tror att det kan vara en vanlig orsak 

till att de av den anledningen är motståndare till åtgärdsprogram i allmänhet. 
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5.3. Sammanfattande reflektioner 

Vi anser att vi har fått svar på de frågeställningar som vi har arbetat med under uppsatsens 

gång och har därmed uppfyllt vårt syfte med denna undersökning. Vi vill här diskutera de 

sammanfattande reflektioner som vår undersökning har visat. Lärarna anser att 

åtgärdsprogram är ett nödvändigt dokument mer än ett användbart verktyg för dem själva och 

de anser att det främst är till för vårdnadshavarna. Vår undersökning visar att många av 

lärarna ser åtgärdsprogrammen som ett dokument att visa upp för vårdnadshavarna på att 

åtgärder har vidtagits. Det kan också vara samma anledning till att de anser att 

åtgärdsprogrammen är ett användbart verktyg för eleven och lärandet. Lärarna anser också att 

åtgärdsprogrammen har en stor betydelse för den pedagogiska verksamheten på skolan och 

anledningen till att de tycker så kan tolkas utifrån den pedagogiska utbildningen de flesta 

lärare har. Vi menar att utav samma anledning anser därför lärarna att det oftast är de själva 

som tar initiativet till att upprätta åtgärdsprogrammen. Vi är övertygade om att det dessutom 

är så, som undersökningen också visar, att varken vårdnadshavare eller eleven är de som tar 

initiativet till upprättandet för att de inte är insatta i vad som krävs för att den enskilde eleven 

ska uppnå de mål som finns enligt styrdokumenten. De kvinnliga lärarna anser i högre grad än 

vad de manliga lärarna gör att åtgärdsprogrammen är tidskrävande. Vår tolkning av detta är 

att det är främst kvinnor i dagens samhälle som är dubbelarbetande och därför känner sig mer 

tidspressade än vad männen gör. Att lärarna anser att uppföljning av åtgärdsprogrammen är 

viktigt tyder på att en hög yrkesprofessionalism hos lärarna. De ser vikten av att arbeta med 

hela åtgärdsprogrammet både som process och med dess innehåll. Den vanligaste anledningen 

till att åtgärdsprogram upprättas som lärarna ser är elevens individuella förmåga och elevens 

sociala situation, vilket också är vår personliga erfarenhet. 

 

En elev som får ett åtgärdsprogram upprättat för sent har missat för mycket och har stora 

svårigheter att komma ifatt i skolarbetet. Därför är det av största vikt att läraren upptäcker 

elevens brister i tid. I skolan idag arbetar lärarna under stora krav och deras arbetstid är 

faktiskt begränsad. Det är mycket som åligger lärarna att hinna med. Detta kan i värsta fall då 

leda till att de inte hinner med att se och upptäcka alla elever som är i behov av särskilt stöd i 

tid. Utav den anledningen menar vi också att samarbete i arbetslagen är av största vikt för 

enskilda elevers lärande. Alla pedagoger som arbetar på skolan måste hålla ögon och öron 

öppna för att tillsammans upptäcka elever som behöver extra hjälp och stöd i tid. 
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Skolverket (2000) genomförde en undersökning av allmänhetens, lärares, elevers och 

föräldrars attityder till den svenska grund- och gymnasieskolan. Attitydundersökningen visar 

på ett tydligt behov av insatser vad gäller elever i behov av särskilt stöd. Både när det gäller 

skolornas strategier för att hantera dessa elever men även behov av kompetensutveckling för 

lärarna. En stor andel av lärarna säger att de inte har tillräcklig kunskap när det gäller elever 

med olika social och kulturell bakgrund. Det framkommer även att resursbristen i skolorna är 

ett problem. Med för få lärare ökar svårigheterna att både tidsmässigt och kompetensmässigt 

klara av att ta hand om elever med olika förutsättningar på ett tillfredsställande sätt. Även 

denna rapport stärker de iakttagelser vi kommit fram till i vår studie beträffande 

resursfrågorna i skolan. Elever i behov av särskilt stöd är naturligtvis mer resurskrävande, 

framför allt i form av fler pedagoger, än vad andra elever är. I Lpo 94 står det att 

undervisningen i skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att alla ska 

ha rätt till en likvärdig utbildning. Den slutsats som vi drar utifrån detta blir då att det måste 

sättas in alla de resurser som behövs. Ett stort problem i dagens skola, som vi ser det, är allt 

större elevgrupper och allt för få pedagoger. 
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7.1. Missivbrevet 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Pedagogiska institutionen 
Pedagogik med didaktisk inriktning C 
 
     Till samtliga lärare vid 

[Skolans namn] 
     2006-11-15 
 
 
UNDERSÖKNING AV LÄRARES SYN PÅ ÅTGÄRDSPROGRAM SOM ETT 
VERKTYG FÖR ELEVERS LÄRANDE I GRUNDSKOLANS SENARE ÅR. 
 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet vid Örebro universitet. 
Vi ska skriva vårt examensarbete och vill göra en enkätundersökning. Vårt syfte med 
studien är att undersöka lärares syn på åtgärdsprogram som ett verktyg för elevers 
lärande i grundskolans senare år. 
 
Vi kommer att tillfråga samtliga lärare vid [Skolans namn]. Det är mycket värdefullt 
för vår undersökning att Ni fyller i enkäten. Era svar kommer att behandlas helt 
anonymt så ingen kommer att kunna spåra dessa i efterhand. 
 
Vi ber att få tacka så mycket i förhand för att Ni tar Er tid att besvara våra frågor i 
enkäten. När vårt examensarbete är klart och godkänt kommer vi att skicka [Skolans 
namn] ett exemplar. 
 
Om Ni har några frågor eller funderingar var snälla och kontakta oss så ska vi försöka 
besvara dem. 
 
Nesrin Ahmad tel: 073-627 71 43, e-mail: nesrin.ahmadh041@student.oru.se
Per Eklöf tel: 070-245 75 79, e-mail: per.eklofv051@student.oru.se
Anneli Johansson tel: 070-565 40 50, e-mail: anneli.johanssonh045@student.oru.se
 
 
Nesrin Ahmad Per Eklöf Anneli Johansson 
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7.2. Enkäten 

 
 
Undersökning av lärares syn på åtgärdsprogram som ett verktyg 
för elevers lärande i grundskolans senare år 
 
 
1. Kön? Kvinna  Man  
2. Födelseår? _____________ 
3. År av arbetslivserfarenhet inom ditt nuvarande yrke? _____________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Har du upprättat åtgärdsprogram under denna termin? 
  Ja  Nej  
 Om du har svarat Nej på fråga 4 så gå direkt till fråga 9 
 
5. Hur många elever skriver du åtgärdsprogram åt under den här terminen? 
 Antal: __________ 
 
6. Hur många av dessa elever har engagemang i sitt eget åtgärdsprogram? 
 Antal: __________ 
 
7. Hur många av dessa elevers vårdnadshavare har engagemang i sitt barns 

åtgärdsprogram? 
 Antal: __________ 
 
8. Hur många av dessa elever når målen i sitt åtgärdsprogram? 
 Antal: __________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Nedanstående frågor (9 – 24) är frågor med påståenden. Du ska gradera ditt 
ställningstagande från 1 till 6 genom att kryssa i rutan ovanför siffrorna. 

 1 = Instämmer inte alls 
 2 = Instämmer i låg grad 
 3 = Instämmer varken eller 
 4 = Instämmer i hög grad 
 5 = Instämmer fullständigt 
 6 = Vet inte 
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FRÅGA 9 – 12 ÄR KOPPLADE TILL ELEVENS LÄRANDE 
 
 
9. Åtgärdsprogram har en positiv märkbar effekt på elevens personliga lärande. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
10. Kortsiktiga mål i åtgärdsprogram ger de bästa möjliga resultaten för eleven. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
11. Alla elever som är i behov av särskilt stöd får det med hjälp av åtgärdsprogram. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
12. Uppföljning av åtgärdsprogrammet är en viktig enskild del för elevens lärande. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
FRÅGA 13 – 24 ÄR KOPPLADE TILL ÅTGÄRDSPROGRAMMET SOM 
DOKUMENT 
 
 
13. Åtgärdsprogram har en stor betydelse för en god pedagogisk verksamhet på skolan. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
14. Åtgärdsprogram är ett effektivt verktyg för den pedagogiska verksamheten på 

skolan. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
15. Åtgärdsprogram kräver mycket tid som tas från den ordinarie undervisningen. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
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16. Åtgärdsprogram är ett användbart verktyg främst till för eleven. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
17. Åtgärdsprogram är ett användbart verktyg främst till för läraren. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
18. Åtgärdsprogram är ett användbart verktyg främst till för vårdnadshavaren. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
19. Åtgärdsprogram är ett nödvändigt dokument för eleven. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
20. Åtgärdsprogram är ett nödvändigt dokument för läraren. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
21. Åtgärdsprogram är ett nödvändigt dokument för vårdnadshavaren. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
22. Den som oftast tar initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram är eleven. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
 
23. Den som oftast tar initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram är läraren. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
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24. Den som oftast tar initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram är 

vårdnadshavaren. 
 Instämmer      Instämmer  
 inte alls 1 2 3 4 5 fullständigt 6 Vet inte 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
FRÅGA 25 – 26 ÄR ÖVRIGA FRÅGOR 
 
 
25. Vilken/vilka är den/de vanligaste anledningarna till att åtgärdsprogram upprättas? 
   Elevens individuella förmåga. 
   Elevens sociala situation. 
   Lärarens didaktiska val i undervisningen. 
   Den pedagogiska relationen mellan lärare och elev. 
   Skolans organisation (gruppindelning, stora/små grupper mm.). 
   Annat, t.ex.: _________________ 
 
 
 
26. Har Du synpunkter på denna undersökning, dess frågor eller ytterligare 

kommentarer angående Din syn på åtgärdsprogram som ett verktyg för elevers 
lärande, så skriv gärna ner det här. 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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